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العالم

ملف
المتعاقبة بعده ،التي هيمنت
بعد عقود من
ومن حكم األنظمة ّ
ُ
االستعمار ِّ
عليها عصابات الفساد ،جاءت الحرب في ليبيا لتشكل منعطفًا استراتيجيًا أثر بشكل مباشر على منطقة
الذين
الساحل األفريقيّ ،باعثًا الحياة في «الحركة األزاودية» ودافعًا نحو ظهور «الجهاديين» المحليينّ ،
يثبت يومًا بعد آخر أنهم نتاج الفوضى ،وقبلها نتاج األزمة البنيوية التي تتفاقم في تلك الدول منذ حط
المستعمرون أقدامهم فيها .بعد ذلك بعامين ،في  ،2013كان يكفي مجموعات ّ
جيدة التسليح
والتنظيم اجتياح مالي ،لتندلع أزمة سياسية ـ عسكرية ،سيتبعها تدخل عسكري فرنسي يتجلى أحد
أبعاده حاليًا في أحدث حروب النفوذ في صحراء أفريقيا الكبرى

الساحل األفريقي بال أفق

ّ
ُ
حراس الخراب يتمددون
تونس ــ حبيب الحاج سالم
ب ـ ــدع ـ ــم ف ـ ــرنـ ـ ـس ـ ـ ّـي وغـ ـ ـ ــربـ ـ ـ ـ ّـي ،ت ـس ـعــى
دول الـ ـس ــاح ــل األفـ ــري ـ ـقـ ـ ّـي ال ـخ ـمــس
(م ـ ــوريـ ـ ـت ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا وم ـ ـ ــال ـ ـ ــي والـ ـنـ ـيـ ـج ــر
وبوركينا فــاســو وت ـشــاد) إلــى «بناء

ق ـ ـ ّـوة ع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة ملـ ـق ــاوم ــة اإلره ـ ـ ـ ــاب».
ّ
وأمام تعثر جهودها ،تبقى الصحراء
الشاسعة املـمـتــدة فــي هــذه ال ــدول أو
عند حدودها ،والعابرة بجنوب دول
ً
امل ـغ ــرب ال ـعــربــي وص ـ ــوال إل ــى تـخــوم
ال ـ ـس ـ ــودان ،فـ ـض ـ ً
ـاء ت ـت ـقــاســم ال ـن ـفــوذ

ّ
ّ
من العلمانية إلى «الجهادية»
كان زعيما «تنظيم القاعدة» و«الدولة اإلسالمية» في املنطقة ،يتبنيان في بدايتهما طروحات
ّ
ّ
(الجهادية) في عدد  3نيسان املاضي،
علمانية .ففي حوار نادر معه ،نشرته جريدة «املسرى»
ّ
اإلسالمي» ،عن مسيرته،
تحدث إياد أغ غالي ،زعيم «جماعة نصرة اإلسالم واملسلمني في املغرب
ّ
ً ّ
ّ
الشعبية لتحرير أزواد» عام  1978بدعم من ليبيا ،وأنه «انتقل
قائال إنها بدأت بتأسيسه «الحركة
ّ
بعد ذلك بني عامي  1981و ،1983بطلب من القذافي ،إلى سوريا ولبنان للقتال ضد إسرائيل».
ّ
الفكرية» ،تبعها االنضمام الى «الدعوة والتبليغ» قبل االلتحاق
مع غزو العراق« ،بدأت التحوالت
ّ
ّ
بـ«القاعدة» .أما عدنان أبو الوليد الصحراوي ،زعيم «الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى»،
ّ
الشبابي لـ«البوليساريو» ،قبل دخول «حركة التوحيد والجهاد في
فكان منخرطًا في التنظيم
غــرب افريقيا» التي تأسست عــام  .2011ومــع انــدمــاج منظمته مع «امللثمون» بزعامة مختار
بلمختار ،صار ّ
قياديًا في «املرابطون» املوالية «للقاعدة» ،قبل االلتحاق بـ«الدولة» عام .2015

ّ
الفرنسية
فـيــه بشكل خ ــاص ال ـقــوات
الضامنة لهيمنة بالدها في اإلقليم،
ّ
الجهادية» التي صارت
و«الجماعات
ّ
الـيــوم أكـثــر وح ــدة وق ــوة مــن أي وقت
سابق.
ّ
مـ ّـمــا يـعــزز هــذه الـخــاصــة أن الـحــروب
ّ
الجهادية» في مالي،
«ضد التنظيمات
وف ــي لـيـبـيــا ،كـمــا فــي منطقة الـســاحــل
كـ ـك ــل ،ل ــم ت ـن ـت ــهِ  ،ويـ ـب ــدو أن نـهــايـتـهــا
أبـعــد مــن مــرمــى الـنـظــر .ه ــذا مــا تقوله
ال ـت ـط ــورات ،وهـ ــذا م ــا ت ـقــود إل ـيــه آخــر
امل ــؤش ــرات .فـفــي الـعــاصـمــة الـنـيـجـ ّ
ـريــة
نيامي ،انتهت األسبوع املاضي القمة
الرابعة ملجموعة دول الساحل الخمس
على إخفاق جديد في حشد التمويالت
الالزمة لتشكيل ّ
ّ
عسكرية مشتركة
قوة
بـيـنـهــا تـتــولــى حـمــايـتـهــا «م ــن الخطر
الـجـهـ ّ
ـادي» .وفــي مقابل هــذا اإلخـفــاق،
ّ
ي ـس ـت ـمــر «ال ـ ـج ـ ـ ّهـ ــاديـ ــون» فـ ــي تــدع ـيــم
قــوتـهــم ،إذ تـتـكــثــف هـجـمــات «جـمــاعــة
نـصــرة اإلس ــام واملسلمني فــي املغرب
ّ
اإلسالمي» منذ تشكيلها في األول من
آذار/مارس من العام املاضي.

عودة إلى استقالل أزواد
ل ــم ي ـه ــدأ ش ـم ــال م ــال ــي م ـنــذ اس ـت ـقــال

انتهت عملية «سرفال» في تموز ّ ،2013
وعوضتها «برخان» المستمرة إلى اآلن (جو بايني)

الـ ـب ــاد ع ــن فــرن ـســا عـ ــام  ،1960حيث
عصفت بإقليم أزواد ثالث انتفاضات
ق ــاده ــا ال ـ ـطـ ــوارق ،امل ـج ـمــوعــة االث ـنـ ّـيــة
األغ ـل ـبـ ّـيــة ،ب ـم ــؤازرة مــن قـبــائــل الـعــرب
والفوالني .مع استمرار الجور وتعطل
االت ـ ـفـ ــاقـ ــات امل ـت ــاح ـق ــة مـ ــع ال ـح ـكــومــة
ّ
املركزية ،لم تهدأ تطلعات أهل الشمال
ّ
االنـ ـفـ ـص ــال ــي ــة ،وك ـ ـ ـ ــادت ان ـت ـفــاض ـت ـهــم
الرابعة تبلغ مسعاها.
امل ـحــاولــة األخ ـي ــرة انـطـلـقــت بتأسيس
ّ
الوطنية لتحرير أزواد» في
«الـحــركــة
األول من تشرين الثاني/نوفمبر عام
 ،2010أي ع ـلــى أع ـت ــاب االن ـت ـفــاضــات
ال ـ ـعـ ــربـ ـ ّـيـ ــة .وم ـ ـ ــع ب ـ ــداي ـ ــة الـ ـتـ ـح ــرك ــات
الـعـسـكـ ّ
ـريــة فــي لـيـبـيــا ،انـسـحــب مئات
املقاتلني الطوارق (الذين حظوا سابقًا
ب ـتــرح ـيــب مـعـمــر ال ـق ــذاف ــي ورع ــاي ـت ــه)،
بــاتـجــاه موطنهم األم ،حــامـلــن معهم

أس ـل ـح ـت ـه ــم وخـ ـب ــرتـ ـه ــم ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة،
ّ
ّ
املنسية .وبوصول
قضيتهم
وذكريات
الـعــائــديــن إل ــى أزواد ،تــولــى محمد أغ
نــاجــم ،وه ــو عقيد ســابــق فــي الجيش
الـلـيـبـ ّـي ،ق ـيــادة أرك ــان «جـيــش الحركة
ّ
ّ
التمرد.
الوطنية لتحرير أزواد» ،وبدأ
م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت ،ات ـس ـعــت الـعـمـلـيــات
ال ـع ـس ـكـ ّ
ـريــة ،وم ــع حـ ــدوث ان ـق ــاب في
ّ
املالي
العاصمة باماكو ،انهار الجيش
وسيطرت الحركة على املناطق الثالث
ال ــرئ ـي ـ ّـس ــة ف ــي اإلق ـ ُل ـي ــم (ك ـ ـيـ ــدال ،غ ــاو،
علن االستقالل في
وتومبكتو) ،فيما أ ِ
ُ
 9نيسان/أفريل عام  .2012لكن لم يكن
ّ
ّ
العلمانيون» وحــدهــم ،إذ
«الوطنيون
ّ
برز «الجهاديون» أيضًا على الساحة،
م ـم ـث ـل ــن ب ـ ـثـ ــاث حـ ــركـ ــات أس ــاس ـ ّـي ــة:
«أن ـصــار الــديــن»« ،تنظيم الـقــاعــدة في
املغرب اإلســامـ ّـي» ،و«حــركــة التوحيد

شخصية الملف

ُ
أبو حفص الموريتاني« :مفتي القاعدة التائب»

نواكشوط ــ عالي الدمين
ّ
ـات جـهــاديــة مــوريـتــانـيــة ع ــدة ،مثل
مــن بــن شـخـصـيـ ٍ
محفوظ ولــد الــوالــد ،أكثر مــن غـيــره ،اسمًا ب ــارزًا في
ّ
العاملي بسبب أنه كان ثالث شخصي ٍة
ساحة الجهاد
فــي «ال ـق ــاع ــدة» ،مـطـلــو ًبــة دول ـي ــا .ب ــروز اس ـمــه ساهم
فــي أن يكون شخصية رائ ــدة فــي مـيــدان «الحركات
ال ـج ـهــاديــة» ،وم ــؤث ـرًا أيـضــا بـقــوة فــي تـلــك الـحــركــات
التي ظهرت نشيطة ً قبل سنوات قليلة في الساحل
الصحراوي ،منطلقة من خلفية جهادية ومستلهمة
تجربة «القاعدة» نهاية القرن املاضي وبداية القرن
العشرين.
شخصية جـهــاديــة موريتانية
أول
ـاره
ـ
ب
ـ
ت
ـ
وهــو بــاع
ٍ
ّ
تصل إلــى هــذا املـسـتــوى ،فــإن ذلــك قــد جعله يؤثر
تأثيرًا قويًا ،كباقي قادة «القاعدة» ،على «الجهاديني
الجدد» في منطقة الصحراء تحديدًا .ويتضح من
بعض التعليقات املتفرقة هنا وهناك أن «الجهاديني
تبجيلية عنه
في الساحل» كانوا يحتفظون بصور ٍة
ٍ
َ
وصاح َب نشأة
باعتباره قياديًا بارزًا في «القاعدة»
َ
وعاص َر أكثر رجاالتها
الحركة الجهادية املعاصرة
ً
قــوة .ولكن اليوم بعدما اعتزل عامله السابق مطلع
ّ
ّ
الـقــرن الـحــالــي وع ــدل مــن م ـســاره ،فــإن ذلــك يسبب
ـدل أكثر
إث ــارة الكثير مــن الـجــدل حــولــه .ومــا مــن جـ ٍ
صـ ً
ـدى وقـ ّـوة من ذلــك الجدل الــذي دار في األوســاط

الجهادية في العالم عقب ّ
«تحوله».
فــي بــدايــة التسعينيات انـتـســب مـحـفــوظ ول ــد الــوالــد
إل ــى تنظيم «ال ـقــاعــدة» ال ــذي ك ــان حينها فــي طــوره
ُ ِّ ً
كمال آخر فصول «الجهاد ضد
التأسيسي األول ،م
السوفيات» في أفغانستان .وقد تزامن ذلك االنتساب
مع تقديمه بحث ّ
تخرج في «املعهد العالي للبحوث
وال ــدراس ــات اإلســام ـيــة» بـنــواكـشــوط ،تـحــت عـنــوان
«الصحوة اإلسالمية في موريتانيا» ،احتوى أحكامًا
قيمية تــوضــح رؤيــة كاتبه األصــولـيــة جـيـدًا :انتقاده
للدولة الوطنية بسبب علمانيتها املفسدة ،وقوله بأن
استنادها إلــى الشريعة اإلســامـيــة فــي الـقــانــون هو
ً
مـجــرد ّادع ــاء وخــديـعــة ،وع ــاوة على ذل ــك ،محاولته
نقض وتشنيع الديموقراطية كنموذج للحكم بنسف
ّ
«أي جدوائية ممكنة لها في املجتمعات اإلسالمية»،
وغير ذلك.
ّ
م ــن ش ــأن ذل ــك إي ـض ــاح أنـ ــه بــانـتـســاب ال ــرج ــل إلــى
بخلفية دينية وفقهية
«القاعدة» ،فقد كان متمتعًا
ٍ
من شأنها أن تجعل إدراكــه ألمور الحكم والجهاد
م ــن ال ـنــاح ـيــة ال ـشــرع ـيــة ،وخ ـصــوصــا ع ـلــى الـنـحــو
املطلوب في «القاعدة» ،إدراكًا راسخًا .وهذا ما ّ
هيأه
أكثر من غيره ألن يكون املفتي الشرعي للتنظيم
في مرحلة ما بعد أفغانستان األولية (بني منتصف
الثمانينيات ومنتصف التسعينيات) ،وهي مرحلة
كــان التنظيم يأخذ فيها زخمًا إعالميًا كبيرًا في

العالم أجمع تقريبًا.
ً
وبقدر ما جعله ذلك عرضة للمتابعة األمنية ،من قبل
املخابرات الغربية ،بقدر ما جعله أيضًا يبدو منافسًا
للشخصيات الرئيسة األخ ــرى ،كــأســامــة بــن الدن،
الذي اصطدم ّ
مرات عدة معه في ما يتعلق باألسس
الدينية للتنظيم .ويعتبر ولــد الوالد أن الخالف بينه
وبني أسامة بن الدن بدأ في مرحلة السودان ( 1992ـ
ّ
وحتى ما بعد ،وكان سببه ،وفق ما ّ
صرح به
)1996
مقابالت إعالمية عدة ،أن رؤيته الخاصة للواقع
في
ٍ
ـات عملية
ومــآالتــه كــانــت تدفعه نحو تقديم اقـتــراحـ ٍ

وإرشادية لتجنيب التنظيم كوارث عدة هو في غنى
عنها من األصــل .ولكن بن الدن ،باعتباره املشرف
الفعلي على أم ــور التنظيم ،كــان كثيرًا مــا ال يبالي
ّ
شرعي .وهذا
كمفت
بالتوجيهات الدينية لولد الوالد
ٍ
مــا جعل األخـيــر يشعر ببعض االنــزعــاج مــن األمــر،
وي ـبــدي مــوقـفــا أكـثــر تـمــايـزًا سيفضي فــي النهاية،
بنحو علني وواضح ،إلى االستقالة (عام  2001على
األرجح) من التنظيم ودوره التأطيري فيه.
لكن مــا هــي على وجــه الضبط أسـبــاب استقالة ولد
ّ
أن األس ـبــاب التي
الــوالــد مــن «ال ـقــاعــدة»؟ ال شــك فــي ً
دفعته إلــى االسـتـقــالــة لــم تكن فـكــريــة بــاملـقــام األول.
فهو مع اعتقاده الراسخ بمبدأ الجهاد وضرورته في
السياق العاملي الجديد ،كشتى أعضاء التنظيم وقادته
ّ
من حيث تلك النقطة ،إال أنه يمتلك ،وفق قوله ،تصورًا
ّ
خاصًا به لألولويات والخطوات التي ينبغي اتباعها
ً
عمليًا أكثر من غيرها .ومن هنا مثال كان يرى «عدم
ضرورة التصدي لألنظمة السلطوية الحاكمة» ،نظرًا
إلى أنه «ال يمكن إسقاطها» .ويضيف في مقابل ٍة له مع
«الجزيرة»« :في بداية التسعينيات ملا أراد األخوة في
الجماعة اإلسالمية الليبية القيام بالجهاد ضد نظام
القذافي وطرحت هذه الفكرة في الساحة الجهادية ،أنا
كنت من أشد املعارضني لهذا ،ألن سنن الله جارية
على الجميع ،وهي ال تحابي أحدًا ،ومن سنن الله أن
ً
ع ــددًا قليال مــن الـنــاس بـهــذه اإلمـكــانــات البسيطة ال

