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الخطر � ٍآت من هناك:خريطة تنظيمات الإرهاب في ليبيا« ...الحقائق ال ُمرة»

ت�صاعد الهجمات في م�صر:
حرب تحطيم الجي�ش
�أم حرب تروي�ض النظام؟

} د .رفعت سيد احمد

} حميدي العبدالله
لوحظ في اآلون��ة األخ��ي��رة ،وتحديدا ً في الشهر الماضي ،تصاعد كبير
للهجمات التي تشنّها الجماعات اإلرهابية والتي تستهدف الجيش والشرطة
والقضاء والمرافق العامة في مصر.
بعض المحللين أرج َع تصاعد هذه الهجمات إلى قرب موعد انعقاد المؤتمر
االقتصادي المك ّرس لمساعدة االقتصاد المصري للنهوض من جديد ،لكن
تفسر
من الواضح أنّ هذا التفسير قاصر وال يستوعب األسباب الفعلية التي ّ
ما يجري على امتداد األرض المصرية من تصعيد ألعمال العنف.
فمنذ فترة وألول مرة منذ اإلطاحة بالرئيس «اإلخ��وان��ي» محمد مرسي
أعلنت جماعة «اإلخوان المسلمين» رسميا ً عبر فضائيتها التي تبثّ من أنقرة
اللجوء إل��ى استخدام العنف ،وأص���درت سلسلة من البيانات ذات الطابع
العسكري التي أسمتها بالغات ،ووصل عددها إلى  8بالغات ،تحذر فيها
السيّاح والديبلوماسيين األجانب وتدعوهم إلى مغادرة مصر ،األمر الذي
يؤكد أنّ قرار تصعيد أعمال العنف لم يكن مرتبطا ً بالمؤتمر االقتصادي ،بل
له أبعاد أخطر بكثير.
تزامن هذا التصعيد مع مؤشرات واضحة على حدوث تح ّول إزاء مصر،
تجسد هذا
أوالً من السعودية ،وثانيا ً من قطر ،وثالثا ً من الواليات المتحدة.
ّ
التح ّول في الدعوات العلنية من قبل السعودية لنظام الرئيس السيسي بوقف
الحرب على جماعة «اإلخ���وان المسلمين» والعمل على دمجها في العملية
السياسية ،واشتراط استمرار الدعم لمصر بحدوث تح ّول في موقف مصر
تجسد أيضا ً بعودة قطر إلى نهجها
من جماعة «اإلخ��وان المسلمين» ،كما
ّ
المعادي بشكل سافر ،سياسيا ً وإعالمياً ،لمصر ولنظام الحكم الحالي،
وإطالق العنان لقناة «الجزيرة» لش ّن الحمالت التي تشيطن نظام الرئيس عبد
وتجسد أخيرا ً باستقبال اإلدارة األميركية لوفد من جماعة
الفتاح السيسي.
ّ
«اإلخوان المسلمين» بشكل علني ألول مرة منذ خلع نظام محمد مرسي.
ال شك أنّ تزامن تصعيد الهجمات اإلرهابية على امتداد األرض المصرية،
ول��ي��س ف��ي سيناء وح��ده��ا ،م��ع ه��ذه ال��ت��ط��ورات ي��ؤك��د أنّ العنف ف��ي مصر
ال يستهدف التشويش على المؤتمر االق��ت��ص��ادي ،وال��ح��ؤول دون تدفق
االستثمارات وحسب ،بل يهدف أيضا ً إلى ضرب الجيش المصري ،والعمل
على تفكيكه وإضعافه ،وترويض نظام السيسي ،ومنعه من الخروج من
دائرة المعسكر الذي تقوده الواليات المتحدة في المنطقة.
هل ينجح التحالف المعادي لمصر في تحقيق هذه األهداف؟ من الواضح
أنّ مصر تواجه وضعا ً صعباً ،في ضوء االنقسام الحاصل على المستوى
الشعبي ،وف��ي ض��وء حجم الدعم ال��ذي تحظى به القوى المناهضة لنظام
الرئيس السيسي من ال��دول الخليجية والحكومات الغربية .قد يكون من
الصعب ترويض النظام ،واألصعب من ذلك تفكيك الجيش المصري ،ولكن
من الصعب أيضا ً تأمين االستقرار وإلحاق الهزيمة بالقوى التي تناهض
نظام السيسي في ظ ّل األوضاع والمعطيات الحالية.

معركة تكريت تفتح طريق
تالقي الأنبار ودير الزور
في الحرب ّ
�ضد «داع�ش»...
} سعد الله الخليل
دولة فاشلة تعجز قواتها العسكرية العراقية الرسمية أو الشعبية عن التصدّي
لغزوة «داعش» الكبرى ،هكذا ص ّور السيد األميركي الجيش والشعب في العراق
منذ اجتياح التنظيم ،األحدث في صناعة التنظيمات األميركية بنسخة القرن الحادي
والعشرين ،ألربع محافظات تشمل مناطق واسعة من الجغرافية العراقية ،حينها
جزم مسؤول أميركي بأنّ قوات الجيش العراقي غير قادرة على تحرير قرية واحدة
من دون مساعدة خارجية ،وهو ما أكده مدير االستخبارات العسكرية األميركية
فينسنت ستيوارت ،إال أنّ الوقائع أثبتت ومنذ تحرير الجيش العراقي وقوات الحشد
الشعبي محافظة ديالى أنّ غارات التحالف االستعراضية هي التي لم وربما لن تح ّرر
قرية واحدة من التنظيم اإلرهابي لغايات لم تعد في نفس يعقوب بل بات يدركها
القاصي والداني.
بعيدا ً عن االستعراض الهوليودي األميركي وفي خطوات مدروسة يمضي الجيش
العراقي وقوى الحشد الشعبي في معركة تحرير تكريت التي تع ّد عاصمة التنظيم،
كونها المدينة المركزية بين مدن إمارة التنظيم المزعومة ،فبالسيطرة على تكريت
ينكسر ارتباط األنبار وبغداد وديالى والموصل وكركوك وأربيل وتصبح قوات
تنظيم «داعش» في مجموعات جزر عسكرية موزعة ومحاصرة مهدّدة بالسقوط
يفسر قلق وارتباك رئيس هيئة أركان الجيوش األميركية
بعامل الزمن وحده ،وهو ما ّ
تنسق مع صواريخ
مارتن ديمبسي وهو يتأمل المروحيات الروسية «مي ّ »24 -
الحشد الشعبي اإليرانية المعدلة ،على محاور تكريت الشرقية والجنوبية والشمالية
في الوقت الذي تتقدّم في العمليات في األنبار بالتعاون مع أبناء العشائر ،وما شكلوه
أي دور أميركي وال سعودي ،وبالتالي
من قوة رديفة في تكريت واألنبار من دون ّ
تأكيد القدرة على إلحاق الهزيمة بالتنظيم...
انتصارات ستلقى صداها في معركة الموصل المقبلة حيث كشف مصطفى
جورش القيادي في حزب االتحاد الوطني الكردستاني عن تسليم قائد فيلق القدس
اإليراني قاسم سليماني قيادة العملية ،وهو ما يعني هزيمة «داعش» والرؤية
األميركية وإنْ حاولت إظهار موافقة مبطنة على دور قوى الحشد الشعبي في حربها
ض ّد التنظيم ،والتي ستمضي في دورها الريادي في الدفاع عن األراضي العراقية
مع كافة مك ّونات الشعب العراقي.
وعلى الضفة المقابلة لنهر الفرات وحيث االمتداد التاريخي والعشائري بين
سورية والعراق ،تكشف تطورات ريف دير الزور خالل األشهر الماضية انضمام
مقاتلين من أبناء العشائر للقتال إلى جانب الجيش السوري ض ّد تنظيم «داعش»
واإلعالن عن تشكيل جبهة المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية في وجه التنظيم،
بالتزامن مع عمليات الجيش وأبناء العشائر ووحدات الحماية الكردية في الحسكة
والقامشلي ،والتي حققت انتصارات متتالية أخرجت التنظيم مما يزيد عن ثالثين
قرية.
بعيدا ً عن أقوال وخطط وأحالم األميركي تمضي معركة محور المقاومة ض ّد
تنظيم «داعش» بخطى متسارعة قد تعيد حسابات وترتيب أولويات قوى إقليمية
وعالمية كبرى ،وما السيطرة على تكريت سوى محطة تفتح طريق تالقي األنبار
ودير الزور في معركة الجيش السوري والعراقي وقوى الحشد الشعبي وأبناء
العشائر.

«توب نيوز»

وا�شنطن بين �إيران و«�إ�سرائيل»
ستبقى «إسرائيل» ه ّما ً واهتماما ً أميركيّين لكن كلما اندفع العقل األميركي إلعالن
التفاهم مع إيران ينبض قلبها بأنّ لحظة موازية بدرجة موازية من االفتراق تقترب مع
«إسرائيل».
أميركا ال تأتي من موقع القوة للتفاهم مع إيران بل بعدما استنفدت ك ّل وسائل الضغط
والحصار والحرب التي كانت من أفغانستان إلى العراق وص��وال ً إلى حروب لبنان
وفلسطين وانتهاء بسورية ورعاية «داعش» ،وحروب على إيران وتق ّربا ً من لحظة القفز
إلى اإلمساك بها من العنق.
«إسرائيل» شريك أميركا التاريخي في ك ّل حروب الشرق األوسط ووكيلها تتقاعد
من الحروب وترفض أن تتقاعد من التدخل في القرار األميركي وارتضاء رعاية أميركية
لحمايتها بسالم تستطيع أميركا رعايته لكن بشروط ليست «إسرائيل» مؤهّ لة لقبولها
وال للتأقلم معها وتعتبرها نهاية مبرمة.
في حرب العراق على «داع��ش» ثبت أنّ إيران لن تخضع للروزنامة األميركية في
المنطقة.
تكتشف أميركا ك ّل يوم مرارة الروزنامة اإليرانية وتسارعها كأمر واقع.
في الشرق األوسط روزنامتان مستقلتان وعنيدتان إيرانية تربح و«إسرائيلية» تخسر
والمنطقة منقسمة بينهما.
روزنامتان ال تلتقيان وخيار واشنطن بين قلبها وعقلها.

التعليق السياسي

بعد جريمة ذبح (داعش)  21قبطيا ً مصرياً ،انتفض العالم
أجمع يدين هذا الفعل التكفيري الهمجي ،الذي أساء أوالً إلى
اإلسالم ،وثانيا ً إلى مصر وثالثا ً إلى اإلنسانية كلها .وبعد هذه
الجريمة والر ّد العادل ،القوي عليها من قبل قواتنا المسلحة
المصرية ،بدأت األنظار تتجه إلى ليبيا ،وإلى الخطر اآلتي منها،
وبدأت التساؤالت تطرح من أين أتى ك ّل هؤالء التكفيريين القتلة؟
ما هي حقيقتهم؟ وهل ثمة تواصل بينهم وبين اإلرهابيين في
العراق وسورية؟ وما هي حقيقة تواصلهم مع «داعش» في
سيناء؟ ما هي خريطة توزيعهم وقوتهم الحقيقية ،وهل ثمة
خطر جديد منهم على مصر وخاصة أنّ هناك حدودا ً ممتدّة بينها
وبين ليبيا (حوالى  1115كم )2حول تلك األسئلة وغيرها تدور
دراستنا هذه.
إنّ الخطر اآلتي على مصر يأتي من التيارات التكفيرية بقيادة تنظيم ما
يُس ّمى (فجر ليبيا) وهو الذراع المسلح لـ«اإلخوان المسلمين» في ليبيا،
ولقد بايع بعض قياداته «داع��ش» ،وهذه الجماعة تسيطر على طرابلس
ومؤسساتها وسواحلها حيث ت ّم ذبح األقباط المصريين (،)2015/2/15
و ُتحدِّثنا الحقائق أنه وبعد ثالث سنوات ونصف السنة على إسقاط حكم
القذافي فإنّ ما جرى في ليبيا لم يكن ثورة بل مؤامرة متكاملة األركان من
أجل النفط ،شاركت فيها (قطر – تركيا – فرنسا – الواليات المتحدة –
بريطانيا – إيطاليا ...وبعض الدول الخليجية وغيرها) ويتردّد أنّ اإلدارة
المصرية في عهود ما بعد ثورة كانون الثاني  ،2011وخاصة في عهد محمد
مرسي شاركت لوجستيا ً ومن خالل الدعم والغطاء السياسي للغزو الغربي،
وكان للجامعة العربية والخارجية المصرية وقتها دور سيّئ تابع لقطر
آنذاك لألسف الشديد.
مصر اآلن تدفع ثمنا ً باهظا ً لسوء الوعي والفهم لما جرى في ليبيا وللصمت
غير الحكيم على تلك (المؤامرة) التي ُس ّميت زيفا ً بثورة ( 17شباط) وأبرز
األثمان هو تكوين ما يُس ّمى بـ«جيش مصر الح ّر» من عناصر إخوانية وسلفية
(حوالى  1500عنصر) هربوا بعد  2013/6/30ويتد ّربون اآلن في سبعة
معسكرات بالقرب من الحدود مع ليبيا ،أبرزها معسكرات في (مصراته،
معسكر صحراء زمزم وخليج البوردة والموجود على بعد  60كم من مرسى
مطروح – معسكر سبراته – معسكر الزنتان – معسكر الجبل األخضر –
معسكر مدينة الزاوية – معسكر مدينة درن��ة) وهذه المعسكرات يقودها
المدعو شريف الرضواني الذي سبق وقاتل في سورية (وهنا الرابط الخطير
بين الذي جرى ويجري في سورية من تآمر وعدوان على الدولة الحاضنة
للمقاومة الفلسطينية واللبنانية ،والذي يجري اآلن في مصر ،وأهمية المقاومة
المشتركة له بدون تردّد أو مجاملة لبعض دول الخليج التي تعادي سورية!)
هذه المعسكرات يت ّم فيها – اآلن – تدريب عناصر ما يُس ّمى بـ«الجيش
المصري الح ّر» بإشراف الشيخ إسماعيل الصالبي الذي يقود «إخوان ليبيا»
وهو رجل مخابرات – فضالً عن ادّعائه العلم والدعوة – وكان حلقة وصل بين
خيرت الشاطر ومحمود عزت و«اإلخوانيّين» السوريّين رياض الشقفه وصدر
الدين البيانوني مع «إخوان ليبيا» إبان حكم محمد مرسي وإلى جواره يأتي
(شعبان هدية) أو أبو عبيدة الليبي الذي يرأس ما يُس ّمى بغرفة ثوار ليبيا
وهي تشكيل عصابي أطلق عليه اإلعالم الغربي والقطري لفظ (ثوار) – كما
هي العادة مع بعض ثورات الربيع العربي األميركية صناعة وأهدافاً؛ (هدية)
– هذا  -كان قد اعتقل في مصر منذ فترة وت ّم مقايضته بطاقم السفارة المصرية
الذي اختطف في ليبيا.
إنّ ليبيا التي يحكمها اآلن  250ميليشيا متحاربة مع بعضها البعض والتي
هجرها نصف سكانها ( 3ماليين ليبي خارج ليبيا) بسبب هذه العصابات
التي ال يزال بعض إعالمنا يس ّميهم (ثواراً) ،وتستضيفهم فضائياته وإعالمه
المقروء بدون وعي ،وإدراك ،أنّ مجرد إطالقه كلمة ثوار على هؤالء (سواء في
سورية أو في ليبيا) يعني إسقاط الشرعية عن مقاومة مصر لإلرهاب في
داخلها ،ألنّ ما يجري في (سورية وليبيا) هو عينه ما يجري في مصر فلماذا
نف ّرق بينهما في المس ّمى؟! نطلق على أحدهما ثورة وعلى اآلخر (إرهاباً)؟!

دور استخبارات قطر وتركيا

ونعود لنقول إنّ خريطة جماعات العنف في غرب مصر داخل الحدود الليبية
استمدّت بعد  2013/6/30قوة مادية كبيرة بعد زيارة ك ّل من (سعادة
الكبيسي رئيس االستخبارات القطرية – وهاكان فيدان رئيس المخابرات
التركية) إلى بنغازي ولقائهما بقيادات «اإلخوان المسلمين» (بقيادة نوري
أبو سهمين أبرز قيادات اإلخوان في ليبيا) وقيادات جماعة أنصار الشريعة
(والتي هي امتداد لـ«القاعدة») والتي ترتب عليها إنشاء وتدريب (جيش مصر
الحر) على الحدود والذي بايع أمير «داعش» في العراق أبو بكر البغدادي
وس ّمى نفسه بـ«داعش» ليبيا.
لقد رصدت قطر وتركيا ما يقرب من مليار ونصف المليار دوالر لدعم هذه
الجماعات ،مع الدعم اإلعالمي عبر (قناة الجزيرة) وفضائيات أخرى.

من أبرز أهداف عصابات «داعش» وأخواتها في ليبيا والموجودة على
حدود مصر مع ليبيا ،هو إعادة إنتاج تجربة ما يُس ّمى بـ«الجيش السوري
الحر» و«النصرة» وغيرها من التنظيمات العميلة للمخابرات التركية
والخليجية والغربية وهدفت إلى زعزعة استقرار سورية خالل السنوات
األربع الماضية بالتنسيق مع تنظيمات (القاعدة) – (داع��ش) ،وحوالى
 1500جماعة إرهابية أخرى وفقا ً لرصد مبعوث األمم المتحدة السابق
األخضر اإلبراهيمي ،الهدف هو نفسه مع مصر حيث يُ��راد من (الجيش
المصري الحر) ودواع��ش ليبيا ،خلق مناطق عازلة واستنزاف الجيش
المصري على حدوده الغربية ،والتواصل مع البدو والقبائل في غرب مصر،
والحيلولة مستقبالً دون االستثمار أو السياحة في تلك المنطقة المهمة
ألمن مصر واقتصادها ،والتي تحتوي على أكبر تجمع سياحي مصري
هو (الساحل الشمالي) في أق ّل من عامين مقبلين ،ومن بين األهداف أيضا ً
منسقة مع خالياهم
محاولة الثأر إلسقاط حكم «اإلخوان» بعمليات إرهابية ّ
النائمة في مصر أو مع فرع تنظيمهم في سيناء.

خريطة اإلرهاب كما يراها الليبيون

إنّ ليبيا في المجمل وبعد سقوط القذافي في  2011/10/20تح ّولت إلى
ساحة صراع مسلح ،على بسط النفوذ بين ما ال يق ّل عن عشرين كيان مسلح،
بعضها تابع لما ُس ّمي بـ«المؤتمر الوطني العام» في العاصمة طرابلس،
واآلخر تابع لمجلس النواب الشرعي في مدينة طبرق ،وكل منها يدّعي أنه
يدافع عما يس ّميها الشرعية وما يعتبره في صالح الليبيين .وأضحى هناك
حكومة وبرلمان في طرابلس وحكومة وبرلمان في طبرق ،وقوة عسكرية

على م�صر �أن تبادر �إلى �ضرب الإرهاب
الآتي من ليبيا في عقر داره قبل �أن
يتمدّ د ولكن وفق خطة ا�ستراتيجية
ت�ساند قوات ال�شرعية الليبية و�ضدّ
التورط في
�أهداف منتقاة من دون
ّ
حرب برية وا�سعة!
هنا وأخرى هناك يس ّميها كل فريق بـ«الجيش» .مع التأكيد أنّ الجيش في
طبرق هو الحقيقي والمتكامل ،أما الجيش التابع لجماعة فجر ليبيا اإلرهابية
في طرابلس ،والتي د ّمرت وحرقت في أسبوع واحد سبعة آالف منزل في
منطقة ليبية واحدة هي (وشفانة) هذا الجيش التابع لطرابلس هو أقرب إلى
العصابات المسلحة منه إلى جيش نظامي بالفعل .هذا وباإلضافة إلى هذين
الطرفين ،توجد كيانات أخرى ال تعترف بالفريقين األولين.
وتصطف أربعة كيانات مسلحة مع حكومة طرابلس هي« :ق��وات فجر
ليبيا» ،و«غرفة عمليات ثوار ليبيا» ،و«الدروع» ،وأخيرا ً «كتيبة الفاروق».
وعلى الجبهة األخ��رى ،وهي في ظننا األكثر صدقا ً وتماسا ً مع مطالب
الشعب الليبي ،تقف إلى جانب حكومة طبرق 12 ،قوة عسكرية ،وهي« :قوات
رئاسة أركان الجيش» ،و«قوات حرس المنشآت النفطية» ،و«كتائب الزنتان»،
و«كتائب وشفانة» ،و«صحوات المناطق» ،و«كتيبة حسن الجويفي» ،و«كتيبة
 319التابعة للجيش» ،و«كتيبة  204دبابات» ،و«كتيبة  21صاعقة»،
و«قوات الصاعقة» ،و«مديريات األمن» ،وأخيرا ً «كتيبة محمد المقريف».
وهناك أربعة كيانات مسلحة ،كما أشرنا ،ال تعترف بالحكومة المدعومة
من مؤتمر طرابلس وال تلك المدعومة من مجلس طبرق .وهي« :مجلس شورى
ثوار بنغازي» ،و«تنظيم أنصار الشريعة» ،و«تنظيم مجلس شورى مجاهدي
درنة وضواحيها» ،و«تنظيم شباب شورى اإلسالم».
وهذه الكيانات األربعة مناهضة لمجلس النواب وحكومة عبد الثني وتقاتل
قوات حفتر ،ورغم عدم اعتراف تلك الكيانات بالمؤتمر الوطني وحكومة
* الخريطة تض ّم أكثر من  250تنظيم مسلح أبرزها حوالى عشرين
تنظيما ً معاديا ً لمصر ،وهي( :جماعة فجر ليبيا اإلرهابية الذراع
المسلح لـ«اإلخوان المسلمين» – أنصار الشريعة بقيادة التكفيري
محمد الزهاوي – الجيش المصري الحر – غرفة ثوار ليبيا – تنظيم
ال��دروع – كتيبة الفاروق – تنظيم شباب شورى اإلسالم – مجلس
ش��ورى ث��وار بنغازي – ش��ورى مجاهدي درن��ة  -داع��ش الليبية –
كتيبة شهداء أبو سليم – جماعات التوحيد والجهاد ،وأغلب عناصرها
تتد ّرب في سبعة معسكرات على بعد  60كم من الحدود المصرية.
* أبرز قادة اإلرهاب في ليبيا :حسام يونس فتح الله – بو راشد
سفيان إبراهيم بن جمو – عبد الباسط عزوز – عطية الشاعري – سالم
دروبي – أيمن كلفه  -شريف الرضواني – إسماعيل الصالبي – نوري
أبو سهمين – شعبان هدية – محمد الزهاوي– عمر الحاسي.

«داع�ش» والح�ضارات...
} عصام الحسيني
يشهد تاريخ الحضارات اإلنسانية ،لوحات
مضيئة من الثقافات المتعدّدة ،التي تمتزج في
ما بينها ،لتنتج مشهدا ً حضاريا ً متجدّداً ،يسعى
نحو حياة إنسانية أفضل.
وخالفا ً للفكر الليبرالي الحديث ،والذي يعمل
على توجيه هذا التن ّوع الحضاري ،نحو صراع
للحضارات ،يشعّ من الشرق فكر متجذر في
اإلنسانية ،يسعى إلى ثقافة التالقي ،بين «األنا»
و«اآلخر».
لقد عاشت ثقافة االعتراف باآلخر ،في ضمير
هذا الشرق ،لحقبة تاريخية طويلة ،وكان رمزا ً
وجسرا ً للتالقي اإلنساني ،مع ك ّل الشعوب التي
استوطنت أو عبرت هذه البالد ،بك ّل أفكارها
وعاداتها وتقاليدها وتمايزها الديني والعرقي.
وك��ان ك�� ّل شعب يعبّر عن ذات��ه ،من خالل
ثقافته الخاصة ،والتي كانت تأخذ أشكال رموز
وصور متن ّوعة ،هي نتاج معرفة تلك الشعوب
بالعالم ووعيها عليه.
تلك الحضارات الغابرة تركت ،إرث��ا ً ثقافيا ً
متمايزاً ،هو تجسيد لهويتها الجماعية ،رسالة
إلى األمم الالحقة ،والعابرة في التاريخ.
وف��ي لحظة غفلة ،يتسلل إل��ى ه��ذا الشرق
ال��م��ش��عّ ،أص��ح��اب الفكر ال��م��ن��ح��رف ،والفهم
الملتبس ،ليعبثوا بإرث تلك الحضارات ،والتي
هي إرث حضارة إنسانية عامة.
الظالميون أمعنوا في تدمير إرث الحضارات
السالفة ،في بالد ما بين النهرين ،وحيثما وجدوا،
فقاموا بهدم ك ّل ما وصلت إليه أيديهم اآلثمة،
وحقدهم األعمى.
لقد انتقموا من متحف الموصل ،وتمثال أبو
تمام ،ومكتبة الموصل ،وقلعة تلعفر ،ومدينة
الحضر ،وقبر ابن يونس ،والكنيسة الخضراء،
ومرقد األربعين ،وموقع النمرود ،والقائمة
تطول.
إنّ فهمهم الديني الملتبس ،هو المدخل إلى
سلوكهم المنحرف ،عبر فتاوى محمد بن عبد
الوهاب ،الذي أفتى بتهديم المقامات الدينية،
كي ال يؤ ّمها الناس ،وكي ال تصبح زيارة المراقد،
عبادة للقبور.
أما بالنسبة إلى هدم المعالم غير اإلسالمية،
فقد استند شذاذ اآلفاق إلى مفهوم تهديم معالم
الشرك في تفسيرهم الملتبس للسنة النبوية
الشريفة ،حيث قال الرسول بهدم أصنام قريش،
والتي لم تكن في حقيقتها آث��ارا ً تاريخية ،بل
كانت آلهة تعبد من دون الله.
وهذا ما قام به سلفه النبي إبراهيم الخليل
حينما ه��دم األص��ن��ام وعلق الفأس على عنق
كبيرهم.

إنّ التخلف الفكري ،واالنحراف السلوكي ،أدّى
إلى نشوء حالة شاذة في التاريخ ،هي خارج
األطر والمفاهيم والقيم اإلنسانية ،وهي خارج
الرسالة اإلسالمية العالمية ،لمفهوم الخالق
والمخلوق.
وبعيدا ً عن البحث في تفسير أصل وجود هذه
الظواهر المنحرفة ،ال ب ّد من اإلشارة إلى بعض
الوقائع ذات الصلة بإرث العراق الحضاري.
الواقعة األولى ،جرت في العراق أبان الغزو
األميركي ،حيث حضرت مجموعة من علماء
اآلث��ار الصهاينة ،للتنقيب عن بعض اآلث��ارات
اليهودية.
وف��ي الفكر الصهيوني ،حقد على التاريخ
الحضاري لمنطقة ال��ش��رق ،وسعي دائ��م إلى
العبث به وتخريبه ،كسعي الكيان الصهيوني
إلى تهويد ك ّل فلسطين ،ومحو آثار ك ّل ما هو غير
يهودي.
والواقعة الثانية ،هي السرقة األميركية
الممنهجة لآلثار العراقية إب��ان الغزو ،والتي
تعتبر من أكبر السرقات عبر التاريخ.
لقد أراد المستلب األم��ي��رك��ي ،الته ّرب من
المسؤولية القانونية الدولية ،فكانت جرائم
الظالميين ،هي التغطية المتوفرة لهذا االستالب،
وبذلك يضيع الفاعل وتضيع المحاسبة.
وف��ي حقيقة األه��داف االستراتيجية ،يأتي
رفض العقل الغربي في ظ ّل العولمة الجديدة،
لتقبّل أي حضارة قائمة أخ��رى ،مع ّمما ً ثقافته
المنجزة ،ومش ّوها ً للحضارات السابقة.
إنّ ما تقوم به العصابات التكفيرية ،هو في
الواقع ليس تدميرا ً لحجارة أو أصنام ،على
خلفية دينية ،إنما هي خطة ممنهجة غربية
استعمارية ،لطمس معالم التاريخ والهوية
الثقافية ،لحضارات عاشت في ب�لاد الشرق،
وليع ّمم هذا المنجز الثقافي األميركي الجديد،
لـ«إسالم سياسي جهادي» ،يجعل من عراقة
الحضارة ،غبارا ً في رمال الصحراء.
و»داعش» وأخواتها لم تصبح عند األميركيين
إرهابية يوم نفذت مئات المجازر بحق الشعوب
في المنطقة ،ولم يشنّ عليها حرب بتحالف دولي،
ألنها سبَت واغتصبت آالف النساء واألطفال،
بل ألنها المست المنطقة االقتصادية الكردية،
والتي هدّدت بذلك مصالح الشركات األميركية
والصهيونية ،واقتربت من المحظور األميركي
االستراتيجي األأم��ر الذي جعل محاربتها أمرا ً
محتوماً.
إذن ...ولما كانت الدولة الصهيونية ،حاجة
غربية ملحة في الشرق ،ذات وظيفة محدّدة،
فإنّ وجود ظواهر أخرى ،مثل «داعش» وأخواتها
التكفيرية القاعدية ،هي حاجة غربية ملحة ،ذات
وظائف استعمارية.
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الحاسي ،فإنها ال تقاتل قوات ذلك الطرف ،وتتلقى دعما ً سياسيا ً من المؤتمر
وحكومة الحاسي.

البيئة الحاضنة

وف��ي دراس��ة تحمل عنوان «ليبيا بين جماعات العنف والديمقراطية
المتعثرة» للباحث الليبي محمد عبد الحفيظ الشيخ نشرتها مجلة «المستقبل
العربي» – عدد شباط  ،2015جاء فيها« :إنّ ليبيا أصبحت اليوم البيئة
الحاضنة الستقطاب الجماعات المتشدّدة ينتمي أغلبها إلى تنظيم «القاعدة»
أو إلى «اإلخ��وان المسلمين» وتدعمها جميعا ً ماليا ً وإعالميا ً وسياسيا ً قطر
وتركيا ،وتلقت هذه الجماعات دعما ً مكنها من تكوين ميليشيات مسلحة
وفرض إرادتها على األرض بقوة السالح ،وساهمت بشكل أو بآخر في تعثر
المسار الديمقراطي في ليبيا ،مثل ميليشيا «فجر ليبيا» في طرابلس و«أنصار
الشريعة» في بنغازي التي بايعت تنظيم «داعش».
المعلوم – كما يقول الباحث الليبي  -أنّ ميليشيا «فجر ليبيا» منحازة إلى
التنظيمات المتشدّدة ،وتسعى إلى فرض سيطرتها على مؤسسات الدولة،
وعلى عدد من المنشآت الحيوية ،حيث صدّت القوات الحكومية – يقصد جيش
عملية الكرامة بقيادة حفتر – هجوما ً شنته (ميليشيا فجر ليبيا) لالستيالء
على ما يُعرف بمنطقة الهالل النفطي ،وكان الهجوم مباغتا ً على مناطق
البالد النفطية ،بحسب ما أفاد مسؤولون عسكريون .ناهيك عن مشاركتها في
المعارك العبثية ض ّد الجيش الوطني الليبي المناهض لإلرهاب والتطرف.
ووفقا ً لدراسة أخ��رى للباحث الليبي على عبد اللطيف أحميدة تحمل
عنوان «غياب الحوار الوطني في ليبيا» :تتوزع القوى المتصارعة في ليبيا
بين تنظيمات سياسية ومجموعات مسلحة عديدة تتفاوت في توجهاتها
األيديولوجية ،ومواقفها الفكرية ،وقدراتها العسكرية .وتع ّد الكتائب
والميليشيات المسلحة هي التي تملك القوة العسكرية والسياسية في البالد،
وتض ّم العديد من التنظيمات أه ّمها ما يُس ّمى بـ(الجماعات الجهادية المسلحة)
التي ترفض المنظور الوطني للدولة الليبية ،وترفع شعارات تطبيق ،ورغم أنّ
هذه الجماعات أدّت دورا ً ملموسا ً في القتال ض ّد نظام القذافي ،فإنها م ّثلت في
مرحلة ما بعد سقوطه عائقا ً أمام عملية بناء الدولة.
هذا وتع ّد «الجماعة الليبية المقاتلة» أحد أبرز الجماعات المسلحة التي
حاولت االنخراط في العمل السياسي ،ورئيسها عبد الحكيم بلحاج ،ولكنها
عادت إلى العنف مجدّداً.
إنّ الجماعات المسلحة الرافضة لالنخراط في العمل السياسي برغم
أنها شاركت فـي القتال ض ّد قوات القذافي ،وهي جماعات ترفض المنظور
الوطني للدولة الليبية ،وتك ّفر المجتمع ،وتسعى إلى تطبيق الشريعة بقوة
السالح ،مستفيدة من بيئة إقليمية تصاعد فيها دور التيارات العنيفة ،ال
سيما في مصر وتونس ،هذا باإلضافة إلى سبب رئيسي هو ضعف الدولة
الليبية وعدم قدرتها على نزع أسلحة الميليشيات ،بسبب التأخر في بناء
المؤسستين األمنية والعسكرية ،ورفض بعض من أسماهم اإلعالم بالثوار
ّ
المسلحين االنضمام إليها خوفا ً من تهميشهم في معادلة الثورة والسلطة
المتنازع عليها .تحمل تلك الجماعات في مضمونها فكر تنظيم «القاعدة»،
خاصة على صعيد التقارب االيديولوجي ،ومن أبرزها – فضالً عما رصدناه
آنفا ً  -جماعة أنصار الشريعة ،وكتيبة شهداء بوسليم ،وألوية الشهيد عمر
عبد الرحمن ،وجماعات التوحيد والجهاد .وقد سعت تلك الجماعات – وفقا ً
لفهمها السطحي للدين  -إلى فرض الشريعة بالقوة في بعض المناطق
كدرنة التي جعلوها والي��ة إسالمية مستقلة ،كما قامت تلك الجماعات
بالخروج عن القانون في ك ّل تص ّرفاتها وقامت بقتل العديد من الليبيين من
صحافيين وسياسيين بدون محاكمة بمن فيهم بعض مؤيدي نظام القذافي
والهجوم على المصالح الغربية ،خاصة الهجوم على القنصلية األميركية
في بنغازي ،وتدريب المتط ّوعين الذاهبين إلى سورية ،والتنسيق مع
بعض الجماعات اإلرهابية في اإلقليم ،خاصة في سيناء وكذلك مع تنظيم
«القاعدة» في بالد المغرب العربي.

وبعد...

إنّ هذه الخريطة من الجماعات التكفيرية والمسلحة والتي ح ّولت ليبيا إلى
(بقايا دولة) تمثل خطرا ً استراتيجيا ً على األمن القومي المصري ،ولع ّل دماء
الشهداء األقباط الذين ذبحوا على شواطئ طرابلس ،والتي لن تضيع هدرا ً
بإذن الله تكون إنذارا ً عاجالً للدولة المصرية أال تترك ليبيا بين أيدي سرطان
اإلره��اب ،وأن تبلور – كما فعلت فجر ليلة إذاع��ة فيديو استشهاد األقباط
 – 2015/2/15بضربة في عقر داره؛ دون أن تقع في ّ
فخ االستدراج البري
والحرب المفتوحة مع تلك الجماعات ،وهو ما يريده حلف أعداء مصر الممت ّد
من قطر إلى تركيا و«اإلخوان» وصوال ً إلى «تل أبيب» وواشنطن ،على مصر أن
تنتقي أهدافها وأن تساعد الجيش الوطني الليبي بقيادة (حفتر) في إعادة بناء
تحصن حدودنا الغربية مع ليبيا ومناطق القبائل
الدولة الليبية مجدّداً ،وأن
ّ
(الساحل الشمالي) ،حيث اإلرهاب اآلتي من ليبيا قد ينشط هناك .في موازاة
إرهاب سيناء ،إنّ قدر مصر أن تحارب على أكثر من جبهة ،ولكنه القدر الذي
ستنتصر فيه بإذن الله ،ألنها تحارب إلى جانب الحق ،والوطن ،والدين ،ذلك
الدين الذي لم يطاوله تشويه منذ أش ّد من تشويه «داعش» وأخواتها .والله
أعلم...
E – mail : yafafr @ hotmail. com

خطة هنيبعل «الإ�سرائيلية»
} د .مصطفى يوسف اللداوي
بدأجيشالكيان«اإلسرائيلي»بالتعاون
مع مؤسساته العسكرية في تنفيذ خطة
أمنية وعسكرية جديدة ،أطلق عليها اسم
«هنيبعل» ،وهي عملية عسكرية يضطر
إلى اللجوء إليها وتنفيذها إثر ك ّل عملية
أو محاولة الختطاف جندي أو ضابط
عسكري أثناء العمليات العسكرية ،حيث
تقوم وحدات الجيش «اإلسرائيلي» البرية
والبحرية بإطالق واب��� ٍل من الرصاص
الكثيف في محيط ودائ��رة المنطقة التي
يشتبه أنه قد ت ّمت فيها عملية األس��ر أو
الخطف ،لمنع القوة المعادية من التح ّرك
بعيدا ً عن منطقة االشتباك ،والتم ّكن من
إخفاء األسير وتأمينه ،وإجبارهم على
البقاء في دائ��رة العملية ،التي تخضع
بالكلية للرقابة الجوية والسيطرة البرية،
وتقع ضمن دائ��رة النيران المكثفة ،وهي
عملية م��ن شأنها أن تربك الخاطفين،
وتجبرهم على تغيير خططهم.
وفي الوقت نفسه تقوم وحدات الكيان
المتواجدة في المكان أو بالتعاون مع
سالح الطيران ال��ذي يتابع ويراقب ،في
ح��ال ع��دم قدرتها على استعادته حياً،
بإطالق النار على العنصر المختطف أو
األسير لقتله مع خاطفيه ،أيا ً كان عددهم،
ّ
وب��غ��ض النظر ع��ن محيطهم ،وم��ا إذا
كانوا يتح ّركون أو يختفون بين مدنيّين
وغير مقاتلين ،ولو أدّى ذلك إلى زيادة
عدد الضحايا المدنيين ،إذ أنّ األمر األه ّم
بالنسبة لهم هو ،عدم وقوع أيّ عسكري
في قبضة رجال المقاومة أسيراً ،وفي حال
نجاحهم في أس��ره ،فال ينبغي تمكينهم
من النجاح في االحتفاظ به حياً ،أو الفرار
والنجاة بأنفسهم أحياء ،مخافة أن تقوم
المقاومة أو الجهات اآلسرة بإذالل القيادة
«اإلسرائيلية» خ�لال عمليات التبادل
التي تفرض خاللها على «اإلسرائيليين»
شروطا ً قاسية وأحيانا ً مذلة ،وال تملك في
العادة إال أن تقبل بها ،ضمانا ً الستعادة
أسراها أحيا ًء وإنْ كان أسيرا ً وأحداً.
ي��ب��دو أنّ ال��ح��ك��وم��ة «اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة»
استخدمت خيار هنيبعل خ�لال عملية
حزب الله األخيرة في مزارع شبعا ،التي
جاءت ردا ً على الغارة «اإلسرائيلية» التي
استهدفت جنراال ً إيرانيا ً وخمسة من قادة
المقاومة في مدينة القنيطرة السورية،
حيث قام الطيران «اإلسرائيلي» بقصف
دائ���رة الخطر التي سيطر عليها رج��ال

ح��زب الله ،فكثف نيران قذائفه عليها،
وعلى المناطق المحيطة ،منعا ً لحدوث أي
عملية أسر بين جنوده ،ولعرقلة انسحاب
مقاتلي حزب الله من المنطقة ،األمر الذي
أدّى في ما يبدو إلى مقتل جندي من قوات
األمم المتحدة لحفظ السالم من التابعية
اإلسبانية بالنيران «اإلسرائيلية» ،وقد
بدا على جيش الكيان االرتباك الشديد،
وتص ّرف بفوضى الفتة ،وأطلق نيرانا ً
غزيرة ،ضمن خطة هنيبعل التي أق ّرها،
نجاح في الفرار.
منعا ً أليّ أس ٍر أو
ٍ
يبدو أنّ خطة هنيبعل قد ت ّم استحداثها
إثر عملية أسر الجندي جلعاد شاليط،
وخ�لال ال��س��ن��وات الثالثة التي قضاها
في األسر لدى مقاتلي كتائب الشهيد عز
الدين القسام ،وبعد الفشل الذريع الذي
ُمنيت به المخابرات «اإلسرائيلية» ،وك ّل
محاوالت تحريره األمنية والعسكرية،
وبعد الشروط القاسية التي خضعت لها
الحكومة «اإلسرائيلية» ،ودفعت مقابل
تحريره ثمنا ً «باهظاً» ،فق ّررت في حينه
قيادة األرك���ان «اإلسرائيلية» باالتفاق
مع الحكومة اعتماد هذا الخيار ،وتنفيذه
بقو ٍة وح��ز ٍم مهما بلغت الخسائر ،وأي��ا ً
ستمسها
كانت درج��ة الحساسية التي
ّ
يفسر كثافة
نيران عملية هنيبعل ،وهذا ما ّ
النيران التي يطلقها الجيش «اإلسرائيلي»
على المناطق المحيطة خالل عملياته في
غزة ولبنان.
يالحظ في عمليات هنيبعل العسكرية
أنّ جيش الكيان الصهيوني غالبا ً ما يكون
وعي أو
أعمى ومضطرباً ،ويقصف من دون ٍ
ٍ
بخوف وقلق ،إذ يكون
توجي ٍه ،ويضرب
قصفه عشوائيا ً ومتف ّرقاً ،غير محدّد الهدف
أو االت��ج��اه ،وق��د يصيب بقصفه أهدافا ً
صديقة ،تماما ً كما قتل بنيرانه الجندي
اإلسباني في قوات «اليونيفيل» الدولية،
ولعله قتل في عدوانه األخير على قطاع
غزة ،العديد من جنوده خالل توغالتهم
البرية ،مخافة أن يقعوا أسرى في أيدي
المقاومة الفلسطينية ،ومنهم الضابط
هدار غولدن ،الذي يبدو أنه قتل برصاص
رفاقه من الجنود «اإلسرائيليين» الذين
رأوا مقاومين يسحبونه أمامهم ويأخذونه
بعيدا ً عنهم ،كما يفشل جيش الكيان في
نقل جثت قتاله ،الذين يقتلون في مربعات
ودوائ���ر المقاومة ،بما يؤكد أنهم قتلوا
بنيرانهم أنفسهم.
يعلم الجنود «إلسرائيليون» الذين
يخوضون غمار العمليات ال��ب��ري��ة ،أو

ينفذون مهماتٍ قتالية في الصفوف األولى
أو على الجبهات المتقدمة ،وهم في أغلبهم
من قوات النخبة ،كقوات لوائي جفعاتي
وجوالني ،قواعد هذه السياسة الجديدة،
ويدركون أنّ مصيرهم القتل إنْ هم وقعوا
في أسر مجموعات المقاومة ،ويعلمون أنّ
جيشهم سيستهدفهم مع خاطفيهم ،وقد
يقتلهم جميعا ً معاً ،وقد خضعت وحداتهم
إلى تدريباتٍ قاسية وفق خطة هنيبعل،
التي يت ّم من خاللها توعية وتبصير الجنود
إل��ى أساسيات ه��ذه الخطة ،التي بات
يعرفها أهل العسكريين ،ويدركها عامة
«اإلسرائيليين» ،الذين ال يبدون معارضة
كبيرة لها ،إال من ذوي القتلى بعد انتهاء
العمليات العسكرية ،الذين يتهمون قادة
قصروا في محاولة إنقاذ
جيشهم بأنهم ّ
أبنائهم أحياءً.
أما كيف يتمكن جيش العدو من معرفة
مكان ج��ن��وده ،أو تحديد المربع ال��ذي
يتواجدون فيه بدقة نسبية ،فإنّ ذلك يعود
إلى أنّ قيادة أركان جيش العدو تز ّود ك ّل
جندي وضابط بشرائح إلكترونية ،فضالً
عن الهواتف النقالة ،وال��ق�لادة الخاصة
التي يلبسها الجنود ويحرصون عليها،
التي تساعدهم في أن يبقوا دائما ً ضمن
دائ��رة المتابعة والمواكبة ،ولهذا يسهل
على وح��دات الجيش استهداف المنطقة
التي يتواجد فيها جنودهم المخطوفون،
فضالً ع��ن العمالء والجواسيس الذين
ينتشرون في مناطق القتال أو بالقرب منها،
ويشاهدون ويتابعون العمليات القتالية،
ويطلعون على تحركات رجال المقاومة.
هي خط ٌة قديمة وليست جديدة ،يقدم
عليها العدو الصهيوني مخافة األسر ،الذي
يتراءى أمام عيونهم شبحا ً مذالً ،وكابوسا ً
مخيفاً ،وقد باتت المقاومة تعلم الخطة
وتدركها ،وتفهم العقلية «اإلسرائيلية»،
فهل تتج ّنبها وتنجح في إفشالها وإبطالها،
وتتمكن من تجاوزها واالنتصار عليها،
وتنجح في أس��ر جنودهم ،ونقلهم إلى
مناطق آمنة ،واالحتفاظ بهم بعيدا ً عن
العيون «اإلسرائيلية» ،تمهيدا ًالستخدامهم
ف��ي مقايضة ج��دي��دة ،وم��ب��ادل��ة أخ��رى،
يخرجون بواسطتها أس��ران��ا األب��ط��ال،
ومعتقلينا البواسل من سجون العدو
الغادر.
https://www.facebook.com/
moustafa.elleddawi
moustafa.leddawi@gmail.com

