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 (منقولنتائج الثورة الليبية )من 
شركية، على  أقدم عدد من الثوار بعدد من مدن ليبيا على هدم مساجد حبجة أهنا مساجد
نفسها، كأول  غرار ما حدث يف كل من منطقة العزيزية، وكذا مدينة جنزور والعاصمة طرابلس
ليبيا اجلديدة  عمل تقوم به مجاعة الدعوة السلفية بعد إعالن رئيس اجمللس االنتقايل أن

هذا الفعل شبيه ملا  ستحكمها الشريعة اإلسالمية، يف ظل تذمر سكان املناطق املعنية من أن
 أقدمت عليه حركة طالبان أثناء حكمها ألفغانستان. 

وطرابلس والعزيزية، إقدام العشرات من املقاتلني كل من مدن جنزور  شهدت، أول أمس،
على كتائب الثوار التابعة للمجلس الوطين االنتقايل، على تفجري وتدمري  السلفيني احملسوبني

 اليت يتواجد هبا قبور وأضرحة علماء املذهب املالكي، الذين عاشوا يف ليبيا خالل بعض املساجد
لشروق شاهدة على تدمري مسجد سيدي رمضان القرن السادس والسابع هجريني. وكانت ا

كلم، حيث تدخل ما   52العزيزية، مساء أول أمس، اليت تبعد عن العاصمة طرابلس بـ  مبدينة
عن عشرين شخص، مدججني بأسلحة رشاشة وسيارتني للسالح الثقيل إىل اهلضبة اليت  يزيد

د على بث والتقاط شبكة هبا املسجد، وعلى مقربة منها أعمدة حديدية طويلة تساع يتواجد
 النقال لشركة املدار، وبعدها قاموا بإخالء املسجد من املرتددين عليه، يف ظل تطويق اهلاتف

 املكان من الثوار السلفيني، وترديدهم صيحات اهلل أكرب، خوفا من وقوع أي شيء قد مينع
املسجد  بدعوى أنالعملية، مث بعدها تدخل سائق آلة للهدم، وبدأ يف حتطيم جدران املسجد، 

صاحل يدعى  به قرب ويل صاحل وهذا من الشرك باهلل. يف نفس السياق، عرف مسجد به قرب ويل
ولكن  سيدي حامد بوسط العاصمة، تدمريا كليا من طرف أشخاص حيملون الفكر السلفي،

م السعي لتحطي هذه املرة ومبوافقة من وتكليف من اجمللس احمللي، الذي مل يبد أي معارضة يف
 هذا املسجد وقرب العامل املالكي سيدي حامد. 

طرابلس، عرفت مدينة جنزور اعتداء على أماكن عبادة هي  وغري بعيد عن العاصمة
مسجد سيدي سامل، الذي يتواجد به ضرحيه منذ أكثر من  األخرى، راح ضحيتها هذه املرة



 (منقولنتائج الثورة الليبية )من 

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام                                                                 5

ذكور، ألخذ علوم وعلماء الصوفية تتوافد على املسجد امل سنة، وكانت وفود الطلبة 066
 وعقيدة األشعري.  الشريعة على مذهب اإلمام مالك

إال جس لنبض  وحسب عدد من السكان الذين حتدثوا إلينا خبوف، أن هذه اخلطوة ما هي
متشددة كسابقتها يف  الشارع اللييب يف املساس مبقدساته، وحتويل ليبيا إىل إمارة إسالمية

تارخيية لعلماء، زاد تواجدهم يف هذه  تدمري مساجد هبا أثارأفغانستان، وأضافوا "ما الفائدة يف 
سبق من حكام ليبيا كامللك اإلدريسي مل  املساجد، وهم يف أضرحتهم عن سبعة قرون، هل من

 بشأن هذه املساجد؟"  يكن متدينا، وكان يدعو إىل الشرك كما يزعمون
عمر املختار، بالقرب  ارعمن جهة أخرى، مت إغالق عدد من احملالت اليت تبيع السجائر بش

بيع األلبسة النسائية  من احلي العتيق وسط العاصمة طرابلس، إضافة إىل غلق ومنع نشاط
 ..بدعوى أهنا خمالفة لإلسالم

 


