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العنف المتطرف يأخذ طابعا ساحليا: 
هل هي نشأة جيل ثالث من اإلرهاب؟
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Policy Brief

ملخص

عبد الحق باسو

هل نشهد اليوم نشأة جيل ثالث من العنف في الساحل؟ بعد الظاهرة العالمية لتسعيني�ات القرن المايض 
تنظيم  ظهور  مع  برز  القاعدة،  وتنظيم  الدن  بن  أسامة  وقادها  األفغان  المجاهدين  من  بدافع  نشأت  اليت 
داعش خالل السنوات األخيرة تي�ار جديد يتسم بأقلمة النضال وُحلم الخالفة. وخاضت هاتان الحركتان معركة 
صعبة على أرض الساحل المجزأة إلى العديد من الهياكل المؤلفة في البداية من قيادات تنحدر من المغرب 
العربي والشرق األوسط. لكن، القطيعة المذهبي�ة مع تنظيم القاعدة – الذي  يدعو إلى مهاجمة الساكنة 
المدني�ة – وتراجع  داعش أسفرا عن إعادة تشكيل شامل للجهاد في منطقة الساحل، حيث بات يعتمد على 
التجني�د المحلي وعلى قادة محليي�ن. وهكذا، أصبح لإلرهاب في الساحل وجه جديد: فما هي معالمه؟ وما هو 

مذهبه؟ وما هي أهدافه وعوامله المحركة؟ وما الذي يميز هذا النموذج الثالث عن النماذج اليت سبقته؟

المقدمة
حرب أفغانستان ونشأة تنظيم القاعدة

 
اليوم  العالم  يواجهها  اليت  اإلرهاب  موجة  نشأت 
كظاهرة عالمية في تسعيني�ات القرن المايض بعدما 
إلى  العرب(  )األفغان  األفغان  المجاهدون  تحول 
للعديد  عقائدي  دافع  تحت  لإلرهاب  دولية  منظمة 
إشراف  وتحت  عزام،  هللا  عبد  منهم  المنظرين  من 

أسامة بن الدن.

اليت  المتطرفة،  الحركات  مختلف  وجدت  وهكذا، 
كانت إلى ذلك الوقت تنشط على أصعدة وطني�ة، في 
الجهاد ضد الجيش السوفياتي الذي غزا أفغانستان، 
دولية  كوحدة  صفوفها  توحيد  في  ساعدت  قضية 

غزاة  ضد  المسلمين  نضال  يمثل  موحد  لواء  تحت 
»كفار«.

من  جيل  أول  نشأة  أفغانستان  حرب  وشهدت 
شعار  تحت  الجهاد1  صفوف  في  الدوليي�ن  المحاربي�ن 
البني�ة  عن  انبث�اق  كان  األول  الجيل  هذا  القاعدة2. 
اليت أسستها وباركتها وعملت على تدريبها الواليات 
العربي�ة  والمملكة  وباكستان  األمريكية  المتحدة 
انفصلت هذه  األولى،  الخليج  السعودية. خالل حرب 
على  وتمردت  األول  العقائدي  انتمائها  عن  البني�ة 
في  بما  العالم،  دول  جميع  على  ومعهم  مؤسسيها 

ذلك البلدان المسلمة اليت ال تتبىن رؤيتها لإلسالم.

1.  راجع وثيقيت السياسية “تنظيم “الدولة اإلسالمية”: استمرار للقاعدة 
 file:///L’organisation » Etat.)بالفرنسية( االنفصال”  بعد  نشأة  أم 

Islamique «/ Continuation d’Al Qaeda ou emergence en rupture
تلك  أشهرها  “القاعدة”،  اسم  سبقت  أخرى  تسميات  هنالك  كانت   .2
المستخدمة في بالغ فبراير 1998. “الجبهة اإلسالمية العالمية لمحاربة 

اليهود والصليبيي�ن”.
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وعند فشل محاولة جعل أفغانستان قاعدة إلطالق 
طالبان  عزل  الذي  األمريكي  التدخل  بسبب  عملياتها 
عن السلطة، تبعثر مقاتلو القاعدة والتحقوا بجبهات 
األصلية  بلدانهم  إلى  عادوا  أو  البوسنة،  مثل  أخرى، 
حيث كانت مهمتهم محاربة األنظمة في بلدانهم بل 
حليفة  يعتبرونها  اليت  البلدان  في  هجمات  وارتكاب 
إلى  المقاتلين  هؤالء  عودة  ولعل  األنظمة.  لتلك 
بلدانهم هي السبب وراء بروز جماعات محلية جديدة 
الجماعة  شهرة  أكثرها  القاعدة،  تنظيم  إلى  منتسبة 
الجماعة  و  الجزائر،  في   )GIA( المسلحة  اإلسالمية 
والجماعة   )GICM( المقاتلة المغربي�ة  اإلسالمية 
اإلسالمية المقاتلة الليبي�ة )GICL(، وتنظيم القاعدة 
بالد  في  القاعدة  وتنظيم  العربي�ة،  الجزيرة  شبه  في 
الرافدين، وجماعات ومجموعات صغيرة أخرى. ولئن 
اتخذ شكل شركات ذات حق  القاعدة قد  كان تنظيم 
تنظيمها  فإن  العالم،  عبر  المنتشرة  التجاري  االمتي�از 
عبر  الهجمات  تنسيق  على  بقدرة  يحتفظ  المركزي 

العالم كما أكدت ذلك هجمات 11 سبتمبر 2001.

اجتي�اح العراق ونشأة داعش

مصعب  أبو  أفغانستان،  في  سابق  مقاتل  استفاد 
الزرقاوي، من الفوىض اليت عقبت االجتي�اح األمريكي 
البداية  في  كانت  إرهابي�ة،  جماعة  ليشكل  للعراق 
مرتبطة بتنظيم القاعدة لكنها على مر األحداث وتحت 
بدأت تطور مذهبها  بالعراق،  الخاصة  الظروف  تأثير 
ومحاربة  كدولة  التنظيم  على  أساسا  المرتكز  الخاص 
إلى  التنظيم  تحول  الزرقاوي،  وفاة  وبعد  الشيعية. 
»الدولة  إلى  ثم  العراق«،  في  اإلسالمية  »الدولة 
عن  يعلن  أن  قبل  والشرق«  العراق  في  اإلسالمية 
اسمه »الدولة اإلسالمية« المعروفة أكثر باالختصار 
للقاعدة  منافسا  التنظيم  هذا  يصبح  فلم  »داعش. 
أعلن  بعدما  خاصة  اللدود،  عدوها  بات  بل  فحسب 
في يونيو/حزيران 2014 عن نشأة الخالفة في إقليم 

متاخم لسوريا والعراق.

وهكذا، أصبح التنظيم يجند ويجذب إلى كنفه اآلالف 

عربي�ة  بلدان  من  للجهاد،  المتطوعين  الشباب  من 
وكذلك  بل  القاعدة  تنظيم  يفعل  كان  كما  ومسلمة 
غير  الفئات  بي�ن  ومن  وأمريكية  أوروبي�ة  بلدان  من 

المسلمة أيضا.

خطاب  لتطوير  جدد  رين 
ِّ

ُمنظ على  التنظيم  واعتمد 
وتميز  جديدة.  وطموحات  جديد  ومذهب  جديد، 
من  جديد  جيل  والدة  وشهد  القاعدة  عن  التنظيم 
أبدا  لم تطأ أقدام معظمهم أفغانستان  المجاهدين، 
ولم يعرفوا أبدا تنظيم القاعدة. وكان مسرح أعمالهم 
يقتصر على سوريا والعراق. إال أن هذا الجيل الجديد 
ال  وبنسب  الجهاد  في  للنساء  قوية  بمشاركة  اتسم 
كان  الذين  القاعدة  مجاهدي  خالف  وعلى  لها.  نظير 
ينتقلون إلى بؤر النضال كعزاب، كان بإمكان مقاتلي 

الجيل الجديد أن يسافروا مع أسرهم.

حرب التنظيمين في أفريقيا
 

شهدت  اليت  البؤر  إحدى  األفريقية  القارة  كانت 
حيث  التنظيمين،  بي�ن  الحرب  وكذلك  بل  المنافسة، 
البؤر  من  العديد  في  التوغل  تحاول  داعش  كانت 
تنظيم  إلى  المنتسبة  المجموعات  الستقطاب 

القاعدة.

المنتسبة 	  التكوين�ات  بعض  أدانت  الساحل،  في 
داعش  إلى  بالوالء  القاعدة،  تنظيم  إلى  سابقا 

)عدنان أبو الوليد الصحراوي(؛
حرام 	  بوكو  تنظيم  غير  التشاد،  بحيرة  إقليم  في 

موقفه لالنخراط في صفوف الدولة اإلسالمية؛
والئها 	  عن  العصابات  بعض  عبرت  ليبي�ا،  في 

للتنظيم الجديد، 
على 	  المقدس  بيت  أنصار  أطلق  سين�اء،  وفي 

أنفسهم اسم الدولة اإلسالمية في سين�اء.

وبدت القاعدة في وضعية دفاعية حيث كانت تحاول 
متزايد  بشكل  تنجذب  كانت  اليت  بفروعها  االحتفاظ 

لهذا المذهب الجديد.



www.ocppc.ma3

Policy Brief »OCP Policy Center« مركز الدراسات واألبحاث

ضد  أفريقيا  في  صامدا  القاعدة  تنظيم  توجه  وبدا 
هجمات منافسه لدرجة أنه كان يعطي انطباعا بأنه 
بشكل عام وعلى الرغم من بعض المظاهر والتجمعات 
الظرفية، ال يمكن لداعش أن تحل محل تنظيم القاعدة 

في أفريقيا :

والءه 	  ُيقبل  لم  الذي  الصحراوي،  وليد  أبو  عدنان 
خطر  أي  يشكل  لم  الحق،  وقت  في  إال  لداعش 
تنظيم  مع  المتحالفة  األخرى  المجموعات  أمام 

القاعدة؛
إلى 	  حرام  بوكو  لجماعة  الروحي  المعلم  سارع 

سحب والئه لداعش عندما حاول التنظيم تعيي�ن 
أمير جديد )البارناول )Al Barnaoul((؛

يعتريه 	  ال  القاعدة  لتنظيم  الشباب  جماعة  والء 
المايض  في  فيه  التشكيك  يتم  ولم  شك،  أدنى 

أيضا؛
باءت محاولة داعش لالستقرار في مدين�ة سرت 	 

واالفتقار  المؤيدين  لغياب  نظرا  بالفشل  بليبي�ا 
إلى قاعدة شعبي�ة،

المكونات 	  أحد  السين/الشيعي،  الصراع  يجد  لم   
له  مكانا  الداعيش،  المذهب  في  أهمية  األكثر 
في أفريقيا. ولئن كانت بعض الدول تحتضن فعال 
طريقها  تشق  لم  العداوة  أن  يب�دو  الطائفتي�ن، 

بعد لتعارضهما.

»الدولة  تنظيم  فشل  أدى  أخرى،  ناحية  ومن 
عودة  وإعالن  والعراق  سوريا  في  اإلسالمية« 
األفارقة  سيما  ال  األجانب،  اإلرهابيي�ن  المقاتلين 
إعادة طرح فكرة  إلى  العربي،  المغرب  وبالتحديد من 
بالتحديد  الساحل  في  اإلسالمية«  »الدولة  استقرار 
حد  في  الفكرة  وتضمنت  عام.  بشكل  أفريقيا  وفي 
المقاتلين  عودة  تؤدي  ألن  أخرى:  فرضية  على  ذاتها 
اإلرهابيي�ن األجانب إلى تعزيز صفوف القاعدة بدال من 
المساعدة في استقرار تنظيم داعش؟ إال أنن�ا نالحظ 
عند تدارس المحور الزمين لتطور تنظيم القاعدة في 
في  يشكل  ال  القاعدة  مذهب  أن  وأفريقيا  الساحل 
الساحلي  اإلرهابي  للمشهد  خلفية  سوى  ذاته  حد 
الجماعات اليت  األفريقي، وعالمة تجارية تستخدمها 
ما  مشتركة  نقطة  أي  القاعدة  مع  أحيانا  تتقاسم  ال 
اإلرهاب  ويتسم  والترهيب.  الرعب  إلى  اللجوء  عدا 
في منطقة الساحل بتطور عبر مراحل يمكن تمييزها 
وفقا لتحول البني�ات. ويتخلل هذا التحول العديد من 

اللحظات والحلقات )انظر الرسم البي�اني أدناه(:

الالجئون 	  اإلرهابيون  كان  األولى،  المرحلة  خالل 
العربي،  المغرب  من  ينحدرون  مالي  شمال  في 

وكانت القيادة مغاربي�ة والجنود أيضا؛
مع عمليات التجني�د المحلية المكثفة ما بي�ن عام 	 

انتقلنا نحو وضع ظلت فيه  2003 وعام 2007، 
من  معظمهم  في  والجنود  مغاربي�ة  القيادات 

منطقة الساحل.
نحن اليوم في فترة يتحول فيها التطرف العنيف 	 

بالنسبة  سواء  ساحلي  عنف  إلى  الساحل  في 
للقيادة أو المقاتلين.

اليت 	  الهياكل  الساحل، حىت  غير  أخرى  أماكن  في 
عي االنتماء إلى تنظيم القاعدة أو داعش تتكون  تدَّ
من أفارقة سواء على مستوى قمة الهرم التراتبي 

أو القواعد القتالية.
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االختفاء  أو  األولي  الغياب  يعكس  أال  وبالتالي، 
تحوال  والمغاربي  العربي  األفريقي  للعنصر  التدريجي 
في مظهر اإلرهاب عند احتكاكه مع القارة األفريقية؟ 
هل هذا مجرد انتقال لهذه الظاهرة من بؤرها العربي�ة 
أنه  أم  الصحراء  جنوب  أفريقيا  أقاليم  نحو  المغاربي�ة 
تغيير حقيقي ينبئ بعصر جديد من اإلرهاب أو بنشأة 

نموذج جديد؟

إلى  أفريقيا  في  اليوم  المتواجد  اإلرهاب  يرتكز  هل 
اإلرهاب  عليها  يقوم  اليت  والمذهب  المبادئ  نفس 

تمكنه  مرحلة  بلغ  أنه  أم  والمغاربي  أوسطي  الشرق 
هل  بذاتها؟  ومستقلة  جديدة  كظاهرة  التواجد  من 
يعبر عن نفس المطالب أم يستمد جذوره من قضايا 

وظروف أخرى؟

أفريقيا  في  ينشطون  الذين  الجهاديون  ينسب  هل 
تنظيم  إلى  أم  القاعدة  تنظيم  إلى  أنفسهم  اليوم 
المقاتلين  من  آخر  جيال  اليوم  نواجه  هل  أم  داعش؟ 

المتطرفين؟ )انظر الرسم البي�اني، رقم 2(.
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افتحاص  عبر  إجابات  تقديم  الوثيقة  هذه  تحاول 
خالل  ومن  الصحراء  جنوب  إلرهاب  الحالية  األشكال 
أفق  في  وتلوح  تطوره.  مراحل  مختلف  استعراض 
هذا التحليل إمكاني�ة الخروج باستنت�اج مفاده أنن�ا ربما 
أمام نشأة جيل ثالث من اإلرهاب العاليم.  هل هذا 
ممكن؟ وإن كان األمر كذلك، فما هي خصائصه؟ ما 
هو مذهبه؟ ما هي مقاصده والعوامل اليت تحركه؟ 

وما الذي يميزه عن الحركات الجهادية السابقة؟

         2007/1998، تنظيم القاعدة
يستقر في شمال مالي

السلفية  الجماعة  كانت  البداية  في   .1
)GSPC( للدعوة والقتال

في نهاية تسعيني�ات القرن المايض، أعلنت الجماعة 
بعض  تجمع  عن   )GSPC( والقتال  للدعوة  السلفية 
المسلحة  اإلسالمية  الجماعة  من  الناجية  الفئات 
هذه  وتلقت  الجديدة.  التسمية  هذه  تحت   )GIA(
من  القريب  أسلوبها  بسبب  انتقادات  المجموعة 
الهجرة والتكفير، ذلك المذهب الذي سمح بقتل سكان 
حطاب،  حسن  تعيي�ن  تم   ،1998 عام  وفي  مدنيي�ن. 
منذ  المسلحة  اإلسالمية  الجماعة  عن  استقل  الذي 

عام 1996، أميًرا للجماعة السلفية للدعوة والقتال.

الهيئ�ة  الدن  بن  أنشأ   ،1998 أي  العام،  ذلك  وفي 
اإلسالمية  »الجبهة  اسم:  تحت  للجهاد  الدولية 
واليت  والصليبيي�ن«،  اليهود  ضد  للجهاد  العالمية 
»اليت  الجهاد  »لجنة  أعضاء  إلى  باإلضافة   - ضمت 
المصري،  الجهاد   -  1989 في  الدن  بن  أيضا  أسسها 
والجهاد  واألنصار  باكستان،  علماء  وجمعية 
للدعوة  السلفية  الجماعة  على  عالوة  البنجالديش 

والقتال )GSPC( الجزائرية.

وثالثي�ن  اثني�ن  اختطاف  بعد   ،2003 عام  وشهد 
لعدة  دام  الذي  الصحراء  في  األوروبيي�ن  السياح  من 
 )GIA( المسلحة  اإلسالمية  الجماعة  اختفاء  أشهر، 

من  والقتال  للدعوة  السلفية  بالجماعة  واستب�دالها 
جهة، وتحرك العمل اإلرهابي نحو الجنوب بعد ما كان 
مرتكزا في الجزائر بشكل أكثر على جنوب شرق إقليم 

الجزائر العاصمة ومنطقة القبائل، من جهة أخرى.

ولعل أهم عنصر في التحوالت اليت شهدها اإلرهاب 
هو  والقتال  للدعوة  السلفية  الجماعة  قيادة  تحت 
التوغل في أقاليم مالي. وبالفعل، أفرج في مالي عن 
في  الجزائر  في  اختطفوا  الذين  األوروبيي�ن  الرهائن 
هجمات  تواترت  القضية،  هذه  ومنذ   .2003 فبراير 

الجماعة السلفية للدعوة والقتال في شمال مالي.

بي�ن  العنيف  االشتب�اك  كشف   ،2005 يوليو  وفي 
للجماعة  تابعة  صغيرة  ومجموعة  الجزائري  الجيش 
قرب  المالي  التراب  على  والقتال  للدعوة  السلفية 
الحدود الجزائرية، أن مختار بلمختار، الذي تم اإلبالغ عن 
عملياته منذ عام 1993 في منطقة غرداية )حيث كان 
الجنوب  نحو  تحرك  الشهادة«(،  »كتيب�ة  أسس  قد 
في  وتحديدا  مالي،  شمال  في  الرئييس  مقره  وأقام 
منطقة تومبوكتو. ولئن كان البعض يصر على أن هذا 
تسخير  في  نجح  قد  أفغانستان  في  السابق  المقاتل 
أعماله االحتي�الية ومختلف أنشطته لالتجار في السلع 
فإن  مالي،  شمال  في  القبائل  مع  عالقاته  لخدمة 
البعض اآلخر يستن�د إلى شهادات أشخاص مقربي�ن من 
بلمختار للتأكيد على معارضته لالتجار في أي منتجات 
بشأنه  يختلف  ال  ما  لكن  الدين3.  يحظرها  »حرام«، 
العديد من الباحثي�ن والمحللين والخبراء باإلضافة إلى 
أشخاص يعرفون هذا الرجل حق المعرفة، هو قدرته 
على تطوير عالقات أسرية قوية مع القبائل من خالل 
الزواج من بن�اتهم4. فضال عن الحماية اليت خولتها هذه 
المقاتلين  إدماج  فإن  اإلرهابي�ة،  للجماعة  الروابط 

 Le Ben Laden du Sahara, sur les « سالم  محمد  ولد  األمين  راجع   .3
traces du jihadiste Mokhtar Bel Mokhtar «، دار النشر المارتينيير، ص. 

42 إلى 45.
4.  زوجات بلمختار األربع المعروف أنه تزوجهن في مالي، هن كاآلتي:

الساللة 	  من  منحدرة  نفوذ  ولديها  باالحترام  تحظى  أسرة  من  فتاة 
الشريفة.

المستقر 	  عربي  أصل  من  المحلي  المجتمع  هذا  البرابيش،  شيخ  ابن�ة 
في  التجارة  معظم  في  يتحكم  والذي  قرون  منذ  مالي  شمال  في 

مدين�ة تومبوكتو. 

.I
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األمراء  ساعدت  مالي  شمال  مجتمع  في  الجزائريي�ن 
المحلي من خالل  الشباب  أيضا في تجني�د  اإلرهابيي�ن 
إشراك شباب المنطقة العاطلين في أعمالهم. إال أن 
لم يكن من صنيع مختار  التوغل في شمال مالي  هذا 
آخرون  جزائريون  أمراء   

ّ
تبىن حيث  وحده،  بلمختار 

نفس األساليب اليت استعملها لالستقرار في شمال 
مالي.

الجماعة  في  األمراء  عن  مالي  نحو  التوجه  هذا  نتج 
السلفية للدعوة والقتال الذين تسببوا في االنشقاق 
ليظلوا   )GIA( المسلحة  اإلسالمية  الجماعة  عن 
تنظيم  مذهب  أي  األصلي؛  للمذهب  مخلصين 
مقاتلين  من  معظمها  في  القيادة  وتت�ألف  القاعدة. 
)اللعنة(  التكفير  أن  أفغانستان فهموا  سابقين في 
الكافرة من وجهة نظرهم،  يخص مؤسسات الدولة، 
ال  الذين  السكان  قتل  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ال  وبالتالي 
هي  وهذه  األنظمة.  عنف  أمام  لهم  قوة  وال  حول 
األوائل  المؤسسون  بشأنها  اختلف  اليت  النقطة 
والمجموعة  والقتال  للدعوة  السلفية  للجماعة 
تسعين�ات  أواخر  في  فانفصلوا  المسلحة  اإلسالمية 
القرن المايض5. ولعل تسامح زعماء الجماعة السلفية 
يكونوا  لم  وإن  حىت  السكان،  تجاه  والقتال  للدعوة 
ملتزمين بإسالم صارم، باإلضافة إلى سخائهم، هو ما 
سمح لهم بالتحالف مع سكان شمال مالي. واستقرت 
شمال  في  القاعدة  لتنظيم  موالية  إرهابي�ة  جماعة 
المقاتلين  من  و90%  جزائريون،  األمراء  وكان  مالي، 
من الجزائريي�ن، أما مذهبها فمغاربي- شرق أوسطي.

ويتواصل  القاعدة  تنظيم  توجه  يت�أكد   .2
زحفه نحو الجنوب

في 26 ين�اير 2007، غيرت الجماعة السلفية للدعوة 
تنظيم  تدعى  وأصبحت  اسمها   )GSPC( والقتال 
وكان   .)AQMI( اإلساليم  المغرب  بالد  في  القاعدة 

5.  لهذا السبب تم تعويض الجماعة اإلسالمية المسلحة، اليت كانت عضوا 
الجهاد”،  “لجنة   1989 سنة  الدن  بن  أسسها  منظمة  أول  صفوف  في 
الدن  بن  أنشأها  اليت  المنظمة  في  والقتال  للدعوة  السلفية  بالجماعة 
سنة 1998 “الجبهة اإلسالمية العالمية للجهاد ضد اليهود والصليبيي�ن”.

سابقا،  الدن  لبن  األول  المالزم  الظواهري،  أيمن 
والقتال  للدعوة  السلفية  الجماعة  انتساب  أكد  قد 
منذ  والئها  عن  اإلعالن  عبر  اإلرهابي�ة  المركزية  إلى 
إلى  المتطرفين  هؤالء  من  وسعيا   .2006 سبتمبر 
القادة  أعطاها  اليت  السياسية  التسمية  عن  التميز 
المغرب  اتحاد  تأسيس  عن  المسؤولون  السياسيون 
المغرب  اسم  المنطقة  على  أطلقوا   ،)UMA( العربي 
العربي. فهل كان غرضهم  اإلساليم بدال من المغرب 
أن  أم  السياسة  عن  االبتعاد  هو  ببساطة  ذلك  من 

هنالك أسباب أخرى أعمق؟

الوهابيي�ن 	  بي�ن  االختالف  نقاط  إحدى  تتلخص 
وتنظيم القاعدة في الهيمنة اليت يطمح المذهب 
العربي�ة  المنطقة  في  تحقيقها  إلى  الوهابي 
هذا  مع  القاعدة  تنظيم  ويتعارض  اإلسالمية 

المبدأ.
أن 	  القاعدة  تنظيم  يعتبر  أن  أيضا  الممكن  من 

منطقة المغرب اإلساليم المتواجدة في مخيلته 
عليه  يطلق  الذي  المجال  نفس  مع  تتوافق  ال 
فبالنسبة  العربي.  المغرب  تسمية  السياسيون 
يمتد  والقتال،  للدعوة  السلفية  الجماعة  ألمراء 
الساحل،  منطقة  إلى  اإلساليم  المغرب  نطاق 

حيث ليست الساكنة برمتها من العرب.
المغرب 	  من   

ً
بدال اإلساليم  المغرب  تسمية  لعل 

بالد  في  القاعدة  تنظيم  طموح  إلى  لمح 
ُ
ت العربي 

إلى ما وراء  المغرب اإلساليم لتوسيع أنشطتها 
المنطقة المعروفة بالمغرب العربي.

للدعوة  السلفية  الجماعة  بي�ن  العالقة  أصبحت 
ظلت  بعدما  مؤسساتي�ة،  القاعدة  وتنظيم  والقتال 
تجدر  ذلك،  ومع   .2007 عام  غاية  إلى  رسمية  غير 
وضع  الذي  المسار،  في  التغيير  هذا  أن  إلى  اإلشارة 
لواء  تحت  رسميا  والقتال  للدعوة  السلفية  الجماعة 
تنظيم القاعدة، طرأ بعد أن حطت الجماعة السلفية 
للدعوة والقتال الرحال في منطقة الساحل، وأقامت 
قواعدها على مسافة ما فتئت تبعد عن الجزائر: وهذا 
مؤشر آخر عن طموح إضفاء الطابع اإلقلييم على آفة
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 كانت قبل ثالث سنوات ال تخص سوى الجزائر6.

الجماعة  أمراء  بذلها  اليت  الجهود  من  الرغم  وعلى 
بي�ن  من  الشباب  لتجني�د  والقتال  للدعوة  السلفية 
على  يهيمنون  الجزائريون  يزال  ال  المحلية،  القبائل 
أو  القيادة  مستوى  على  سواء  الجهادية  الهياكل 
وتغيير  الوالء  هذا  يريم  قد  وبالتالي،  المقاتلين. 
التسمية إلى تحقيق أهداف من بينها تعزيز جاذبي�ة 
اسم  من  جاذبي�ة  أكثر  عالمة  تبين  عبر  الجماعة  هذه 
أنها  يفترض  اليت  والقتال  للدعوة  السلفية  الجماعة 

تخص الجزائريي�ن فقط.

اليت  الفئات  حول  االختالفات  عن  النظر  وبغض 
غير  أو  القانوني�ة  والوسائل  اإلرهاب،  يستهدفها 
والقضايا  الشريعة(  منظور  )من  للتمويل  القانوني�ة 
الفقهية الثانوية، يظل مذهب تنظيم القاعدة سائدا 
مع إصدار فتاوى ضد الغرب تحرض على محاربة العدو 
القريب المتمثل في األنظمة الكافرة، والعدو البعيد 

الذي تشكله القوى الغربي�ة اليت تدعم تلك األنظمة.

ومن ناحية أخرى، ساعدت أزمة عام 2012 في شمال 
تنظيم  في  المحلية  للعناصر  أفضل  إدماج  في  مالي 
القاعدة في بالد المغرب اإلساليم، حيث أكد طوارق 
في  االنفصاليي�ن  عن  استقلوا  الذين  الدين،  أنصار 
إلى  الدعوة  خالل  من  أزواد  لتحرير  الوطني�ة  الحركة 
تحرير شمال مالي عبر الجهاد، التحالف بي�ن الساكنة 
المحلية في شمال مالي واألمراء القادمين من الجزائر. 
منطقة  ساكنة  تجني�د  إلى  التوجه  تأكد  وهكذا، 
الساحل ضمن القوات اإلرهابي�ة من خالل نشأة حركة 
أفريقيا )MUJAO( وبدأت  الوحدة والجهاد في غرب 
بي�ن  الحدود  من  انطالقا  تزحف  اإلرهابي�ة  الحمالت 
خارطة  رسم  طريق  عن  الجنوب  نحو  ومالي  الجزائر 

فضاء بات يشمل كل شمال مالي.

6.  من أجل التأكيد على تركيزه على الجزائر رغم مبايعته للقاعدة واستقراره 
سنة  والقتال  للدعوة  السلفية  الجماعة  قامت  مالي،  شمال  في  الواضح 

2007 بعمليتي�ن إرهابيتي�ن كبيرتي�ن في الجزائر:
11 أبريل: تبنت الجماعة أول عملية انتحارية لها في الجزائر العاصمة، 	 

وقد استهدفت قصر الحكومة وخلفت 33 قتي�ال.
11 دجنبر: عمليتي�ن انتحاريتي�ن في الجزائر العاصمة، خلفتا 47 قتي�ال.	 

تنظيم  حلفاء  تطور  يلخصان  رئيسيان  توجهان  تأكد 
القاعدة:

جزائريا 	  البداية  في  كان  الذي  البشري  العنصر 
بشكل أسايس أصبح ساحليا بشكل متزايد وسريع 

على مستوى القوات والقيادة أيضا؛
سيطرة 	  تحت  الواقعة  المنطقة  رقعة  توسع 

إلى  وصوال  الجنوب  نحو  فأكثر  أكثر  اإلرهابيي�ن 
موبيت  حىت  تهدد  وباتت   )Ménaka( مين�اكا 

)Mopti( جنوب نهر النيجر7.

 )Serval( سيرفال  عملية  أطلقت  أخرى،  جهة  ومن 
بن�اء على طلب من الرئيس المالي بالني�ابة، واستمرت 
لمدة سنة كاملة ساعدت في تفادي األسوأ: سيطرة 
هذه  استب�دال  وتم  باماكو.  على  غالي  أغ  إياد  قوات 
 .)Barkhane( العملية في وقت الحق بعملية برخان
وفي عام 2014، استعادت مالي أنفاسها حيث انتشر 
المحتلون اإلرهابيون، الذين تكبدوا خسائر هامة، في 
أن  مالي  وظن  ليبي�ا.  في  سيما  ال  المجاورة،  البلدان 
سنعود  لكنن�ا،  البالد...  وبن�اء  تشكيل  إعادة  بإمكانه 

إلى هذه المسألة في الفصول الموالية.

        2015/2014: وصول تنظيم داعش

في يونيو 2014، أعلن أبو بكر البغدادي عن تأسيس 
غرب  لشمالي  متاخمة  أرايض  على  اإلسالمية  الدولة 
العراق وشمالي شرق سوريا وعن عودة نظام الخالفة 
الذي اختفى في أوائل القرن الثالث عشر. ولئن بدأت 
وسوريا،  العراق  في  فتوحاتها  الجديدة  الدولة  هذه 
تشمله  كانت  الذي  الفضاء  إلى  العودة  تنوي  فإنها 
)انظر  األقل  على  العبايس8  العصر  في  الخالفة 

7. بت�اريخ 9 ين�اير 2013، هاجمت سرية أنصار الدين، بدعم من كتيب�ة أبو 
سرية  دخلت  بينما  موبيت،  ومطار  سيفاري  نحو  طريقها  في  كونان  زيد 
ديا  الموريت�اني�ة، واتجهت نحو سيغو عبر  الحدود  الشمال عبر  أخرى من 
وقد  ماركاال.  من  النيجر  نهر  اجتي�از  على  عازمون  اإلرهابيون  وكان  بالي. 
طلب ديوكوندا تراوري، الرئيس المالي المؤقت،  بعد هذا الهجوم التدخل 

الفرنيس في مواجهة المد اإلرهاربي. 
8. يترجم تبين هذه الخريطة من طرف داعش، عند إعالن الخالفة، تصور 
هذا التنظيم لهذا المفهوم ومرجعيت�ه. فعلى عكس تنظيم القاعدة، الذي 
يؤمن بخالفة السالطين العثمانيي�ن،  ويعتبر أن آخر الخلفاء هو المخلوع 
سنة 1925، يعتقد تنظيم داعش أن الخالفة اإلسالمية سقطت بسقوط 
ال  العباسية،  اإلمبراطورية  على  داعش  خريطة  تحيل  حيث  العباسيي�ن. 

على اإلمبراطورية العثماني�ة.

.II
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الخريطة أدناه(. بل إن الفضاء الذي تطمح إلى ضمه 
األطليس  المحيط  إلى  أفغانستان  من  يمتد  للخالفة 
المنطقة  كل  أوروبا،  جنوب  إلى  باإلضافة  ويشمل، 

الشمالية في أفريقيا.

خريطة تبنتها داعش لتجسيد األرايض اليت ستغزوها الخالفة.

منطقة  في  داعش  استيطان  وهم   .1
الساحل وإقليم بحيرة تشاد

وداعش  القاعدة  تنظيم  بي�ن  االختالفات  تجاوزت 
في الشرق األوسط اإلطار المذهبي المحض لتتحول 
إلى نزاع مسلح يتقاتل في إطاره التنظيمان. وهكذا، 
تنتيم  السابق  في  كانت  مجموعات  عدة  التحقت 
اإلسالمية«،  »الدولة  بــــــــــــ  القاعدة،  تنظيم  إلى 
وفاة  عقب  تالشت  القاعدة  تنظيم  قوى  وأن  خاصة 
بن الدن، وتضاءلت موارده. على عكس تنظيم داعش 
المحصلة  األموال  بفضل  ثرية  كمنظمة  عنه  المعلن 
من بنوك الموصل وكذلك من عائدات تهريب النفط 
من اآلبار اليت تسيطر عليها. عالوة على ذلك، يب�دو أن 

جاذبي�ة المنظمة تتزايد بفضل انتصاراتها المتواصلة.

إلى  الجانب  هذا  بلغ  حىت  طويل  وقت  يمر  ولم 
المنظمات المتطرفة في شمال إفريقيا والساحل:

في غشت/أغسطس 2014، قدم أبو بكر شيكاو 	 
لداعش  الوالء  حرام،  بوكو  لحركة  الروحي  المعلم 
وأعلن أن األرايض اليت تقع تحت سيطرته أصبحت 

)محافظة  اإلسالمية  للدولة  تابعة  محافظة 
وكأول  أفريقيا(.  غرب  في  اإلسالمية  الدولة 
الدعائي�ة  التقني�ات  بدأت  الوالء،  لهذا  نتيجة 
لداعش تظهر لدى بوكو حرام من خالل نشر أولى 
حىت  حرام،  بوكو  حركة  وكانت  الفيديوهات. 
بالد  في  القاعدة  بتنظيم  اتصال  على   ،2014 عام 

.))AQMI المغرب اإلساليم
في سبتمبر 2014، أعلنت مجموعة من اإلرهابيي�ن 	 

المغرب  بالد  في  القاعدة  لتنظيم  المعارضين 
اإلساليم عن إنشاء منظمة مسلحة جديدة تدعى 
عن  بذلك  معلنة  الجزائر«،  في  الخالفة  »جند 

والئها للدولة اإلسالمية – داعش.
أصبح غوري عبد المالك، المعروف أيضا باسم أبو 	 

خالد سليمان، رئيس هذه المجموعة المنفصلة عن 
تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلساليم وأعلن 
عن ترأس جماعة »جند الخالفة في الجزائر« بعد 
اإلساليم  المغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم  اتهام 
»باالنحراف عن الطريق المستقيم«. وأعلن خالد 
قائال:  البغدادي،  بكر  ألبي  متوجها  سليمان  أبو 
سيطيعون  رجال  اإلساليم  المغرب  في  »لديكم 

أوامركم«.
وليد 	  أبو  عدنان  أعلن   ،2015 ماي   14 وفي 

الجماعة  في  بلمختار  مختار  شريك  الصحراوي، 
الجهادية »المرابطون« عن والئه لتنظيم الدولة 
اإلنترنت  على  بث�ه  صوتي  تسجيل  في  اإلسالمية 
وفي  »األخبار«.  الخاصة  الموريت�اني�ة  الوكالة 
اليوم الموالي، نشر رئيس جماعة المرابطين إنكاًرا 
وأكد والء جماعته لتنظيم القاعدة. من جانب�ه، لم 
يول الخليفة أبو بكر البغدادي اهتماما كبيرا لوالء 
الوالء،  بقبول  بالغ  أي  أبو وليد ولم يصدر  عدنان 
الطابع  يضفي  التنظيم،  لممارسات  وفقا  الذي 

الرسيم لفروض الوالء المقدمة له.

من  األمور  بزمام  يأخذ  القاعدة  تنظيم   .2
جديد:

عن  لإلعالن  الوالء  من  السلسلة  هذه  من  وانطالقا 
تاليش قوى تنظيم القاعدة أو حىت نهايت�ه في منطقة 
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الساحل وفي إقليم بحيرة تشاد، كانت هنالك خطوة 
اتخاذها، خاصة وأنه كان  البعض في  لم يتردد  فقط 
يب�دو أن التنظيم الذي استقر في ليبي�ا بعد االستي�الء 
االستقرار  إمكاني�ات  على  يتوفر  سرت  مدين�ة  على 
الترسخ  يؤخذ  لم  لكن،  والساحل.  إفريقيا  شمال  في 

العميق لتنظيم القاعدة في إقليمين بالحسبان:

سرعان ما اختفت جماعة جند الخالفة بعد بعض 	 
االنقسامات؛

بسبب 	  مرفوض  شبه  وليد  أبو  عدنان  والء  اعتبر 
عدم اعتراف داعش به؛

سرعان ما قام أبو بكر شيكاو، الذي خاب أمله بعد 	 
تعيي�ن داعش ألمير جديد في إقليم غرب أفريقيا 
، بسحب والئه للدولة اإلسالمية ليعود إلى حضن 

تنظيم القاعدة؛
خارج 	  وإزاحته  فشله  بعد  داعش،  تنظيم  بدا 

االستقرار  على  متزايد  بشكل  قادر  غير  سرت، 
إلى  الفتقاره  نظرا  والساحل،  أفريقيا  شمال  في 
قاعدة شعبي�ة في هذه المنطقة. كما أن صرامته 
المنتشرة  المذاهب  مع  تتن�اسب  لم  الوهابي�ة 
التكفيرية  طريقته  تجد  ولم  واسع  نطاق  على 
من  تمكنه  كانت  واليت  والمجتمع،  للمؤسسات 
بها  يؤمن  من  والساكنة،  المؤسسات  مهاجمة 

داخل مجتمعات المنطقة.

في  داعش  تنظيم  واجهها  اليت  المعيقات  تزامنت 
تكبدها  اليت  الخسائر  مع  والساحل  إفريقيا  شمال 
بدا   ،2016 عام  نهاية  وبحلول  األوسط.  الشرق  في 
االستيطان  فكرة  عن  متزايد  بشكل  يتخلى  التنظيم 
اإلقلييم الذي زاد من جاذبيت�ه، ليصبح مجرد تسمية 
صغيرة  وجماعات  أفراد  يستخدمها  إيديولوجية 

الرتكاب هجمات في أوروبا.

إلى  يشير  أولها  للتطور:  منحني�ان  اتضح  الساحل،  في 
تراجع تنظيم داعش واآلخر إلى إعادة تشكيل تنظيم 
المنتسبة  الجماعات  أصبحت  وبالفعل،  القاعدة. 
متزايد  بشكل  تنشط  الساحل  في  القاعدة  لتنظيم 

وتب�دو أفضل تنظيما.

اإلسالم  نصرة  »جماعة  تشكلت   ،2017 مارس  وفي 
والمسلمين« )JNIM (، تحت لواء إياد أغ غالي، الذي 
لم ُيخف أبدا والءه لتنظيم القاعدة. وقبل ذلك، كانت 
سلطة أبو بكر شيكاو على جماعة بوكو حرام قد بدأت 
تنظيم  عين�ه  الذي  األمير  البارناول  وأصبح  تتراجع 

داعش مجرد شبح.

من  ثالثا  جيال  اليوم  نشهد  هل   .III
العنف في الساحل؟

للجهاد: مجموعة جديدة  1. تملك الساحل 
وتشكيلة جديد

في 2 مارس 2017، نشرت على الشبكات االجتماعية 
أنصار  زعيم  غالي،  أغ  إياد  تمثل  أدناه(  )انظر  صورة 
الدين، محفوفا بممثلي أربع منظمات جهادية أخرى 
الطوارق  زعيم  وكان  الساحل.  منطقة  في  تنشط 

محاًطا بـكل من:

المنطقة 	  الصحراء،  إمارة  قائد  الهمام  أبو 
بالد  في  القاعدة  لتنظيم  التاسعة  العسكرية 

المغرب اإلساليم )AQMI( ؛
أمادو كوفا، قائد لواء ماسين�ا، كتيب�ة أنصار الدين 	 

الفوالني�ة؛
حركة 	  في  الثاني�ة  الشخصية  األنصاري،  الحسن 

»المرابطون« بقيادة الجزائري مختار بلمختار،
عبد الرحمن صنهاجي، قايض تنظيم القاعدة في 	 

بالد المغرب اإلساليم.

عن  الصورة  منه  استخرجت  الذي  الفيديو  في  علن 
ُ
أ

والمسلمين«،  اإلسالم  نصرة  »جماعة  تحالف  إنشاء 
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المنبثق عن دمج أربع جماعات، متواجدة بالفعل في 
المنطقة. ويعتبر هذا التحالف أكبر تجمع لإلرهابيي�ن 

عرفته المنطقة.

وال يمكن التغايض عن تأسيس هذه الجماعة " جماعة 
نصرة اإلسالم والمسلمين " )JNIM( ألن لهذا الحدث 

أهمية تستحق التدارس:

 من الناحية التنظيمية، تستحق هذه الجماعة 	 
ً
أوال

من  العديد  توحيد  تم  حيث  والتأمل،  التفكير 
المجموعات تحت لواء رجل من منطقة الساحل، 
وهو إياد أغ غالي. وهذا األمر يشكل أول قطيعة 
مع العرف السائد منذ استقرار العنف المتطرف 
الجهاد  قادة  كبار  كان  إذ  الساحل،  منطقة  في 
األقوى  الشخصية  وأصبحت  جزائريي�ن9.   

ً
دائما

واألهم شخصا من طوارق مالي؛ يسانده مواطن 
أصلي محلي »أمادو كوفا«، أمير كتيب�ة ماسين�ا. 
الجديدة  للحركة  قائدا  غالي  أغ  إياد  اختي�ار  ولعل 
ووجود أمادو كوفا أكبر دليل على تطور ساحلي 
االجتماعي  النسيج  في  الحركة  هذه  لترسيخ 
من  األقل  على  اثني�ن  لدى  واإلقلييم  المحلي 

الساكنة اإلثني�ة وهما الطوارق والفوالني.
في النسخة الفرنسية، استخدم مصطلح »دعم« 	 

في  »نصرة«  مصطلح  معىن  لترجمة   )soutien(
كان  وإن  »دعم«،  مصطلح  أن  إال  العربي�ة.  اللغة 
يترجم المعىن، فإنه ال يفي بجوهر الفكر الديين، 
 )nsr( »اإلساليم تحديدا. فالجذر  اللغوي »نصر
ومصطلح  االنتصار.  يعين  العربي�ة  اللغة  في 
التقوية،  يعين  الجذر  هذا  من  المشتق  »نصرة« 
وهكذا،  االنتصار.  لتحقيق  والمساندة  الدعم 
إلى   )soutien( »نصر«  مصطلح  استخدام  يريم 
على  باالنتصار  الفوز  وهو  محدد،  هدف  تحقيق 
هللا،  عند  من  النصر  يتوقع  عامة،  العدو.  قوات 
إخوانهم  نصرة  على  المسلمين  يحث  اإلسالم  لكن 
المقاتلين. وقد استخدمت العديد من الجماعات 

9. يظهر غياب مختب�ار بالمختار، إال إذا كانت قد مات قبل التقاط الصورة، 
والقتال.  للدعوة  السلفية  الجماعة  من  المنحدرين  األوائل  األمراء  تراجع 

حيث صارت لمن بقي منهم أدوار ثانوية وراء إياد أغ غالي. 

سوريا،  في  النصرة  شعاراتها:  في  المفهوم  هذا 
في  المقدس  بيت  بوركين�ا،  في  )اإلسالم  أنصار 
هذه  لكن  وليبي�ا(؛  تونس  في  الشريعة  سين�اء، 
من  النصرة  فيها  تتعدى  اليت  األولى  المرة  هي 
أجل االنتصار نطاق هدف محدد ال يمكن أن يكون 

موجها لإلسالم والمسلمين عموًما.
ضم 	  بعد  آمن،  الذي  داعش  تنظيم  خالف  على 

اإلنجازات  تحقيق  في  شرع  أنه  األقاليم،  بعض 
واالنتصار بعد تأسيس الخالفة، سعى الساحليون 
بعيد  كان  انتصار  تحقيق  أجل  من  العمل  إلى 
لم  الساحل،  في  للمجاهدين  فبالنسبة  المنال. 

يحن الوقت َبعُد إلقامة الخالفة.
اليت 	  النصرة  تعد  لم  الجديدة،  للتسمية  وفقا 

فحسب،  المجاهدين  تستهدف  الجماعة  تقدمها 
هل  برمتهم.  والمسلمين  عام  بشكل  اإلسالم  بل 
االنقسامات  كل  محو  إلى  الخطوة  هذه  تهدف 
والشيعة،  السنة،  اإلسالمية،  الفصائل  بي�ن 
واإلخوان  والوهابيي�ن،  وداعش،  والقاعدة، 
المسلمين أو غيرها؟ ويب�دو أن الجانب التكفيري 
له  يجد  لم  والمجتمع(  )المؤسسات  الشامل 
نجا  الجديدة. وهكذا،  التشكيلة  مكانا في مبادئ 
النصرة  إلى  يحتاجون  الذين  المسلمون،  السكان 
اللعنة10  من  االنتصار،  لتحقيق  الدعم(  )بمعىن 

اليت ال يخص سوى المؤسسات.

2. أشكال أخرى من القطيعة بي�ن مذهب 
تنظيم داعش ومذهب تنظيم القاعدة

نصرة  جماعة  بها  تتسم  اليت  المستجدات  تشكل 
مجموعة  من  جزء  مجرد   )JNIM( والمسلمين  اإلسالم 
من نقاط االختالف بي�ن الجماعة وممارسات تنظييم 
القاعدة وداعش. عالوة على بعض الخطوط الفاصلة 
إليها  )المشار  والتنظيمية  المذهبي�ة  الناحية  من 
أعاله(، بدأت جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين تطور 
اإلرهابيي�ن  التنظيمين  عن  تميزها  خاصة  سمات 

10. في حوار خص به إياد أغ غالي جريدة “المسرى” اليمني�ة، صرح الزعيم 
اإلرهابي: “...يتعلق األمر بحشد كل المسلمين ضد العدو عبر البحث عن 

الدعم الشعبي وتقوية العالقات مع القاعدة”. 
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التقليديي�ن، وإن كانت هذه الجماعة، تستمر سطحيا 
المغرب  في  القاعدة  بتنظيم  ارتب�اطها  ادعاء  في 

اإلساليم والقاعدة:

والمسلمين 	  اإلسالم  نصرة  جماعة  تأسيس  منذ 
في مارس 2017، لم تتب�ن الجماعة أي عمل خارج 
الحال،  بطبيعة  إفريقيا.  وغرب  الساحل  منطقة 
والمحلية  الوطني�ة  األبعاد  النطاق  هذا  يتجاوز 
إليه  يدعو  الذي  الدولي  النطاق  يبلغ  أن  دون 
اإلسالم  نصرة  فجماعة  وداعش.  القاعدة  تنظيم 
األقل  )على  اإلقليمية  الهوية  تفضل  والمسلمين 
أنشطتها(.  تشملها  اليت  الفضاءات  حيث  من 
أي  تسجل  لم  البعد،  هذا  مستوى  على  وحىت 
عمليات خارج منطقة الساحل )باستثن�اء الهجوم 
من  الرغم  على  بسام«(11  »جراند  منتجع  على 
غرب  في  الجهاد  لتوسيع  الجماعة  طموحات 
على  حاليا  الجماعة  هجمات  معظم  تركز  أفريقيا. 
بي�ن  الواقعة  الحدود  على  غورما  ليبت�اكو  مثلث 
الخريطة  )انظر  فاسو  وبوركين�ا  والنيجر  مالي 

أدناه(.

)انظر الصورة أدناه(. تبنت جماعة نصرة اإلسالم 	 
يعد  لم  هجماتها.  كل  إنشائها،  منذ  والمسلمين، 
بالغات  خالل  من  يتم  الهجمات  تلك  عن  اإلبالغ 
المغرب  بالد  في  القاعدة  )تنظيم  لدروكدال 
اإلساليم( أو أليمن الظواهري )تنظيم القاعدة(، 
ألن من شأن ذلك أن يوحي إلى إرادة جماعة نصرة 
اإلسالم والمسلمين في التحرر من تنظيم القاعدة 

وتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلساليم.

11.  شن الهجوم قبل تشكيل الجماعة.

صحيفة 	  مع  غالي  إياد  أجراها  اليت  المقابلة  خالل 
إياد  أشار   ،2017 أبريل  في  اليمني�ة  »المسرى« 
تمثل  اليت  اإلفريقية  البلدان  بعض  إلى  غالي  أغ 
ولم  والمسلمين«  اإلسالم  نصرة  »جماعة  أعداء 
هنا  ويتجلى  العربي.  المغرب  بلدان  من  أيا  يذكر 
المغرب  بالد  في  القاعدة  تنظيم  عن  االختالف 
نصرة  فجماعة  للغاية.  واضح  بشكل  اإلساليم 
العربي12،  بالمغرب  تهتم  ال  والمسلمين  اإلسالم 
غرب  دول  وبعض  الساحل  منطقة  على  تركز  بل 
أغ  إياد  اعتبر  الغربي�ة،  للدول  وبالنسبة  إفريقيا. 
الواليات  أما  لمنظمته.  األول  العدو  فرنسا  غالي 
المتحدة  المملكة  أو  وألماني�ا  األمريكية،  المتحدة 
في  فرنسا  تساعد  ألنها  فقط  أعداء  فاعتبرها 

»عدوانها« على دول الساحل.
وفي المقابلة نفسها، أشاد إياد أغ غالي بـ »جماعة 	 

التبليغ والدعوة إلى هللا«، وهي منظمة للوعظ 
سواء  السلفيون،  الجهاديون  يعتبرها  والتبشير 

في تنظيم القاعدة أو داعش، كتنظيم مائع.
بالنسبة إلياد أغ غالي، ال يطرح االجتماع أو التعاون 	 

أو التعامل مع منظمات أخرى في الساحل أدنى 
مشكلة. ويعتبر نفسه فوق اعتب�ارات انقسامات 
لدعم  استعداده  مؤكدا  القاعدة/داعش،  تنظيم 
منظمة  أي  ومساعدة  البعض  بعضهم  ومساندة 
أعداء  النضال ونفس  أو فرد يتقاسم معه نفس 
طرح  وعندما  والمسلمين.  اإلسالم  نصرة  جماعة 
عليه سؤال حول الوالء لتنظيم القاعدة، أكد على 
على  التركيز  مع  المشتركة  النظر  وجهات  بعض 

خصوصيات الجماعة.

تاريخية  شخصيات  إلى  دائما  يشير  غالي  أغ  إياد  أن  اإلشارة  تجدر   .12
مغاربي�ة في خطاباته، من قبي�ل طارق بن زياد ويوسف بن تاشفين وعمر 
المختار، حيث يربط بينهم وبي�ن شخصيات الجهاد في المنطقة الساحلية 
الشرق  إلى  إشارة  أي  دون  طال،  عمر  أو  فوديو  دان  عصمان  أمثال  من 

األوسط.
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3. بعد الجهاد العاليم )القاعدة( والجهاد 
والتآكل:  الجهوية  )داعش(؛  القطري 
)JNIM( جمعية نصرة اإلسالم والمسلمين

أي  الساحل  منطقة  في  اإلرهاب  ينتج  لم  اآلن،  حىت 
أنتجها  اليت  لألدبي�ات  مماثال  مذهبا  تحدد  أدبي�ات 
يمكن  ذلك،  ومع  داعش.  أو  القاعدة  تنظيم  منظرو 
واألحداث  األخيرة  التطورات  من  االستخالص 
المسؤولين  بعض  عمل  طريقة  ومن  الميداني�ة، 
وتصريحاتهم أن المبدأ التوجيهي للجماعات اإلرهابي�ة 
في منطقة الساحل يتبىن مسارا مذهبي�ا مختلفا عن 

مذهب المركزيتي�ن اإلرهابيتي�ن اللتي�ن سبقتها.

مالمح  فإن  أدبي،  أساس  وجود  عدم  من  الرغم  وعلى 
وتتمثل  جليا،  تبرز  بدأت  الجديدة  الجهادي  المذهب 
في إضفاء طابع ساحلي على هذه الظاهرة. ولئن كان 
هذا المذهب ين�درج في إطار الجهاد العاليم، فهذا ال 

يمنعه من تطوير سماته الخاصة:

وإن كان الجهاد الساحلي ال يتخلى عن فكرة احتالل 	 
إقليم ما، فإنه ال يعتبر ذلك اإلقليم ِملكا له. فهو 
يفرض نفسه على الدول في نفس المناطق اليت 
المحلية  الساكنة  مع  تحالفه  ويستخدم  تشغلها 
تنظيم  عكس  وعلى  قاعدته.  لترسيخ  كأساس 
تعتقد  القاعدة،  تنظيم  أقل  حد  إلى  و  داعش 
الساكنة  أن  والمسلمين  اإلسالم  نصرة  جماعة 

صورة لصحيفة المسرى في مقابلة مع إياد أغ غالي
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المحلية  األنظمة  محاربة  في  منخرطة  المحلية 
)وبالدرجة  العظىم  القوى  من  تدعمها  اليت 
األولى، فرنسا(. هذه الفئة المسلمة من الساكنة 
تحتاج إلى من يدعمها وينصرها وهذه هي المهمة 
أي  والمسلمين:  اإلسالم  نصرة  لجماعة  الرئيسية 
المسلمة(  الساكنة  )بمعىن  المسلمين  مساندة 
الكافرة المتحالفة مع أعداء  في محاربة األنظمة 

اإلسالم.
من خالل هذا التن�اغم مع السكان، تسعى جماعة 	 

في  االنصهار  إلى  والمسلمين  اإلسالم  نصرة 
سواء  عمليات  إنجاز  لها  يتسىن  حىت  المجتمع 
المناطق  في  الكالسيكية  المواجهة  إطار  في 
في  أو  الريفية  واألوساط  المنبسطة  القروية 
حرب العصابات داخل المدن )هجمات وعمليات 
األجنبي�ة(.  والقوى  الدول  رموز  ضد  إرهابي�ة 
االنصهار  تكتيكات  من  المستوى  هذا  ويفرض 
جماعة  على  المحلية  والساكنة  المجتمع  داخل 
في  عملياتها  تحصر  أن  والمسلمين  اإلسالم  نصرة 
منطقة الساحل لوحدها حيث يمكنها أن تستفيد 
من هذا الدعم. وفي هذا الصدد، لم تهاجم جماعة 
خارج  أهداف  أي   

ً
أبدا والمسلمين  اإلسالم  نصرة 

استنزاف  صراع  تغذي  فهي  الساحل.  منطقة 
يؤتي أكله على المدى الطويل.

الذين 	  القاعدة  تنظيم  أو  داعش  لتنظيم  خالفا 
الكافرة،  األنظمة  من  الشعوب  تحرير  يدعيان 
إلى  والمسلمين  اإلسالم  نصرة  جماعة  تسعى 
تحفيز الشعوب لمناهضة األنظمة وإلى أن تصبح 
حاضنة لنوع من التمرد المؤسلم والشعبي، )انظر 

المقابلة مع إياد أغ غالي(.
منظمة 	  والمسلمين  اإلسالم  نصرة  جماعة 

من  وجزء  الساحل  منطقة  من  جعلت  إقليمية، 
فكرة  حىت  بل  المفضل.  مرتعها  إفريقيا  غرب 
تساعد  اليت  )القوى  البعيد  العدو  ضد  القتال 

في  الجماعة  تنفذها  المنطقة(  في  األنظمة 
وعلى  آخر.  مكان  أي  في  وليس  الساحل  منطقة 
التنظيم  فإن  داعش،  أو  القاعدة  تنظيم  عكس 
الساحلي ال يحارب على هذا العدو البعيد إال عندما 
تذهب  وال  الساحل،  منطقة  في  متواجدا  يكون 

للبحث عنه في أي مكان آخر.

اقتحام  نشأ إثر  الذي  الساحلي،  اإلرهاب  اقتبس 
للدعوة  السلفية  الجماعة  قبل  من  المالية  لألقاليم 
تعرض  ثم  القاعدة  لتنظيم  التابعة   )GSPC( والقتال 
لمحاولة استحواذ من قبل تنظيم داعش، من هذين 
والمذهبي�ة.  التكتيكية  عناصرهما  بعض  التنظيمين 
المفاهيم  طبيعة  عن  يبتعد  بدأ  فإنه   ، ذلك  ومع 
جيل  نشأة  نشهد  ربما  التنظيمين.  لكال  الجهادية 
يعتمد  السابقين،  الجيلين  عن  تماما  منفصل  جديد 
التطبيق  عن  واالبتعاد  الساكنة،  من  االقتراب  على 
الصارم للشريعة بغية تفادي التجاوزات واالعتداءات 
لذلك،  معها.  التحالف  إلى  يسعى  اليت  الساكنة  على 
يفضل االقتصار على مناطق إقليمية محدودة بعيدا 
يتمكن  أن  شأنه  من  الجيل  هذا  العولمة.  فكرة  عن 
تجني�د  إلى  يلجأ  ولن  المنطقة  من  مقاتلين  جذب  من 
يحفز  أن  أيضا  ويمكنه  بعيدة.  مناطق  من  مرشحين 
ما  وإذا  مماثلة.  أخرى  أفريقية  تنظيمات  نشأة  على 
فإن  اإلسالم والمسلمين،  نصرة  جماعة  نموذج  تعمم 
اإلرهاب خالل العامين المقبلين سيشهد نشأة العديد 
من التنظيمات اإلقليمية، ال سيما في أفريقيا، اليت 
لن تعلن والءها ال لتنظيم داعش وال لتنظيم القاعدة.

تجميع  على  الثالث  الجيل  يعتمد  أن  المتوقع  ومن 
التنظيمات اإلقليمية الصغيرة، وأن يكون أكثر انتشارا 
بي�ن الشعوب، ويستخدم مزيجا من تكتيكات الحروب 
وحروب العصابات وأن يتبىن عمليات استنزافية ضد 

األنظمة المحلية.
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اآلراء الواردة في هذا المنشور هي آراء الكاتب.
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عن الكاتب، عبد الحق باسو

عبد الحق باسو هو أحد أقدم الزمالء في مركز الدراسات السياسية للمكتب الشريف للفوسفاط. وبصفته والي أمن سابق، 
أنيطت به العديد من المسؤوليات داخل المديرية العامة لألمن الوطين بالمغرب، بما في ذلك رئيس قسم شرطة الحدود ما 
بي�ن 1978 و1993، ومدير المعهد الملكي للشرطة في عام 1998، ورئيس مديريات األمن الجهوية )الرشيدية 2003-1999 
وسيدي قاسم 2003-2005(، وكذلك المدير المركزي لالستخبارات العامة من 2006 إلى 2009. فضال عن ذلك، شارك 
عبد الحق باسو في أشغال العديد من الهيئ�ات الدولية، بما في ذلك مجلس وزراء الداخلية العرب من عام 1986 إلى غاية 
ل المديرية العامة لألمن الوطين في عدة اجتماعات. حصل عبد الحق باسو على شهادة الماجستير في 

َّ
عام 1992، حيث مث

الدراسات السياسية والدولية من كلية العلوم القانوني�ة واالقتصادية واالجتماعية - أكدال بالرباط، بعد مناقشة رسالة 
بعنوان "منظمة الدولة اإلسالمية، النشأة وأشكال المستقبل الممكنة".

»OCP Policy Center« مركز الدراسات واألبحاث

مركز الدراسات واألبحاث »OCP Policy Center« هو مؤسسة تفكير استراتيجي مغربي تهدف إلى المساهمة في تقاسم 
واليت  الدولية  والعالقات  اإلقتصادية  العالقات  في  تتحكم  اليت  األساسية  الرهانات  حول  التفكير  إغناء  وفي  المعرفة، 

تعتبر أساسية بالنسبة للتنمية االقتصادية واالجتماعية للمغرب، وللقارة اإلفريقية بشكل عام.

ولتحقيق هذه الغاية، يعتمد المركز على أبحاث مستقلة تقدمها شبكة من الشركاء والخبراء الذين ينكبون على البحث عن 
حلول ترتكز، أساسا، على روح المصلحة العامة، وذلك باإلعتماد على منصات لتب�ادل األفكار وللنقاش المفتوح.


