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العالم

«حرب هوالند»
فـ ــي نـ ـه ــاي ــة عـ ـ ــام  ،2012ومـ ـ ــع ت ــزاي ــد
األنـ ـشـ ـط ــة ال ــدع ــائ ـ ّـي ــة لـ ــ«الـ ـجـ ـم ــاع ــات
الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» وت ـن ــام ــي خ ـط ــره ــا ،دع ــا
«م ـج ـل ــس األم ـ ــن والـ ـسـ ـل ــم األف ــريـ ـق ــي»
إل ـ ــى ح ـش ــد ال ــدع ــم لـ ـق ــوات دول غ ــرب
أفــريـقـيــا ،وت ـلــى ذل ــك ق ــرار مــن مجلس
ّ
الدولية
األمــن الدولي بإنشاء «البعثة
ب ـق ـي ــادة أف ــري ـق ـ ّـي ــة ل ــدع ــم مـ ــالـ ــي» .لـكــن
فشلت االجتماعات التي حضرها عدد
واســع من البلدان في جمع مبلغ 959
مـلـيــون دوالر ،ال ــازم لـتــأمــن تــدخــل 8
آالف ج ـنـ ّ
ـدي أفــري ـقـ ّـي ،فــي وق ــت كانت
فيه فرنسا ال تــزال تلعب دور الــداعــم،
مــن دون إبـ ــراز نـ ّـيــة لـلـتّــدخــل املـبــاشــر.
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،يـ ــوضـ ــح ال ـض ــاب ــط
واملـ ــؤرخ الـفــرنـسـ ّـي مـيـشــال غــويــا ،في
ّ
تحليلي بعنوان «حــرب األشهر
مقال
الـثــاثــة»ّ ،أن «الـجـهـ ّ
ـاديــن لــم يتوقعوا

على عكس ما ُيشاع ،يزداد
«القاعدة» ثباتًا هناك ،فيما
«الدولة» طرف ثانوي

والجهاد في غرب أفريقيا».
رغ ـ ــم ت ـب ــاع ــد ت ـ ـصـ ــورات الـ ـط ــرف ــن ،إال
ّ
أن «الـحــركــة الــوطـنـ ّـيــة لتحرير أزواد»
ّ
وقـ ـ ـع ـ ــت ات ـ ـفـ ــاقـ ــا م ـ ــع «ح ـ ــرك ـ ــة أنـ ـص ــار
ال ــدي ــن» (ال ـط ــرف ال ـج ـهـ ّ
ـادي األبـ ــرز في
املنطقة حينها)ّ ،
نص على اندماجهما
ّ
وتأسيس «دولــة إسالمية» .لم يصمد
ً
الـتـفــاهــم ط ــوي ــا ،إذ رف ـضــت «الـحــركــة
ال ــوطـ ـن ـ ّـي ــة» ت ـغ ـل ـيــب شـ ـ ــروط «أنـ ـص ــار
الـ ـ ــديـ ـ ــن» ،مـ ــا أدى إلـ ـ ــى دفـ ـعـ ـه ــا نـحــو
هوامش املدن الرئيسة.
ّ
ّ
وفي ظل استمرار الصراع وتفاقمه ،فإن
خريطة «الجماعات الجهادية» اليوم
ّ
ثبتها ،في بداية آذار من العام املاضي،
إعـ ـ ــان أربـ ـع ــة ت ـن ـظ ـي ـمــات انــدمــاج ـهــا
وت ــأس ـي ــس «ج ـم ــاع ــة نـ ـص ــرة اإلسـ ــام
وامل ـس ـل ـم ــن ف ــي املـ ـغ ــرب اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي»،
وتعيني إيــاد أغ غالي «أمـيـرًا» عليها.

ويـحـمّــل ه ــذا االن ــدم ــاج دالالت مـهـ ّـمــة،
ُ
إذ تمثل الجماعات املتحدة االثنيات
الثالث الرئيسة في شمال مالي :تتكون
«ح ــرك ــة أن ـص ــار ال ــدي ــن» م ــن ال ـط ــوارق،
وت ـت ـك ــون «ك ـت ــائ ــب ت ـح ــري ــر مــاس ـي ـنــا»
م ــن ال ـف ــوالن ــي ،فـيـمــا ي ـت ـكـ ّـون «تـنـظـيــم
ّ
اإلسالمي» وتنظيم
القاعدة في املغرب
ّ
املاليني
«املرابطون» أساسًا من العرب
وكــذلــك مــن اآلت ــن ّمــن شـمــال أفــريـقـيــا.
إلى جانب ذلكُ ،يمثل االندماج رسالة
ّ
مـفــادهــا أن تنظيم «ال ـق ــاع ــدة» ،وعلى
ّ
ُ
عـكــس م ــا ي ـش ــاع ،ي ـ ــزداد قـ ــوة وثـبــاتــا،
ّ
وأن «داعـ ــش» ال ــذي أعـلــن فــرعــا لــه في
ّ
اإلسالمية
املنطقة تحت اســم «الــدولــة
في الصحراء الكبرى» ،والذي يتزعمه
عدنان أبو الوليد الصحراوي املنشق
ّ
عن تنظيم «املرابطون» ،ليس إال طرفًا
ّ
ثانويًا.

يمكن أن ُيسقط نوعًا كهذه األنظمة» .وفي نظره ،أنه
ما دامت هناك عراقيل لوجستية وتنظيمية ،فإنه ال
يمكن القيام بذلك «التصدي الجهادي».
وم ــن هـنــا أي ـضــا ،اع ـتــرض ول ــد ال ــوال ــد ـ ـ كـمــا يـقــول ـ
على إعــان «القاعدة» لـ«الجهاد على أميركا» ،الذي
دفــع أسامة بن الدن ،بالتنظيم ،إليه دفعًا .وهــو كان
يرى في ذلك اإلعالن« ،بما فيه من مغامرة شجاعة»،
ّ
انتحار ذاتــي غير مــدروس العواقب وال حتى
مجرد
تنبه حينها إلــى أن قــرار «الجهاد ّ
السبل .وقــد ٍ ّ
ضد
أم ـي ــرك ــا» ،ال ــذي ج ــاء ف ــي املــرح ـلــة األف ـغــان ـيــة الـثــانـيــة
( 1996ـ ـ ـ  ،)2001س ـ ُـي ـع ـ ِّـرض أف ـغــان ـس ـتــان لـلـغــزو،
وبالتالي «سقوط إمارة أفغانستان اإلسالمية في يد
األميركان».
ع ـنــدمــا خــرجــت «ال ـق ــاع ــدة» م ــن الـ ـس ــودان ()1996
بـضـغـ ٍـط م ــن ال ـس ـعــوديــة ،بـقــي ف ــي الـ ـس ــودان ُيـكـ ِّـمــل
ً
دراساته العليا ،وهذا جعله يبتعد قليال عن ّاملشهد
ُ
الحركي لـ«القاعدة» في أفغانستان وعما خطط له
من ّ تفاصيل عملية وعسكرية وتنفيذية ،ومنها ما
ً
يتعلق بـ 11أيلول/سبتمبر مثال .وباستثناء أنه كان
يعلم بــأن هناك «حــدثــا جهاديًا كبيرًا سيحدث في
أم ـيــركــا» ،فــإنــه لــم يـكــن ي ـعــرف شـيـئــا عــن تفاصيل
تلك العملية الدقيقة .كذلك فإنه أيضًا كــان ،وفــق ما
يــذكــر ،معارضًا لها كليًا «مــن زاوي ـ ٍة دينية متأنية»
ترى أن الجهاد ليس مقتصرًا فقط على قتل الناس

والتخريب في األرض .زد على ذلك أن ولد الوالد اعتبر
أن النتائج الكارثية للعملية ستكون أكثر من املردود
اإليجابي لها على اإلسالم واملسلمني في شتى بقاع
العالم ،وخصوصًا أوروبا.
ويـ ـق ــول ال ــرج ــل إنـ ــه ق ـ ـ ّـدم اس ـت ـقــال ـتــه م ــن دوره في

الخالف بينه وبين
أسامة بن الدن بدأ في
«مرحلة السودان»

«الـقــاعــدة» قبل أســابـيـ ٍـع قليلة مــن تنفيذ  11أيـلــول/
سبتمبر  ،2001ولكنه ّ
تعهد لنب الدن بشكل ّ
خاص
ٍ
بــأنــه لــن يـعـلــن اسـتـقــالـتــه خـشـيــة «إض ـع ــاف املــوقــف
ّ
حساسة
اإلسالمي» والتأثير سلبًا عليه في مرحل ٍة
كتلك الـتــي كــانــت تتصاعد فيها نــذر الـحــرب .وهنا
ي ــأت ــي ال ـ ـسـ ــؤال :ب ــال ــرغ ــم م ــن خ ــاف ــه م ــع «ال ـق ــاع ــدة»

ّ
فرنسية» ،فــي وقــت لــم ترغب
مشاركة
ف ـيــه ّ
أي م ــن ال ـق ــوى ال ـك ـبــرى امل ـشــاركــة
ّ
أي ـض ــا ،خ ــاص ــة ب ـعــد ال ـن ـتــائــج املــدمــرة
ّ
العسكري الغربي فــي ليبيا،
للتدخل
والذي كان مدعومًا خليجيًا.
كــانــت فــرنـســا ال ـقــوة الــوح ـيــدة ال ـقــادرة
على الـتــدخــل ،ويـعــود ذلــك أســاســا إلى
ّ
العسكري في البلدان املجاورة
وجودها
الغابون ،بوركينا
العاج،
ساحل
ملالي:
ّ
ف ــاس ــو ،والـ ـتـ ـش ــاد .وي ــوض ــح وثــائ ـقـ ّـي
ّ
«خلية أزم ــة» ،الــذي ُعــرض على قنوات
ّ
ّ
ّ
فــرنـســيــة ،أن االسـتـخـبــارات العسكرية
ال ـف ــرن ـس ـ ّـي ــة «كـ ــانـ ــت ت ـت ــاب ــع ت ـح ــرك ــات
ال ـج ـهـ ّ
ـاديــن مـنــذ بــدايــة األحـ ـ ــداث ،وقــد
قـ ـ ّـدرت عــددهــم (ح ــوال ــى  1500مـقــاتــل)
وأمـ ــاكـ ــن ت ـم ــرك ــزه ــم وق ـ ـ ـ ّـوة ع ـت ــاده ــم».
ّ
السياسية
مــع ذل ــك ،لــم تحضر اإلرادة
ّ
ّ
إمكانية ّ
توسع
للتدخل «إال عند تقدير
ّ
ال ـه ـج ــوم الـ ـجـ ـه ــادي ج ـن ــوب ــا ،وتـهــديــد
وج ـ ــود الـسـلـطــة امل ــرك ـ ّ
ـزي ــة» ،م ــا ُيـمـكــن
أن يـمـ ّـس بمصالح فــرنـســا فــي منطقة
ً
ّ
ّ
ومكونة
استراتيجيًا»،
تعتبرها «مجاال
م ــن م ـس ـت ـع ـمــرات ـهــا ال ـس ــاب ـق ــة (تـعـتـمــد

ً
فرنسا مثال على اليورانيوم املستخرج
م ــن الـنـيـجــر إلن ـت ــاج ثـلــث ال ـطــاقــة التي
تــولــدهــا مـفــاعــاتـهــا ال ـن ـ ّ
ـووي ــة ،إضــافــة
إل ــى هيمنة شــركــاتـهــا عـلــى القطاعات
االسـ ـتـ ـخ ــراج ـ ّـي ــة األخ ـ ـ ـ ــرى فـ ــي مـجـمــل
امل ـن ـط ـق ــة) .وهـ ـك ــذا ،أع ـل ــن ه ــوالن ــد ،في
 11كــانــون الـثــانــي /جانفي ،بطلب من
ّ
املالية ومــن دون موافقة من
السلطات
ّ
مـجـلــس ّاألمـ ــن ،ب ــدء عـمـلــيــة «س ــرف ــال»،
ّ
ّ
العسكرية األكبر
العملية
الـتــي تمثل
لفرنسا ـ خارج التحالفات ـ منذ الثورة
ّ
الجزائرية( .انتهت العملية في تموز/
ّ
جــويـلـيــة م ــن ال ـع ــام نـفـســه وعــوضـتـهــا
ّ
العملية «ب ــرخ ــان» املـسـتـمــرة إل ــى اآلن
و«الـســاعـيــة ملـقــاومــة الخطر الـجـهــاديّ
على امتداد منطقة الساحل والصحراء»
بوجود  12ألف جندي فرنسي).
ال ـ ـح ـ ـضـ ــور الـ ـ ـق ـ ــوي لـ ـف ــرنـ ـس ــا راه ـ ـنـ ــا،
واملساعي التي ُيطلقها حاليًا الرئيس
إيـمــانــويــل م ــاك ــرون ،تقابلهما صــورة
ُ
قــات ـمــة ت ـه ـي ـمــن ع ـلــى «م ـ ّج ـمــوعــة دول
الـســاحــل الـخـمــس» ،إذ إنـهــا لــم تنجح
بـعــد أرب ــع س ـنــوات مــن الـتــأسـيــس في
إطـ ـ ــاق ال ـ ـقـ ـ ّـوة ال ـع ـس ـك ـ ّ
ـري ــة امل ـش ـتــركــة
ّ
ب ـي ـن ـهــاُ .يـ ـق ــال إن ال ـع ــائ ــق األس ــاس ـ ّـي
ّ
أمــام تشكيل الـقــوة هــو املسألة املالية
ُ
(مـ ـت ــوق ــع أن ت ـ ـطـ ــرح مـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى فــي
إط ــار مؤتمر تمويل جــديــد تحتضنه
ّ
بروكسل فــي  23مــن هــذا الشهر) ،لكن
عددًا من املراقبني يتساءلون اليوم عن
ّ
ّ
مدى ّ
املالية،
التحجج بالعوائق
جدية
ّ
خـ ّ
ـاصــة أن الـحــديــث ي ــدور عــن جيوش
خ ـم ـســة بـ ـل ــدان «م ــدع ــوم ــن فــرن ـسـيــا»
املقاتلني
فــي مـقــابــل «بـضــع مـئــات مــن
ّ
ّ
ّ
الجهاديني» .ولعل األخطر من ذلك أنه
فــي األث ـن ــاء ،ظـهــر «الـ ــرأس األمـيــركــي»
الذي لم ينخرط في «حرب  ُ ،»2013من
الـنـيـجــر قـبــل ثــاثــة أش ـهــر ،حـيــث قـتــل
لــه أرب ـعــة ج ـنــود مــن ال ـق ــوات الـخــاصــة
ّ
عسكرية
في طريق عودتهم من مهمة
ف ــي ش ـم ــال الـ ـب ــاد ،ف ــي م ـش ـهــد ُي ـثـ ِـبــت
ّ
أن منطقة الـســاحــل بــرمـتـهــا ستبقى،
فــي ظــل تــراجــع ق ــدرات ال ــدول املحلية،
محاصرة بني «الطموحات الجهادية»،
وتـ ـ ـص ـ ــورات «املـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع الـ ـغ ــربـ ـي ــة»،
ّ
ل ـي ـشــك ـلــوا جـمـيـعــا «ح ـ ـ ّـراس ال ـخ ــراب»
ملـســاحــة جـغــرافـيــة لــم ي ـعــرف سكانها
إال «العيش خــارج الحياة» ،كما تقول
أقسى التعابير.

ّ
التي كان يؤمن بها؟
منهجيًا ،هل تخلى عن املبادئ ّ
مما يبدو من كالمه فإنه لم يتخل عن مبادئه التي
كان يؤمن بها ،وهو يقول« :كل األفكار التي أؤمن بها
اليوم هي نفس األفكار التي كنت أؤمن بها باألمس»،
ّ
رات أو مراجعات حدثت على مستوى
مع نفيه أي تغي ٍ
فكره وقناعاته .لكن كتابًا أص ــدره «منبر التوحيد
والجهاد» عام  2013ملؤلفه عبد الله بن عبد الرحمن
الشنقيطي ،تحت عنوان «هــل تراجع ولــد الــوالــد ...أم
ُ
ُ ِّ
نظر مختلفة عن ذلك،
اخت ِرقت
القاعدة؟» ،يقدم وجهة ٍ
خاصة أنــه جــاء ّ
ّ
ردًا على املقابالت التي قــام بها مع
قناة «الجزيرة».
يتساءل الكاتب بنر ٍة تشكيكية عن كل ما قاله والد
الوالد في مقابلته ،ويقول« :أعتقد ّأن العشر سنوات
التي قضاها في إيران ( 2001ـ ّ )2012
تغيرت فيها
كل خاليا بدنهّ ،
وتغيرت فيها كل خاليا فكره ...ومع
ذلك فهو يحاول جاهدًا إيهامنا بأنه لم يتغير شيء
في فكره وال في منهجه» .ويعمد صاحب الكتاب إلى
املقارنة بني مقابلتني لولد الوالد ،األولى قديمة والثانية
ّ
حديثًا ،ليوضح ما يراه «تناقضًا صارخًا» في كالمه
عبر القول« :في الجواب القديم يتحدث بلغة التحدي
ويعتز ويفخر بقتاله ألميركا ويعتبر قتل األميركيني
قــربــة وع ـبــادة ويـقــول بــأنــه نــذر نفسه لــذلــك .أمــا في
ً
الجواب الثاني فقد اختفت نبرة التحدي وظهر بدال
منها السرور بتبرئة أميركا لــه» .وفي سبيل تفنيد
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ّ
في ظل الحديث الحالي
عن ّ
توجه «الجهاديين» نحو
سيناء المصرية أو «الصحراء
الكبرى» الشاسعة ،ال ّبد
من التذكير بحوار أجراه
عام  2016الباحث الفرنسي
في العالقات الدولية
برتران بادي ّ(الصورة)،
يقول فيه إن الصراع
(في
في الساحل يجمع ّ
بعده المحلي) بين تحلل
ّ
السياسية
المؤسسات
ّ
والدولتية ،واالنعدام شبه
الكامل لألمم ولعقودها
ّ
االجتماعية ،إضافة إلى
ضعف شديد في النموّ
ّ
ّ
االجتماعي،
االقتصادي ــ
ّ
الفتًا إلى أن القوى الكبرى
لم تعد ترسم ّالحدود
والصراعات ،إذ تقلص دورها
إلى التفاعل أو السعي
ّ
لالحتواء .ولعل في ّهذا
الرأي ،خاصة في شقه
أسباب
الثاني ،ما يكفي من
ً
الستعار الصراعات مستقبال
بين ُ
«ح ّراس الخراب» ...كدول
وكجماعات

َ
كالم ولد الوالد الجديد ،يورد مؤلف الكاتب قصيدة
ولد الوالد« ،دمــوع في مآقي الزمن» ،التي يثني فيها
على ضربة  11أيلول/سبتمبر ومــن قــامــوا بها من
نشطاء في «القاعدة» .ثم يضيف تعليقًا على كالمه:
«مهمة الرجل الكبرى هي التخذيل وصد الناس عن
الجهاد بشتى الطرق والوسائل» .وفي الختام ،يخلص
ّ
إلــى الـقــول إنــه يعتمد «الـكــذب املضلل لخدمة الغرب
واإلعــام» وكسبيل لتشويه الجهاد واملجاهدين ،ثم
يضيف أيضًا« :مهما يكن فإن الرجل اليوم ال يحمل
أي فكر جهادي وال ينبغي أن يحسب على القاعدة
وال على التيار الـجـهــادي ،إن كــان قــد تــراجــع فليس
هو أول املتراجعني ،وإن كان قد ّ
اندس فليس هو أول
املندسني».
ينشط ولــد الــوالــد الـيــوم فــي موريتانيا كشخصي ٍة
نخبوية ،حيث إنه دائمًا ما ّ
مداخالت عمومية
يقدم
ٍ
تتعلق بــالــوضــع ال ـعــام فــي ال ـبــاد ،مـثـيـرًا فــي بعض
األحيان حمالت ّ
ضده .وبرغم ابتعاده عن «القاعدة»
ً
ّ
واتصاف فكره بتشدد ديني ،فإنه يتحدث مثال عن
ضــرورة «التخلص من أمــراض العصبية ،واملذهبية،
والفصائلية» .وفــي عــودتــه إلــى الـبــاد ،فــإن أنشطته
أصبحت متعددة ومتنوعة لــدرجــة أنـهــا ال تقتصر
فقط على الجوانب الدينية ،بل تشمل أيضًا الجوانب
السياسية والثقافية .وه ــذا مـ ّـمــا أسـهــم فــي تسليط
الضوء على شخصيته وتاريخه أكثر فأكثر.

