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موجز
ُي َع ُد تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي ،الذي ت�أ�س�س يف كانون الثاين/يناير  ،2007الأحدث
يف �سل�سلة طويلة من اجلماعات اجلهادية اجلزائرية .وعلى غرار معظم املنظمات الإرهابية ،متتع
هذا التنظيم بتغطية يف و�سائل الإعالم العاملية على مواقع النا�شطني على �شبكة االنرتنت .لكنه ،وعلى
عك�س هذه اجلماعات التي ظهرت من قبل يف �شمال �أفريقيا ،مت ّكن من احلفاظ على قيادته املحلية.
وقد ا�شتهرت هذه اجلماعة بتنفيذ هجمات انتحارية ُمر ّوعة مل ُي�سمع بها من قبل يف اجلزائر ،بيد
�أنها ف�شلت يف دمج اجلماعات اجلهادية املجاورة من املغرب وتون�س .لذلك ر ّكزت القاعدة يف املغرب
الإ�سالمي على ال�صحراء ال�شماليةُ ،مقتطعة مالذات �آمنة و ُمه ّددة القوات احلكومية ال�ضعيفة ،يف
موريتانيا يف البداية ،والآن على نحو متزايد يف مايل.
منذ البداية ،كانت الإ�سرتاتيجية العاملية للقاعدة يف املغرب الإ�سالمي ت�ستند �إىل دينامية ثالثية
ت�شمل منطقة ال�شرق الأو�سط (حيث ُي�ش ّكل العراق نقطة جذب للمجندين املُحتملني) ،و�شمال
�أفريقيا (حيث تعمل املجموعة كمركز �إقليمي لتجنيد اجلهاديني) ،و�أوروبا (حيث ت�شن حمالت
عنيفة �ضد «ال�صليبيني» الفرن�سيني والإ�سبان) .وقد ع َّر�ض �أفول جنم تنظيم القاعدة يف العراق
هذا املخطط الكبري �إىل اخلطر ،وزعزع قدرات القاعدة يف املغرب الإ�سالمي على �ضفتي البحر
الأبي�ض املتو�سط .لكن ،وعلى الرغم من �أنها ت�ستهدف ب�صورة رئي�سية «ال�صليبيني» الغربيني يف
بيئتها اجلزائرية وال�صحراوية� ،إال ان القاعدة يف املغرب الإ�سالمي التزال ُمت�شبثة ب�أجندة عاملية.
يجب احتواء التهديد الذي تمُ ّثله القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،ب�أمل ا�ستئ�صالها يف نهاية املطاف.
�صحيح �أن اجلزائر وغريها من الدول املُ�ستهدفة لديها �سجل طويل يف مكافحة �شبكات جهادية
مماثلة ،لكنها الت�ستطيع مواجهة احلركات العابرة للحدود من دون تعاون دويل .وملواجهة هذا
التهديد ،مُيكن للمنظمات الأمنية الإقليمية تعزيز التبادالت الثنائية التي ت�شتد احلاجة �إليها بني
�سلطات �إنفاذ القانون و�أجهزة اال�ستخبارات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن البلدان التي ُتن ّفذ ا�سرتاتيجية
الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ،ينبغي �أن ُتويل �شمال �أفريقيا ومنطقة ال�ساحل اهتمام ًا �أكرب،
حيث �إن اخلطر �آخذ يف التفاقم ،لكنه مل ّا يخرج بعد عن نطاق ال�سيطرة.
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القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي :حتدٍ جزائري �أم تهديد عاملي؟

مقدمة
ُي َعد تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،الذي �أُط ِلق يف كانون الثاين/يناير  ،2007الفرع الأحدث
ن�ش�أة من �شبكة �أ�سامة بن الدن اجلهادية ،وهو �أي�ضا التنظيم الوحيد الذي جنا حتى الآن من �أزمات
ح�سنت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي
و�أفول الفروع الأخرى لتنظيم القاعدة يف العامل العربي .وقد ّ
�صورتها العاملية من خالل احلمالت الإعالمية الن�شطة �ضد «ال�صليبيني» الغربيني ،مع تركيز ب�شكل
خا�ص على فرن�سا و�إ�سبانيا ،حيث قطنت يف هذين البلدين كوادر جزائرية تابعة لأجزاء من ال�شبكات
اجلهادية التي مت تفكيكها يف الفرتة بني  2005و .2007لكن املخطط الكبري لتوحيد اجلماعات
اجلهادية يف �شمال �أفريقيا ف�شل �إىل حد كبري ،لأن عمليات التجنيد والتخطيط اخلا�صة بالقاعدة يف
املغرب الإ�سالمي بقيت �أ�سا�س ًا جزائرية .و ُتغذي القاعدة يف املغرب الإ�سالمي قدراتها الأكرث فتك ًا
التو�سع عرب �شبكاتها يف ال�صحراء .فقد حت ّول الرتكيز اجلهادي �ضد موريتانيا يف الآونة
من خالل ّ
الأخرية �إىل مايل ،فيما اليزال الدعم الدويل للدول امل�ستهدفة حرج ًا .لكن ،ومع ذلك� ،أي م�شاركة
غربية مبا�شرة �ستكون ذات نتائج عك�سية �إىل حد كبري.

�إرث احلرب الأهلية
تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ُم ِّ
تجذر بعمق يف تاريخ اجلزائر احلديث احلافل ب�أعمال
العنف وال�صراعات ،لكن �إرثه الثقيل يحد من �إمكاناته العاملية .فخالل ثمانينيات القرن املا�ضي،
حتدى املئات من املقاتلني اجلزائريني جبهة التحرير الوطني التي تدعمها مو�سكو من خالل التطوع
للجهاد �ضد ال�سوفييت يف �أفغان�ستان .وعلى رغم �أن معظم ه�ؤالء مل يغادروا مع�سكرات التدريب
يف باك�ستان� ،إال �أنهم ُل ِّقبوا بـ»الأفغان» عند عودتهم �إىل اجلزائر .وقد انهار نظام احلزب الواحد
جلبهة التحرير الوطني يف العام  ،1988لكن العديد من اجلزائريني «الأفغان» رف�ضوا دعم اجلبهة
الإ�سالمية للإنقاذ و»جهادها ال�سيا�سي» ،و�أ ّيدوا بد ّال من ذلك حركة التمرد الع�سكري �ضد النظام
«املُرتد» وغ ّذوا الديناميات امل�ؤدية �إىل حرب �أهلية �شاملة ،خا�صة بعد �أن قامت ال�سلطات اجلزائرية
ب�إلغاء اجلولة الثانية من االنتخابات الربملانية التي جرت يف كانون الثاين/يناير  .1992يف ت�شرين
الأول�/أكتوبر  ،1992اندجمت جمموعات جهادية عدة مع اجلماعة الإ�سالمية املُ�س ّلحة و�أطلقت
حملة �إرهابية �ضد القوات احلكومية واملوظفني احلكوميني واملفكرين العلمانيني ،و�أي�ض ًا �ضد اجلبهة
الإ�سالمية للإنقاذ املناف�سة( .انظر اجلدول الزمني للتواريخ الرئي�سية).
اليزال عقد الت�سعينيات من القرن املا�ضي ُيعرف حتى اليوم يف اجلزائر با�سم «العقد الأ�سود»،
حيث ترتاوح التقديرات الإجمالية للخ�سائر الب�شرية بني � 100,000إىل  200,000قتيل ،معظمهم

جان بيار فيليو

جدول زمني لأبرز �أحداث جهاد �شمال �إفريقيا
1991

 28ت�شرين الثاين/نوفمرب املتمردون اجلزئريون «الأفغان» ي�ش ّنون هجوم ًا على حمطة حدودية

1992

ت�شرين االول�/أوكتوبر

�إطالق اجلماعة الإ�سالمية املُ�س ّلحة يف اجلزائر.

1993

متوز/يوليو		

�إ�صدار العدد الأول من ن�شرة «الأن�صار» يف لندن.

1994

 24كانون الأول/دي�سمرب

اجلماعة الإ�سالمية املُ�س ّلحة تخطف طائرة لـ»�إير فران�س» من اجلزائر �إىل
مر�سيليا.

1995

		
 25متوز/يوليو

اجلماعة الإ�سالمية املُ�س ّلحة تهاجم بالقنابل حمطة مرتو يف باري�س.

1996

		
كانون الثاين/يناير

1997

		
�أيلول�/سبتمرب

اجلماعة الإ�سالمية املُ�س ّلحة تعلن احلرب على مناف�ستها اجلبهة الإ�سالمية
للإنقاذ.
وقف �إطالق نار بني اجلي�ش وبني اجلناح امل�سلح للجبهة الإ�سالمية للإنقاذ.

1998

		
�أيلول�/سبتمرب

ت�أ�سي�س اجلماعة الإ�سالمية للدعوة والقتال على يد ح�سان حطاب ،القائد ال�سابق
يف اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة.

		
� 9 2001أيلول�/سبتمرب
				

�أحمد �شاه م�سعود ،زعيم التحالف املُعادي لطالبان ،يلقى حتفه على يد جماهدين 		
تون�سيني �أر�سلهما �أ�سامة بن الدن.

2002

		
 11ني�سان�/إبريل

القاعدة ت�شن هجوماً انتحارياً �ضد كني�س الغريبة يف جزيرة جربة التون�سية		 21 :
قتي ً
ال.

2003

		
� 16أيار/مايو

هجمات انتحارية يف الدار البي�ضاء 45 :قتي ً
ال بينهم � 12إرهابياً.

2003

		
�آب/اغ�سط�س

نبيل �صحراوي يحل مكان حطاب ك�أمري للجماعة الإ�سالمية للدعوة واالقتال.

2004

		
حزيران/يونية

�صحراوي يلقى م�صرعه يف ا�شتباك مع اجلي�ش اجلزائري وعبد امللك دروكدال
ي�صبح زعيماً للجماعة الإ�سالمية للدعوة والقتال.

2005

متوز/يوليو		

القاعدة تخطف و ُتعدم دبلوما�سيني جزائريني يف بغداد.

2006

		
� 13أيلول�/سبتمرب

دروكدال يعلن والءه لنب الدن.

				

				

				

				

				

		

		

 11 2006كانون الأول/دي�سمرب	اجلماعة الإ�سالمية للدعوة والقتال تهاجم حافلة ُتقِل موظفني من مقر �شركة 		
مقاوالت �أمريكية :قتيل واحد.
				
 24 2007كانون الثاين/يناير تغيري ا�سم اجلماعة الإ�سالمية للدعوة والقتال لي�صبح القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي.
 11 2007ني�سان�/إبريل

هجوم ثالثي للقاعدة يف بالد املغرب العربي يف اجلزائر العا�صمة 30 :قتي ً
ال.
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جدول زمني لأبرز �أحداث جهاد �شمال �إفريقيا (تتمة)
 11 2007كانون الأول/دي�سمرب
				

هجوم مزدوج للقاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي يف اجلزائر العا�صمة 41 :قتي ً
ال 		
بينهم  17موظف ًا يف الأمم املتحدة.

 24 2007كانون االول/دي�سمرب م�صرع �أربعة �سياح فرن�سييني يف موريتانيا على يد القاعدة يف بالد املغرب 		
الإ�سالمي.
				
		
� 19 2008آب�/أغ�سط�س
				
 8 2008ت�شرين الأول�/أوكتوبر

هجوم انتحاري للقاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي يف مدينة بومريد�س
اجلزائرية 45 :قتيال.
وفاة املغربي حممد مومو (�أبو ق�سورة) نائب قائد القاعدة يف العراق.

		

 14 2008كانون الأول/دي�سمرب القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي تخطف مبعوث ًا خا�ص ًا للأمم املتحدة يف 		
النيجر ثم تفرج عنه يف  22ني�سان�/إبريل .2009
				
2009

		
� 31أيار/مايو

		
 30 2009حزيران/يونية
				

القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي تعدم رهينة بريطانية.
القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي ت�شن حمالت �إعالمية على فرن�سا
وت�صفها ب�أنها «�أم ال�شرور».

		

حملة ع�سكرية جلي�ش مايل على القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي يف �شمال
		
 2009متوز/يوليو
البالد.
				
		�إحباط هجوم للقاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي على ال�سفارة الفرن�سية يف
� 8 2009آب/اغ�سط�س
نواك�شوط.
				

من املدنيني .كانت النواة ال�صلبة للتمرد تعتمد على ما بني � 2,000إىل  3،000مقاتل من اجلماعة
الإ�سالمية امل�سلحة ،مقارنة مع  4,000مقاتل من اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ .وقد ّ
نظمت اجلماعة
الإ�سالمية امل�سلحة واجلبهة اال�سالمية للإنقاذ �شبكات دولية يف اململكة املتحدة ،وكانت الدعاية
الإ�سالمية الأ�صولية يف العا�صمة الربيطانية قوية �إىل درجة �أنها �أ�صبحت ت�سمى «لندن�ستان» .كما
حاولت اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة يف العام  ،1995والتي كانت ُمبتلية بعمليات تطهري داخلية،
االلتفاف على اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ من خالل �إطالق حملة تفجريات يف فرن�سا .ويف اجلزائر،
ُهدف ال�سكان املدنيون ب�شكل متزايد من قبل اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة ،وار ُتكبت ع�شرات
ا�ست ِ
تتو�صل �إىل هدنة ر�سمية
املجازر اجلماعية يف العام  ،1997يف حني كانت اجلبهة الإ�سالمية للإنقاذ ّ
مع احلكومة .وهكذا ،وبعد تعر�ضها �إىل االنق�سام والهزمية ،تداعت اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة

جان بيار فيليو

وتفككت �إىل جماعات حملية ،لكل منها قائدها �أو �أمريها.
يف العام � ،1998أطلق �أحد قادة اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة ،ح�سان حطاب ،تنظيمه اخلا�ص
املن�شق« ،اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال»ُ ،متع ّهد ًا ب�إعادة تركيز جهاده الع�سكري �ضد قوات الأمن
واحرتام ال�سكان املدنيني .لكن احلقيقة �أن اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال وا�صلت ابتزاز الأموال
من الفالحني املحليني يف معقلها اجلبلي يف منطقة القبائل �شرق اجلزائر العا�صمة ،لكنها توقفت
عن عمليات القتل الع�شوائي لقرى»معادية» ب�أكملها .وقد اجتذب حطاب العديد من �أتباع اجلماعة
الإ�سالمية امل�سلحة ال�ساخطني ،مثل عبدامللك دروكدال ونبيل �صحراوي ،اللذين كانا ان�ضما �إىل
املتمردين اجلهاديني حني كانا يف �أوائل الع�شرينيات من العمر .البل �ض ّمت اجلماعة ال�سلفية للدعوة
والقتال �إليها الفرع ال�صحراوي التابع للجماعة الإ�سالمية امل�سلحة الذي حافظ على ا�ستقالليته
يف العمليات الع�سكرية ،لكنه فتح نوافذ فر�ص جديدة للجماعة ال�سلفية للدعوة والقتال يف الدول
املجاورة .وبعدها ،ن�شط املغاوير اجلهاديون ،الذين يتمتعون بقدرة عالية على التح ّرك ،على طول
طرق التهريب يف ال�صحراء ،و�شاركوا يف خمتلف �أنواع الأن�شطة غري امل�شروعة .وقد �أ�صبحت عمليات
اختطاف ال�سياح الغربيني هي الأن�شطة الأكرث ربحية ،حيث كانوا ينقلون ب�سرعة عرب احلدود الدولية
قبل �أن تتم مقاي�ضتهم مببالغ فدية مل ُيك�شف النقاب عنها.

الديناميات العراقية
انبثقت اجلماعة ال�سلفية من «العقد الأ�سود» اجلزائري بو�صفها اخل�صم اجلهادي اجل ّدي الوحيد
لقوات الأمن .لكن ،وفيما اختار حطاب البقاء بعيد ًا عن الأ�ضواء ن�سبي ًا ،ف�إن القادة الأ�صغر �سن ًا ،مثل
دروكدال وال�صحراوي ،انتهجوا �إ�سرتاتيجية �أكرث عدوانية .ومبا �أنهم ترعرعوا ومت ّر�سوا يف حقول
القتل اجلزائرية ،ف�إن ه�ؤالء القادة املخ�ضرمني جنوا من العديد من عمليات التطهري والكمائن،
و�أ�صبحوا �أكرث ان�سجام ًا مع اخلطاب العاملي .وبالتايل فهم ر�أوا يف الغزو الأمريكي للعراق �إمكانية
لت�صدير جهادهم اخلا�ص .ويف �آب�/أغ�سط�س � ،2003أُجرب حطاب على التنحي ل�صالح ال�صحراوي
ودروكدال .وبعد ب�ضعة �أ�شهر ،عقب مقتل ال�صحراوي بالر�صا�ص يف ا�شتباك مع قوات الأمن� ،أ�صبح
دروكدال زعيم اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال بال منازع .وقد اختار دروكدال لنف�سه لقب �أبو
م�صعب عبد الودود ،وبد�أ يف التعاون مع �شبكة �أبو م�صعب الزرقاوي يف العراق ،ويف جتنيد وتوجيه
«املتطوعني» من جميع �أنحاء �شمال �أفريقيا.
حافظت اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة على الدوام على م�سافة عن تنظيم القاعدة ودافعت
عن با�ستمرار عن ا�ستقاللها الكامل .وعلى الرغم من �أنها رددت خطاب القاعدة �ضد «اليهود
وال�صليبيني» ،ف�إنها رف�ضت العنا�صر الأجنبية يف اجلهاد اجلزائري ،ور ّكزت �أعمالها الإرهابية
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�ضد فرن�سا بد ًال من الواليات املتحدة .مل تت�ضمن حملة التفجريات التي �شنتها اجلماعة الإ�سالمية
امل�سلحة على الأرا�ضي الفرن�سية يف العام  1995تنظيم القاعدة ،بل اعتمدت اعتمادا كبريا على
الت�سهيالت التي تتمتع بها اجلماعات اجلهادية املختلفة يف ما ي�سمى «لندن�ستان» .لكن ،حني ا�ستوىل
دروكدال على اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال بعد ثماين �سنوات ،خ�شي من ح�صول انهيار ُم ّطرد
يف اجلهاد اجلزائري و�سعى �إىل جتديد منظمته عن طريق ربطها بالدائرة العاملية .وهذا هو ال�سبب
يف �أنه �سعى متعمد ًا �إىل تكوين �صلة �أوثق بتنظيم القاعدة .وقد قام �أمين الظواهري ،نائب �أ�سامة بن
الدن ،بتكليف �أبو م�صعب الزرقاوي والفرع العراقي للتنظيم ب�إدارة هذا النوع من التفاعل املتنامي
مع اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال ،ثم مت َم ْهر هذا االتفاق اجلهادي بدماء اثنني من الدبلوما�سيني
اجلزائريني اختطفهما تنظيم القاعدة يف العراق يف متوز/يوليو  ،2005و�أعدما بدعم علني من
اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال.
قام دروكدال بتن�شيط �شبكة �إقليمية من طرق التهريب ومرافق التدريب ،عرب دق النفري ملحاربة
«ال�صليبيني» الأمريكيني يف العراق .وقد مت ّكنت اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال من التوا�صل مع
جيل جديد من النا�شطني يف كل من اجلزائر والدول املجاورة لها ،وتط ّورت لت�صبح مركز التجنيد
اجلهادي يف �شمال �أفريقيا ل�صالح تنظيم القاعدة يف العراق .وتروي م�صادر �أمريكية �أنه يف العام
 2005يف العراق ،كان واحد من �أربعة من املهاجمني االنتحاريني من �شمال �أفريقيا .هذه ال�شراكة
الدرامية بني الفرعني الغربي وال�شرقي للمجتمع اجلهادي كانت ُمربحة جدا لدروكدال ،الذي حظي
بظهور مل يعرفه �أي زعيم متمرد جزائري �سابق يف الغرف العاملية ملواقع الإنرتنت املت�شددة .وقد
رباق منحه امتياز الو�صول �إىل
وجد زعيم اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال �أن ال�شعار العراقي ال ّ
بحرية من املُجندين املحتملني ،والذين كانوا م�ستائني جدا من حمام الدم يف « العقد الأ�سود»،
ماحدا بهم �إىل رف�ض االن�ضمام �إىل جهاد جزائري �صرف .هذا االلتزام العاطفي باجلهاد املناه�ض
للواليات املتحدة �أدى �أي�ضا �إىل احلد من جاذبية العفو الذي عر�ضته احلكومة اجلزائرية اجلديدة
على املقاتلني الذين يلقون �سالحهم ،على الرغم من �أن هذه الدعوة من �أجل امل�صاحلة �أقنعت مئات
املتمردين ال�سابقني ،مبن فيهم بع�ض ن�شطاء اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال ،بالعودة �إىل نوع من
احلياة الطبيعية.
مل يت�أ ّثر تعميق التعاون بني اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال والقاعدة يف العراق مبقتل �أبو م�صعب
الزرقاوي ،زعيم التنظيم ،يف حزيران/يونيو  .2006بيد �أن الظواهري �أ�صبح الآن على ا�ستعداد
للنظر يف عرو�ض دروكدال لالندماج يف اجلهاد العاملي ،لأن تنظيم القاعدة الرئي�سي املتمركز
يف املناطق القبلية الباك�ستانية ،خطط لتو�سيع �شبكاته اخلا�صة غرب ًا .وبعد �أ�شهر من املفاو�ضات
املُط ّولة ،تعهد دروكدال علن ًا بالوالء لأ�سامة بن الدن يف �أيلول�/سبتمرب ( 2006وبهذه الطريقة احتفل
بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة لهجمات � 11أيلول�/سبتمرب  2001الإرهابية على الواليات املتحدة)،
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وبعدها بب�ضعة �أ�شهر ،قال �أن اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال �أ�صبحت ر�سمي ًا تنظيم «القاعدة يف
بالد املغرب الإ�سالمي» .لكن على الرغم من هذا التغيري يف اال�سمُ ،ت ِرك جهاز اجلماعة ال�سلفية
للدعوة والقتال على حاله ،مع �أنه كان من املتو ّقع �أن ت�ضم القيادة اجلزائرية املنظمات الأخرى يف
�شمال �أفريقيا ،و ُتطلق دينامية �إقليمية حقيقية يكون فيها العراق طعم ًا لتجنيد �أتباع جدد .واحلال �أن
حماولة تو�سيع القاعدة يف املغرب الإ�سالمي �إىل تنظيم ي�شمل املغرب العربي كله ،ت�س ّهلت من خالل
احلقيقة ب�أن اجلماعة الإ�سالمية الليبية املقاتلة ،ف�ضال عن املجموعات املغربية والتون�سية املماثلة،
فقدت قاعدتها املحلية ،و�أن املجندين املحتملني من �شمال �أفريقيا باتوا يعتمدون على ت�سهيالت
اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال لالن�ضمام �إىل جهاد ُم�ستلهم تنظيم القاعدة.

حملة الإرهاب
وقعت ال�ضربة االفتتاحية لتنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يوم  11ني�سان�/أبريل ،2007
بثالثة تفجريات انتحارية متزامنة يف اجلزائر العا�صمة ،ا�ستهدفت ال�سراي احلكومي وخمفر ًا
لل�شرطة وموقع ًا للدرك .ومت اختيار التاريخ ليتزامن مع االحتفال بالذكرى ال�سنوية اخلام�سة لأول
هجوم لتنظيم القاعدة يف �شمال �أفريقيا ،وتفجري كني�س الغريبة يف جزيرة جربة التون�سية .وقد مت
الت�أكيد على اال�ستمرارية مع تنظيم القاعدة ،عرب �إعالن اجلهاد �ضد «اليهود وال�صليبيني» وحلفائهم
«املرتدين» (الأنظمة الإ�سالمية) .و�أ�صبحت الهجمات االنتحارية ،التي كانت معروفة يف اجلزائر
حتى خالل «العقد الأ�سود» ،حتمل توقيع القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،حيث �أعقبت �سل�سلة من
دمرة التفجريات الثالثة الأوىل .وقد ا�ستُهدف املوكب الرئا�سي يف باتنة يوم � 6أيلول/
التفجريات املُ ِّ
�سبتمرب ،لكن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة مل ُي�صب ب�أذى .وبلغ مزيج الإرهاب املحلي والعاملي ذروته
يف هجمات انتحارية متزامنة يف اجلزائر العا�صمة يوم  11كانون الأول/دي�سمرب ،ا�ستهدفت املحكمة
الد�ستورية اجلزائرية واملقر الإقليمي للأمم املتحدة.
بيد �أن هذا الت�صعيد للعنف مل ي�ستمر يف العام  ،2008على الرغم من �أن عدد العمليات االنتحارية
ازداد يف اجلزائر .لكن ثبت �أن هذه الأن�شطة �أكانت قل فتك ًا ،حيث كان هناك انخفا�ض يف الن�شاط
الع�سكري اجلهادي عموم ًا (انخف�ض عدد حوادث العنف التي ت�شمل القاعدة يف املغرب الإ�سالمي
من نحو  200يف العام � 2007إىل �أقل من  150يف العام  .)2008و�إذا ما ت�أملنا �أحداث املا�ضي
لوجدنا �أن العام  2007كان ا�ستثنائي ًا ،حيث مت ّكنت خالله اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال/القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي من وقف االنخفا�ض املُ ّطرد يف العنف ،ولكن ب�صورة م�ؤقتة فقط .فقد خال
�أكرث من ن�صف الواليات اجلزائرية الثمان والأربعني من �أي عنف جهادي يف العام 2008؛ ووقع ثلثا
احلوادث ذات ال�صلة بالقاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف ثالث واليات هي بومردا�س والبويرة وتيزي
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�أوزو �شرقي اجلزائر العا�صمة ،والتي �أ�صبحت تعرف بـ»مثلث املوت».
ثمة عامالن اثنان �أ�سهما يف هذا االنخفا�ض يف العنف وتق ّل�صه اجلغرايف� :أو ًال ،و�ضعت احلكومة
اجلزائرية �إ�سرتاتيجية ع�سكرية �أكرث فعالية للتعامل مع التهديدات اجلديدةُ ،مر ّكزة على مطاردة
جيوب الن�شاط اجلهادي خارج معاقل القاعدة يف املغرب الإ�سالمي .ثاني ًا� ،ص ّعد تنظيم القاعدة يف
العراق �صراعه مع التمرد القومي ال�س ّني ،وهذا �ش ّوه �إىل حد بعيد هالة تنظيم القاعدة يف العراق ،ما
�أدى �إىل تقلي�ص قدرة القاعدة يف املغرب الإ�سالمي على الو�صول �إىل املُجندين اجلدد.
كما ف�شلت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف حماولتها حتويل نف�سها �إىل منظمة ت�شمل منطقة �شمال
�أفريقيا برمتها .فاجلماعة الإ�سالمية الليبية املقاتلة اندجمت بتنظيم القاعدة الرئي�سي مبا�شرة
بدال من االندماج يف القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،يف حني وا�صلت ال�شبكتان املغربية والتون�سية
العمل ب�شكل م�ستقل� .صحيح �أن جاذبية القتال يف العراق وف ّرت فر�ص ًا جديدة للتعاون الإقليمي يف
الفرتة بني  2005و� ،2006إال �أن �أزمة تنظيم القاعدة يف العراق ،الذي كان غارق ًا يف جلج حرب
مع اجلهاديني املحليني� ،أرغمت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي على الرتكيز على �أجندة جزائرية
�أ�ضيق ذات جاذبية حمدودة لل�شركاء املجاورين .ويف اجلزائر ،ازداد ارتباط القاعدة يف املغرب
الإ�سالمي ب�أ�سو�أ �أ�شكال �إرهاب اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة القدمية ،يف حني و ّلدت ح�صيلة القتلى
املدنيني يف الهجمات االنتحارية رد فعل �شعبيا .ويف حماولة للتغلب على هذا الرف�ضُ ،تقلل الأن الآلة
الأعالمية للقاعدة يف املغرب الإ�سالمي من عدد ال�ضحايا املحليني و ُتبالغ يف �أعداد «الكفار» .وعلى
�سبيل املثال ،زعمت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي �أن تفجري حافلة كانت ُت ِقل موظفني يف �شركة
كندية يف �آب�/أغ�سط�س � ،2008أدى �إىل مقتل مواطنني كنديني فقط ،يف حني �أن جميع ال�ضحايا
كانوا يف احلقيقة من اجلزائريني.

املنظور ال�صحراوي
�إن ف�شل القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف التح ّول حق ًا �إىل منظمة يف عموم املغرب العربي ويف
ال�سيطرة على اجلماعات اال�سالمية يف الدول املجاورة ،مل ي�ضع حدا لن�شاطاتها عرب احلدود
اجلزائرية يف منطقة ال�صحراء� .إذ �أمكن لهذه الأن�شطة االعتماد على �شبكات اجلماعة ال�سلفية يف
ال�صحراء الكربى التي �شاركت لفرتة طويلة يف تهريب خليط من املخدرات والأ�سلحة ،واملهاجرين
غري ال�شرعيني ،جنبا �إىل جنب مع �شن هجمات كر وفر جهادية �ضد قوات الأمن املحلية.
�أخذت الواليات املتحدة هذا التهديد العابر للحدود الوطنية يف االعتبار يف مطلع العام ،2003
و�أطلقت مبادرة دول ال�ساحل الأفريقي .كانت املبادرة تهدف �إىل تعزيز قدرات الرد ال�سريع لكل من
ت�شاد ومايل وموريتانيا والنيجر ،عرب تدريب وجتهيز وحدة متخ�ص�صة تت�ألف على الأقل من حوايل
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 150جنديا يف كل من هذه البلدان الأربعة ال�شريكة .ويف العام  ، 2005تط ّورت مبادرة دول ال�ساحل
الأفريقي �إىل مبادرة «ال�شراكة عرب ال�صحراء ملكافحة الإرهاب» الأكرث طموحا ،والتي �شملت دول
ال�ساحل الأربع التي كانت جزء ًا من هذه املبادرة ،وكذلك اجلزائر واملغرب وتون�س يف منطقة املغرب،
ونيجرييا وال�سنغال يف غرب �أفريقيا .د ُِعيت ليبيا �إىل االن�ضمام ،لكنها رف�ضت الدعوة حتى الآن.
و ُتعد مبادرة «ال�شراكة عرب ال�صحراء ملكافحة الإرهاب» من الناحية الر�سمية برناجم ًا م�شرتك ًا بني
الوكاالت الأمريكية ،لكن التزال وزارة الدفاع الأمريكية هي الالعب البريوقراطي الرئي�س فيها،
من خالل «القيادة الأفريقية» الأمريكية ،مع الرتكيز على القدرة على توفري التدريبات امل�شرتكة
واالت�صاالت بني القوات امل�سلحة يف الدول الأع�ضاء.
�شملت العمليات املُب ّكرة للجماعة ال�سلفية للدعوة والقتال يف ال�صحراء اختطاف �ستة وثالثني
�سائح ًا �أوروبي ًا يف جنوب اجلزائر يف العام  ،2003والإفراج عنهم بعد �شهور من امل�ساومات ال�صعبة.
ووقعت �أخطر عملية ع�سكري لها يف موريتانيا ،حيث �شعرت بجر�أة كافية ل�شن هجوم على موقع
ع�سكري معزول يف العام  .2005وقد تعزّز هذا البعد املوريتاين مع انطالق القاعدة يف املغرب
الإ�سالمي .وعلى الرغم من �أن الفرع اجلزائري ظل يالحق الأهداف «الكافرة» ،فقد قتل �أحد
املتمردين اجلهاديني �أربعة �سياح فرن�سيني يف �شرق موريتانيا ،ع�شية عيد امليالد العام ( 2007مت
اعتقال القتلة يف نهاية املطاف يف بي�ساو ،ما يظهر ليونة ال�شبكة الإقليمية) .وقد �أدى هذا الهجوم
�إىل �إلغاء �سباق باري�س  -داكار لل�سيارات ،وحرم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي من �أهداف لينة ب ّينة
الو�ضوح ،ومن الظهور يف و�سائل الإعالم الحق ًا .لكن موريتانيا ظ ّلت ُت�ش ّكل يف العام  2008حمور
عمليات القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف منطقة ال�صحراء الكربى ،حيث مت �إطالق النار من �سيارة
م�سرعة على ال�سفارة الإ�سرائيلية يف نواك�شوط يف الأول من �شباط/فرباير ،ون�صب كمني �ضد دورية
ع�سكرية يف � 15أيلول�/سبتمرب .كما توا�صلت عمليات اختطاف امل�سافرين الغربيني ،لكن على �أ�سا�س
ع�شوائي .وعلى الرغم من �أن القاعدة يف املغرب الإ�سالمي طالبت علن ًا بالإفراج عن ال�سجناء لدى
اجلهاديني ،مل تكن اخلاليا املحلية امل�س�ؤولة عن عملية اخلطف لتفعل ذلك من دون احل�صول على
فدية .كان هذا هو احلال مع اثنني من ال�سياح النم�ساويني اختطفا يف جنوب تون�س يف �شباط/فرباير
 ،2008و�أُفرج عنهما يف �شمال مايل بعد ثمانية �أ�شهر .املنطق نف�سه �ساد مع اختطاف اثنني من
الدبلوما�سيني الكنديني يف الأمم املتحدة يف �شمال النيجر ،واللذين �أفرج عنهما يف مايل يف ني�سان/
�أبريل  .2009ورمبا �ضمنت التعوي�ضات املالية ،التي مل يعرتف بها علن ًا �أبد ًا� ،سالمة جميع �ضحايا
االختطاف ه�ؤالء .اال�ستثناء الوحيد كان قتل �سائح بريطاين يف �أيار/مايو  ،2009والذي كان ،على ما
يبدو ،نتيجة ل�ضغط مبا�شر من جانب قيادة القاعدة يف املغرب الإ�سالمي على القائد املحلي ،والذي
كان �أكرث اهتماما يف املطالبة بفدية .ومع ذلك� ،أطلقت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي �سراح ال�سياح
الأوروبيني الثالثة الآخرين الذين كانوا اختطفوا مع الربيطاين الذي قتل.
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�إن معقل القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف ال�صحراء يكمن داخل �سل�سلة جبال تنزروفت ،على
احلدود بني اجلزائر ومايل ،يف حني يتج ّول املتمردون اجلهاديون ،الذين يتمتعون بالقدرة العالية على
التن ّقل ،من موريتانيا �إىل ت�شاد .وقد �أ ّدت الزيادة الأخرية يف ن�شاط القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف
�شمال مايل �إىل رد فعل قوي جدا من باماكو ،حيث مت �شن هجوم ناجح يف متوز/يوليو  .2009ولكن
احتواء هذا التحدي اجلهادي وردعه قابل للتحقيق �أكرث من حل ع�سكري قاطع.

االمتداد العاملي
حتى قبل اندماجها ر�سميا يف تنظيم القاعدة� ،أ ّيدت اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال اخلطاب
اجلهادي العاملي ،و�سرعان ما ا�ستهدفت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،التي ت�أ�س�ست حديث ًا،
فجرت القاعدة يف
املقاولني الأمريكيني والرو�س يف اجلزائر .يف كانون الأول/دي�سمرب ّ ،2007
املغرب الإ�سالمي مقر الأمم املتحدة يف اجلزائرُ ،مق ّلدة هجوم الزرقاوي على مكاتب الأمم املتحدة
يف بغداد يف متوز/يوليو  .2003لكن زعيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،دروكدال ،ر ّكز معظم
تهديداته �ضد «فرن�سا ال�صليبية»ُ ،متّهم ًا باري�س بدعم الأنظمة «املُرتدة» يف �شمال �أفريقيا ،و�ضد
�إ�سبانيا ،وتع ّهد بـ»تطهري» �سبتة ومليلية ،اجليبان الإ�سبانيان يف �شمال �أفريقيا ،كخطوة �أوىل نحو
�إعادة غزو الأندل�س .وبالطريقة نف�سها التي ل ّوثت بها طائفية الزرقاوي املُناه�ضة لل�شيعة ،يف نهاية
املطاف� ،آلة الدعاية اجلهادية كلها ،ت�س ّببت هواج�س دروكدال يف ت�صعيد عداء القاعدة العلني
لفرن�سا و�إ�سبانيا� .إذ ي�أمل قادة اجلهاد العاملي من العرب يف �أن يجتذب اال�ستياء العنيف من القوى
اال�ستعمارية ال�سابقة املُجندين اجلدد املحتملني ،بعد ان فقد الن�ضال �ضد «ال�صليبيني» يف ال�شرق
الأو�سط زخمه.
مل تتم ّكن القاعدة يف املغرب الإ�سالمي �أبد ًا من تنفيذ الإ�سرتاتيجية الكربى التي كانت تتوخاها،
والتي تر ّكزت على اجلهاد �ضد الواليات املتحدة يف العراق .يف هذه اال�سرتاتيجية ،توقعت القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي ،بو�صفها مركز التجنيد يف �شمال �أفريقيا لـ»ميدان املعركة» يف ال�شرق الأو�سط،
�أن تع ّبئ �شبكات الت�ضامن يف �أوروبا ،وحت�شد املتطوعني كي يتدربوا يف اجلزائر وير�سلوا �إىل العراق.
ويف الواقع ،ف�إن ن�سبة كبرية من اخلاليا اجلهادية التي مت الك�شف عنها وتفكيكها يف الفرتة بني 2005
و 2007يف فرن�سا و�إ�سبانيا ،كانت تعمل لإر�سال متطوعني �إما �إىل العراق �أو �إىل مع�سكرات تدريب
يف اجلزائر ،حيث قامت ال�شبكات الأكرث خطورة بالأمرين مع ًا .بيد �أن انهيار تنظيم القاعدة يف
العراق كان له �أثر ُمد ّمر على هذه الإ�سرتاتيجية الثالثية .ومع ان�سحابها من امل�شاركة يف اجلهاد يف
العراق� ،أ�صبح جتنيد �شركاء ومقاتلني يف �أوروبا �أو �شمال �أفريقيا �أكرث �صعوبة بالن�سبة �إىل القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي .وكانت احلملة الربيطانية التي �أعقبت تفجريات متوز/يوليو  2005يف لندن
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تعني نهاية وجود �شبكات الدعم اجلهادية هناك؛ حيث مل يعد مبقدور القاعدة يف املغرب الإ�سالمي
االعتماد على ت�سهيالت «لندن�ستان» التي �ساهمت يف حملة اجلماعة الإ�سالمية امل�سلحة الإرهابية
�ضد فرن�سا يف العام .1995
مع الإحباط الذي منيت به �إ�سرتاتيجيتها الثالثية ب�سبب �أفول تنظيم القاعدة يف العراق ،و�ضعف
قدرتها على القيام بعمليات يف �أوروبا ،جل�أت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي بدال من ذلك �إىل
حماوالت حممومة ل�ضرب �أهداف «عاملية» يف حميطها .وبعد حماوالت فا�شلة عدة �ضد مواطنني
فرن�سيني ،جنحت يف النهاية يف قتل مهند�س فرن�سي يف الأخ�ضرية يوم  8حزيران/يونيو ،2008
يف انفجار �سيارتني مفخختني ،كما مت قتل �أحد ع�شر مدني ًا جزائري ًا �أي�ضا .ويف  23حزيران/يونيو،
� ،2009أردت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي بالر�صا�ص عامل �إغاثة �أمريكي ًا يف نواك�شوط .ولتعزيز
هذا ال�سجل ال�شرير ،تخلت القاعدة يف املغرب الإ�سالمي عن ممار�ستها املعتادة يف امل�ساومة من
�أجل الإفراج عن ال�سياح الغربيني الذين اختطفوا يف ال�صحراء و�أعدمت مواطن ًا بريطاني ًا ،يف 31
�أيار/مايو  ،2009على النحو املذكور �أعاله .وعلى الرغم من هذا ال�سجل ،كانت القاعدة يف املغرب
الإ�سالمي حتى الآن �أقل عنفا من الفروع اجلهادية الأخرى ،خا�صة تنظيم القاعدة يف �شبه اجلزيرة
العربية ،الذي قتل �أكرث من ع�شرة �سياح �أجانب يف اليمن منذ العام .2007
الفجوة بني اخلطاب العاملي للقاعدة يف املغرب الإ�سالمي وبني �سج ّلها الإرهابي تتنامى .ففي
كانون الثاين/يناير  ،2009خالل الهجوم الإ�سرائيلي على قطاع غزة ،ردد دروكدال دعوات بن الدن
النتقام عاملي من �أمريكا والغرب ،لكنه مل يتم القيام ب�أي عملية .وعلى نحو مماثل ،تع ّهدت القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي يف متوز/يوليو  ،2009بعد قمع �أعمال ال�شغب التي قام بها امل�سلمون يف منطقة
�شينجيانغ ال�صينية ،باالنتقام من اجلالية ال�صينية املُتنامية يف اجلزائر ،لكن �أحد ًا مل يحذ حذوها.
ومل يت�س ّبب �شجب دروكدال لفرن�سا م�ؤخر ًا بو�صفها «�أم كل ال�شرور» بعنف مبا�شر ،وتطلب الأمر
خطاب ًا مناه�ض ًا للغاية لفرن�سا من قبل الظواهري ،يف � 5آب�/أغ�سط�س  ،2009حل�ض القاعدة يف
املغرب الإ�سالمي يف نهاية املطاف ،على العمل حيث مت �شن هجوم انتحاري بعد ثالثة �أيام �ضد
ال�سفارة الفرن�سية يف نواك�شوط ،لكن مت �إحباطه.

التعاطي مع القاعدة يف املغرب الإ�سالمي
تتم ّثل املفارقة الأمنية التي ُت�ش ّكلها القاعدة يف املغرب الإ�سالمي يف �أن عدم قدرتها على عر�ض
ع�ضالت �إرهابها «العاملي» خارج �أفريقيا تزيد من ال�ضغوط من جانب تنظيم القاعدة املركزي
لتحقيق هذا االخرتاق ،و�إرغام القيادة اجلهادية اجلزائرية على �أن ترقى �إىل م�ستوى هذا االلتزام.
وبالتايل يجب �أن ي�ؤخذ هذا التحدي اجلهادي على حممل اجلد ،لأن القاعدة يف املغرب الإ�سالمي
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تتوق �إىل التوفيق بني �سجلها العنيف وبني �أجندتها العاملية .لكن ،يجب تقلي�ص الدعاية اجلهادية
ب�شكل منهجي ،من خالل الت�أكيد على احلقيقة ب�أن القاعدة يف املغرب الإ�سالمي تقتل امل�سلمني
اجلزائريني �أ�سا�سا ،ومعظمهم من املدنيني.
لقد �أ�صبحت �شبكة الإنرتنت الناقل الأكرث حيوية للتجنيد والتعبئة بالن�سبة �إىل الإرهاب امل�ستوحى
من تنظيم القاعدة� .إذ اكت�سب زعيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،دروكدال ،مكانة هائلة وخطرة
من خالل الظهور على مواقع جهادية عاملية على �شبكة الإنرتنت ،ولذا فمن الوا�ضح �أن ر�صد تلك
املواقع فقط اليكفي ،بل يجب �أن يتم تعطيلها عملي ًا .فالقاعدة يف املغرب الإ�سالمي لي�ست �سوى جزء
من �صورة عاملية النطاق ،لكنها تعتمد كثري ًا على هذا املدخل �إىل الإنرتنت املت�شددة .وبالتايل ف�إن
�أي �إجناز يف حتييد اجلهاد الإلكرتوين ،ولو كان جزئي ًا� ،سيكون �ضارا جدا بالن�سبة �إىل القاعدة يف
املغرب الإ�سالمي.
يجب �أن تتعاون �أجهزة �إنفاذ القانون يف منطقة �شمال �أفريقيا على نحو �أكرث كثافة لردع التهديد
الإرهابي� .صحيح �أن التبادالت الثنائية �أدت �إىل تبادل املعلومات ذات املنفعة امل�شرتكة ،وحتى �إىل
ت�سليم الإرهابيني امل�شتبه فيهم .لكن �إدارة احلدود تمُ ّثل ه ّم ًا م�شرتك ًا ،ويجب �أن تعالج ب�صورة �شاملة.
و�سيكون احتاد املغرب العربي ،الذي يتك ّون من اجلزائر وليبيا وموريتانيا واملغرب وتون�س ،الإطار
املثايل ،لكنه الميتلك بعد بعد ًا عمالني ًا .ولذلك ،ثمة حاجة للنظر يف حمفلني �آخرين :جمل�س وزراء
الداخلية التابع جلامعة الدول العربية ،و�أمانته يف تون�س (على رغم ان ذلك يت�ضمن خطر متييع
الرتكيز على �شمال �أفريقيا يف نهج �أو�سع نطاقا)؛ ومركز الدرا�سات والبحوث املتعلقة بالإرهاب
التابع لالحتاد الأفريقي ،ومق ّره يف اجلزائر ،والذي ميتلك �شبكة من نقاط االت�صال ونظام �إنذار
(على رغم �أن املغرب لي�س ع�ضو ًا فيه) .وينبغي �أن يتم العمل على جعل هذا التعاون ملكافحة الإرهاب
�أقرب ما يكون �إىل الفاعلية بطريقة براغماتية ،وذلك با�ستخدام القنوات الثنائية كلما كان ذلك
ممكنا ،واختيار املنظمات الإقليمية عند ال�ضرورة.
�إن االلتزام الأمريكي على املدى الطويل ،ولكن غري املبا�شر ،من خالل برنامج «ال�شراكة عرب
ال�صحراء ملكافحة الإرهاب»� ،أثبت �أنه مفيد للدول املعنية ،لكن من ال�ضروري �أن يبقى غري مبا�شر
وبعيد ًا عن الأ�ضواء .و�إذا مل يحدث ذلك ،فمن �ش�أن االلتزام �أن يو ّفر دعم ًا هائ ًال للدعاية اجلهادية،
التي ميكن �أن ت�سلط الأ�ضواء على تدخل «ال�صليبيني» يف «�أرا�ضي امل�سلمني» .يجب �أن يتم جتنب
هذا با�ستمرار .وب�صورة �أعم  ،ينبغي �أن تحُ افظ القوى الغربية على �ضبط النف�س الذي فر�ضته على
نف�سها ،يف الوقت الذي تقدم فيه الدعم ،الذي ت�شتد احلاجة �إليه وطال �أمده ،لدولة مايل والدول
املجاورة التي مت ا�ستهدافها من قبل القاعدة يف املغرب الإ�سالمي.
ُت�ش ّكل مدونة قواعد ال�سلوك الأورو -متو�سطية ملكافحة الإرهاب التي اعتمدت يف العام � ،2005إطار ًا
جيد ًا ،تتقا�سمه احلكومات على جانبي البحر الأبي�ض املتو�سط ،ال�ستهداف تنظيم القاعدة باعتباره

جان بيار فيليو

تهديدا م�شرتكا ذا �آثار �إقليمية .وهي مالئمة جدا ملحاربة القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،ويجب �أن يتم
الت�أكيد عليها من جديد .كما توفر �إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة العاملية ملكافحة الإرهاب ،التي �أق ّرتها
اجلمعية العامة يف العام � ،2006أداة ثمينة لنهجها ال�شامل ،ولتجرميها «التحري�ض على ارتكاب عمل
�إرهابي» ،مع �ضمان احرتام حقوق الإن�سان و�سيادة القانون .هذه الوثائق املتعددة الأطراف ميكن �أن
تثبت يف معظمها فائدتها يف تعبئة املجتمع الدويل �ضد التهديد اجلهادي يف �شمال �أفريقيا وال�ساحل.

15

مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط
مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط هو مركز �أبحاث ُيعنى بال�سيا�سة العامة ،ومقره بريوت يف
لبنان ،وقد ت�أ�س�س من قبل م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل يف العام  .2006يتناول املركز

التحديات التي تواجه التنمية والإ�صالح االقت�صادي وال�سيا�سي يف ال�رشق الأو�سط العربي
ويرمي �إىل حت�سني �إدراك عملية التغيري ال�سيا�سي يف املنطقة وامل�ساهمة يف فهم املوا�ضيع املعقدة

ال عن التعاون
التي ت�ؤثر يف هذه العملية .وي�سعى املركز �إىل جمع باحثني بارزين من املنطقة ف�ض ً

مع باحثني �آخرين من مراكز كارنيغي يف وا�شنطن ومو�سكو وبيجينغ وكوكبة متنوعة من
مراكز الأبحاث يف ال�رشق الأو�سط و�أوروبا للعمل على م�شاريع �أبحاث معمقة مت�صلة بال�سيا�سة

وم�ستندة �إىل التجارب واملراقبة ومتعلقة بق�ضايا ح�سا�سة تواجهها بلدان املنطقة و�شعوبها .وتوفّر

هذه املقاربة املتميزة يف البلدان كافة لوا�ضعي ال�سيا�سة وال�سيا�سيني والنا�شطني يف جميع الدول

حتليالت وتو�صيات م�ستندة اىل معلومات و�آراء من املنطقة مايعزز �آفاق مواجهة التحديات
الرئي�سة بفعالية.

ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوينwww.carnegie-mec.org :

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل
م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي م�ؤ�س�سة �أبحاث خا�صة التتوخى الربح وت�ضم باحثني ي�سعون

�إىل و�ضع درا�سات مع نظرائهم من م�ؤ�س�سات �أخرى من خالل البحث والن�رش واالجتماع
و�أحيان ًا عرب �إن�شاء �شبكات دولية وم�ؤ�س�سات جديدة .ومتتد اهتماماتهم �إىل مناطق جغرافية

وا�سعة وعالقات بني احلكومات والأعمال واملنظمات الدولية واملجتمع املدين،مع الرتكيز على
القوى االقت�صادية وال�سيا�سية والتكنولوجية التي تقود زمام التغيري العاملي.

وا�ستناد ًا �إىل الت�أ�سي�س الناجح الذي �شهده مركز كارينغي يف مو�سكو �أ�ضافت امل�ؤ�س�سة مراكز يف

ال يف وا�شنطن ومو�سكو �إنطالق ًا من فكرتها
بيجينغ وبريوت وبروك�سل �إىل مكاتبها املوجودة �أ�ص ً
الريادية القائلة ب�أن �أي جلنة ا�ست�شارية مهمتها امل�ساهمة يف الأمن واال�ستقرار واالزدهار يف

العامل ت�ستدعي يف �صميم عملياتها وجود ًا دولي ًا دائم ًا ونظرة متعددة اجلن�سيات.

ملزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع الإلكرتوينwww.CarnegieEndowment.org :

�أوراق كارنيغي

مركز كارنيغي لل�رشق الأو�سط

2009

•
املحية ،مارينا �أوتاوي.
• �إيران والواليات املتحدة ودول اخلليج :ال�سيا�سة الإقليمية
رّ
التجمع اليمني للإ�صالح ,عمرو حمزاوي.
• بني احلكومة واملعار�ضة :منوذج
ّ
املتك�سة»� :إ�صالح قطاع الأمن يف فل�سطني ولبنان واليمن ,يزيد �صايغ.
• «ترميم النوافذ
رّ
ّ
املطرد ؟ كري�ستوفر بوت�شيك.
• اليمن  :كيف ميكن جتنّب االنهيار
• �إدارة الرثوة ال�سيادية العربية يف زمن اال�ضطراب ومابعده� ,سفني برينت وب�سمة ق�ضماين.
•الإدارة الأوروبية لل�رصاع يف ال�رشق الأو�سط :نحو مقاربة �أكرث فعالية ،موريال �أ�سبورغ.
• الطفرة النفطية يف بلدان جمل�س التعاون اخلليجي  : 2008 - 2002حتديات قدمية وديناميات
القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي :حت ٍد جزائري �أم تهديد عاملي؟ جان بيار فيليو.

متغية� ,إبراهيم �سيف.
رّ

2008

•
• يف ظالل الإخوان :الن�ساء يف جماعة الإخوان امل�سلمني امل�رصية�،أميمة عبد اللطيف.
• ال�سلفية و�سيا�سة التطرف يف جزائر مابعد ال�رصاع� ,أمل بوبكري.
• حزب العدالة والتنمية يف املغرب :امل�شاركة ومع�ضالتها ،عمرو حمزاوي.
تعار�ض ولي�س ُمعار�ضة لل�سيا�سة الأمريكية ،مارينا �أوتاوي
• الدبلوما�سية العربية اجلديدةُ :
وحممد حرز الله.
• ماذا يحدث داخل جماعة الإخوان امل�سلمني امل�رصية :النقا�ش حول برنامج احلزب وتداعياته،
ناثان ج .براون وعمرو حمزاوي.
• تقومي اتفاقيات التجارة احلرة بني االحتاد الأوروبي والواليات املتحدة وبني بع�ض دول ال�رشق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،ريا�ض اخلوري.
• اجلزائر يف عهد بوتفليقة :الفتنة الأهلية وامل�صاحلة الوطنية ،ر�شيد تلم�ساين.
• الإ�سالميون ال�سنّة يف لبنان :قوة �صاعدة� ،أميمة عبد اللطيف.
ال�شـرق الأو�سـط :مراحل تطور وتفكك النظام الإقليمي ،بول �سامل.

للح�صول على الئحة كاملة لدرا�سات مركز وبرنامج كارنيغي لل�رشق الأو�سط :

www.CarnegieEndowment.org/pubs

