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آخر تحديث: الجمعة، ١١ مارس/ آذار ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

 
تجريبي

«أمير داعش» في ليبيا يتعهد «فتح روما»

الجمعة، ١١ مارس/ آذار ٢٠١٦ (٠٠:٠٠ - بتوقیت غرينتش)

طرابلس – «الحیاة»، رويترز 

أكد متشدد وصف نفسه بأنه «أمیر داعش» في لیبیا، أن التنظیم «يزداد قوة» في شمال
أفريقیا يومًا بعد يوم، وتعھد عودة لیبیا إلى ما وصفه بـ «الخالفة اإلسالمیة»، مھددًا بغزو

الدول المجاورة، و»فتح روما».

وأتى ذلك على لسان المدعو عبد القادر النجدي الذي زعم أنه ُنصب أمیرًا على لیبیا من
جانب زعیم التنظیم اإلرھابي أبوبكر البغدادي بعد مقتل مبعوث األخیر إلى لیبیا «أبو المغیرة

القحطاني» بغارة جوية بطائرة أمیركیة بال طیار في درنة قبل أسابیع.

وتزامن تھديد النجدي للدول المجاورة للیبیا مع تبني «داعش» ھجمات في بن قردان جنوب
تونس مستمرة ارتداداتھا منذ أيام، وذلك في بیان وزعته مؤسسة «البتار» التابعة للتنظیم

اإلرھابي. 

وفي حديث إلى صحیفة «النبأ» التابعة للتنظیم، حمل النجدي على كل األطراف اللیبیة
ووصفھا بالطواغیت وتوعد بمحاربتھا. وأشار إلى أن «اختالف ھذه األطراف وتشتتھا يشكل
«نعمة» لـ «داعش». كما حذر الدول المجاورة من أنھا لن تكون قادرة على صد ھجمات

التنظیم.

كذلك حمل القیادي اإلرھابي على تنظیم «القاعدة» وتوعد بأن يكون مسلحو «داعش»
في «طلیعة القوات التي ستتولى فتح روما»، وفق تعبیره، داعیًا في ھذا اإلطار

المھاجرين، خصوصًا من أفريقیا، إلى االلتحاق بتنظیمه في لیبیا، «استعدادًا لھذا الفتح».

وال يسیطر «داعش» سوى على مناطق محدودة في لیبیا، وخصوصًا مدينة سرت (وسط)
وينطلق منھا لشن ھجمات في أنحاء البالد. ومني التنظیم بضربة بعد غارة أمیركیة على
معسكر له في مدينة صبراتة قرب الحدود مع تونس الشھر الماضي، ما دفع عشرات من

مسلحیه إلى الفرار في اتجاه الجنوب التونسي، بحسب مراقبین لیبیین.

في الوقت ذاته، أعلن مصدر عسكري لیبي أن مسلحي «داعش» ھاجموا نقطة تفتیش
جنوبي مدينة مصراتة (وسط لیبیا) أول من أمس، فقتلوا 3 من أفراد األمن، انتقامًا لغارة

جوية شنتھا القوات التابعة لحكومة طرابلس على مدينة سرت قبل يومین.

وأتى الھجوم على نقطة تفتیش أبو قرين التي تبعد نحو 140 كیلومترًا غرب سرت بعد
ساعات على الضربة الجوية في سرت، والتي أفادت مصادر في المدينة أنھا أسفرت عن

مقتل مدنیین.

وتقع أبو قرين على الطريق بین مصراتة وسرت التي سیطر علیھا «داعش» العام الماضي.
وقال مصدر عسكري إن المتشددين انسحبوا من نقطة تفتیش أبو قرين بعد الھجوم، وإن
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الوضع عاد تحت السیطرة.

في الوقت ذاته، أفاد مصدر في الزنتان (أقصى الغرب اللیبي) بأن قوات من المدينة
اشتبكت مع مسلحین يشتبه في أنھم ينتمون إلى «داعش»، بعدما سیطروا لفترة وجیزة
على طريق رئیسي جنوبي العاصمة طرابلس. وأضاف المصدر أن أحد أفراد قوات الزنتان

ُأصیب قبل أن يتراجع اإلرھابیون.

ووصف النجدي «داعش» في لیبیا بأنه «ال يزال ولیدًا» لكنه «باشر تحكیم الشريعة في
مناطق سیطرته والسیر على خطى الدولة اإلسالمیة في العراق وسورية».

وأضاف: «أصبحت واليات لیبیا الیوم مقصدًا وتضاعفت أعداد المھاجرين من كل فج عمیق
على رغم مساعي الغرب الحثیثة للحد من ھجرتھم». وقال النجدي إن والية لیبیا «على

تواصل دائم» مع الدواوين المركزية في العراق وسورية.
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