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ــو  ــور برای مدت نبود دولت مرکزی در لیبی س ــتفاده کرد و موقعیت خود را در این کش اس
 کوتاهی استحکام بخشیدب

 هایگرایشای اسـت از مقالٔه منتشرشده در مجلٔه آنهه پیش روی شـما اسـت ترجمه
ی   را بررس، وابسـته به موسـسٔه هادسون، که همین موضومعاصحر در ایدئولویی اسحالمی

دٔه آن های نویســنکندب مطالب این مقاله نیز صــرفًا از متن اصــلی ترجمه شــده و دیدگاهمی
 های ایشان نیستباستب ترجمٔه آن لزومًا به معنای تأیید دیدگاه

 موسسٔه هادسون
های کند که به دنبال ارتقای ایدهموسسٔه هادسون خود را سازمان مستقلی معرفی می 

رفت و توسعٔه امنیت، رفاه و آزادی جهانی است و هرمن کان، استراتژیست جدید برای پیش
تأســیس کردب این مؤســســه تفکرات  1971نظامی، آن را در ســال  -ریز ســیاســیو برنامه

ـــت میکـاود و نقـد میکنونی در مواجهـه بـا تجـدد را می تواند از طریق کنـد و مـدعی اس
تحت برنامٔه گذار از سنت به تجدد و اصالح  هدفمند و ای، به مدیریترشتهمطالعات میان

ـــت،  ـــاد، بهداش ـــبـات آینده کمک کندب و این کار را به منظور دفا  از روابط، اقتص منـاس
 دهدبالملل انجام میتکنولوژی، فرهنگ و قانون بین

گذاران اجتماعی و رهبران به اذعان مؤســســان، هادســون به دنبال هدایت ســیاســت
ای قوی و مستحکم است که شامل نشریات، ، از طریق برنامهجهانی در حکومت و تجارت

 شودبها میکردن پیشنهادها و توصیهها، جلسات سیاسی و مطرحهمایش
ن و تریمحل اصـلی این مؤسـسـه در واشـنگتن دی سی است و خود را یکی از قدیمی

ــال ترین منابع فکری در این زمینه، در دنیا معرفی میپرمراجعه تمرکز  8551کند، که از س
 مطالعاتش بر سیاست خارجی و موضوعات مرتبط با امنیت ملی استب

 پیدایش انصار الشریلة
( داعش) در دو سال اخیر، با ظهور جبهه النصرة و بازگشت دولت اسالمی عراق و شام

توجه جهان به سـوریه و عراق معطوف شده استب هرچند تقریبًا هزار مایل دورتر در جهت 
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(، تا زمان حمله به کنسولگری آمریکا در ASLق( انصارالشریعة در لیبی )این مناط) غرب
سازی برای تشکیل دولت به فعالیت خود به منظور زمینه ،8518سـپتامبر  11بنغازی، در 

 دادباسالمی در آینده، ادامه می
ل برای دعوت به راه انداخت که شام ای گسترده و پیهیدهانصـارالشریعة، ابتدا، برنامه

ــدبدمات اجتماعی در داخل و خارج از لیبی میخ ــئله حمایت محلی را به دنبال  ش این مس
ـــتب امـا زمانی که ژنرال لیبیایی، خلیفه هفتر، در ماه می تهاجمی عمده علیه  8511 داش

ـــالمگروه ـــریعـة اولویت را بر هـای اس ـــارالش ـــلح در غرب لیبی اعالم کرد، انص گرای مس
وه این عالهای انصارالشریعة رو به افول گذاشتب بهتهای نظامی گذاشـتب فرصـفعالیت

تأیید شد، شدت یافتب و داعش از  8515اوضا  با مرگ رهبر آن، محمد الزهاوی، که در 
های خود را برای تشــکیل گروهی لیبیایی مســتقل از انصــارالشــریعة، تالش 8511نوامبر 

 لشریعة را بررسی خواهد کردباین مقاله فراز و فرود انصارا شدت بخشیدب بر این اسا ،
( بودب مثاًل AST) انصـارالشـریعة در بسـیاری جهات تابع الگوی انصـارالشریعة تونس
من اندازی نوعی انجاینکه مقصود از دعوت و کمپین خدمات اجتماعی صرفًا تأسیس و راه

ــالمی نبود، بلکه )هدف ــالمی حکومت ( اس ــالمی بود که در نهایت با قانون اس دولتی اس
سر ف بود، انصارالکندب در مقایسه با دولت لیبی، که اغلب فاسد، بیمی شریعة به کفایت یا مب

ـــب  دنبـال متقـاعدکردن مردم محلی در کفایت و خیرخواهی خود بودب ـــیه به کس این قض
 کردبحمایت عمومی کمک می

ی و ریپولت اضـافه بر این، انصـارالشریعة در پی به دست آوردن سراسر لیبی، از بنغازی،
تر بودب تر عملیاتش گستردهاجدابیا تا سـرت، درنه و خلیج صدرا بود، که در مناطق کوچک

های تر اینکه عوامل خود را به ســوریه، ســودان و غزه اعزام کرد تا در فعالیتاز همه مهم
زاید و افمی« جهاد»ای کاماًل جدید را به مفهوم جهانی این الیه بشــردوســتانه کمک کنندب

های متفاوت ممکن اسـت سعی در تعامل با مردمی داشته باشند که در چگونه گروهاینکه 
 مناطق عملیاتی آنها ساکن نیستندب
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های متعددی داشت: از یک سو، نوعی انصـارالشریعة، به عنوان یک سازمان، هویت
مؤسـسـه خیریه، سـرویس امنیتی، سرویس سالمت و متولی آموزش مذهبی بودب از سوی 

ـــازمـان نظامیدیگر، نوعی  ـــس های خارجی بودب ی و محلی برای آموزش جهادیتتروریس
ی محلی هااین تحلیل، به همٔه جوانب این گروه و آزار و اذیت برای شناخت این پیهیدگی،

ـــریعة نظر داردب امیدها و برنامه ـــارالش های این گروه مبتنی بر ادبیات و جهانی دعوت انص
مبارزان خارجی به دست این گروه با هدف نبرد در دعوت به عقیده و منهج اسـتب آموزش 

گیردب به طور خالصه، سـوریه و مبارزه با ژنرال هفتر و داعش به عنوان رقیب، صـورت می
این مقاله به دنبال ترسیم دیدگاهی جامع از انصارالشریعة، در چهار سالی است که به وجود 

 اندبآمده

 دعوت، اولین راهبرد
ـــر، لیبی و تونس، که هااز عواقـب قیـام عرب ـــورهایی چون مص ـــًا در کش ـــوص ، خص

ورها، این کش این بود که فضـای عمومی باز شــدب کلی سـرنگون شـدند،هایش بهحکومت
ـــت ـــکس ـــت گرفتن کنترل همهنین در پی ش هـای دهٔه اخیر القاعده در عراق در به دس

ــروعی تازه و محکی برای گروه  بودندبهای جهادی جدید قلمروش و تأســیس حکومت، ش
کرد این محیط جدید فرصـــتی برای دعوت و ایمن الظواهری، فکر میمثاًل رهبر القاعده، 

( هاهای محلی و غربیدولت) داند که آنهافقط خدا می» گفت:رسـانی استب او میاطال 
ـــتفادٔه خود را ببرد و تـا کی دوام می ـــالم و جهاد باید از آنها اس آورندب بنابراین، جمعیت اس

در پیغام صوتی مشابهی، مجددًا بر برتری شریعت بر هر نظام حقوقی و  1«ببرداری کندبهره
کرد، در قانونی دیگر تأکید کردب ظواهری، همهنین، آزادی کشورهای اسالمی را تأیید می

ــرائیل بود و بر اهمیت پاک ــنه با اس ــرزمینحالی که مخالف روابط حس ــازی این س ها از س
 کردبکید میفساد مالی و اجتماعی تأ 

                                                 
گوست 1  ب8511ب طبق گزارش شبکه السحاب، آ
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جهادی که هنوز هم در قید حیات پرداز سنی، ابومحمد مقدسـی، اولین ایده8511در 
اسـتفادٔه شاگرد داشـتن آن از سـو اسـت، در تالش برای هدایت جنبش جهادی و دورنگه

ـــعب زرقاوی، رهبر القاعدٔه عراق، کتابی با عنوان ـــابقش، ابومص  وقفُت ما ثمرة الجهاد س
رد با دشمن( نب) «قتال النکایة»ین کتاب تفاوت بین آنهه او به عنوان نوشتب مقدسی در ا

کندب مقدسی )مبارزه برای تحکیم قدرت( را بررسی می« قتال التمکین»کند با توصیف می
د، در حالی مدت به دنبال دار کند که گذشته فقط یک پیروزی تاکتیکی کوتاهاسـتدالل می

ـــتحک ـــی برای اس ـــاس ـــالمی به ارمغان میکه آینده چارچوبی اس  آوردب تأکیدام دولتی اس
 1دهی، آموزش و دعوت استبریزی، سازمانمقدسی، به طور ضمنی، بر اهمیت برنامه

ونس های مشابهش، یعنی انصارالشریعة تتشکیل انصارالشریعة لیبی همراه با سازمان
حاظ ســی لهای الظواهری و مقدکردن دیدگاهو انصــارالشــریعة مصــر، نتایج منطقی عملی

ها به جای راهبرد اولیٔه جهاد، به راهبرد دعوت اولویت به طور خالصه، این گروه 2شودبمی
 های خدماتهای اصـــلی پیش  روی انصـــارالشـــریعة برنامهدادندب در نتیجه یکی از روش

های پیشتاز تربیت پیروان در شکل گسترده، در مقایسه با بیشتر سازمان این اجتماعی بودب
ای یا با قابلیت جهانی در طول سـی سال گذشته ر که با جهادگرایی محلی، منطقهداجهت

 اند، روشی جدید برای استحکام دولت اسالمی آینده در نظر گرفته شدبدرگیر بوده
،  سـابقٔه افرادی که به انصـارالشریعة لیبی و تونس پیوستندابتدا این روش، با شـمار بی

ـــال برای ایجـاد راهی جدید و موفق پ یش  روی جنبش جهادی بودب هرچند در طول دو س
، یک ماه بعد از 8517گذشته این روش دعوت اولیه نتیجٔه عکس داشتب در اوایل جوالی 

کودتای عبدالفتاح السیسی در مصر، اعضای کلیدی انصارالشریعة مصر یا دستگیر شدند، 
 ر حال تدارک شورشالمقد ، که در شمال سینا دیا مجبور شـدند به جماعت انصـار بیت

بودند، بپیوندندب برخی دیگر به ســوریه گریختند تا در جهاد علیه بشــار اســد شــرکت کنندب 

                                                 
ــت1 ــیاس ــاگردا»های خارجی خاورمیانه، ب آرونب وایب زلین، کانال س ــی در لیبی و تونسش ب همو، 8518نوامبر  11، «ن مقدس
 ب8518سپتامبر  81، «انصارالشریعٔه خود را بشنا »
 ب همانب2
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ـــت  گوس ـــریعـة تونس را 8517کمتر از دو مـاه بعـد، در پـایـان آ ـــارالش ، دولـت تونس انص
دن های گسترده، اقدام به از بین بر تروریسـتی معرفی کرد و از طریق دسـتگیریسـازمانی 

ای در نتیجه برخی از آنها به لیبی رفتند و به انصارالشریعة لیبی ملحق شدند و عدهآن کردب 
 نیز به سوریه رفتند و به داعش پیوستندب

، تأکیر ایشان را به راه انداختدرباره انصارالشریعة لیبی، وقتی ژنرال هفتر جنگ مقابل 
افتاد و انتشـــار اق میفراوانی بر توقف روش قانونمند دعوت داشـــتب دعوت هر جا که اتف

کردن گوشـــت و غذا برای فقرا و شـــد و این حمایت مربوط به فراهمیافت، حمایت میمی
بودب و تا زمانی  8511نیازمندان در ماه رمضان و عید فطر و عید قربان در تابستان و پاییز 

 ائلســکه اعضــای این گروه با نیروهای ژنرال هفتر درگیر شــدند، انتشــار بســیاری از این م
ــتب به) ــایش در دیگر دعوت( ادامه داش ــریعة هنوز به اعض ــارالش عالوه، در حالی که انص

ـــهرهـا می اش را در بنغــازی متمرکز کردب هرچنــد هــای نظــامیبــالیــد، عمــدٔه فعــالیــتش
هایش انصــارالشــریعة لیبی مثل انصــارالشــریعة مصــر و تونس از هم نپاشــید، ولی توانایی

 فراهم کردب 8511تری مناسب برای داعش در پاییز شدت تنزل یافت و این بسبه
های داخل و خارج ای گســترده از ســرویسانصــارالشــریعة در اوج مبارزاتش بر شــبکه
ـــتب در واقع، دامنٔه فعالیت های آن عبارت بود از: کمپین مبارزه با مواد لیبی نظـارت داش

ر اعیاد مذهبی برای کردن حیوانات داز جمله قربانی) مخـدر، اهـدای خون، اهـدای غـذا
ـــاغل خانگی برای فقرا، نظافت  ها،های قرآنی برای بههفقرا(، برگزاری رقـابت ایجاد مش

ک پزشکی ایجاد یک کلینیهاب انصارالشریعة به دلیل مدار ، از بین بردن زباله و تعمیر پل
ام ن برای زنان و کودکان، یک مرکز اسـالمی برای زنان، اورژانس و یک مدرســٔه مذهبی به

های چشمگیری انجام دادب همهنین، امنیت مرکز االمام بخاری لعلما  الشـریعة، فعالیت
 کردببیمارستان مهم الجال در بنغازی را تأمین می

ـــریعـة در انجـامهـا را موکرتر میآنهـه این تالش ـــارالش دادن این کرد این بود کـه انص
برخوردار  های محلی همر سازمانها مسـتقل نبود، بلکه از حمایت و پشتیبانی دیگفعالیت

شد، تا جایی که حتی این مرکز بودب فعالیت اهدای خون با مرکز خون بنغازی هماهنگ می
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ـــریعــة تقــدیر کردب همهنین، بــا اهــدای جــایزه 8517جوالی  85در  ــــارالش ای از انص
و  کردبهایش را با صندوق تأمین اجتماعی شعبٔه بنغازی تنظیم میانصـارالشـریعة همایش

ز ها را تمیراه« تجامع القواشــاش الخیریة والدعاوی» در همکاری با شــرکت برق و شــرکت
ای که انصــارالشــریعة به عهده گرفت کمپین شــدید ترین برنامهعالوه، موفقکردندب بهمی

ــتان روان ــکی بنمبارزه با مواد مخدر بود که با همکاری کلینیک رهبا در بیمارس غازی، پزش
ی است این در حال الهلی، شـرکت مخابرات و شرکت برق لیبی انجام دادبباشـگاه فوتبال ا

ت روزٔه قرآن بود که با مشارککه انصارالشریعة، در سرت در ماه رمضان، میزبان مسابقات ده
ادارٔه اوقاف سرت، رادیو توحید سرت، شرکت خدمات بهداشتی و دانشگاه سرت برگزار شدب 

اهدای غذا کمک کرد که توانســت حمایت شــرکت  همهنین، در ماه رمضــان در فعالیت
مام، تجامع القواشیش الخیریة اال(، مؤسـسـة Primera Galleryلیبیایی پرایمرا گالری )

 1والدعاوی و مرکز فاروق را به دست آوردب
ــریعة فراتر از فعالیت ــارالش ــوریه، های محلیانص ــورهای س اش، کمپینی قوی در کش

ــودان و نیز غزه به راه انداخ ــریعة این دعوت فرامرزی را با عنوانس ــارالش  کاروان» تب انص
ـــدب یعنی  8518ها در نوامبر اندازی کردب تالشراه« نیکی برای مردممان در محل آغاز ش

ای کمکی به ســـوریه و غزه فرســـتاد که حاوی ادبیات وقتی که انصـــارالشـــریعة محموله
 8517ســیل عظیم ســودان در ترین فعالیت آنها، در واکنش به دعوتش بودب هرچند مهم

تن غالت و حبوبات و  18تن دارو،  5بودب یک گروه از انصـارالشـریعة با دو محموله شامل 
تن  5/1تن لبا  و  81هشـت تن شـیرخشـک، در خارطوم فرود آمدندب بسـتٔه دوم شامل 

 ها با نشـان و برچسـب انصـارالشریعة بودب سطحفرش برای مسـاجد بودب تمام این محموله
این محموله از سـوی نوعی سازمان جهادی  این واقعیت، که هدف برجسـته بود، ولیاین 

های آید که آن را تهیه کرده و در امنیت تحویل سـودان داده است، گواه تواناییجهانی می
 های سازمانی و نیز روابط محتملش با دولت سودان استبگروه

                                                 
گوست  18، «های لیبیایی فراتر از بنغازیجهادی»ب همان کانال، آرونب وایب زلین، 1  .8517آ
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با دولت  اشسوریه و روابط بالقوههای مشابهی درباره عملکرد انصارالشریعة در پرسش
ـــتب ـــوریـه  ترکیـه مطرح اس هندٔه آزادی مردم از قوانین تحمیلی دارتقـا»این کمپین در س

ـــرافرازی و کرامت تحت قانون  یدموکراســـی غربی و ارتقا ـــطح زندگی با نیکوکاری، س س
ــدب در اواخر ژانویٔه نامیده می 1«خدا ــریعة از میان دیگر مناطق ،8511ش ، ســه انصــارالش

 محمولٔه کمکی شـامل گوشـت قربانی، آرد و ژنراتور برق به الذقیه، سلما و کسب فرستادب
ــاناین تالش ــوریه نش ــازماندهندٔه برنامهها در س ــت، دهی قوی ریزی عالی و س آنها اس

چراکه انصـارالشـریعة لیبی باید به منابع محلی دسـترسـی داشته باشد تا پراکندگی انسانی 
به  8511به دسـت آوردب همهنین، در نهایت، انصــارالشــریعة در اواخر ژانویٔه این منطقه را 

ما در لیبی »این حمله چنین نامیده شد:  2یکی از حمالت هوایی اسرائیل در غزه پاسخ دادب
روابط انصارالشریعة لیبی در غزه خانه به خانه پیش «ب هسـتیم ولی چشمانمان در اورشلیم

 های پول با نشان انصارالشریعة لیبی در، النفق، توزیع پاکترفت و در شـهر همسـایٔه غزه
ب ها آسیب دیده بود سرعت گرفتخانٔه صـهیونیسـتهایشـان از توپمیان کسـانی که خانه

 3دهندٔه امکانات شبکٔه انصارالشریعة لیبی در غزه استباین کمپین، نشان
ـــور بیــان نفوذ و قــدرت بــاالی کننــدٔه در حــالی کــه تــأکیر این کمپین در خــارج از کش

ای الشـریعة اسـت، ولی از زمان آغاز مبارزه با ژنرال هفتر، انصـارالشریعة هیچ نشانهانصـار
ای المللی از خود نشان نداده استب در عوض، به نحو فزایندههای بیندال بر ادامٔه فعالیت

هفتر،  جنرالفعالیتش را بر حفظ جایگاه خود متمرکز کرده استب هرچند بحث از مبارزه با 
کردن پشـتوانٔه ایدئولوژیکی انصـارالشـریعة مهم است، خصوصًا اولویت دارد، ولی برجسـته

 شـان منتشــر کردند، حاوی مطالبالمللیبخشـی از نوشـتجاتی که در دعوت محلی و بین
 کلیدی در این باره استب

                                                 
1. Uplifting the Ummah, freedom from forced rule, Western dominance, and uplifted by the 
goodness, pride and dignity under the law of Rahman  

نظامی اهل غزه را در تشـییع جنازٔه شـارون کشت که هارل گفت اسـرائیل دو شـبه ب آمو 8517ژانویه  88هاآرتس، ب روزنامه 2
 یکی از آنها حامل چند راکت بودب

 ب8517اکتبر  85، «ونس به دنبال کشف انصارالشریعةت»ب نشریٔه فکر آفریقا، آرونب وایب زلین، 3
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 انداز ایدلولوژیکچشم
رد، های دعوتش منتشر کعالیتترین جزواتی که انصـارالشـریعة در طول فیکی از مهم

ایدئولوژی اصلی انصارالشریعة،  1مربوط به آموزش افراد طبق اصـول و دسـتور کارش بودب
جهانی خاصـی داردب در درجٔه اول تأکید خاصی بر توحید الهی دارد، به  -زیربنای جهادی

ـــد، وجود ـــی که در حد او در خور احترام باش نداردب  این معنا که نه خدای دیگری و نه کس
قرآن، کالم خداوند متعال است و )در  ،ینیاز امور د یزیکاستن چ ایمنشـأ اضـافه نمودن 

 قرآن استب یکننده  نییاست که تب امبریبعد( سنت )قول و فعل( پ یدرجه 

گوید، اگر مســـلمان تابع قدرت مح  و صـــرف خداوند طور که این جزوه میدومب آن
یزی غیر از اســالم باشــد، از قبیل دموکراســی یا نباشــد، کافر اســتب هر کس که طالب چ

ــت و دیگر ارزش و احترامی نداردب جواز تکفیر،  ــکار کرده اس ــم، کفر خود را آش ــکوالریس س
ای از افعال و باورهایی دارد که ریشه در ضرورتی سازمانی برای تحمیل اطاعت از مجموعه
 ودبشبه صورت استنباط یا تفسیر لفظی از قرآن و سنت گرفته می

عمال این جزوه ادامه می ســـومب دهد که ســـازوکار الهی برای تصـــفیه امت از کفر، و ا 
توحید، جهاد مسلحانه استب جهاد نیاز به حکم امام ندارد، چراکه مبازره با کفر در جهان از 

تر اسـتب بنابراین، برپاکردن جهاد شـرطی اساسی برای آن است که ایمان واجبوفای به 
باشـــیب پس اگر مســـلمانی در مقابل مدعیان کفر جهاد کند، از ســـوی  مســـلمانی واقعی

 انصارالشریعة لیبی، متهم به مسلمان عاصی نخواهد شدب
ای باالتر از جهاد نیست، خون مسلمانان هم حرمتی نداردب عالوه، از آنجا که وظیفهبه

ـــالم و تباولویـت دیل آن به دادن به قدرت نظامی و نظم، امری الزم برای وحدت امت اس
کنندٔه تکثرگرایی و اش، عرضــهنهادی واحد اســتب احزاب ســیاســی حتی از نو  اســالمی

رالشریعة کنندب در نهایت انصادموکراسی هستندب بنابراین، به تفرقٔه امت اسالمی کمک می
ـــریعت، برای از بین بردن قوانین و قانون  ـــیس دولتی قدرتمند و الهی، مبتنی بر ش به تأس

کندب ظاهرًا دســـتور کار انصـــارالشـــریعة، محلی اســـتب یعنی کمک میاســـاســـی جاری 
                                                 

 «بهاانصارالشریعة در لیبی، اصول و دستورالعمل»ب بنیاد رسانٔه الریان، 1
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کردن با نظامیان رقیب در یک جنگ، به منظور تسلط بر لیبی و اصالح آن در جهت مبارزه
دولتی اســالمیب هرچند باورها و توجیهات مذهبی برای رفتار خشــن، طرد کامل از ســوی 

 نظام جاری جهان و مخالفت کابت را در بر داردب
 1بحث دیگر در جزؤه انصارالشریعة، بیان مسائل مربوط به دموکراسی با جزئیات استب

انصارالشریعة در کنار تمرکزش بر توحید و ضرورت جهاد، نفرت عمیقی از دموکراسی داردب 
اســتدالل اصــلی این نوشــته آن اســت که دموکراســی با شــورا یا دولت اســالمی مبتنی بر 

وت اسـاسـی وجود دارد که اسـالم و دموکراسـی را ناسازگار شـریعت، تناق  داردب سـه تفا
کند: دموکراســی مبتنی بر قانون مردم اســت، در حالی که شــورا مبتنی بر قانون خدا می

سازی است که اسالم از آن منع کرده است، در اسـتب دموکراسی اجراکنندٔه قوانین انسان
های فردی، بر اسا  ختن ارزشکند که برای ساحالی که شـورا از اجتهادی اسـتفاده می

کنند، در حالی که کندب و سیستم دموکراسی را مردم اداره میهای اسالمی عمل میآموزه
کردن رهبران عربی کندب هدف این نوشـته، نامشرو شـورا را خدا اداره، و بر آن نظارت می

قدرت  آوردنکردن و به دست اند مسلمانان باتقوایی هستند، اما در حکومتاست که مدعی
تر، انصـــارالشـــریعة، با کنندب از همه مهمســـیاســـی طبق الگوهای دموکراســـی عمل می

ناپذیر، احزاب سیاسی اسالمی، نظیر حزب قراردادن دموکراسی و اسالم در موقعیت آشتی
المسـلمین لیبی را، که به دنبال اجرای اصـول اسالمی در سیاست عدالت و عمران اخوان

 کندبارزش میچارچوبی دموکراتیک است، بیاجتماعی، آن هم در 
گیری تنها دموکراسی اساسًا با اسالم ناسازگار است، بلکه شکلبرای انصـارالشریعة، نه

ـــته برمی ـــتب طبق آنهه از این نوش ـــتبدادی اس ـــی در واقع مـانند نظام اس  آید،دموکراس
اری از کشــورهای ها را، که در بســیهایی از آزادی ارزشانصــارالشــریعة مســتقیمًا نمونه

، خواریها، شرابها، رسواییدموکراتیک ایجاد شـده، هدف گرفته اسـت، از قبیل شـهوت
ــبک ــخره،رفتارهای س ــرانه و مس عفتی، ســینماهاب ها، زنا و بیها، هرزگیخواندنترانه س

ـــازمانقوانین همهنین، تحمیل  ـــازمان ملل متحد و قوانین س ـــور س های کافر مثل منش
                                                 

 «بآیا دموکراسی در اسالم وجود دارد یا خیر؟»ب همان، 1
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عمومی، و قوانین انتخابات دموکراتیک احزابب بنابراین، نتیجٔه منطقی آن مجالس قانونی 
 ها شرکت نکند، تروریستی افراطی کهاسـت که اگر کسـی در رفتارهای شـهوانی و رسوایی

های شــودب با تحمیل ارزشزیســتی ندارد، در نظر گرفته میای با صــلح جهانی و هممیانه
از قانون مصوب شریعت، دموکراسی مستقیمًا به  کردنغیراسـالمی خا  بر جامعه و منع

ر اسا  ها که بکردن اسـالم اسـتب بنابراین، مجالس انتخاباتی و پارلمانکندنبال ریشـه
شـوند، مفاهیمی هستند که ارتباطی به قرآن و حدیث ندارند، پس به قانون اکثریت بنا می

ا شکست نهایت، انصارالشریعة ب دنبال براندازی قانونی هستند که خدا تأیید کرده استب در
وجودآوردن دولتی بهتر، خصوصًا در مصر، تونس، اردن و یمن، چهرٔه های عربی در بهقیام

ــیاه جلوه می ــت که ها گرفته میدهدب درســی که از این قیامدموکراســی را س ــود این اس ش
اتورها لیه دیکتها عهای گذشتٔه عربدموکراسی سرشار از مقررات مزورانه استب اساسًا قیام

 های داخلی که به دنبال آن آمد، محصول دموکراسی استبو ناآرامی
ای که انصـارالشـریعة در میان هوادارانش و نیز کسانی که قصد ورود به سـومین جزوه

د در این بود که چگونه با افسران پلیسی تعامل کنیم که بای این جریان را داشتند توزیع کرد،
وگو دربارٔه وضـــعیت جاری این جزوه دربردارنده نکاتی بود برای گفت 1ها بایســـتندبخیابان

 ها و تشویق آنها به گریختنب از جمله نکات اینلیبی، به منظور ایجاد شک در میان پلیس
ــت، در حالی گفت ــأ اعتبار حکومت اس وگو فراخواندن خدا به عنوان تنها داور عادل و منش

ز گوید )قوانین انســـانی( هرچه حکم کند اکید دارد، و میکه بر مبارزه با قوانین انســـانی تأ 
ه کند برای حکومت بجانب خدا نیامده اســتب خدایی که نوشــتٔه انصــارالشــریعة مطرح می

ـــر اعتماد نمی ـــیر کند، اما بهبش ـــر، و هر چیزی که به تفس ـــادگی برای از بین بردن ش س
حت کندب برای تاعتماد میاللفظی از متن اسـالمی ملحق نشـود، )به همین انسان( تحت

ر ها در واقع مردم را به کفر مجبوتعقیـب قراردادن مجرمان تحت قانون مدنی لیبی، پلیس
ـــدهمی ـــورت تبعیت( مردم تابع طاغوت ش ـــی کنند چراکه )در ص اندب مفهوم پلیس و ارتش

 مطرود نیست، به شرط اینکه قدرتشان بر اسا  شریعت مشرو  باشدب
                                                 

 «بآنها هستنددادن وظیفه برای صحبت با کردن خودروی پلیس در حال انجامکسانی که ملزم به متوقف»ب همان، 1
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 نهایی، درباره دیدگاه جهانی انصــارالشــریعٔه لیبی، اهمیت بســیاری بیانیٔه ایدئولوژیکی
ــریعة عمدتًا بر مســائل محلی متمرکز بود، فعالیت ــارالش یک  هایشداردب در حالی که انص

جنبٔه جهانی هم داشـت که خصـوصـًا در حوزٔه ایدئولوژی جهاد جهانی بسیار نمود داشتب 
ها بودب شخصی و انس اللیبی به دست آمریکاییبیانیٔه انصـارالشـریعة در پاسخ به ربودن اب

ندب خانٔه آمریکا در شرق آفریقا شرکت کهای سفارتگذاریلیبیایی که قصد داشت در بمب
کند که در نهایت، انصارالشریعة استدالل می 1این بیانیه کنایه از دیدگاه جهانی آنها اسـتب

ـــالم و تحمیل ف ها و قانون خود بر رهنگ، ارزشایـاالت متحـده به دنبال از بین بردن اس
این اعمال را به سه روش  مسـلمانان و سـرزمین آنها اسـتب آمریکا، که کافر نامیده شـده،

کندب اینکه از تأسـیس دولت اسالمی به دست مسلمانان جلوگیری میدهدب اول انجام می
ــالم هایاز نمونه ــتان و اس ــمال مگراها دآن، کمپین ائتالفی علیه طالبان افغانس الی ر ش

 استب
ـــم را ای کـه جنـگ علیـه جهاد و تعقیب مجاهدان یا جنگ علیه دوم، بیـانیـه تروریس

خواهان اسـتب در واقع، این بیانیه خواهان جنگ مقابل اسالم استب وقتی آمریکا در امور 
کند، اغلب به دنبال اهدافی اسـت که بدون نظارت و مسئولیت، دیگر کشـورها دخالت می

الدن آوردن آنها است )به ماجرای ابو انس اللیبی و به طور ویژه کشتن بنستدخواهان به
این در حالی اســت که اماکن مقد  و ســرزمین  اشـاره دارد(ب بدون مشـورت با پاکســتان،

کند )اشاره به عملیات سپر صحرا و آزادی عراق(ب آمریکا به مسلمانان را هتک حرمت می
گیرنده و حاکم جهان، در واقع در تالش برای عنوان تصــمیمبهانٔه مبارزه با تروریســم و با 

ای لیبی را هاش در برتری بر جهان استب انصارالشریعة آشفتگیتحمیل ادعای غیرقانونی
اماًل دهد، که کبه دخالت آمریکا و تالش برای تحمیل ظلم و سـتم دموکراسـی نسبت می

ی از نگذاشتن به مسلمانان ناشحتراماین تجاوز، تکبر و ا مانع اجرای قانون شـریعت استب
ـــتقیمًا به تاریخ بردهارزش ـــتب مثـل قتل و آوارگی، که مس اری دهـای کفرآمیز آمریکـا اس

 گرددبهای بومی برمیآمریکا، نژادپرستی و درگیری با آمریکایی
                                                 

 «بگرفتن ابو انس اللیبی»ب همان، 1
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، «ریســمترو »اســتدالل ســوم این بیانیه مبنی بر این اســت که اســتفادٔه آمریکا از واژه 
به این  شوندب در پاسخاسـت برای کسانی که به الگوی دموکراسی او ملحق نمیبرچسـبی 

ـــریعـة بـه کمپینی همگـانی دعوت می ـــارالش کند تا مردم را از اهداف این دول ادعـا، انص
متخاصم و متحدانش، مطلع کنندب منطقی این است که پیش از ارادٔه جهاد، باید به مبارز، 

ة اش استب انصارالشریعل دفا  از مذهب و سـبک زندگیگونه تلقین شـود که او در حااین
ـــکیر را )به عنوان یک عالم( بپذیرند که  ـــلمـانان باید احکام احمد ش ـــرار دارد کـه مس اص

ـــد، به معنای ارتداد ) گویـد هر گونه همکاری با انگلیسمی یا آمریکا( هرچند کوچک باش
نگ ید همواره با آمریکا در جکامل اســتب بنابراین، به دالیلی که گفته شــد، مســلمانان با

باشـندب دربارٔه لیبی، انصـارالشـریعة معتقد اسـت این کشـور گرفتار تحقیر و رسوایی استب 
مردان لیبی با اتخاذ چراکه حکومت بر اســا  شــریعت اســالم را رها کرده اســتب دولت

م هستندب الالگوی پارلمانی غربی و نه الگویی مبتنی بر اسالم، اساسًا، در حال مبارزه با اس
مثل حکومت سابق صدام و صالح در عراق و یمن و پس از آنها قذافی، لیبی هم در تالش 

 برای پیوستن به الگوی حکومتی غربی استب

 حسباء لامر به ملروف و نهی از منکر( و جنگ مقابل هفتر
در واقع، با اینکه دعوت در کانون توجه انصــارالشــریعة قرار دارد، در عین حال، همین 

امر به معروف و نهی از منکر، که معمواًل متضمن اعمال فشار ) دعوت، بخشـی از حسـبا 
همین( حســبا ، زهاوی با درگیرشــدن ) بر اســا  1شــودباســت( و جهاد نیز محســوب می

انصـارالشریعة، همهنین،  2گروهش در تخریب زیارتگاه و عبادتگاه صـوفیان موافقت کردب
های مربوط به بدن انســان را که گفته ه کرد و کتاببه مدرســٔه انگلیســی در بنغازی حمل

                                                 
یعة، بازی طوالنی انصارالشر »شودب دیوید گراتنستن رز، گانه همهنین در انصارالشریعٔه تونس به کار گرفته میب این راهبرد سه1

 ب8518المللی مبارزه با تروریسم، شهر الهه، ، مرکز بین«تونس: دعوت، حسبا  و جهاد
، گفت احمد ماهر، محمد علی الزهاوی متعلق به انصارالشریعٔه لیبی را مالقات کرده 8518سـپتامبر  12ی سـی، ب اخبار بی ب2

 استب
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معلمان در مدرسه  1شـد حاوی تصاویر شهوانی و لذا مخالف اسالم است، مصادره کردبمی
ی( از کتب درس) دهدتهدید و ترسـانده شـدند که تصـاویری را که بدن انسـان را نشـان می
عت ی که از حدود شریحذف کنندب اعضـای انصـارالشـریعة در ویدئویی در سـرت، به کسـان

عالوه، شــمار فراوانی ترور مقامات امنیتی، به 2ها ضــربه شــالق زدندبتجاوز کرده بودند ده
ـــئولیت آنها را به عهده نگرفته و در  ـــی مس دولتی و فعـاالن اجتمـاعی، وجود دارد که کس

 بسیاری از آنها انصارالشریعة در مظان اتهام استب
لشریعة حمله به کنسولگری ایاالت متحدٔه آمریکا ترین عملیات جهادی انصـارامعروف

در بنغازی اسـتب هرچند ادعای رسـمی مبنی بر پذیرش مسئولیت وجود نداشت، اما لحن 
یانگر هانی المنصوری، ایراد کرد، ب دوپهلوی بیانیٔه اولیه انصـارالشـریعة که سخنگوی آن،

قیقًا اندب منصوری دداشتهآن اسـت که برخی از اعضای انصارالشریعة در این حمله شرکت 
دادن کتیبه )پرچم و نماد( انصارالشریعة در بنغازی در فعالیتی نظامی به شـرکت»گفت که 

طور رسمی )از سوی انصارالشریعة( نبوده و دستور مستقیمی در این خصو  صادر نشده 
ـــت ـــریعة در گروه 3«باس ـــارالش های این احتمال وجود دارد که برخی متحدان محلی انص

 نظامی دیگر، در این قضیه شرکت کرده باشندببهش
، شبیه جهاد عراق، لیبی مرکز آموزش کسانی بود که )بومی(ای مقیا  منطقه یک در

ــانی که در اردوگاه ــتر کس ــوریه بودندب در واقع، بیش زش های لیبی آموبه دنبال جهاد در س
ز های سرسبو در کوه  صحرای حوالی منطقه ی هاندیدند )احتمااًل در مصراته، بنغازی، 

 4اندبشرق( از کشورهای اطراف لیبی آمده
دالیل فراوانی وجود دارد که انصـارالشریعة در حال آموزش افراد برای شرکت در جنگ 

گوست  هایی پخش شد ، دو ویدئو به صورت زنده از تونسی8517سـوریه اسـتب در ششم آ
                                                 

 ب8517انصارالشریعة دربارٔه برنامٔه درسی مدار  اروپایی در بنغازی، سوم مار   3ب بنیاد رسانٔه الریان، بیانیٔه شمارٔه 1
 بhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DGJSM8eXaaUب 2

 ب8518سپتابر  18هانی المنصوری دربارٔه کتیبٔه انصارالشریعة، ب بنیاد رسانٔه الریان، بیانیه 3
می  75، «حامل شمشیر، آیا یک شبکٔه فراملی رقیب از سوی القاعده در حال شکل گیری است؟»ب انجمن بیداری اسالمی، 4

 ب8518
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بر اســا   1بازجویی شــده بودندب ، به دســت نیروهای محلی بازداشــت ودرعاکه در منطقٔه 
استب  8518این فیلم احتمااًل مربوط به اواخر بهار یا اوایل تابستان  اطالعات این ویدئوها،

ـــوریه بـه نظر می ـــریعـة از قبل به نحو فعالی به آموزش مبارزان برای س ـــارالش ـــد انص رس
ی در بنغازی چه چیز 8518سپتامبر  11دهد پرداخته استب واقعیت تلخی که نشان میمی

ـــت ـــریعٔه تونس، که عالقٔه کمتری به دعوت ب بهرخ داده اس ـــارالش ـــای انص عالوه، اعض
ــورش یا فعالیت ــتند، احتمااًل به منظور آمادگی برای ش ــتی در تونس، دداش ر های تروریس

دیده در لیبی اشـــاره کرد که توان به یک تونســـی آموزشمثاًل می 2دیدندبلیبی آموزش می
ر رفت و آمد سوسه، شهری در جنوب شرقی مسئول عملیات  انتحاری ناموفقی در ساحل پب
 3بودب 8517تونس، در اکتبر 

در حالی که حسبا  و آموزش مبارزان خارجی در طول چند سال گذشته، در سایه ادامه 
 ها و هم در محتوای فضای مجازیداشت، مبارزٔه انصارالشریعة با ژنرال هفتر، هم در پیام

می  13نبٔه عمومی بیشتری گرفتب زمانی که ژنرال هفتر عملیات کرامت را در اینترنت( ج)
اعالم کرد، ماهیت چهرٔه عمومی انصـارالشـریعة، بیشتر به گروهی با اولویت جهادی بدل 

 شد تا اولویت دعوتب
آفالین( را ) ایشدهدر آغاز درگیری، زهاوی نشـسـت خبری ضبط 8511 در اواخر می

ـــالم برگزار کرد کـه در آ ـــلیبی علیه اس ن ژنرال هفتر را محکوم کرد و حملٔه او را حملٔه ص
ــر،  ــعودی، امارات متحدٔه عربی و مص ــتان س نامیدب به نظر زهاوی، ایاالت متحده، عربس

ـــتیبانان ژنرال هفتر بودندب کالم زهاوی به دخالت های )آمریکا در( خارج از لیبی مثل پش
وی با اشاره داردب زها یکا درباره پیوستن به مبارزانافغانستان، عراق و سومالی و هشدار آمر 

  ای ادعا کرد که انصارالشریعة در حال پیروزی استب او گفت:لحن جسورانه
از خدا متشکریم که به ما قدرت داد بر هفتر پیروز شویم و او را در تالش برای 

 گر این جنگدهیم که ا طلبیمب به او هشدار میورود مجدد به بنغازی به مبارزه می
                                                 

 https://www.facebook.com/photo.php?v=115515188737552ب 1
 ب8517آگوست  89ب مصاحبٔه مؤلف با یکی از بیست عضو اصلی یا مؤسس انصارالشریعٔه تونس در زندان، نشریٔه فرانسوی لو الک،2
 ب8517اکتبر  75، رویترز، «گذاری انتحاری به شهر توریستی تونسحمالت بمب»ب تارک امارا، 3
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ـــر دنیا برای مبازره با او خواهند آمد،  ـــراس ـــلمانان از س را علیـه ما ادامه دهد، مس
ــوریه هم ــورت( جنگ ادامه آنهنان که در س ــت، )و در این ص اکنون در جریان اس

 1گیرد، کی آن را به پایان برساندبیابد و انصارالشریعة است که تصمیم میمی
ـــا  ـــریعة دائمًا س ـــارالش کنان بنغازی را قربانیان تجاوز و ویرانگری معرفی تبلیغات انص

ـــی که با او  8511 می 17کردب مثاًل در ویـدئویی کـه تاریخش مربوط به می ـــخص بود، ش
شــد به دلیل نابودی خانه و اموالش که هدف اصـــابت گلولٔه نیروهای ژنرال مصــاحبه می

انصـــارالشـــریعة ویدئویی  جوالی، 89یک ماه بعد، در  2کردبهفتر قرار گرفته بود، گریه می
ر حالی کند، دمنتشر کرد حاوی این مطلب که چگونه ارتش ژنرال هفتر مردم را بمباران می

گوست، انصارالشریعة فیلمی دیگر  3در  3کندبکه انصارالشریعة شجاعانه از شهر دفا  می آ
داده  نشانهای ویران های سوخته و محلههای بیشتر منتشر کرد، که در آن خانهاز ویرانی

ــامبر، مجموعهمی ــدب در اول دس ــر کرد که حاکی از آپارتمانش ــاویر را منتش ها و ای از تص
ـــایگی بنغازی، بودبخانه ـــبری، در همس ـــوخته در ص ـــلی این حرکات،  4های س هدف اص

 برانگیختن افکار عمومی علیه ژنرال هفتر بودب
رالشــریعة در بنغازی، چهرٔه( انصــا) کردناین جنگ جدای از بســیج همگانی و نظامی 

ـــالم ـــورای کواربرخی احزاب اس  انقالبیون( بنغــازی) گرا را نیز تحــت عنوان مجلس ش
(MSTB بــا هم متحــد کردب در ،)ـــریعــة، گردان راف اللــه 8511ژانویــٔه  85 ـــارالش ، انص

ســـپتامبر، )گروه( حامی اول لیبی، و جیش المجاهدین،  13الســـحاتی، گردان شـــهدای 
زهاوی را به عنوان  انقالبیون( بنغازی) مجلس شـــورای کوار 5کردندباتحادشـــان را اعالم 

ـــام بن حمیـد از گروه حــامی اول لیبی، را بـه عنوان رهبر نظـامی و جالل  رهبر خود، و س
ـــحـاتی را بـه عنوان فرمـانـدٔه نظامی انتخاب کردب تا امروز،  مخزوم از گردان راف اللـه الس

                                                 
 ب8511می  82بیا هرالد، ب روزنامٔه آنالین لی1
 ب8511می  71، «نامندهایی که به بنغازی خسارت زد در دست کسانی است که خود را فرمانده ارتش میبمب»ب بنیاد رسانٔه الریان، 2
 ب8511جوالی  89ب همان، 3
گوست  3ب همان، 4  ب8511آ
 ب8511ژوئن  85ب بیانیٔه مجلس شورای انقالبیون بنغازی، 5
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در » رهبرانش، که ویدئوهای مشترکی با عنوان با انقالبیون( بنغازی) مجلس شـورای کوار
ن ویدئوها( حمید )در ایمنتشر کردند، نیرویی قوی باقی مانده است، زمانی که بن« اکتبر 5

ــیه می» اعالم کرد: ش دهند بازگردند و پیکنیم از آنهه انجام میما به نیروهای هفتر توص
ـــود، به درگاه خداوند توانا توبه کنند ـــحالی افزود:  «از آنکـه دیر ش به  من»زهاوی با خوش

ق گویم و اینکـه مـا امید داریم تا تحقملتمـان در بنغـازی، برای این فتح بزرگ تبریـک می
رزندان و اینجا برای ف هدفمان، یعنی کنترل کامل بنغازی، باقی بمانیم، و به خواست خدا،

لیاتش را از بنغازی دســامبر، انصــارالشــریعة عم 18از  1«بتر خواهد بودمردمش مکانی امن
فراتر برد و به درنا هم گسترش داد که این تا حدودی ناشی از تعهدش به این چتر حمایتی 

تأسیس بودب در واقع انصارالشریعة تحت عنوان مجلس شورای مجاهدین درنا سازمانی تازه
(MSMDبا گردان شهدای ابوسلیم و جیش ،)2االسالم لیبی متحد شدب 

صــارالشــریعة در این اتحاد موقعیت چندانی ندارند، در حالی که این برخالف بنغازی، ان
ــعیف ــلیم، موقعیت ض ــهدای ابوس ــهود بودب در عوض، رهبر گردان ش تر در درنا کاماًل مش

، کرد، عضوی از انصارالشریعةسلیم دیربی، که مجلس شورای مجاهدین درنا را رهبری می
ـــف بن ت ـــفیان بن قمو، را به همراه یوس ـــالم لیبی، به عنوان حریر از جیشبه نام س االس

فرماندٔه نظامی مجلس شورای مجاهدین درنا منصوب کردب در حالی که در بنغازی مجلس 
در حـال جنـگ بـا ژنرال هفتر بود، حـامیـانش در درنـا عالوه بر مبـارزه با هفتر، در رقابت 

رهبر آن ( بودند که در بیعت داعش و MSSI) االسالممسـتقیم با مجلس شـورای شـباب
 ابوبکر بغدادی درآمده بودب

ت تواند در مخالفها بدل شده است، نمیترین عرصه نبرد جهادیهرچند لیبی به مهم
های اکنون اردوگاهبا ســوریه گرایش خاصــی را بر مبارزان خارجی تحمیل کندب اگرچه، هم

وریه دن به( سفرستا) دهد که ابتدا به قصدای را آموزش میآموزشـی لیبی مبارزان خارجی
اندب ( در لیبی پیوستهISL) بود ولی در عوض اکنون یا به انصارالشریعة یا به دولت اسالمی

                                                 
 ب8511اکتبر  5، «گویندران مجلس شورشیان بنغازی از مأموریتشان سخن میرهب»ب همان، 1
 ب8511دسامبر  18، «اعالم مجلس شورای مجاهدین درنا»ب شیخ سلیم دربی، 2
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ــودان و  ــر، الجزایر، س ــورهای اطراف مثل تونس، مص اکثر مبارزان خارجی در لیبی از کش
 اند ولی مبارزانی از فلسطین، عربستان سعودی و یمن هم در بین آنها هستبمراکش

 و رشد دولت اسالمی در لیبی مرگ زهاوی
 رسد والیت نوپایی که داعشمشـابه مناطق جنگی دیگر، خصـوصًا سوریه، به نظر می

ــتب ــت آورده اس ــریعة به دس ــارالش ــیه تا  1در لیبی بنا نهاد، اخیرًا هوادارانی در انص این قض
حدودی ناشی از این تصور است که حرکت داعش در حال پیروزی است و اینکه، آن گروه 
جهادی خوبی اسـتب دلیل دیگر که متوجه انصـارالشریعة است، مرگ زهاوی است که در 

از  8511بنا به نقلی( او زخمی شده باشد و تا اواخر اکتبر ) تأیید شد، حتی اگر 8515ژانویٔه 
 2نظرها پنهان شده باشدب

ر ددهندٔه تغییر ماهیت جهادگرایی وابسته به داعش( نشان) االسالمرشـد سریع شباب
لیبی اسـتب اما اصواًل در جهان عرب شکافی بین احزاب همسو با القاعده و احزابی که به 

به طور عمومی  8511آوریل  1االســالم در ترند، ایجاد شــده اســتب شــبابداعش نزدیک
ـــای نقـاب های درنا این گروه بـه خیـابان زدهاعالم موجودیـت کردب یعنی زمـانی کـه اعض

ـــوار بر وانتریختنـد، در حـالی کـه لبـا ـــیده بودند و س ـــکـل نظامی پوش ا ه  متحـدالش
ا دادندب آنهشان را تکان میهای ضدهواییها و توپاندازها، مسلسلها، نارنجکآربپیبجی

تا زمان اعالم رسمی بیعت این گروه با  3کردندببا صـدای بلند اعمال شـریعت را اعالم می
یتی و حفاظت از بیمارستان الحریش های امنهایی همهون گشـتداعش، آنها به فعالیت

درنا مشـغول بودندب همهنین، اشخاصی را که به خاطر آنها توبه کردند، و نیز مصادره مواد 
 رساندندبشده را به اطال  عموم میممخدر و الکل و اشخا  اعدا

                                                 
از « تیبه البتارک»شود که تحت پرچم هایی میاالسالم سابق بودند، و شامل لیبیاییب اینها تحت فرمان مجلس شـورای شباب1

 شته بودندبسوریه بازگ
 ب8515ژانویٔه  81ب بنیاد رسانه الریان، 2
 ب8511آوریل  7، «شانهای لیبیایی در شهر اصلیتحمیل قانون اسالم از سوی جهادی»ب خبرگزاری فرانسه، 3
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( به MSSIاالســـالم )دادن به الحاق قلمرو به داعش و تبدیل شـــباببرای رســـمیت
ـــر در حمایت از داعش و بغدادی، بیانیه 8511ژوئن  88 ، آنها در والیـت البرقـا ای منتش

ـــوم اکتبر بود که قلمرو  1کردنـدب ـــمی مبنی بر بیعت در س به دنبال این بیانیه، اعالمی رس
االســالم به همین مناســبت، شــباب 2کردباالســالم در درنا را به خالفت تســلیم میشــباب

های قبل داعش از )شعاری که در طول سال« النبوی خالفة المنهج»انجمنی را با عنوان 
الصحابٔه درنا تأسیس کردب یک ماه و نیم بعد، بغدادی پیامی کرد( در مسجدآن استفاده می

صوتی مبنی بر اعالم ایجاد چند استان جدید در کشورهای مختلف عربی، از جمله لیبی، 
بی الم بود که در سه استان لیاالساین اعطای مشـروعیتی جدید برای شباب منتشـر کردب

مشــغول فعالیت بودند: والیت البرقا  در شــرق، والیت فیزان در جنوب و والیت الطرابلس 
السالم را به اای شبابهای رسانهاین بود که داعش کنترل فعالیت در غربب تغییر برجسته

 3عهده گرفتب
ایی لیبی گســترش های مختلف اجر از آن پس، داعش به آرامی حکومتش را بر بخش

 8515زدب داعش تا آغاز ســال داد و در طول این مســیر نیروهای ژنرال هفتر را گردن می
ر نگار ســکوال درگیر مبارزه در بنغازی، ســرت و درنا بودب همهنین، شــاید اعدام دو روزنامه

مسیحی مصری که در اطراف سرت گروگان گرفته شده بودند و انجام  81تونسـی، کشتن 
ن در حالی ای تروریســی مقابل هتل کورینثیا در تریپولی از اقدامات داعش باشــدبعملیات 

امر به معروف و نهی از منکر( را در ) های حســبا اســت که داعش در ســرت و درنا گشــت
بازارهای محلی تشـــدید کرد و افزایش داد تا مطمئن شـــود کســـی غذای خراب و فاســـد 

ــد، قلیاننمی ــادره کرد )و فروش ــالم دید، ها را مص از زمانی که فروش تنباکو را مخالف اس
ها در طول نمازهای روزانه، فروش را های فروش تنباکو را بسـت( و دســتور داد مغازهمغازه

در  ترین آنهای دعوتی انجام داد که بزرگمتوقف کننـدب داعش همهنین برخی فعـالیت
                                                 

 ب8511ژوئن  88،«به شیران دولت اسالمی عراق و شام»االسالم، ب بیانیٔه مجلس شورای شباب1
 ب8511 اکتبر 81ب لیبیا هیرالد، 2
نوامبر  11، انســتیتو واشــنگتن در ســیاســت خاورمیانه، «های دولت اســالمیمجمع الجزایری از اســتان»ب آرونب وایب زلین، 3

 ب8511
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عالوه، برای جلب توجه و نظر بودب به« خالفت بر منهج پیامبر»، با شـعار 8511نوامبر  85
هـا هدیه و هـایی را برای فقرا و نیـازمنـدان فراهم کرد و در بنغـازی بـه بهـهمردم، کمـک

ـــوریه، داعش در تالش برای تحمیل قوانینش بر  ـــابه در س ـــیرینی دادب در حرکتی مش ش
ــتب البته نباید اینداروخانه ــت اس ــنعت بهداش ــها و اماکن مرتبط با ص  ود کهگونه تلقی ش

ـــهرها را  داعش تمام لیبی را به کنترل خود درآورده یا حتی کنترل کامل هر کدام از این ش
 دهندٔه رشد کمی و کیفی داعش در این منطقه استبدارد، اما این نشان
دهندٔه فرســایش و افول مشــروعیت انصــارالشــریعة، همهنین ها نشــاناین پیشــرفت

های ان، اســتب در پاســخ )به فعالیتمحافظت دقیق و پرزحمت ایشــان در حفظ اعتبارشــ
ـــریعــة در اواخر ژانویــٔه  ـــارالش حرکتی آرام را برای ایجــاد نیروی پلیس  8515داعش( انص

اسـالمی و دادگاه شـریعت در بنغازی آغاز کردب اینکه انصارالشریعة احسا  کند مجبور به 
ش به ایرقابت آشـکار و علنی با داعش اسـت کاماًل محتمل است، خصوصًا که برخی اعض

این قضیه ممکن است به خشونتی واقعی بین این دو منجر شود، شبیه  اندبداعش پیوسته
اکنون مبارزٔه جهادی آنهه بین جبهه النصـــرة و داعش در ســـوریه واقع شـــدب هرچند هم

زودی به خونینی وجود نداردب در واقع، شـایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه انصارالشریعة، به
واهد شـد، خصـوصـًا در پرتو بیعت عالم شـرعی انصارالشریعة، ابو عبدالله داعش ملحق خ

 1اللیبی، با ابوبکر بغدادیب

 نتیجه
های متعدد و داعش( در لیبی، پرســش) در نتیجٔه مرگ زهاوی و رشـد دولت اســالمی

مهمی برای انصــارالشــریعة مطرح اســتب انصــارالشــریعة، به عنوان نیروی نظامی عمده و 
کند یا ماند، اما آیا انصـارالشـریعة استقالل خود را حفظ میزی و درنا باقی میمهم، در بنغا

جر داعش( من) شود؟ آیا رشد دولت اسالمینظامی ادغام میهای شبهاینکه با سـایر گروه
به بروز درگیری خونین خواهد شـد، مانند آنهه بین جبهه النصرة و داعش در سوریه اتفاق 

                                                 
1. https://twitter.com/khatab3b/status/ ب521291581137772781  
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ـــافتاد؟ به ـــهرهای دیگر، غیر از عالوه آیا انص ـــریعة قادر به حفظ عملکرد خود در ش ارالش
ها خیلی زود اســت، اما اگر همین مســیر بنغازی، هم هســت؟ برای پاســخ به این پرســش

ادامه پیدا کند دولت اسالمی ممکن است اعضای تازٔه انصارالشریعة در خارج از بنغازی را 
ـــبــب فرســـایش بــه خود جــذب کنــد و حتی در درون خود بنغــازی هم مم ـــت س کن اس

های جهادی، نظیر انصارالشریعة، معمواًل چاالک و سازگارند، انصارالشریعة شودب سازمان
ـــالت داعش جان به در ببرندب  ـــرة دیدیم، که قادر بودند از معض مانند آنهه در جبهه النص

 (رو اســتب )یعنیای مبهم روبهاکنون با آیندههرچند در این خصــو  انصــارالشــریعة، هم
 رفتنبداعش( یا تحلیل) بین همکاری با دولت اسالمی
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