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العالم

على الغالف

«ربيع داعش» في شمال أفريقيا

هوتنظيم «داعش» يتوسع خارج بالدالشام .لم يكتف بـ «والية سيناء»
وحدها ،بل يبدو مصممًا على التمدد في كامل الشمال األفريقي.
ما حصل في سرت أمس ليس سوى محطة من سلسلة تستهدف
إطالق «ربيع داعشي» في القارة السوداء
ف ــي األم ـ ــس ال ـق ــري ــب ،أع ـل ـنــت «واليـ ــة
سيناء» .واليوم «واليــة ســرت» ،وغدًا
«والي ـ ــة ال ـج ــزائ ــر» و»واليـ ـ ــة ال ــرب ــاط»
و ....مــا سبق ليس مـجــرد خـيــال ،بل
ح ـق ـي ـقــة يـ ـب ــدو واضـ ـح ــا أنـ ـه ــا تـحـفــر
نـفـسـهــا فــي األرض فــي ذل ــك الـشـمــال
األف ــري ـق ــي امل ـت ــرام ــي األطـ ـ ـ ــراف ،حيث
ال ـح ــدود الـفــاصـلــة ب ــن الـ ــدول ب ــآالف
الـ ـكـ ـيـ ـل ــومـ ـت ــرات ت ـع ـب ــر صـ ـ ـح ـ ــارى ال
أول لـهــا وال آخ ــر ،وال مــن ق ــدرة على
ضبطها.
منطقة الفكر التكفيري جزء أصيل من
مكوناتها ،عملت على تدعيمه دول
إقليمية نــافــذة ،تتقدمها السعودية،
باملال والدعاة والكتب وغيرها .كانت
في ثمانينيات القرن املاضي ،املصدر
األساسي للجهاديني إلى أفغانستان،
أو مــا عــرف حينها بــاألفـغــان الـعــرب.
وك ــان ــت ف ــي ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات م ـســرحــا
لنشاط هــؤالء الــذيــن راح ــوا يقاتلون
جيوش بــادهــم فــي محاولة ألسلمة
ال ــدول .والـعـقــد املــاضــي ،انتقلوا إلى
ال ـع ــراق مل ـقــارعــة االح ـت ــال األمـيــركــي
لـ ـب ــاد امل ـس ـل ـم ــن ،ق ـب ــل أن ي ـن ـت ـق ـلــوا
مـ ــع األلـ ـفـ ـي ــة الـ ـج ــدي ــدة إل ـ ــى س ــوري ــا
للمشاركة في معركة إسقاط الرئيس
بشار األسد .ليس مهمًا العنوان الذي

لم تكن حقيقة وجود
جماعات تكفيرية في ًدول
الشمال األفريقي خافية
اتـ ـخ ــذوه ألن ـف ـس ـهــم وال ال ــراي ــة الـتــي
حـمـلــوا ال ـســاح تـحـتـهــا .فــي املــاضــي
كان تنظيم «القاعدة» درة التنظيمات
التكفيرية فــي الـعــالــم ،بعدما تحول
إل ــى أن ـم ــوذج ل ــه أط ــره وآل ـي ــات عمله
وم ـن ـه ـج ــه «ال ـ ـج ـ ـهـ ــادي» ،وذلـ ـ ــك قـبــل
أن ت ـس ـقــط م ـعــاق ـلــه ف ــي أف ـغــان ـس ـتــان
ويتحول إلى عالمة تجارية تضعها
كــل مجموعة تكفيرية تقرر أن ترفع
السالح وتـمــارس اإلره ــاب في اتجاه
مـ ـ ــا .وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ،ت ـغ ـي ــر هـ ـ ــذا الـ ـنـ ـم ــوذج
وأصـ ـب ــح اس ـم ــه «داع ـ ـ ــش» ال ـ ــذي ولــد
فــي الـعــراق قبل أن يتحول هــو أيضًا
ال ــى نقطة ج ــذب للتكفيريني فــي كل
أنـحــاء الـعــالــم ،وبينهم «الـجـهــاديــون
األفارقة».
ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـحـ ــديـ ــث عـ ـ ــن ال ـس ـل ـف ـي ــة
ال ـج ـه ــادي ــة وت ــاري ـخ ـه ــا م ــن دون أن
تـحـتــل مـصــر مــركــز الـ ـص ــدارة .فتلك
ال ـحــالــة فـيـهــا لـيـســت مـسـتـجــدة ،وال
ً
حـتــى سـيـنــاء تشكل وضـعــا منعزال
عـ ـ ــن ال ـ ـ ــداخ ـ ـ ــل املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــري .اعـ ـتـ ـم ــدت
ال ـقــاهــرة ف ــي الـتـعــامــل م ــع جـمــاعــات
كـهــذه ،منذ الـبــدايــة ،نظرية تصدير
ال ـض ــرر مـنــذ اغ ـت ـيــال أن ــور ال ـس ــادات
ال ـ ــذي كـ ــان ي ــوف ــر ح ـض ـنــا مل ــن كــانــوا
يسمون «املـجــاهــديــن» قبل أن يقتل
برصاصاتهم .لكنها عادت إلى دائرة
االس ـت ـهــداف ال ـج ـهــادي فــي العقدين
األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن وقـ ـ ـب ـ ــل أزم ـ ـ ـ ــة «الـ ــرب ـ ـيـ ــع
الـعــربــي» ،بعمليات اقتصرت بداية
ع ـل ــى األه ـ ـ ـ ــداف ال ـس ـي ــاح ـي ــة ب ــدرج ــة
رئـيـسـيــة ،قـبــل أن تـتـصــاعــد لتدخل
فـ ــي ح ــال ــة اشـ ـتـ ـب ــاك ت ــدريـ ـجـ ـي ــة مــع
الجيش املصري ،بالتزامن مع بعض
الهجمات الصاروخية املتفرقة على
ً
إســرائـيــل ،وص ــوال إلــى تــرك األخـيــرة
وراء الظهر والتوجه إلــى استهداف
ال ـق ــوات امل ـصــريــة ،بــاعـتـبــارهــا ع ــدوًا
أول .ومــن أب ــرز الـحــركــات التكفيرية

املـصــريــة« ،أج ـنــاد مـصــر» و«أن ـصــار
بيت املقدس».
غير أن أهمية الـحــالــة الليبية تكمن
فـ ــي أنـ ـه ــا ن ـق ـل ــت ت ـ ـجـ ــارب ال ـح ــرك ــات
املتطرفة من العمل في الظل إلى العلن
عبر السيطرة على مساحات واسعة
ت ـش ـمــل م ــدن ــا وط ــرق ــا اس ـتــرات ـي ـج ـيــة
تـصــل بــن الـبـحــر األب ـيــض املـتــوســط
وال ـ ـص ـ ـحـ ــراء األف ــريـ ـقـ ـي ــة (الـ ـصـ ـح ــراء
ال ـك ـبــرى) ،وق ــد ع ــزز ه ــذا األم ــر بشكل
رئ ـي ـســي واقـ ــع ان ـف ــات األوضـ ـ ــاع في
ليبيا إثر سقوط نظام ّ
معمر القذافي
وعدم وجود قوى قادرة على تجميع
أوص ـ ـ ـ ــال ال ـس ـل ـط ــة ضـ ـم ــن األراضـ ـ ـ ــي
ال ـل ـي ـب ـي ــة .ولـ ـ ــم ت ـك ــن ح ـق ـي ـقــة وجـ ــود
جـمــاعــات تـكـفـيــريــة فــي دول الـشـمــال
األف ــريـ ـق ــي خ ــاف ـي ــة .س ـب ــق أن أعـلـنــت
امل ـجـمــوعــات ال ـجــزائــريــة والـتــونـسـيــة
والليبية الوالء لـ«داعش» .فقد كشفت
مجموعة مــن العناصر املتطرفة في
 12أيـ ـل ــول امل ــاض ــي ،ع ــن انـضـمــامـهــا
إل ــى «ال ــدول ــة اإلس ــام ـي ــة ف ــي ال ـعــراق
والشام» ومبايعة أبو بكر البغدادي،
بعد انشقاقها عن «القاعدة في بالد
امل ـغ ــرب اإلسـ ــامـ ــي» ،ال ـتــي يتزعمها
ال ـ ـجـ ــزائـ ــري عـ ـب ــد املـ ــالـ ــك دروك ـ ـ ـ ـ ــدال،
وأطلقت على نفسها «جند الخالفة
في أرض الجزائر» وأميرها خالد أبو
سليمان .هناك أيضًا «جند الخالفة
في أرض الجزائر» التي كانت تعرف
في ما مضى بكتيبة «الفرقان» ،التي
ك ــان ــت ت ـن ـشــط ت ـحــت ل ـ ــواء «ال ـق ــاع ــدة
فــي ب ــاد امل ـغــرب اإلس ــام ــي» .أم ــا في
تــونــس ،فقد أعلنت كتيبة «عقبة بن
نافع» ،التي يقودها الجزائري لقمان
أبــو صـخــر ،ال ــوالء لتنظيم «داع ــش»،
والتي لها عالقات وطيدة مع تنظيم
«أنـصــار الشريعة» التونسي بقيادة
أب ــو ع ـ ّـيــاض ،وفــرعــه الـلـيـبــي بــزعــامــة
محمد الزهاوي ،ما يعني أن ملبايعة

ال تقف األزمة عند هذه الحدود بل تمتد إلى الجنوب (أ ف ب)

الكتيبة لتنظيم «داعــش» ،روابــط مع
ال ـج ـم ــاع ــات امل ـت ـطــرفــة ال ـنــاش ـطــة في
ّ
ليبيا .لـكــن ليبيا تصنع االستثناء،
وتبقى أكبر ملجأ للعناصر اإلرهابية
التابعة لـ«الدولة اإلسالمية» ،بعدما
ّ
ك ــان ــت الـ ـ ـخ ـ ــزان ال ــرئ ـي ـس ــي وامل ـ ـمـ ـ ّـون
األسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــي ملـ ـخـ ـتـ ـل ــف ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات
ً
املنتشرة في سوريا ،فضال طبعًا عن
املجموعات املعلنة في كل من التشاد
جـ ـن ــوب ــا ،م ـ ـ ـ ــرورًا ب ــال ـن ـي ـج ــر وم ــال ــي،
ً
وص ــوال إلــى مــوريـتــانـيــا .دول يجمع
بـيـنـهــا مــا يـسـمــى ال ـص ـحــراء الـكـبــرى
ً
(تشمل دوال أخرى واألفضل تعريفها

بـمـنـطـقــة ت ــداخ ــل ال ـص ـح ــراء الـكـبــرى
والساحل).
لـ ـك ــن ،وب ـ ـهـ ــدف ت ـح ــدي ــد أط ـ ــر زم ـن ـيــة
ُ ّ
تـمــكــن مــن رســم ص ــورة تقريبية (في
ّ
ظــل غـيــاب املـعـلــومــات الــدقـيـقــة) ،فــإن
الظهور الفعلي ترافق مع التحوالت
التي شهدها العالم العربي من جهة،
ومــع عملية «ســرفــال» الفرنسية في
شمال مالي من جهة أخرى.
عــادت شمال أفريقيا لتكون في قلب
ال ـصــراعــات الــدول ـيــة بــالـنـظــر أســاســا
إلـ ــى ع ـن ـصــر الـ ـح ــرب ع ـلــى اإلره ـ ــاب،
ح ـ ـ ــروب ت ــؤج ـج ـه ــا ع ـن ــاص ــر أخ ـ ــرى،

بينها الـخــافــات الـحــدوديــة وامل ــوارد
الـطـبـيـعـيــة ال ـت ــي ت ـح ـتــوي ـهــا ،لتعقد
امل ـش ـهــد وت ـت ـح ــول إلـ ــى أهـ ــم املـنــاطــق
ال ـتــي تـشـهــد ص ــراع ــات عـلــى الـســاحــة
ّ
الــدول ـيــة .أي ـضــا ،ف ــإن ال ــدول الغربية،
استفادت ،وتستفيد ،من واقع ضعف
تمدد نفوذ مراكز السلطة في الــدول
املـعـنـيــة لـتـجــد م ـب ــررًا إلن ـش ــاء قــواعــد
عسكرية هناك ،فيكون لها ما يلزم من
أدوات عسكرية خالل املراحل املقبلة.
وقد ال تقف األزمة عند هذه الحدود،
ب ــل إل ــى ال ـج ـن ــوب .ه ـن ــاك ط ــرف راك ــم
عــوامــل الـتـمــوضــع واالن ـت ـشــار وســط

«داعش» تسيطر على سرت...
وقوات مصراتة على األبواب
ّ
سيطر مسلحو «الــدولــة اإلســامـيــة»
أمــس على معظم املـبــانــي الحكومية
وامل ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة وم ـب ــان ــي
ال ـج ــام ـع ــة فـ ــي س ـ ــرت ،ح ـي ــث ن ـش ــروا
قـنــاصــة ف ــوق املــراكــز الـحـيــويــة ،وذلــك
غداة استعراض قوة في املدينة التي
يـبــدو أنـهــا تشهد اس ـت ـعــدادات تشير
إلــى قــرب وقــوع الـصــدام بني مسلحي
التنظيم وقــوات مصراتة التي قامت
بإغالق مداخلها.
ّ
وبثت مواقع الفرع الليبي لـ«داعش»
ع ـل ــى ت ــوي ـت ــر أم ـ ــس صـ ـ ــورًا ل ـع ـشــرات
ال ـس ـيــارات الــربــاعـيــة الــدفــع املسلحة،
عـلــى متنها ملثمون يــرفـعــون الــرايــة
الـ ـس ــوداء ،تـتـجــول ف ــي شـ ــوارع ســرت
حــام ـلــة أس ـل ـحــة مـتــوسـطــة وم ـض ــادة
لـ ـلـ ـط ــائ ــرات .وق ـ ــال شـ ـه ــود عـ ـي ــان إن
مــوكــب ال ـس ـيــارات املسلحة ال ــذي قــال
الـتـنـظـيــم امل ـت ـطــرف إن ــه «اس ـت ـعــراض
عـسـكــري لجند الـخــافــة فــي املــديـنــة»
ض ـ ّـم نـحــو  60س ـي ــارة ربــاع ـيــة الــدفــع
م ـس ـل ـحــة ،وح ــاص ــر ج ــام ـع ــة املــدي ـنــة
إضــافــة إلــى مجمع الـ ــوزارات السابق
ف ــي ال ـج ـه ــة امل ـق ــاب ـل ــة .وأف ـ ـ ــادت كـلـيــة
الـ ـط ــب ف ــي ال ـج ــام ـع ــة ع ـب ــر حـســابـهــا
ف ــي فــاي ـس ـبــوك ،ع ـلــى ل ـســان عميدها
إدري ـ ــس ال ـش ــاع ــري ،ب ــأن ــه «ل ــن تـكــون

هناك محاضرات للطالب ،والــدراســة
لـلـسـنــوات األول ــى والـثــانـيــة والثالثة
بالكلية أوقفت اعتبارًا من الخميس
حتى إشـعــار آخــر ،كما سيتم تأجيل
االم ـت ـحــانــات لـنـهــايــة الـشـهــر الـحــالــي
نظرًا للظروف األمنية في املدينة».
ويـسـيـطــر ج ـه ــادي ــون م ـنــذ م ــدة على
قــاعــة «واغ ــادوغ ــو» حـيــث ك ــان ينظم
ال ـع ـق ـيــد م ـع ـمــر الـ ـق ــذاف ــي امل ــؤت ـم ــرات
وال ـق ـم ــم ال ـعــرب ـيــة واألف ــري ـق ـي ــة ،فيما
س ـي ـطــر م ـس ـل ـح ــون إس ــامـ ـي ــون مـنــذ
أس ـ ـ ـبـ ـ ــوع عـ ـ ـل ـ ــى مـ ـ ـحـ ـ ـط ـ ــات إذاع ـ ـ ـيـ ـ ــة

ومؤسسات حكومية أخرى.
وقـ ـ ــال مـ ـس ــؤول م ـح ـلــي إن امل ـصــالــح
الحكومية بدأت تعليق أعمالها تباعًا
م ـنــذ ن ـحــو أسـ ـب ــوع ،ب ـس ـبــب سـيـطــرة
االسالميني على مقارها.
وس ـ ــرت مـسـقــط رأس ال ـق ــذاف ــي ال ــذي
سـ ـق ــط إث ـ ـ ــر ث ـ ـ ـ ــورة  2011وق ـ ـتـ ــل فــي
ه ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة الـ ـت ــي أص ـب ـح ــت م ــاذًا
ل ــإس ــام ـي ــن ،وخ ـص ــوّص ــا «أنـ ـص ــار
ال ـش ــري ـع ــة» الـ ـت ــي ي ـصــن ـف ـهــا مـجـلــس
األمن الدولي إرهابية.
ول ـج ــأت ال ـج ـمــاعــات اإلس ــام ـي ــة إلــى

عناصر من «فجر ليبيا» تقف عند حاجز غربي سرت (أ ف ب)

سرت التي شهدت دمــارًا كبيرًا خالل
الثورة وأفرغت من أي وجــود للقوى
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،بـ ـع ــد الـ ـهـ ـجـ ـم ــات ال ـت ــي
نفذها إســامـيــون على مقر السفارة
االميركية في بنغازي في عام ،2012
وأدى ذلك الى قيام مواطنني باقتحام
مـ ـق ــار هـ ـ ــذه الـ ـجـ ـم ــاع ــات اإلس ــامـ ـي ــة
وط ــرده ــا م ــن ب ـن ـغــازي قـبــل أن تـعــود
اليها بشكل غير معلن حيث تخوض
معارك شبه يومية مع الجيش.
وفــي السياق ،أكــد مصدر ليبي فشل
مفاوضات جــرت بني القوات التابعة
ملصراتة ،املرابطة على مداخل سرت،
وتنظيم «الــدولــة اإلســامـيــة» ،والتي
حـ ــاول خــال ـهــا قـ ــادة قـ ــوات مـصــراتــة
دفعه إلى إخالء املقار العامة ومغادرة
سرت.
وك ــان ــت س ـل ـط ــات ط ــرابـ ـل ــس أرس ـل ــت
مــؤخ ـرًا الكتيبة  166الـتــابـعــة لـقــوات
«فجر ليبيا» إلــى ســرت عقب مذبحة
امل ـصــريــن األق ـب ــاط ف ــي املــدي ـنــة الـتــي
أفادت األنباء الواردة منها بأن أعدادًا
كـبـيــرة مــن مـسـلـحــي تـنـظـيــم «ال ــدول ــة
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة» دخ ـل ـت ـه ــا فـ ــي ال ـيــومــن
املاضيني قادمة من بلدة «النوفلية»،
إحدى أهم معاقلهم ،وتقع إلى الشرق
من سرت بمسافة  120كيلومترًا.

