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املقدمة 

متلك  كمنطقة  الساحل1   - املغرب  إىل  يُنظر 
أقل،  وبدرجة  أوروبا،  لتعطيل  هائلة  إمكانات 
منطقة  أيًضا  أصبحت  كام  املتحدة.  الواليات 
القوى  بني  املنافسات  مرسحها  عىل  تجري 
 Kadlec,) العاملية الرشق أوسطية والنزاعات 
هذه  خضم  يف   .(2017; Pusztai, 2017
كدولة  الجزائر  تقف  املتدهورة،  الظروف 
قوية، متتلك جهازًا عسكريا وُشِطيا قويًا إىل 
وفعالة  واسعة  استخباراتية  شبكات  جانب 

.(Zoubir, 2016; Riedel, 2013)
رمبا تكون األزمة الليبية املستمرة هي التهديد 
الخارجي الرئييس للجزائر، لكن منطق الجزائر 
جارتها  عىل  تطبقها  التي  املخاطر  ومعايري 
اإلحاطة  ورقة  وتسعى  دامئاً.  مفهومة  ليست 
هذه إىل توفري نظرة متعمقة حول كيفية تقييم 

الجزائر للوضع الليبي املتطور واالستجابة له.
يركز الجزء األول من هذه الورقة عىل فهم 
املرسح  الجزائري عىل  السلوك  التربيرات وراء 
بعد  الثاين،  الجزء  ويقوم  عام.  بشكل  الدويل 
ليبيا  بني  العالقات  لتاريخ  موجز  استعراض 
إزاء  املتطور  الجزائر  موقف  بتتبع  والجزائر، 
الرصاع الليبي. وتقدم الخالصة ملحة عن اآلفاق 
بحوث  عىل  اإلحاطة  ورقة  تستند  املستقبلية. 
خالل  أجريت  مقابالت  تشمل  مكثفة  ميدانية 
يناير  بني  الجزائر  إىل  منفصلة  رحالت  ثالث 
إىل  تعتمد عىل رحلة  أنها  2017. كام  ويوليو 
والعديد   ،2016 سبتمرب  يف  متت  طرابلس 
وباريس  لندن  يف  أجريت  التي  املقابالت  من 

وتونس وواشنطن. 

سياسة الجزائر الخارجية: 

معتقدات وتصورات

تعداد  يبلغ  غالبية سنية  ذو  بلد مسلم  الجزائر 
 .(APS, 2017a) نسمة  مليون   41.3 سكانه 
هام  »شيك  بأنها  متباين  بشكل  وتوصف 
»غامض«  ومشارك  اإلرهاب«؛  ملكافحة 
»إشكايل  والعب  اإلرهاب؛  ضد  الحرب  يف 
أساسيًا  حليًفا  يصبح  أن  ميكن  ومتناقض« 
موقفا  الجزائر  تبنت  لو  فقط  الغربية  للقوى 
 USDOS, 2016; Plagnol and) مختلفا 
 Loncle, 2012, p. 65; Chivvis and
األوصاف  هذه  تعكس   .(Kadlec, 2015
ونظراً  الجزائرية.  الحكومة  غموض  املتناقضة 
يتم  حقيقي،  ميداين  بعمل  القيام  لصعوبة 
األمن  سلوك  حول  النظريات  من  العديد  طرح 
واقعية – حيث  أدلة  دون  الجزائر  القومي يف 
تدعم  الجزائرية  الحكومة  أن  فرضية  تعترب 
املرجع  هي   1992 منذ  الجهادي  اإلرهاب 

ملحة عامة
بتدخل  بالقيام  العربية  الجامعة  طلب  الجزائر  عارضت   ،2011 مارس  يف 

عسكري غريب ضد نظام القذايف يف ليبيا. وكانت الفوىض وانتشار األسلحة 

نتيجة الحرب التي تلت سقوط النظام مبثابة صدمة لألمن القومي الجزائري.

تطورت  وكيف  للجزائر،  الخارجية  السياسة  أسس  اإلحاطة  ورقة  تستكشف 

بالنسبة لألزمات املستمرة يف ليبيا، وتقدم نظرة متعمقة عىل اآلفاق املستقبلية. 

تشري الورقة إىل أن السياسة الخارجية الجزائرية قد تعاملت مع مجموعة كبرية 

2011 وحتى الوقت الحارض، حيث لعبت دوراً  الليبية منذ عام  من األطراف 

رئيسياً يف الجهود الدولية لتشكيل حكومة فعالة. ويف الوقت نفسه، تجاوزت 

الجزائر سياستها الصارمة املتمثلة “بعدم التدخل العسكري” إىل موقف أكرث 

مرونة بشأن التدخل املباش. لكن تظل الجزائر، يف جوهرها، ملتزمة بالتسوية 

والحوار مع جميع األطراف، وهو موقف يضعها أحياناً عىل خالف مع الغرب.

النتائج الرئيسية  

أثرت األزمة الليبية املستمرة عىل الجزائر سلبياً، بشكل مباش وغري مباش. 	 

وكرد جزيئ عىل ذلك، ضاعفت الجزائر تقريبا إنفاقها العسكري، وال تزال 

ملتزمة بالحفاظ عىل ميزانية الدفاع عىل مستوى عال.

ساهمت الدبلوماسية الجزائرية يف تشكيل وتثبيت حكومة الوفاق الوطني 	 

الليبية املدعومة من األمم املتحدة يف الفرتة ما بني عامي 2015-2016.

يف السنوات األخرية، تخلت الجزائر قليالً عن التزامها بعدم إرسال قوات 	 

أمرا  ليبيا  يف  املتخصصة  الصغرية  العمليات  وأصبحت  حدودها.  خارج 

ميكن تصوره.

ال يعارض الجزائريون من حيث املبدأ تويل زعيم الفصيل الرشقي خليفة 	 

حفرت للحكم يف ليبيا كلها يف مرحلة ما. لكنهم قلقون من الطبيعة املتصلبة 

واألحادية وغري الحاسمة لنهجه العسكري، إىل جانب تحالفه الضعيف.

الفصائل 	  مختلف  مع  العمل  عىل  ليبيا  يف  الحالية  الجزائر  سياسة  تقوم 

إىل  الوصول  املساعدة يف  أجل  من  عليها  والضغط  الجهادية  الليبية غري 

خيارا  وتراه  موحدة،  ليبيا  إىل  السلس  االنتقال  الجزائر  وتفضل  تسوية. 

أفضل بكثري من سيناريو يحاول فيه أحد املعسكرات فرض “االستقرار” 

بالقوة ويفتح الباب يف وجه املخاطر الحتمية للعواقب غري املقصودة.

تعترب الرضورات الجيوسرتاتيجية والخصائص األيديولوجية مصدرا دامئا 	 

لالحتكاك بني فرنسا والجزائر يف منطقة املغرب- الساحل. ويعزز الوضع 

يف ليبيا من احتاملية استمرار هذا التباعد يف املستقبل القريب.
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األملانية  الخبرية  تشري  وكام  النظريات.  لهذه 
وجه  عىل  النظرية  هذه  فإن  فرينفلز،  إيزابيل 
 Steinberg) مثبتة  غري  تزال  ال  الخصوص 
and Weber, 2015, p. 54). أما الواقع، كام 
الفرنيس جان كريستوف نوتني،  املؤرخ  يشري 
ميكافيلية  ليست  الجزائرية  الحكومة  أن  فهو 
قضايا  تصارع  التي  األخرى  الدول  من  أكرث 
عنه  الناتج  االستقرار  وعدم  الجهادي  اإلرهاب 
افرتاض   .(Notin, 2014, pp. 28–29)
سياستها  أن  هو  الجزائر  حول  آخر  متكرر 
الواقع  يف  آلياتها  بعض  لكن  ثابتة.  الخارجية 
الداخلية  التهديدات  من  لكل  استجابة  تتطور 
يف  املتزايد  التوتر  ذلك  يف  مبا  والخارجية، 
مايل.  يف  املستمر  األمني  والتدهور  ليبيا 
اإلمكان،  قدر  التكهنات  لتقليل  محاولة  ويف 
يدرس هذا القسم املنطق التي تتخذه الحكومة 

الجزائرية يف تقييم بيئة التهديد.

الشؤون الجيوسياسية واملناطق 

واألمن

نادرا ما تتوافق وجهة نظر الجزائر مع العواصم 
األمر  يتعلق  عندما  أوسطية  والرشق  األوروبية 
بأمن املغرب- الساحل2 . ويرتبط هذا االختالف 
بالجغرافيا والحقائق األمنية األساسية أكرث من 
موظف  قول  حد  وعىل  باأليديولوجيا.  ارتباطه 
فإن  األبيض،  البيت  بارز سابق يف  قومي  أمن 
ما”  نوًعا  “الهامش  عىل  يقع  الساحل  املغرب- 
قلب  تشكل”  “ال  ليبيا  أو  الجزائر  مثل  وبلدان 
العامل العريب؛ فقلب العامل العريب يقع إما يف 
. ومن وجهة نظر  الخليج”3  أو يف  الشام  بالد 
أغلبية الدول السنية4 التي تتدخل يف الرصاعات 
املستمرة يف ليبيا، فإن املغرب مهم ولكن ليس 
البلدان.  هذه  من  القريبة  املناطق  أهمية  بنفس 
االستعامرية  القوى  فإن  مامثل،  نحو  وعىل 
وكلتاهام   – وإيطاليا  فرنسا  مثل  السابقة 
متورطتان عسكريا يف ليبيا – تنظر يف بعض 
الخلفي  “الفناء  باعتباره  املغرب  إىل  األحيان 
 .(Santini and Varvelli, 2011) ألوروبا” 
بل وأطلق وزير الداخلية اإليطايل ماركو مينيتي 
ألوروبا”  الجنوبية  “الحدود  مسمى  ليبيا  عىل 
أن  للقول  داعي  ال  و   .(Gabanelli, 2017)
الجزائريني ال يوافقون عىل هذا املسمى أو غريه 

من املسميات املشابهة.

والقوى  الجزائر  متباينة:  تصورات 
الرشق أوسطية

واإلمارات  قطر  مشاركة  إمكانية  دراسة  أثناء 
شامل  منظمة  حلف  تدخل  يف  املتحدة  العربية 
أشار   ،2011 عام  يف  الناتو)  (حلف  األطليس 

أندرس فوغ راسموسن  العام يف حينها  األمني 
دولتني   “ باعتبارهام  الخليجيتني  الدولتني  إىل 
 Parrish,) ”شيكتني  لحلف الناتو يف املنطقة
قطر  فإن  الجزائر،  نظر  وجهة  ومن   .(2011
املغرب-  منطقة  من  جزءا  ليستا  واإلمارات 
شكاء  اعتبارهام  ينبغي  ال  وبالتايل  الساحل، 
لها5.  املجاورة  املناطق  أو  لليبيا  طبيعيني  أمن 
ال  طرابلس،  من  ميل   2500 بعد  عىل  فمن 
تتأثر دول الخليج بتصاعد التهديد الجهادي أو 
تدفقات املهاجرين أو انتشار األسلحة يف ليبيا. 
ومعارضة الجزائر لطلب جامعة الدول العربية 
بإيجاد منطقة حظر جوي فوق ليبيا يف مارس 
الجغرايف  القرب  إىل  جزئيا  يعزى   2011
ودوافع   .(Bronner and Sanger, 2011)
دول الخليج للحد من استخدام القوة عىل الرتاب 
الليبي البعيد عنها أقل من دوافع الجزائر. فعىل 
واحدة  بأنها  الجزائر  تشعر  ذلك،  من  العكس 
فعليا  املهتمة  الجهات  من  قليل  عدد  بني  من 
باالستقرار والسالم الفعيل يف النصف الغريب 
من ليبيا. ويوضح مسؤول غريب هذا األمر بأنه 
وذلك يف  الشديد”،  الجغرايف  “بالقرب  مرتبط 
معرض تلميحه إىل التكلفة الكبرية التي تتكبدها 

الجزائر كلام تزعزع االستقرار يف املنطقة6. 

تصورات متباينة: الجزائر واملغرب
قرار  من  كبريا  جزءا  أيضا  الجغرافيا  تفرس 
 1975 نوفمرب  يف  املصريي  املتحدة  الواليات 
الغربية  الصحراء  بضم  املغرب  قيام  بدعم 
الغنية  الشاسعة  الجزائر  فمساحة  تدريجيا. 
مرشحا  تجعلها  بجريانها،  مقارنة  باملوارد، 
عن  النظر  وبغض  اإلقليمية.  للهيمنة  فعليا 
الخارجية  الرئيسية  القوى  فإن  األيديولوجية، 
الجزائر  احتواء  إغراءات  فريسة  دامئا  ستظل 
من خالل مساعدة الرباط عىل تحقيق السيطرة 
تسيطر  (وهي  الغربية  الصحراء  عىل  النهائية 
حاليا عىل ثلثيها). أما البديل – وهو دعم مطالب 
فيعترب   - بالسيادة  الغربية  الصحراء  معسكر 
فأرايض  املغربية.  للحكومة  وجودي  تهديدا 
نهاية  السيناريو، ستصبح يف  هذا  املغرب، يف 
وصغرية  إفريقيا  وسط  عن  معزولة  املطاف 
وقد  الرشق.  إىل  جارتها  مع  باملقارنة  جدا 
هذا  كيسنجر  هرني  الخارجية  وزير  استخدم 
النوع من املنطق الجغرايف االبتدايئ عندما قال 
الثاين[  ]الحسن  للرئيس فورد: “إذا مل يحصل 
انتهى”  قد  أمره  فإن  الغربية[،  ]الصحراء  عىل 

  .(Zunes and Mundy, 2010, p. 64)
واملنافسة التنظيمية بني املغرب والجزائر تؤثر 
منهام  فكل  ليبيا.  بشأن  البلدين  حسابات  عىل 
تصوير  إىل  اآلخر،  حساب  عىل  دامئا  يسعى، 
اإلقليمي  لألمن  عليه”  “يُعتمد  قوي  كبلد  نفسه 

غري  وسيطا  باعتباره  تغيري  إحداث  عىل  وقادر 
األمد  الرصاعات طويلة  احرتامه يف  وله  متحيز 
املغرب  يسع  وال  ليبيا.  يف  القائم  الرصاع  مثل 
والجزائر إال أن ينظرا إىل ليبيا كجزء من املنافسة 
الجيوسياسية الحدودية عىل الصحراء والساحل. 
اسرتاتيجيا  املغرب  يستفيد  املثال،  سبيل  فعىل 
عندما متتص ليبيا غري املستقرة موارد واهتامم 
منافستها، ألن هذا األمر يكون عىل حساب الجبهة 
للجزائر (Cristiani, 2016). واملسافة  الغربية 
دعم  لألخرية  تتيح  واملغرب  ليبيا  بني  الفاصلة 
ومقارنة  ليبيا7.  السياسات يف  من  أوسع  نطاق 
أقل  الواقع  املغرب يف  فإن  الرشق،  بخصمه يف 
التدهور  عن  الناجمة  لآلثار  الجزائر  من  عرضة 
املحتمل لألمن الليبي. ولو قامت مجموعة القوى 
األوروبية أو الخليجية بوضع سياسة لليبيا ميكن 
الجزائر  عزل  عىل  مباش  غري  بشكل  تعمل  أن 
ضمن منطقتها، فإن الرباط عىل األرجح ستدعم 
مثل هذه السياسة (Stitou, 2015). كانت هذه 
الديناميكية موجودة بشكل جزيئ يف عام 2011 

وقد تظهر مرة أخرى يف املستقبل القريب8.
لها  الجغرافيا  أن  السابق  النقاش  ويوضح 
الجيوسياسية  الشؤون  أهمية كبرية يف تفسري 
من  الخلفية  هذه  عىل  وبناء  الجزائرية. 
الرضورات التنظيمية، فقد حافظت الجزائر عىل 
موقف متميز نسبيا يف الشؤون الدولية عىل مر 
السنني، باستثناء فرتة الركود بني عامي 1992 

.(Mortimer, 2015) 2002 و

مبادئ الجزائر الرئيسية

عندما تضع الجزائر سياستها الخارجية، فإنها 
الخاصة،  القومية  تسعى إىل تحقيق مصالحها 
قبل كل يشء. وعىل الرغم من وجود استثناءات، 
مبادئ  ثالثة  تحدد  ما  غالبا  املامرسة  هذه  فإن 
بروزا  أكرث  اإلقليمية  السيادة  تعترب  رئيسية، 

وأهمية.

السيادة اإلقليمية
القوى  إىل حد يثري يف كثري من األحيان ذعر 
الجزائر  فإن  والغربية عىل حد سواء،  العربية 
متعلقة بشدة بقدسية حدود ما بعد االستعامر 
(Trout, 1969, p. 428). وعىل نحو مشرتك 
تشغل  التي  األخرى  السابقة  املستعمرات  مع 
مساحات هائلة ال تزال تسكنها ذكريات الرصاع 
الجزائر  فإن  األجنبي،  املحتل  مع  الدموي 
التدخل  أشكال  من  شكل  أي  تقريبا  تعارض 
أو  للتقسيم  تتعرض  أن  وتخىش  الخارجي9، 
مقسمة.  الثالث  العامل  بلدان  من  غريها  ترى 
ومن هذا املنطلق، فإن الجزائر حساسة بشكل 
خاص لقضايا مثل حق تقرير املصري بالنسبة 

العرقية. لألقليات 
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عىل  رصاحة  أجنبية  قاعدة  بإنشاء  الجزائر 
ترابها، عىل عكس مرص يف الفرتة ما بني عامي 
 Schmidt,) املثال  سبيل  عىل   ،1967-1973
 2013, p. 44; Petro and Rubinstein,
األخرية،  السنوات  ويف   .(1997, p. 251
األوسط  الرشق  يف  األجنبية  القواعد  انترشت 
وإفريقيا، مام يعني أن خيار الجزائر يعترب إىل 
وسيزداد  متنامي12.  لتوجه  استثناء  بعيد  حد 
الضغط األجنبي عىل الجزائر يف هذا الصدد يف 

السنوات القادمة13.

االستقالل
مع  وثيق  بشكل  متداخلة  السيادة  تعترب 
االستقالل، وهو األولوية الرئيسية الثانية بالنسبة 
الصعيد  عىل  الجزائرية.  الخارجية  للسياسة 
نفسها  بإعطاء  ملتزمة  الجزائر  فإن  الدويل، 
مساحة للمناورة. فالتوافق التام مع قوة خارجية 
تعتربه الحكومة الجزائرية تهديد لوجودها. وهذا 
التحرير  التفكري هو عىل األرجح موروث حرب 
الجزائرية: وقيادتها متعلقة بشدة باالستقالل من 
أجل االستقالل. وفقدان حرية الترصف يف مجال 
وضعها  إىل  العودة  يعني  الخارجية  السياسة 
صانعو  ويعتقد  مستعمرة.  باعتبارها  السابق 
السياسة أن قبولهم لسلطة محدودة عىل صعيد 
السياسة الخارجية يعني تعريض سيادة وطنهم 

الداخلية للخطر نتيجة لذلك.

الجزائر،  يف  الطوارق  مجتمع  حالة  يف 
املرتبط بكل من األزمات الحالية يف ليبيا ومايل، 
فإن الجزائر مل تنس جهود باريس الحثيثة بني 
عامي 1962-1957 لعزل  الصحراء عن شامل 
الوصول  بإمكانية  االحتفاظ  أمل  عىل  الجزائر 
االستعامر  إنهاء  بعد  الطبيعية  مواردها  إىل 
 Guichaoua, 2015, p. 321; Vaïsse,)
تشارلز  الرئيس  وحاول   .(2012, p. 283
الغني  االمتداد  “تدويل”  طويلة  لفرتة  ديغول 
 Horne, 2006,) فائدة  بال  ولكن  بالنفط، 
العديد  فإن  التاريخ،  لهذا  ونتيجة   .(p. 475
أن  يعتقدون  هذا،  يومنا  حتى  الجزائريني،  من 
األرايض  إىل  ينظرون  يزالون  ال  الفرنسيني 

الوطنية الجزائرية عىل أنها قابلة للتجزئة.
باريس،  تقدم  أن  الجزائريون  ويخىش 
مناسبة،  جيوسياسية  بيئة  ظهور  حال  يف 
العرقية  لألقليات  مباش  غري  أو  مباشا  دعام 
من  ولها  املصري،  تقرير  حق  إىل  تتطلع  التي 
تقويض  وهو  معلن  غري  هدف  األمر  هذا  وراء 
سيطرة الحكومة املركزية عىل أجزاء من أرايض 
الدولة10. وال بد من اإلقرار بهذا “العائد” املتوقع 
الساحل  املغرب-  منطقة  يف  الناشطة  لفرنسا 
تفكري  فهم  كان هناك رغبة يف  إذا   2011 منذ 
قال  املثال،  سبيل  فعىل  ليبيا.  بشأن  الجزائر 
أن  باريس  يف  واملعلقني  املسؤولني  من  العديد 
حملة حلف الناتو العسكرية يف عام 2011 أتاحت 

العظمى لتصحيح  أمام فرنسا وبريطانيا  السبيل 
أكتوبر  يف  املشؤومة  السويس  أزمة  ذكرى 
ويُظهر   .11  )Razoux, 2013, p. 6)  1956
الجزائر  يف  األمنيون  واملسؤولون  الدبلوماسيون 
تزال  ال  فرنسا  أن  يسمعون  عندما  كبريا  تحفظا 
تزال  ال  قد  أي “ذكريات سيئة”  بتصحيح  مهتمة 
موجودة منذ عدة عقود. وبالنسبة للجزائريني، فإن 
حدود بعد االستعامر بشكل عام واتفاقيات ايفيان 
لعام 1962 عىل وجه الخصوص مسألة منتهية ال 
تحتمل التعديل والتغيري. بل عىل العكس، يعترب 
الجزائريون هذه املسائل أمرا مفروغا منه وال مجال 
مواقف  بني  الصارخ  االختالف  هذا  فيه.  للنقاش 
باريس والجزائر بشأن مفهوم السيادة اإلقليمية له 

أهمية كبرية بالنسبة لألزمة الليبية القامئة.
للتدخل،  أعاله  املذكورة  املعارضة  وبسبب 
انهيار  عدم  عىل  يعتمد  الجزائري  األمن  فإن 
الدول املجاورة. فعندما حدث هذا يف السنوات 
الجزائر  استجابة  متثلت  املاضية،  القليلة 
تدريب  عىل  املجاورة  الدول  مساعدة  مبحاولة 
عنارص األمن القومي التابعني لهم. وكان األمل 
هذه  القدرات  بناء  مبادرات  أن  عىل  معقودا 
قوى  تدخل  إىل  الحاجة  احتامالت  من  ستقلل 
الجزائر نفسها) يف  هذه  أجنبية (مبا يف ذلك 

.(Benantar, 2016) الدول
هو  السيادة  مبدأ  مظاهر  من  آخر  مظهر 
أبدا  تسمح  مل  هذا،  يومنا  وحتى  أنه  حقيقة 

وجدة
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واملغرب  تونس  عكس  وعىل  تاريخيا، 
ونيجرييا والعديد من البلدان األخرى يف العامل 
االستعامر  نري  من  الجزائر  تحرر  فإن  الثالث، 
من  عنيفة  طويلة  حرب  عرب  تحقق  األورويب 
عام  ومنذ   .(1954-1962) التحرير  اجل 
حتى  جبارة  جهودا  البالد  قيادة  بذلت   ،1962
ال “ تصبح تابعة لدولة واحدة” أو كتلة واحدة 
(Draper, 1981). آخر تجسيد لهذه السياسة 
والتنسيق  الحوار  عىل  الجزائر  قدرة  كانت 
دولتان  وهام  والرياض،  طهران  من  كل  مع 
مفاوضات  خالل  العداء،  لبعضهام  تناصبان 
 Sheppard,)  2016 عام  يف  أوبك  منظمة 

.(Ravel, and Hume, 2016
ال نرشك  “نحن  وزير جزائري سابق  وقال 
سياستنا  تشكيل  عمليات  يف  أخرى  دول  أبدا 
كان[ خيارا  ]وقد  الرئيسية.  القرارات  أو صنع 
رفض  إىل  إشارة  وهذه  الثمن”14.  باهظ 
مبساعدتها  أجنبي  ملرشف  السامح  الجزائر 
وتشعر  القومي.  أمنها  تحديات  مواجهة  يف 
القوى  بأن  أحست  كلام  باالستياء  الجزائر 
وبدال  عليها.  شوطها  إمالء  تحاول  الخارجية 
من وضع أصولها يف خدمة الجهات األجنبية، 
تريد الجزائر أن تتم استشارتها وترص عىل أن 

تؤخذ توصيات سياستها بعني االعتبار.
فإن  الخصوص،  وجه  عىل  ليبيا  حالة  يف 
مبدأ االستقالل ينص عىل أنه إذا تدخلت دولة 
ليبيا،  يف  األجنبية  الدول  من  كتلة  أو  أجنبية 
الغريب  النصف  يف  نفوذها  تعزيز  حاولت  أو 
من الدولة، فإن الجزائر ستقاوم وستبحث عن 

سبل العرتاض أو تخريب هذا التطور.

‘منهج األمن وحده لن ينفع’ 15
يف  السياسة  صانعي  بني  ثالث  أسايس  معتقد 
الجزائر – وهو أن النهج الضيق القائم عىل األمن 
سريتد عليها دامئا- يعود إىل الحرب األهلية التي 
1992- عامي  بني  الفرتة  يف  الدولة  بها  مرت 

2002 16. فال بد من الرضب بيد من حديد وبال 
األمني،  املجال  يف  اإلرهاب  خطر  ضد  رحمة 
التدابري  من  مجموعة  مع  بالتزامن  دامئًا  ولكن 
التي تتسم بالجرأة والقوة الناعمة عىل الصعيد 
التسعينيات،  أوائل  يف  السيايس.  االجتامعي 
انتهجت الجزائر مقاربة أمنية صارمة كان فيها 
األمر  هذا  وبدأ  البارزون.  هم  أمنيا  املتشددون 
بالتغري يف عام 1995. فحملة الجزائر للقضاء 
عىل التمرد خالل النصف األول من التسعينات- 
ناعمة  قوة  القوة بصورة  استخدام  القامئة عىل 
منظامت  عىل  القضاء  يف  فشلت   - ما  نوعا 
القضاء  الحملة تهدف إىل  التي كانت  املتمردين 
السياسية  املعارضة  تعنت  من  وزادت  عليها 

.(Steinberg and Weber, 2015, p. 53)

مثنا  “دفعوا  بأنهم  الجزائريون  ويشعر 
باهظا ليتعلموا” عدم ترك املعارضة السياسية 
وكان  املسلحة.  املواجهة  من  مخرج  دون  أبًدا 
زروال  الرئيس  وضعه  الذي  الرحمة  قانون 
 Martinez, 2000, p.)  1994 عام  يف 
املبدأ.  هذا  مظاهر  من  مظهر  أول   (239
السلطة  توليه  عند  بوتفليقة،  الرئيس  وسار 
قانون  لتطبيق  مامثل  مبدأ  عىل   ،1999 عام 
زمنية  فسحة  األخري  وقدم  املدين.  الوئام 
تسمح لإلسالميني املسلحني، الذين مل تتلطخ 
إللقاء  النظرية،  الناحية  من  بالدماء  أيديهم 
يف  شاركوا  الذين  أما  العفو.  وطلب  السالح 
مبادرة  من  استبعادهم  تم  فقد  عنف  جرائم 
عىل  حصلوا  ولكنهم  الوطنية  املصالحة 
من  الثانية  الجولة  تنفيذ  وتم  مخففة.  أحكام 
 .(Lounnas, 2013)  2005 عام  يف  العفو 
عيوبها  من  الرغم  عىل  بوتفليقة،  وإجراءات 
جوهرية  كانت  فيها،  الكثرية  الظلم  وأوجه 
حصدت  التي  األهلية  للحرب  حد  وضع  يف 
 Joffé, 2008;) شخص   150.000 أرواح 

.(Ghanem-Yazbeck, 2016
تشابها  الجزائريون  املسؤولون  يرى 
واضحاً بني الرضبات الجوية لزعيم الفصيل 
واستخدام  ليبيا  يف  حفرت  خليفة  الليبي 
للقضاء عىل  الطريقة  لنفس  الرئيس زروال 
الجزائر  من  بالقرب  اإلسالميني  املتشددين 
Al-) الزمن  من  عقدين  قبل  العاصمة 
 Warfalli and Lewis, 2017; Ashour,
p. 120 ,2009). وقد قام حفرت، الذي يقع 
منذ  بنغازي،  من  بالقرب  الرئييس  مقره 
شسة  عسكرية  حملة  بشن   ،2014 مايو 
السياسيني  خصومه  عىل  القضاء  بقصد 
الجمع  إىل  سعى  وقد   .(Toaldo, 2017)
الذين  اإلسالميني،  أطياف  مختلف  بني 
إىل  السلفيني  الجهاديني  بني  ما  تباينوا 
العلامنية  األطراف  مع  املسلمني،  اإلخوان 
تجاه  التسامح  من  نوع  أي  أظهرت  التي 
 .(Harchaoui, 2018) اإلسالميني  هؤالء 
منهم  واحد  كل  يعترب  فإنه  خطابه،  ويف 
االسرتاتيجيون  املفكرون  ويتفق  “إرهابيا”. 
أن  عىل  تقريبا  باإلجامع  الجزائريون 
السالم  تعزز  لن  األرجح  عىل  حفرت  طريقة 

ليبيا. تقسيم  تتجنب  أو 
للجزائر  الرئيسية  املبادئ  فإن  وباختصار، 
بشأن  والتشكيك  واالستقالل  السيادة  هي 
السياسات القامئة عىل األمن فقط. وعىل الرغم 
تؤثر  التي  األخرى  املبادئ  بعض  وجود  من 
هذه  فإن  الجزائرية،  الخارجية  السياسة  عىل 
ويف  واألساسية.  الرئيسية  هي  الثالثة  املبادئ 
محاولة تطبيقها، تستند الجزائر العاصمة إىل 

التالية. الركائز 

أسس السياسة الخارجية 

الجزائرية

الجزائرية إىل تحقيق  الخارجية  السياسة  متيل 
من  متزامن  بشكل  تتمكن  عندما  النتائج 
األمن  وتعزيز  الطبيعية  املوارد  من  االستفادة 

القومي بصورة قوية.

املوارد الطبيعية
الجزائرية  للحكومة  الرئيسية  التمويل  مصادر 
واحتياطيات  والغاز  النفط  تصدير  عوائد  هي 
النقد األجنبي املحفوظة من السنوات السابقة17. 
ويجمع النظام السيايس الهجني يف الجزائر ما 
الدميقراطية  عنارص  بعض  مع  االستبداد  بني 
واالستقرار   .(Ghanem-Yazbeck, 2017)
سياسات  عىل  كبري،  حد  إىل  القائم،  الداخيل 
للدولة  واالقتصادية  االجتامعية  التوزيع  إعادة 
والغاز18.  النفط  صادرات  توفرها  والتي 
تضمن  وسيلة  هي  والغاز  النفط  وصادرات 
سعي  القوى الغربية إىل الحفاظ عىل استقرار 
الجزائر الداخيل (Çelenk, 2009). وباعتبارها 
لالتحاد  الطاقة  توريد  سلسلة  يف  هامة  حلقة 
األورويب، فإن هذا البلد الواقع يف شامل إفريقيا 
يعترب ثالث أكرب مورد للغاز لالتحاد األورويب، 
ويساعد عىل تلبية احتياجات الدول األعضاء من 
وإيطاليا   (55%) إسبانيا  ذلك  يف  مبا  الطاقة 
 Chikhi, 2016;) (15%) (%16) والربتغال
2017a). ويف عام 2016، صّدرت الجزائر ما 
يعادل 185.000 برميل يوميا من النفط الخام 
الواليات  إىل  الجاهزة  غري  النفطية  واملشتقات 
مبصادر  يتعلق  وفيام   .(EIA, 2018) املتحدة 
غري  احتياطيا  الجزائر  متتلك  الزيتي،  الصخر 
مستغل حتى اآلن يزيد عىل 700 تريليون قدم 
مكعب من الغاز القابل لالستخراج من الناحية 
الفنية، والذي يتجاوز احتياطي الواليات املتحدة 

.(EIA, 2013, p. 6)

األمن القومي
تدعي الحكومة الجزائرية أنها متتلك جهاز أمن 
قومي قوي، وتربر هذا االدعاء من خالل اإلشارة 
واألعداد  القوية،  والرشطة  الجيش  لقوات 
والشبكات  املحنكني،  الدبلوماسيني  من  الكبرية 
والقدرة  والرتكيز  الواسعة  االستخباراتية 
املحسنة، منذ عام 2001، عىل مكافحة اإلرهاب.

القوات املسلحة. بعد مرص، متلك الجزائر أ. 

أكرب قوات مسلحة يف إفريقيا، بتعداد يبلغ 
ويصل  نشط.  عنرص   147.000 حوايل 
شمول  عند   460.000 إىل  اإلجاميل  العدد 
يف  الدرك  وقوات  االحتياطي  الجيش  قوات 
 .19  )Touchard, 2017, p. 17) الدولة 
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املصدر: جالل حرشاوي، 2018. املعلومات الواردة يف هذه الخريطة مأخوذة من البحث األصيل الذي قام به املؤلف 21.

ومتتلك الجزائر أسطوال كبريا من الطائرات. 
وتعترب ميزانية الدفاع يف الدولة،  والتي بلغت 
 ،  2016 عام  يف  دوالر  مليار   10.2 حوايل 
األكرب يف إفريقيا، وسادس أكرب ميزانية يف 
وغالبية   .20  (.SIPRI, n.d) األوسط  الرشق 
الجزائر من  كلها، تشرتيها  األسلحة، وليست 
أسعار  وهبوط   .(Mokhefi, 2015) روسيا 
النفط والغاز منذ عام 2014 أدى إىل تراجع 
عائدات الجزائر من 60 مليار دوالر يف عام 
2014 إىل 27,5 مليار دوالر يف عام 2016 
(Chikhi, 2017b). واستجابة لهذا الرتاجع 
يف الدخل، خفضت الجزائر اإلنفاق العام من 
 Middle) 2015 103 مليار دوالر يف عام
مليار   65 إىل   (East Online, 2014
 .(Aghiles, 2017a) 2017 دوالر يف عام
مليار   58 من  الجزائر  واردات  وانخفضت 
يف  دوالر  مليار   46 إىل   2014 يف  دوالر 
 Direction Générale des)  2017 عام 
حافظت  الدولة  لكن   .(Douanes, 2018
 10 حاجز  فوق  العسكري  اإلنفاق  عىل 
العديدة  السنوات  خالل  دوالر  مليارات 
هذا  ويدل   .(Aghiles, 2017b) املاضية 
ميزانية  الحكومة عىل عزل  عىل مدى عزم 
التي  التقشف  إجراءات  عن  الكبرية  دفاعها 
األخرى.  اإلنفاق  أوجه  جميع  عىل  تؤثر 
ولكن إذا أظهرت أسعار النفط تراجعا عىل 
مدى فرتة طويلة، فقد يرُتجم هذا األمر إىل 
مزيد من الحذر وتراجع يف استقرار األمن 

الوطني الجزائري.
الرشطة. عىل مدى العقد املايض، حصنت ب. 

الجزائر نفسها بعدد ضخم من قوات شطة 
ذات التدريب املمتاز والتجهيز عايل املستوى 
 .(ICG, 2017, p. 23) الجيدة  والرواتب 
عدد  ازداد  و2014،  عامي 2009  بني  وما 
أفراد هذه القوة أكرث من الضعف، حيث زاد 
عددهم من 90.000 ضابط إىل 209.000 

.(Matin d‘Algérie, 2014) ضابط
السلك الدبلومايس. الهالة املرتبطة بحرب ج. 

التحرير الوطنية بني عامي 1954-1962، 
دول  إحدى  نفسها  تعترب  أن  للجزائر  تتيح 
أخرى  دولة  ألي  التابعة  غري  الثالث  العامل 
راسخة  دولة  وباعتبارها  دول.  تحالف  أو 
لألجندات  الخالدة  املعارضة  يف  الجذور 
حافظت  فقد  العامل،  شؤون  يف  التخريبية 
مدار  عىل  راسخة  دبلوماسية  تقاليد  عىل 
جزء كبري من تاريخها - ولكن ليس كله - 
منذ عام 1962. ورغم أنهم غالبا متحفظون، 
فإن الدبلوماسيني الجزائريني يف كثري من 
أنهم وسطاء  أنفسهم عىل  األحيان يقدمون 
 Tajine,) ومطلعون  وحازمون  استباقيون 
2013). فعىل سبيل املثال ، يف عام 1975، 

جمعت الجزائر بني صدام حسني وشاه إيران 
عىل طاولة املفاوضات وساعدت يف التوصل 
 Entelis,) العرب  شط  لنزاع  تسوية  إىل 

.(2015, p. 199
عىل د.  والقدرة  االستخبارات  شبكات 

منذ  الجزائر  التزمت  اإلرهاب.  مكافحة 

واسعة  شبكة  عىل  بالحفاظ  طويل  وقت 
الخارج22.  يف  االستخباراتية  األصول  من 
قوية  الجزائرية  االستخبارات  وشبكات 
ومعلوماتها حول املغرب - الساحل قد تكون 
تقريبا.  أخرى  دولة  أي  من  تفصيال  أكرث 

وتعتمد سياسة الجزائر الخارجية أيًضا عىل 
عىل  اإلرهاب  مكافحة  يخص  فيام  أدائها 
املستوى الداخيل كمصدر للمصداقية. ويف 
أعقاب هجامت 11 سبتمرب 2001 مباشة، 
كانت  التي  بوتفليقة،  الرئيس  إدارة  اتخذت 
يف ذلك الوقت تعمل بالفعل عىل التقارب مع 
واشنطن، موقفا مؤيدا بشدة للواليات املتحدة 
(Tlemçani, 2008). وقد حددت املئات من 
بتورطهم يف  املشتبه  الجزائريني  املواطنني 
داخليا  اإلرهابية  األنشطة  عىل  التحريض 
وشاركت   (Bamford, 2001) وخارجيا 

املناطقية كام يف  والسيطرة  التقديري  التواجد  الليبية-  املسلحة  الجامعات   :2 الخريطة 

أبريل 2018 

أوباريأوباري

250 كم 

تازيربو

أجدابيا

تونـس

لـيـبـيـا

الجزائر 

النيجر تشاد

السودان

زوارة

الجميل

غريان

نالوت

درج

غدامس

زنتان

مزدة
القداحيةالقداحية

القريات

الوطية

الزاوية

صرباتة

زلطن

ترهونة
بني وليد

مرصاتة

رست

هراوة
النوفليةالنوفلية

وادي اللود

هون

إدري براك

سبها

غات

مرزق مرزق 

القطرونالقطرون

ودان

زلة

الكفرة

الفقهاء

راس النوف
الزويتينة 

بنغازي

توكره
البيضاء درنه

طربق

مساعد

جغبوب
أوجلة

مردة  جالو

االبيار  مرتوبة
الخادم

سلوق

برقة
البرش

طرابلس

رص
م

البحر املتوسط

خليج رست

قبائل وجامعات عرقية 
مختارة

االمازيغ
أوالد سليامن

التبو
الطوارق

الورفلة
ورشفانة

الزنتان

املقاتلون السودانيون
جيش التحرير، حركة 

العدل واملساواة وآخرون

حكومة اإلنقاذ الوطني 
وحلفاؤها

مؤيدون لحكومة الوفاق 
الوطني

موالون للجيش الوطني 
الليبي التابع لحفرت

امليليشيات املحلية
مرافق عسكرية أجنبية 

قاعدة جوية إماراتية 

مجالس الشورى 
وحلفاؤها

الجامعات الجهادية 
العابرة للحدود

وجود الدولة اإلسالمية 

وجود جامعة نرصة 
اإلسالم واملسلمني 

التعداد السكاين
 1.000.000 <

 100.000 <
 100.000 >

املأهولة بشكل متفرق

الجامعات الليبية املسلحة املؤيدة 
للفصائل السياسية الرئيسية

الجامعة الجهادية الليبية

املقاتلون السودانيون والتشاديون املوالون أو املستأجرون من قبل الفصائل الليبية غري ممثلني هنا
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هذه املعلومات مع السلطات األمريكية. ومنذ 
ألد  وتجهيز  تدريب  تم  الثامنينات،  أواخر 
أعداء الجزائر يف الجيوب الجهادية األفغانية 
 7 يف  بقصفها  املتحدة  الواليات  بدأت  التي 

أكتوبر 2001 23.

نقطة  أنها  اإلرهاب  مكافحة  عىل  القدرة  أثبتت 
بوتفليقة  الرئيس  إدارة  ذات مصداقية ألن  حوار 
ملدة  استمر  إنهاء مترد  نجحت إىل حد كبري يف 
 Ghanem-Yazbeck,) عرش سنوات داخل الدولة
2016). ومنذ أكتوبر 2001 وما بعد ذلك، أبرزت 
الجزائر معرفتها الفنية يف كيفية مكافحة اإلرهاب 
وقدمت نفسها للعامل باعتبارها عمالقا أمنيا يتمتع 
بالحكمة والحياد والرسوخ بأفضلية عرش سنوات 
يزال  وال  اإلرهاب.  عىل  العاملية  الحرب  بدء  قبل 
ففي   .(APS, 2017b) مستخدما  الوصف  هذا 
الجزائر  ملعارضة  تجاوز  ويف   ،2003 مارس 
اآلخرين،  شؤون  يف  التدخل  لسياسة  االعتيادية 
منع الرئيس بوتفليقة االحتجاجات عىل املستوى 
املحيل ضد غزو الرئيس جورج دبليو بوش للعراق 
(Landsford, 2011, p. 112). وكان لهذا األمر 
مفعول السحر. فقد تزايد التعاون االستخبارايت 
واألمني مع الواليات املتحدة، وبعد ذلك مع فرنسا. 
عقد  إنهاء  إىل  الغرب  مع  التقارب  زيادة  وأدت 
من العزلة الدبلوماسية النسبية التي بدأت عندما 
االنتخابات يف يناير 1992. كام كانت  إلغاء  تم 
الحكومة  فيه  تتمتع  الذي  الحايل  للعرص  فاتحة 
ليس  واقتصادية  دبلوماسية  بعالقات  الجزائرية 
فقط مع الواليات املتحدة، بل ومع الصني والدول 
األوروبية وإيران وروسيا وفنزويال وغريهم من 
الدول –ويتفق هذا األمر مع إحياء فلسفة حركة 
الباردة.  الحرب  املوروثة من حقبة  االنحياز  عدم 
أكرث  جهودا  الجزائر  بذلت   ،2013 عام  ويف 
واالقتصادية  األمنية  العالقات  لتعزيز  استدامة 
جنوب  الواقعة  اإلفريقية  البلدان  مع  والسياسية 

الصحراء الكربى24.
العنارص  من  أكرث  أو  واحد  يكون  وعندما 
سياسية  فإن  ضعيفا،  أعاله  املذكورة  األساسية 
الجزائر الخارجية تفقد الزخم. وعندما تكون هذه 
فعالة.  تكون  الجزائر  فإن  يجب،  كام  العنارص 
الرتويج  الجزائر دورا محوريا يف  فمثال، لعبت 

بني  إليها  التوصل  تم  التي  السياسية  للتسوية 
األحزاب اإلسالمية وغري اإلسالمية يف تونس يف 
واملخاطر  بالتوتر  زاخر  عام  وهو   ،2013 عام 
العمل  مع  جنب  إىل  وجنبا   .(Tajine, 2013)
برنامجا  العاصمة  الجزائر  بدأت  الدبلومايس، 
التونسية،  األمن  لقوات  النطاق  واسع  تدريبيا 
مع  واالستخبارايت  العسكري  التعاون  وعززت 
تونس من أجل محاربة املتشددين املسلحني عىل 

طول الحدود املشرتكة بينهام25.

واشنطن وباريس واألمن اإلفريقي

تنامي  أدى  أسباب،  ولعدة   ،2006 عام  يف 
بإنشاء  واشنطن  قيام  إىل  إفريقيا  أهمية 
يف  إفريقيا  يف  األمريكية  العسكرية  القيادة 
مسٔوولية  أخذ  وبالتايل  أملانيا،  شتوتغارت، 
العمليات العسكرية يف القارة عن عاتق القيادة 
األوروبية األمريكية، والتي  كانت  الجهة املعنية 
اهتامم  زيادة  إىل  األمر  هذا  وأدى  السابق.  يف 
 Kempe, 2006;) بإفريقيا  األمرييك  الجيش 
White House, 2007). يف تلك املرحلة، قررت 
تجاه  شقني  ذي  نهج  اعتامد  املتحدة  الواليات 
األمن يف إفريقيا. ويعتمد النهج الجديد - الذي 
ال يزال مستمرا تحت قيادة وزير الدفاع جيمس 
ماتيس - عىل مزيج من الوجود األمرييك الخفي 
األوروبيني.  الحلفاء  لجيوش  العلني  والتواجد 
الورقة  وتقر  اإلطار.  هذا  باريس  اعتمدت  وقد 
عام  قدمتها  التي  الفرنسية  للحكومة  البيضاء 
2013 حول الدفاع واألمن القومي بأن الواليات 
املتحدة، باإلضافة إىل مبادرة القيادة العسكرية 
“األوروبيني  أن  تعتقد  إفريقيا،  يف  األمريكية 
استقرار  أكرث يف  لديهم مصالح مباشة  الذين 
إفريقيا إضافة إىل القدرة عىل تحمل املسؤولية 
أكرب  دورا  يلعبوا  أن  يجب  االستقرار،  هذا  عن 
بعد   .(MDA, 2013, p. 29) القارة  أمن  يف 
حرب ليبيا يف عام 2011، تبنت بريطانيا دورا 
فرنسا  قامت  املقابل،  يف  إفريقيا.  يف  محدودا 
بدء عمليات عسكرية  بالعكس متاما من خالل 
إفريقيا  وجمهورية  فاسو  بوركينا  يف  رئيسية 
باريس  اتخذت  وقد  والنيجر.  ومايل  الوسطى 
عليه  كانت  مام  إفريقيا  يف  نشاطًا  أكرث  موقفا 

خالل الفرتة ما بني عامي  1994 و2011 26.

منذ  إفريقيا  تجاه  واشنطن  منهج  ووضع 
عام 2006 الجزائريني يف مأزق؛ فهم يريدون 
العمل عن كثب مع الواليات املتحدة بشأن األمن 
فرنسا  رؤية  بشأن  مرتددون  ولكنهم  اإلقليمي 
منطقة  يف  العسكرية  القيادة  زمام  تتوىل 
إىل سجل  القلق  هذا  ويُعزى  الساحل.  املغرب- 
يف  تقدم  أي  إحرازها  وعدم  ليبيا،  يف  فرنسا 
مايل27، ومايض الجزائر كمستعمرة إىل جانب 
إىل  وميلها  بالسيادة  الرشس  الجزائر  تعلق 
وجهة  ومن  مفتوحة.  خياراتها  عىل  الحفاظ 
دولتني  بني  األمنية  الرشاكة  فإن  الجزائر،  نظر 
أحد  يقوم  عندما  ديناميكية  تكون  أن  ميكن  ال 
الطرفني بتنفيذ السياسات التي يضعها الطرف 
هذه  يف   .(Lebovich, 2015, p. 6) اآلخر28 
العسكرية  قدرتها  بحكم   - فرنسا  فإن  األثناء، 
املغرب-  منطقة  يف  التدخل  يف  ورغبتها 
الرئييس  القرار  صانع  نفسها  ترى   – الساحل 
يف املنطقة. وبالتايل، فإن كلتا الدولتني تعترب 
األكرث شعية وحكمة  الفكر”  نفسها “صاحبة 

وراء مرشوع األمن اإلقليمي.
عالوة عىل ذلك ، تفضل باريس نهجا عسكريا 
 Powell, 2016; Guichaoua, Jezequel et)
الجزائر29.  مبادئ  مع  يتعارض   (al., 2018
وعىل مدى العقد املايض، قدمت الجزائر منافع 
وجامعات  دينية  حركات  عىل  وركزت  لألقليات 
 .(Lebovich, 2015, p. 7) محددة  عرقية 
وحتى ضمن الخارج القريب منها، مبا يف ذلك 
شامل مايل وجنوب غرب ليبيا، تبنت الجزائر يف 
السنوات األخرية سياسة تقوم يف بعض األحيان 
مجتمعات  إىل  اإلنسانية  املساعدات  تقديم  عىل 
املامرسة  هذه  أن  الجزائر  والحظت  شبيهة30. 
تريض املجتمعات املقابلة لها يف الجزائر نفسها. 

وكام أشار وزير جزائري سابق:

]ضمن  الجامعات  هذه  لنا،  “بالنسبة 
متصلة  سلسلة  هي  املباشة[  حدودنا 
الفرنسيني  ولكن  مجتمعاتنا،  لبعض 
القوة  نطاق  ]يف  نفعل  ماذا  يفهمون  ال 
األمور  هذه  لهم،  فبالنسبة  الناعمة[. 
أو  بسيطة  اجتامعية  عالقات  مجرد 

مرسحيات اجتامعية 31”.

ونتيجة لعدم الثقة املتبادلة وعدم التوافق املذهبي 
بني فرنسا والجزائر، كان هناك ازدواج كبري ونتائج 
الساحل  منطقة  ضمن  املبذولة  للجهود  عكسية 
(ICG, 2015, p. 12( 32. وهناك ضيق وانزعاج 
مامثل يتنامى فيام يتعلق بليبيا. وأحداث 26 مايو 
والجزائر.  باريس  بني  االختالف  توضح   2017
فبعد ساعات فقط من قيام مقاتيل جامعة “الدولة 
اإلسالمية يف العراق والشام” املسلحة (أو ما يسمى 
“بالدولة اإلسالمية”) بقتل 29 قبطيا مسيحيا يف 

 يعتقد معظم املسؤولني الجزائريني 

تعزز  لن  األرجح  عىل  حفرت  طريقة  أن 

السالم أو تتجنب تقسيم ليبيا." 
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املنيا، شنت مرص غارات جوية عىل درنة يف شق 
ليبيا وهون يف املنطقة الوسطى للبالد، عىل بعد 
370 ميال فقط من الحدود الرشقية للجزائر. وقد 
غري  حفرت  أعداء  األرجح  عىل  القاهرة  استهدفت 
 Aboulenein) املرتبطني بالدولة اإلسالمية هناك
 .(and Elgood, 2017; MacDonald, 2017
التي  الجوية  للغارات  دعمها  عن  باريس  أعربت 
 Irish,) شنتها مرص عىل الرتاب الليبي لدعم حفرت
2017). يف املقابل، أعربت الجزائر عن قلقها حيال 
 Dimitrakis,) التدخل العسكري املرصي يف ليبيا

.(2017
السنوات  باريس يف  زادت  أوسع،  نطاق  عىل 
األخرية من دعمها لحكومات الرئيس املرصي عبد 
الفتاح السييس والرئيس التشادي إدريس ديبي33. 
ومنذ مطلع عام 2015 عىل األقل، ساعدت فرنسا 
إرسال  خالل  من  مباشة،  حفرت  تحالف  أيًضا 
املستشارين، والعمالء الرسيني، والقوات الخاصة 
فرنسا  امتنعت  ذلك،  عىل  عالوة  امليدان34.  يف 
انتهاكها للقانون  انتقاد دولة اإلمارات بسبب  عن 
الدويل من خالل قيامها بتسليم األسلحة وتشغيل 
 Nkala, 2016;) ليبيا  شق  يف  جوية  قاعدة 
UNSC Panel of Experts, 2017, pp. 25–

4 34). ونتيجة لهذا التوجه، فإن النفوذ الفرنيس 
أصبح ملموسا عىل نحو متزايد حول الجزائر، حيث 
وهذا  الساحل.  وعىل  املغرب  إىل  مرص  من  ميتد 
التوجه املتنامي، يف حال استمر، ميكن أن ينتهي 
به املطاف إىل التعارض مع مبدأ استقالل الجزائر. 
سيتجىل  وفرنسا  الجزائر  بني  املذكور  والتنافر 
أو غريها من  إذا متكنت قوات حفرت  أكرب  وبقوة 
عىل  االستيالء  من  فرنسا  من  املدعومة  الفصائل 
الحرضية  املراكز  من  واالقرتاب  بالقوة،  األرايض 
يف النصف الغريب من ليبيا مثل مرصاتة وسبها 
وطرابلس. وقبل مراجعة تأثري األزمة الليبية عىل 
الجزائر منذ عام 2011، والسياسات التي طبقتها 
الدولة استجابة لها، فإنه من املفيد مراجعة العالقة 

بني البلدين يف السنوات التي سبقت عام 2011.

موقف الجزائر من ليبيا

وسائل  نرشته  الذي  للجزائر  املوجه  التأنيب 
لحلف  املشرتك  التدخل  خالل  اإلماراتية  اإلعالم 
أن  أكد   2011 عام  يف  العربية  والدول  الناتو 
“النظام الجزائري كان صديقاً حقيقياً للقذايف  
التاريخي  السجل  لكن   .”(Cheref, 2011)

يشري إىل واقع أكرث تعقيدا. 

تاريخ العالقات الجزائرية الليبية 

قبل عام 2011

كانت ليبيا يف عهد القذايف قوة تعديلية متهورة 
وال  الراهن.  للوضع  املؤيدة  الجزائر  استهجنتها 

يف  القذايف  توغالت  عىل  الجزائريون  يوافق 
األرايض التشادية يف الفرتة ما بني عامي -1978
مع  األمد  قصري  تحالفه  إىل  باإلضافة   1987
 Maddy-Weitzmann,) 1984 املغرب يف عام
p. 117 ,1986). ومنذ عام 1979 وما بعد ذلك، 
املعاد  للخطاب  استخدامه  وأثناء  القذايف،  قام 
لإلمربيالية، بدعم الحركات التحررية يف العديد 
 Entelis,) الجزائر  ذلك  يف  مبا  البلدان،  من 
 2015, p. 195; Buijtenhuijs, 1987, p.
Metz, 1989, p. 268 ;143). وبصورة أغضبت 
الجزائر كثريا، وعد الزعيم الليبي بإعادة تشكيل 
مساحة صحراء ما بعد االستعامر وحدودها لدعم 

الطوارق.
بن جديد  الشاذيل  الجزائر يف عهد  أن  غري 
عىل  البقاء  عىل  حرصت   (1979-1992)
بأنها  انطباعا  وأعطته  بالقذايف  وثيق  اتصال 
وحتى  بل  جانبه،  إىل  للوقوف  استعداد  عىل 
نفس  وخالل  معه35.  جنب  إىل  جنبا  القتال 
الليبيني  للوطنيني  قاعدة  الشاذيل  منح  الفرتة، 
لحكم  املعارضة  الجامعة  إىل  ينتمون  الذين 
القذايف وهي الجبهة الوطنية إلنقاذ ليبيا حيث 
ضد  انقالبا  املتحدة،  الواليات  من  بدعم  أعدوا، 
 1985 عام  عملية  وفشلت  الليبي.  الديكتاتور 
 .(Laham, 2007, p. 148) بسبب الترسيبات
واصلت   ،1992 عام  الشاذيل  رحيل  وبعد 
ليبيا،  إلنقاذ  الوطنية  للجبهة  السامح  الجزائر 
التي ارتبط بها املعارض لحكم القذايف واملستقر 
يف الواليات املتحدة خليفة حفرت، بعقد اللقاءات 
 Ougartchinska and Priore,) الجزائر  يف 
 2013, p. 193; Hilsum, 2013, p. 87;

.(Barfi, 2014, p. 4
املسؤولني  بعض  كان  التسعينات،  يف 
الجزائريني مقتنعني بأن القذايف يؤيد املتمردين 
عالوة  أراضيهم36.  يف  الناشطني  اإلسالميني 
مع  الغرب  عالقات  تحسن  وبعد  ذلك،  عىل 
القذايف يف عام 2003، أصبحت ليبيا والجزائر 
ليبيا  سعت  حيث  الطاقة.  سوق  يف  خصمني 
الرئييس  املورد  باعتبارها  الجزائر  إزاحة  إىل 
يف املغرب- الساحل للغاز الطبيعي إىل أوروبا 
 Zoubir and Dris-Ait-Hamadouche,)
الرئيسيان  املموالن  وكان   .(2013, p. 73
متوافقة  غري  رؤى  يحمالن  اإلفريقي  لالتحاد 
للقارة اإلفريقية37. وكام أشار خبري أمرييك يف 
الشؤون املغاربية38، فإن الجزائريني كانوا دامئا 
يف رصاع بشأن مسألة ما إذا كانت ليبيا القوية 

أم الفوضوية هي التي تشكل تحديا أكرب.
ويثبت هذا األمر أن ما كان يشغل بال الجزائر 
فعىل  للقذايف.  صداقة  يكن  مل   2011 عام  يف 
الرغم من أن الجزائر مل تكن راضية عن سياساته، 
فقد كانت تخىش الفراغ والفوىض التي ستخلفها 
اإلطاحة به. وأشارت شخصية رفيعة املستوى يف 

الليبي، يف معرض حديثه عن  التمرد  حينه يف 
موقف الجزائر يف عام 2011 39، إىل أن “طلباتنا 
الجزائريني لعرض قضيتنا من  املسؤولني  للقاء 
وجهة نظر املجلس الوطني االنتقايل مل تلق آذانا 

صاغية عىل اإلطالق”40.
الرئيس  حكومة  اعرتاف  من  شهور  بعد 
االنتقايل  الوطني  باملجلس  الفرنيس ساركوزي 
يف 10 مارس 2011، رفضت الجزائر أن تحذوا 
حذوها، وأرصت عىل أن املتمردين الليبيني يجب 
شامل  يف  القاعدة  مبحاربة  أوال  يلتزموا  أن 
إفريقيا41. يف الوقت نفسه، اتهم املجلس الوطني 
من  املئات  عبور  بتسهيل  الجزائر  االنتقايل 
مقاتيل جبهة البوليساريو عرب األرض الجزائرية 
القذايف كمرتزقة42. كام  إىل معسكر  لالنضامم 
يجب اإلشارة إىل أن الجزائر مل تسع إىل منع دول 
الخليج من تحويل األسلحة إىل التمرد املناهض 
للقذايف يف عام 2011. ويف مايو 2011، بدأت 
مدينة  يف  للمتمردين  األسلحة  بإرسال  اإلمارات 
ليبيا  يف  الغريب  الشامل  إىل  الواقعة  الزنتان 
ويتذكر   .(Cole and Khan, 2015, p. 76)

شاهد عيان ما حدث بقوله:

تونس.  يف  األسلحة  شحنات  “هبطت 
الحدودي  الرشيط  الشاحنات  عربت  ثم 
بالقرب من الجزائر يف منطقة غدامس. 
كان  عام  الطرف  الجزائريون  وغض 
أحيانا  وكانوا  الحدود،  عىل  يحدث 
عام،  الزنتان. وبشكل  يتدخلون ملساعدة 
ال تحب الجزائر التعامل مع دول الخليج. 
مع  تاريخيا  قوية  عالقة  لها  كان  لكن 

مدينة الزنتان من قبل عام 2011” 43.

وبعد وقت قصري من سقوط طرابلس يف أواخر 
بأن  اعتقاد  هناك  كان   ،2011 عام  أغسطس 
الهارب  القذايف  ملعمر  السامح  رفضت  الجزائر 
 Aïd Mouhoub,) أراضيها  إىل  بالدخول 
زوجة  لصفية  السامح  تم  أنه  غري   .44  )2011
هانيبال  وأبنائه  عائشة،  وابنته  الديكتاتور، 
 Harding, Chulov, and) بالدخول  ومحمد 
أنه  املعلقني  Stephen, 2011). ويقول بعض 
يف  أرسع  تكون  أن  الجزائر  عىل  ينبغي  كان 
العربية ضد  الناتو والدول  دعمها لتدخل حلف 
الليبيني.  املتمردين  واحتضان  القذايف،  نظام 
ويف هذه القراءة، فإن تردد الجزائر يظهر أنها 
فهمت “الواقع الليبي الجديد بشكل خاطئ” يف 
ويعارض   .(Matarese, 2016)  2011 عام 
التفسري، حيث يرون بدالً من ذلك،  آخرون هذا 
االنتقايل  الوطني  للمجلس  الجزائر  تقييم  أن 
كان أكرث دقة من تقييم باريس أو لندن. ويقول 
هؤالء املعلقون بأن الجزائر رأت عىل الفور يف 
الفصائل  بدأت  واهية  واجهة  املؤقتة  الحكومة 
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ورائها،  من  البعض  بعضهم  بقتال  بالفعل 
وبالتايل متكني الخاليا الجهادية – والجامعات 
املسلحة املارقة بشكل عام - بشكل غري مباش 
الجزائر  موقف  وفضح  قوتها.  تعزيز  من 
حقيقة   2011 عام  حرب  خالل  “الظاهري” 
خوفها العميق من انهيار ليبي يسلم زمام األمور 
لجهات مؤثرة غري حكومية ورصاع طاحن بني 
هذا  من   .(Thieux, 2018, p. 9) املتمردين 
يف  الصارمة  الجزائر  استجابة  فإن  املنظور، 
عام 2011 كانت إشارة إىل رغبتها يف استمرار 
وجود نوع من هيكل الدولة يف الخارج القريب 

بدال من الدعم التام للقذايف بحد ذاته.
ويف حني ثبتت صحة شكوك الجزائر بشأن 
الفصائل املختلفة املعارضة للقذايف، فإن رفض 
مل  الثورة  بدء  بعد  أشهر  لعدة  معهم  التحدث 
يكن فيه نوع من الرباغامتية وال الدهاء. فخالل 
يف  بالقذايف  اإلطاحة  أعقبا  اللذين  العامني 
الدبلوماسية  العالقات  تنقطع  مل   ،2011 عام 
الجزائرية مع ليبيا متاما، ولكنها اتسمت بالرتدد 
والخوف، ونوعا ما من التعنت الذي ظهر خالل 
 .(Megerisi, 2017, p. 34) املهم  العام  ذلك 
الحرب  اندالع  الحياة من جديد بعد  لها  وعادت 

األهلية يف مايو 2014.
ليبيا  الجزائر تجاه  التطرق إىل سياسة  قبل 
منذ الرصاع املستمر الذي اندلع يف عام 2014، 
الحرب  تأثري  مدى  استعراض  الرضوري  فمن 
أمن  عىل  وأكتوبر  فرباير  بني  ما  امتدت  التي 

الجزائر الوطني.

األمن

عموما، فإن حرب ليبيا التي امتدت ما بني فرباير 
املشهد  جعل  يف  ساهمت   2011 عام  وأكتوبر 
األمني الجزائري أكرث خطورة. حيث زاد انتشار 
وشهدت  املتشددين.  هجامت  وتكرار  األسلحة 
أيضا هالال  ما بني عامي 2011-2012  الفرتة 
الخاضعة  أو غري  الحكم  املساحات ضعيفة  من 
للحكم حول معظم الجزائر، وال سيام عىل طول 

الحدود مع ليبيا ومايل وتونس45.

تصاعد النشاط الجهادي

للمتفجرات  السيطرة  عن  الخارج  للتوفر  كان 
واألسلحة الخفيفة واألسلحة الصغرية و الذخرية 
ذات الصلة يف ليبيا منذ أوائل عام 2011 تأثري 
قوي عىل تصورات املسؤولني الجزائريني بشأن 
األسلحة  فانتشار  الرشق.  إىل  املقلقة  جارتهم 
بآثار  الفور  عىل  تسببت  والتي  ليبيا46،  داخل 
غري مباشة يف البلدان القريبة، تجسدت آثاره 
املوجود  القذايف  مخزون  استخدام  خالل  من 
2011 وتوفري أسلحة إضافية  خالل حرب عام 
من قبل الدول األعضاء يف االئتالف الذي تدخل 

يف نفس العام.

الئتالف حلف  العسكرية  الحملة  بداية  فمنذ 
الناتو والدول العربية يف 2011 يف ليبيا، أصبح 
القاعدة يف  تنظيم  من  مقاتلني  أن  الواضح  من 
اللدود،  الجزائر  عدو  اإلسالمي47،  املغرب  بالد 
قد شاركوا يف التمرد املسلح ضد نظام القذايف 
 .(Entous, Johnson, and Levinson, 2011)
وداخل الجزائر، ارتفع مستوى العنف الجهادي. 
فاملزاعم تشري إىل استخدام مئات الكيلوغرامات 
من  القذايف  حقبة  من  سيمتكس  متفجرات  من 
العاصمة  الجزائر  من  بالقرب  الجهاديني  قبل 
 .(Ouazani, 2011)  2011 عام  صيف  خالل 
ومن خالل االستفادة من مخزونات ليبيا املتوفرة 
املغرب  بالد  يف  القاعدة  تنظيم  رضب  للجميع، 
اإلسالمي جهاز األمن يف شامل الجزائر مبوجة 
أبريل  يف  بدأت  التي  اإلرهابية  الهجامت  من 
إطالق  تم   ،2011 أكتوبر  من  وبدًءا   .48  2011
موجة أخرى من الهجامت ضد الجزائر. واستمدت 
هذه الهجامت جزًءا من قوتها اللوجستية من ليبيا 
املخطط  وضمن  مايل49.  من  إطالقها  تم  ولكن 
األعىل  الهدف  الجزائر  تكن  لألمور، مل  اإلقليمي 
2011- عامي  بني  ما  الفرتة  يف  للجهاديني 
التي  الحكومية  غري  املؤثرة  فالجهات   .2012
لديها إمكانية الوصول إىل األسلحة املتداولة يف 
ليبيا تنظر إىل أراٍض أخرى يف املنطقة األوسع 
باعتبارها أهدافا أكرث سهولة أو أعىل أولوية من 
الجزائر50. ووصلت تدفقات األسلحة الخارجة من 
ليبيا إىل سوريا، وعىل طول الطريق، وصل جزء 
 Chivers,) منها إىل غزة وجنوب لبنان وسيناء
 Schmitt, and Mazzetti, 2013; Nichols,
الرئيسية  الوجهة  مايل  شامل  وكان   .(2013

.(Anders, 2015) األخرى لألسلحة الليبية
جنوب  يف  األسلحة  مخابئ  عدد  ويعترب 
من  به  املشتبه  العدد  مع  متناسب  غري  الجزائر 
املتشددين الناشطني داخل األرايض الجزائرية51. 
أحد التفسريات املحتملة لهذا األمر هو أن جنوب 
أو  عبور  كمنطقة  الغالب  يف  يُستخدم  الجزائر 
 Hanlon and Herbert, 2015,) منطقة تخزين
p. 27). وحتى عام 2009، ظل تنظيم القاعدة يف 
بالد املغرب اإلسالمي يعترب الجزائر منطقة رئيسية 
لعملياته وهدفه الرئييس ويف ذلك الوقت استخدم 
الساحل والصحراء كمناطق ثانوية لغايات الدعم. 
وحدث تغيري خالل السنوات القليلة املاضية حيث 
بدأت الجامعة الجهادية باسرتاتيجية “التوسع يف 
الساحل” ومددت نطاق عملياتها من خالل فتح 
 Boukhars,) الساحلية  للمناطق  جنوبية  جبهة 
2016a). ويشري هذا املنطق إىل أن الجزائر رمبا 
مل تعد محط اهتامم تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 
اإلسالمي وأن جنوب الجزائر سوف يستخدم من 
اآلن فصاعدا مبثابة نقطة انطالق لجدول أعامل 

يركز عىل الساحل52.
القاعدة  تنظيم  أن  هو  آخر  محتمل  تفسري 
العتداءات عرب  يستعد  اإلسالمي  املغرب  بالد  يف 

الحدود يف جنوب الجزائر. ومن املرجح أن تنجح 
العمليات عرب الحدود إذا كانت الخاليا اإلرهابية 
رسيعة الحركة وغري مثقلة بالذخرية أو األسلحة. 
األحيان  املتمردون يف بعض  يقوم  السبب،  لهذا 
املستهدفة  املناطق  يف  األسلحة  مخابئ  بتجهيز 
لهجامت  استعداًدا  الجزائر،  يف  منها  بالقرب  أو 
مستقبلية هناك. وميكنهم أيضا القيام بذلك بنية 
املحتمل  الحصار  سيناريوهات  ضد  االستعداد 
االستيالء عليها  يرغبون يف  التي  األرايض  حول 

وتحويلها إىل معقل.

اإلجراءات املضادة
من أجل منع دخول األسلحة والجامعات اإلرهابية، 
بذلت الجزائر منذ عام 2011 ، الكثري من الجهد 
واملال ملراقبة حدودها الرشقية. فبعد صدمة يناير 
الجيش  فعل  رد  متثل  أميناس،  عني  يف   2013
إىل  الحدود من قسنطينة  بنقل مجموعة حرس 
الحدود  من  بالقرب  تبسة  يف  العوينات  عني 
التونسية (El Watan, 2014). وتدعي الجزائر 
أيضا أنها تقوم ببناء حاجز رميل ميتد عىل طول 
 Amiar, 2016; Assemblée) مائية  خنادق 
Nationale, 2017).  باإلضافة إىل ذلك، قامت 
الحكومة بنرش قوات جوية، مبا يف ذلك طائرات 
طيار  بدون  مراقبة  وطائرات  جوالة  ومروحيات 
(Alilat, 2016). وتشمل القوات التكميلية املعينة 
بشكل دائم القوات الخاصة وحرس الحدود. وزاد 
عندما   ،2015 عام  مايو  يف  التعبئة  مستوى 
سيطرت الدولة اإلسالمية عىل مطار رست. ووفقا 
املتمركزين  الجزائرية، فإن عدد األفراد  للحكومة 
عىل طول الحدود الرشقية للبالد التي يبلغ طولها 
1200 ميل يقدر بحوايل 23000 عنرصا يشملون 
إىل  وبالنظر  والجنود53.  والدرك  الحدود  حرس 
منطقة  يف  املراقبني  فإن  الجديدة،  البيئة  هذه 
املغرب- الساحل يتساءلون بشكل متزايد فيام إذا 
كانت سياسة الجزائر الصارمة بعدم التدخل أمرا 

ميكن االستمرار يف انتهاجه.

سياسة عدم التدخل إىل األبد؟
يرى بعض املحللني بأن التزام الجزائر مببدأ عدم 
األخرية  السنوات  يف  الرضر  بها  ألحق  التدخل 
االعرتاف  يجب  ولكن   .(Boukhars, 2013)
تعاين  التي  للرصاعات  الجزائريني  قراءة  بأن 
دقة54.  األكرث  تكون  ما  غالبًا  الجوار  دول  منها 
ومن هذا املنطلق، فإنهم يضعون سياسات تبدو 
ناجحة يف تعزيز السالم، مع وجود استثناءات 
قليلة. ومع ذلك، نادرا ما تضمن الجزائر تطبيق 
الحلول املفضلة من وجهة نظرها بالقوة الكافية. 
يف  األخرى  العواصم  فإن  جزئيا،  السبب  لهذا 
نظر  لوجهة  اإلصغاء  ترفض  األحيان  من  كثري 

الجزائر بشأن املغرب- الساحل.
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أهمل القذايف جوانب القوة البرشية والجاهزية والتدريب لغالبية قواته املسلحة 
 Cordesman and) الرسمية، مقابل شاء وتخزين كميات كبرية من األسلحة
الديكتاتوري،  النظام  أغلبية ترسانة  Nerguizian, 2009, p. 61). وتم شاء 
اندالع  السوفيايت. وقبل  االتحاد  املايض من  القرن  كلها، يف سبعينيات  وليس 
الثورة، شملت محتويات ترسانة القذايف ما بني 250.000 و 700.000 قطعة 
الهجومية وحوايل 15.000 صاروخ  البنادق  من  رئييس  بشكل  تألفت  سالح، 
 Small Arms Survey, 2015, p. 175; Schroeder,) محمول  جو  أرض 
 SA-16 و Strela-2 املحمولة من طراز الجوي  الدفاع  أنظمة  2015) شملت 
و SA-24 إىل جانب ملحقاتها (مقابض البنادق والبطاريات الحرارية وأنابيب 
وصواريخ  للدبابات،  مضادة   RPG قاذفات  أيضا  املخزون  وشمل  اإلطالق)55. 
غراد من طراز BM-21 ومدافع رشاشة ثقيلة من طراز دوشكا. وإضافة إىل 
القذايف متتلك كميات كبرية من  ليبيا يف عهد  كانت  الصنع،  السوفيتي  العتاد 
للدبابات من  املضادة  والصواريخ   NR-442 لألفراد من طراز املضادة  األلغام 
القرن املايض من  التي تم شاؤها يف سبعينيات ومثانينيات   NR-160 طراز
 ،2007 عام  البلجييك56. ويف   Poudrières Réunies de Belgique مصنع
 ،(La Dépêche, 2007) للقذايف  ميالن  طراز  من  صواريخ  فرنسا  باعت 
والصني  الشاملية  كوريا  من  للطائرات  مضادة  أسلحة  برشاء  أيًضا  قام  الذي 
(Rawnsley, 2011). وأخرياً، كان النظام الديكتاتوري معروفا بامتالكه ملئات 
األطنان من متفجرات سيمتكس البالستيكية التي تم شاؤها من تشيكوسلوفاكيا 
قبل عام 1990 (Green, 1990). ويف حني تم تدمري جزء من هذه الرتسانة 
نتيجة الغارات الجوية لحلف الناتو (Mueller, 2015)، فقد تم االستيالء عىل 
الجزء األكرب منها من قبل املتمردين وغريهم من الجهات املؤثرة غري الحكومية.

إضافة إىل هذه املخزونات املوجودة من قبل، وزعت دول الخليج أيضا كميات 
كبرية من األسلحة الجديدة خالل حرب عام 2011. والحظ املسؤولون الليبيون 
بشحن   ،2011 عام  وسبتمرب  أبريل  بني  قامت،  قطر  أن  للقذايف  املناهضون 
واألزياء  والذخرية   RPG وقاذفات  الهجومية،  البنادق  من  طن   20.000
 )Dagher, Levinson, and Coker, 2011) ليبيا العسكرية واملركبات إىل 
57. وعىل الرغم من حقيقة عدم التوفر العلني ألي تفاصيل وافية عن الشحنات 

أنه  حقيقة  إليها  تشري  املساعدات  هذه  أهمية  فإن  قطر،  يف  بها  قامت  التي 
املزعومة مؤلفا من أسلحة صغرية، فإنها ستصل إىل  الكميات  إذا كان نصف 
178.000 بندقية من طراز كالشينكوف و3000 رصاصة لكل بندقية58. كام 
قامت عدة دول أعضاء أخرى يف ائتالف حلف الناتو والدول العربية - مبا يف 
ذلك فرنسا واإلمارات - أيضا بإرسال مساعدات مميتة، وإن كان ذلك بدرجة 
أقل من قطر59. وساعد كل من الجيش املرصي والسوداين يف توجيه األسلحة 
إىل املعارضة (Levinson and Rosenberg, 2011; ElHag, 2012). بعد 
(مثل  أوسطية  الرشق  القوى  من  ليبيا  إىل  األسلحة  تدفق  استمر   ،2011 عام 
اإلمارات) (UNSC, 2016, paras. 140–43). وبدأت تركيا بعد ذلك بوقت 
الدويل  للقانون  انتهاكا  أيضا،  ليبيا  إىل  املرشوعة  األسلحة غري  قصري بشحن 

.60 )UNSC, 2016, paras. 151–59)

لقد كان لالنتشار الكيل لألسلحة يف ليبيا تأثري شديد عىل جهود الحكومة الجديدة 
البلد  األمر من  للقوة. وجعل هذا  القانوين  احتكارها لالستخدام  من أجل فرض 
الواقع يف شامل إفريقيا مجرد مساحة ضعيفة الحكم يف أحسن أحوالها. وكانت 
بعض الجامعات املسلحة - وال سيام الجامعات املتمردة العابرة للحدود- قادرة عىل 
استغالل هذه الديناميكية يف محاولة لتقويض الحكومات ومؤسسات الدولة، ليس 
فقط داخل ليبيا ولكن أيًضا يف مجموعة من املناطق األخرى يف الرشق األوسط 
الكربى  الغربية  القوى  2012، كانت  إفريقيا. عالوة عىل ذلك، يف عام  وشامل 
الثالثة ال تزال مؤمنة بأنه سيكون من السهل “إصالح” ليبيا بعد سقوط القذايف. 
يف ذلك الوقت، أظهر إرصارهم عىل وجوب مغادرة الرئيس السوري بشار األسد، 
اعتقادا لديهم بأنه إذا تم اعتبار النظام معاديًا، فإن اإلطاحة به من قبل الجهات 
املؤثرة غري الحكومية يعترب أمرا مرغوبا. وتم اعتبار هذا املوقف الغريب، الذي كان 
سائدا يف عام 2012، نوعا من التشجيع املعنوي للجامعات الجهادية يف املغرب- 
األسلحة  حجم  وكان  للدولة.  معادتها  يف  غريها،  أو  الجزائرية  سواء  الساحل، 
استغلتها  والتي  للحكم،  الخاضعة  املساحات غري  إىل جانب  املتداولة،  والذخرية 

الجامعات املتمردة يف ليبيا ما بعد عام 2011، عبارة عن جنة لوجستية. 

ويف حالة الجزائر، تراجع تدفق األسلحة القادمة من ترسانة القذايف قبل عام 
الفرتة بني عامي 2013-2014  الواقع يف شامل إفريقيا يف  البلد  2011 إىل 
لكنه مل يتوقف. فاألسلحة من مناطق النزاع األخرى، مثل تشاد والسودان، دخلت 
 .(Conflict Armament Research, 2016, p. 25) اىٕل  أرايض الدولة  أيضا
وأشار أحد الخرباء حول الجزائر ومايل إىل تداول األسلحة بكميات كبرية ملدة 
عقدين يف منطقة الساحل61. والبيئة يف ليبيا ما بعد عام 2011 سّهلت دخول 

هذه األسلحة إىل الجزائر أيضا.

عىل  أكرب  بشكل  الجزائر  جنوب  يف  املنترشة  األسلحة  اكتشاف  تم  عام،  بشكل 
مدى السنوات األربع إىل الخمس املاضية، مع وصول الرقم إىل ذروته يف عام 
الساحل  قادمة من  اآلن  العثور عليها حتى  تم  التي  األسلحة  62. ومعظم   2016
اإلفريقي وليبيا. يف عام 2016 وحده، ضبطت قوات األمن، وفقا للمجلة الرسمية 
لرئاسة األركان الجزائرية “الجيش”63، 189,362 خرطوشة، و735 كيلوغراما 
  S-5 و17 صاروخا من طراز ، RPG-7 من املتفجرات، و338 صاروخا من طراز
من  رشاشا  مدفعا  و48   ،AK 47كالشنكوف بندقية  و668  ملم،   75 عيار  من 
طراز FMPK، و64 بندقية من طراز سيمونوف، و18 قاذفة RPG-7 ، و792 
قنبلة يدوية (El-Djeich, 2016, p. 20). وبشكل تقريبي، فإن املخبأ متوسط 
الحجم يضم عادة حوايل 12 بندقية، و6 قنابل يدوية، و6 صواريخ RPG، و10 
كيلوغرامات من املتفجرات. كام تم العثور عىل عدد من املخابئ املعزولة. فأحد 
ربيع  الوادي يف  اكتشافه يف  تم  والذي  الخصوص،  الكبرية عىل وجه  املخابئ 
عيار  من  دوشكا  طراز  من  للطائرات  مضادة  أسلحة  عىل  احتوى   ،2016 عام 
أغسطس2017،  ملم ومن طراز KPV-14.5 (Kharief, 2016). ويف   12.7
تم العثور عىل 66,000 طلقة مدفونة قرب أدرار (APS, 2017c( 64. وكان عدد 

األسلحة التي تم العثور عليها خالل عام 2017 أقل من العام السابق65.

اإلطار 1: انتشار األسلحة من ليبيا

بعض  عليه  يرص  واسع،  فهم  سوء  هناك 
الدستور  أن  وهو  بقوة،  الجزائريني  املسؤولني 
الجزائري يحظر التدخل الخارجي. فاملادة 26 من 
دستور الجزائر ال متنع إرسال القوات إىل الخارج 
يف جميع الحاالت. فهي تحظر ذلك األمر إذا كان 
“تقويض  هو  العسكرية  الجهود  من  الغرض 
حريتها”  أو  األخرى  للشعوب  الرشعية  السيادة 
القوات  تعرب  أن  وميكن   .(Algérie, 1996)
املسلحة الجزائرية الحدود إذا كان التكليف يحدد 
االعرتاف  سيتم  لحكومة  ستُمد  املساعدة  يد  أن 
إرسال  الرئيس بومدين  بها دوليا. ويشكل قرار 
جيش بالده إىل مرص يف عامي 1967 و1973 
سابقة  إرسائيل  محاربة  عىل  القاهرة  ملساعدة 

 Belkaid, 2017; Rabinovitch,) كالسيكية 
التدخل  عىل  الرئييس  والقيد   .(2007, p. 23
الخارجي ليس قانونيا بل هو مسألة  العسكري 
الدستور،  األمر، عىل عكس  وهذا  ومبدأ.  عقيدة 
ميكن إبطاله يف أي لحظة دون تحذير أو ترشيع. 
وبعض التطورات يف السنوات األخرية تشري إىل 

احتاملية حدوث تغيري.
التوحيد  حركة  شنت   ،2012 عام  ربيع  يف 
جهادية  جامعة  وهي  إفريقيا،  غرب  يف  والجهاد 
أهداف  عىل  هجومني  مايل،  شامل  يف  سلفية 
جزائرية66. يف كال الهجومني، امتنعت الجزائر عن 
الرد، التزاما بقاعدة “عدم التوغل يف الدول األخرى”.

الجزائر  أوائل ربيع عام 2014، ردت  لكن يف 

بشكل مختلف. فبعد وصول معلومات تفيد بتهديد 
جامعة جهادية لسفارتها يف طرابلس، قامت القوات 
الليبية  األرايض  عىل  مبهمة  الجزائرية  الخاصة 
(Benyoub, 2014). حيث قامت عدة مجموعات 
مدنية،  مبالبس  الجزائريني،  العمالء  من  صغرية 
بالسفر إىل مطار طرابلس الدويل جنوب املدينة. 
ومل يكن لديهم أي ترتيب مسبق مع جامعة الزنتان 
املسلحة املسؤولة يف حينها عن أمن املطار، لكنهم 
وصلوا بكل بساطة. وتم االتفاق عىل خطة بديلة 
بني الجزائر والجامعات املسلحة يف الزنتان، تفيد 
بنقل الدبلوماسيني إىل الزنتان إذا ثبت أن الرحلة 
البديلة  الخطة  وكانت  للغاية.  صعبة  الجزائر  إىل 
جاهزة للتنفيذ لكن مل يتم اللجوء إليها، حيث متكنت 
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املجموعة الجزائرية (مبا يف ذلك الدبلوماسيني) من 
قطع مسافة الثامنية كيلومرتات من سفارة الجزائر 
املجموعة  عادت  هناك،  ومن  معيتيقة.  مطار  إىل 
إىل الجزائر. وكان املرور عرب مطار معيتيقة شق 
من  استفادوا  الجزائريني  ألن  ممكًنا  طرابلس، 
بلحاج  الحكيم  وعبد  كارا  الرؤوف  عبد  مساعدة 
هناك67. وكان لألخري نفوذ كبري عىل معيتيقة يف 
تلك الفرتة68. وقبل أسابيع من اندالع الحرب األهلية، 
الجزائريون  نفذها  التي  االستخراج  عملية  فإن 
الزنتان  وميليشيات  بلحاج  مساعدة  من  استفادت 

الذين كانوا يف ذلك الوقت يف تنافس مباش.
يف نفس الوقت تقريبًا، أكدت جمعية هرني 
ومصادر  بلندن  ومقرها  البحثية،  جاكسون 
أخرى - دون تقديم أي أدلة- أن القوات الخاصة 
الفرنسية  القوات  الجزائرية، جنبا إىل جنب مع 
واألمريكية، قامت بتوغل عىل مسافة 300 ميل 
يف فزان ملواجهة القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي 
 Haynes, Evans, and Morajea,) هناك 
2014). ويف مايو 2014، وقعت الجزائر عىل 
املطاردة  “حق  منحها  تونس  مع  تعاون  اتفاق 
عىل  القدرة  أو  القومية”  الحدود  تتخطى  التي 
الحدود  عرب  العسكرية  العمليات  يف  االنخراط 

.69 )Zine, 2014) عىل األرايض التونسية
عن  انحرافا  أعاله  املذكورة  العنارص  متثل 
إرصار الجزائر املعروف “بعدم السامح” بإرسال 
أفراد مسلحني إىل ما وراء حدودها. ونظرا إىل 
أن جوارها املباش ميثل تهديدات أكرث ملصالحها 
أكرث  موقف  إىل  الجزائر  تحولت  فقد  القومية، 
األخرى.  الدول  بالتدخل يف  يتعلق  فيام  مرونة 
التي  الحاالت  األمر صحيح خصوصا يف  وهذا 
يكون فيها من املمكن أن تتدخل بصورة رسية 
املذكورة  الحاالت  أن  كام  االنتباه.  لفت  ودون 
لشبكات  املتنوعة  الطبيعة  تبني بوضوح  سابقا 

الجزائر داخل ليبيا.
واألمر األكرث أهمية من النقاشات الدستورية 
أو العقائدية هو مسألة ما إذا كانت الجزائر متلك 
القدرة الفعلية عىل إرسال قوات مسلحة إىل الخارج 
املخصصة.  الصغرية  التوغالت  تتجاوز  ألغراض 

واالعتبارات التالية لها أهميتها يف هذا الشأن:

التداخل. من املحتمل أن يكون ألي تحرك أ. 

نطاق  ضمن  ظاهر  جزائري  عسكري 
بالنظر  محلية،  تداعيات  القريب  الخارج 
واملجتمعات  السياسية  الفصائل  أن  إىل 
موجودة  الجهادية  واملنظامت  العرقية 
املثال،  سبيل  فعىل  الحدود.  جانبي  عىل 
جانبي  عىل  الدينية  التيارات  مختلف 
داخل  نظائر  لها  الرئييس  الليبي  الرصاع 
عملية  أي  يف  ترى  أن  ميكن  الجزائر 
حول  روايتهم  لتصعيد  فرصة  محتملة 
نفسه  الوقت  ويف  عليها،  الواقعة  املظامل 
الجزائرية.  الحكومة  التجهيز العتداء عىل 
وبعبارة أخرى، فإن تدخل الجزائر خارج 
حدودها قد ينتهي بزيادة فرص التمرد أو 
توفري دافع إضايف لجيوب عدم االستقرار 
العبارات  ومن  أراضيها.  عىل  املوجودة 
يف  الجزائريون  يقولها  التي  املتكررة 
إىل  ننحاز  رؤيتنا  ميكن  “ال  املقابالت 
طرف من سكان دولة مجاورة ضد طرف 

آخر من السكان”.
الصورة السلمية. استندت صورة الجزائر ب. 

مر  عىل  الدبلوماسية  مصداقيتها  وبالتايل 
تدخلية.  غري  كقوة  سجلها  عىل  السنني 
يف  مستقر  كبري  غريب  مسؤول  وأشار 

الجزائر إىل ذلك بقوله:

بصورة  الظهور  عىل  حريصون  “إنهم 
املنارة املعارصة لالستقرار. ]لكن[ عندما 
فهناك  الخارجية،  بالشؤون  األمر  يتعلق 
املرسح  عىل  للهزمية  التعرض  فرصة 
تستطيع  ال  املنعرج  هذا  وعند  الدويل، 
التي  الصورة  تعريض  تحمل  الجزائر 

رسمتها لنفسها للخطر” 70.

وينطبق األمر نفسه عىل املستوى املحيل حيث 
سياسية  مكاسب  للبالد  املدنية  القيادة  حققت 
أرايض  إىل  الجيش  إرسال  بعدم  االلتزام  من 

.(Porter, 2015b, p. 46) أجنبية

القوى البرشية. قدرات الجزائر العسكرية ج. 

أراضيها  مساحات  بالفعل  تستنزفها 
الشاسعة. وإذا ساء الوضع يف ليبيا بشكل 
الجزائري  الجيش  يتجاوز  فقد  ملحوظ، 
أصال.  يعيشها  التي  العالية  التعبئة  مرحلة 
الحدودية  املناطق  يف  خبري  أشار  وكام 

املغاربية:

يف  العنارص  أعداد  الجيش  يرفع  “قد 
محدودة  زمنية  لفرتات  املناطق  بعض 
الصعب  من  أنه  سيجدون  لكنهم  جدا. 
بأي صورة مستدامة  بذلك  القيام  للغاية 
ملكافحة  املخصصة  القوات  سحب  دون 
الحدود  حول  األمن  أو  الداخيل  اإلرهاب 
املتمركزة  الضخمة  القوى  أو  التونسية 

عىل الحدود املغربية” 71.

القيود  من  وعدد  القيود  هذه  من  الرغم  وعىل 
الخارجيني  للمراقبني  ميكن  ال  فإنه  األخرى، 
التدخل  عن  الجزائر  امتناع  من  متاما  التأكد 
الغريب  نصفها  يعترب  التي  ليبيا،  يف  عسكريا 
من  كثافة  وأكرث  جغرافيا  الجزائر  إىل  أقرب 

الناحية السكانية.

ما الذي يجعل غرب ليبيا مختلفا
األهلية  الحرب  طبول  تقرع  مل  اآلن،  حتى 
النصف  يف  بشدة  كبري  حد  إىل  الليبية 
الغريب من البالد72، واقترصت عىل اشتباكات 
املسلحة  التشكيالت  بني  فقط  متقطعة 
املباش  العسكري  والتدخل   .(ICG, 2016b)
ومرص  اإلمارات  مثل  خارجية  قوى  من 
املناهضني  القادة  من  غريه  أو  حفرت  لدعم 
الجهات  هذه  مثل  يشجع  قد  لإلسالميني 
ليبيا  غرب  نحو  بالقوة  التقدم  إىل  املسلحة 
وهذا   .(Saleh, 2017; Gearan, 2014)
بدوره  يولد  قد  العنف  من  املرتفع  املستوى 
استقرار  زعزعة  شأنها  من  صادمة  موجات 
مستعدة  والجزائر  نفسها.  الجزائر  أو  تونس 
لفعل الكثري من أجل منع االنهيار يف تونس، 
الرشقية  الشاملية  املحافظات  تحاذي  التي 
حافزا  بالتايل  يعطي  مام  بالسكان،  املأهولة 
وأي  جارتهم.  االستقرار يف  لدعم  للجزائريني 
له  سيكون  تونس  داخل  كبري  أمني  تدهور 
تأثري مباش ليس فقط عىل تبسة ولكن أيضا 
عىل عنابة وقسنطينة وقاملة73. وعىل حد قول 
الجزائريون  “يشعر  غريب،  عسكري  ضابط 
بقلق كبري إزاء ضعف تونس”. فبالنسبة لهم، 

.74 الضعيفة”  الحلقة  “تونس هي 
سبب  تفسري  عىل  األمر  هذا  ويساعد 
قامئة  لليبيا”  طريق  “لخريطة  الجزائر  وضع 
يُحل  أن  للنزاع  ال ميكن   (1 ثالثة جوانب:  عىل 
غري  الطبيعة  و2)  ؛  فقط  سياسيًا  بل  عسكريًا 

 نظرا إىل أن جوارها املبارش ميثل 

فقد  القومية،  ملصالحها  أكرث  تهديدات 

مرونة  أكرث  موقف  إىل  الجزائر  تحولت 

األخرى،  الدول  يف  بالتدخل  يتعلق  فيام 

وخصوصا إذا كان األمر بصورة رسية." 
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أيضا  يشمل  استقرار  عدم  هالل  من  كجزء  الليبية  األزمة  إىل  الجزائر  تنظر 
تصور  لفهم  رضورية  ألنها  هنا  الصلة  هذه  مراجعة  متت  لذلك  مايل.  شامل 

الجزائر بشأن ليبيا75. 

أحدث  مجرد  التايل  العام  يف  مايل  وأزمة   2011 عام  يف  الليبية  األزمة  كانت 
الساحل  منطقة  السنني،  مر  التي حولت، عىل  الصدمات  من  حلقة يف سلسلة 
والصحراء ومناطقها املجاورة إىل مرتع للشبكات اإلجرامية والجامعات الجهادية 
من  واالتجار  التهريب   - املستويان  وهذان   .(Boukhars, 2016b, p. 126)
العابر للحدود (مبا يف ذلك االختطاف مقابل الفدية) من جهة  جهة، والجهاد 
يف  الحال  هو  كام  الجزائر،  جنوب  يف  معقد  بشكل  يتداخالن  ما  غالبًا  أخرى 
Harmon, 2014, pp. 143–) والصحراء  الساحل  منطقة   من  أخرى  أجزاء 

72). ووجود املظامل االجتامعية واالقتصادية واالستياء ضد الحكومة املركزية، 
بشكل متذبذب، لعقود من الزمن قد ساعد يف تغذية هذه األنشطة غري القانونية. 
املثال، مل “يظهر” عىل مرسح األحداث فجأة يف  الجزائر، عىل سبيل  وجنوب 
عام 2011 أو 2012. ولكنه فقط عزز قدرته اىٕل الحشد سياسيا وإيصال صوته  

 .(Armstrong, 2014)

الديناميكية  بدأت  فقد  الربيطاين،  الجيش  رفيع سابق يف  ألقوال ضابط  وفقا 
عىل أرض الواقع بالتغري يف يوليو 2011. وحسبام يذكر فإن “الطوارق الذين 
كانوا يعملون لصالح القذايف توجهوا بطريقة أو بأخرى إىل الجنوب”. و]يف 
األسلحة،  الكثري من  لديهم  ما يفعلونه. وكان  لديهم  أحرارا وليس  مايل[ كانوا 
 ،2011 أكتوبر  لذلك”76. يف  لهم خالفا  يكن سيتوفر  ما مل  املال وهو  وبعض 
كجزء  الليبي  الديكتاتور  بهم  استعان  الذين  مايل  من  الطوارق  مقاتلو  تجمع 
يف  واحة  وهي  زقاق،  يف  اإلسالمي”  “الفيلق  املساعدة  املسلحة  مجموعته  من 
شامل شق مايل، تقع عىل بعد 11 ميال من الحدود الجزائرية. وقد انضم إليهم 
املتمردون املتمرسون، والفارون من الجيش املايل، والناشطون الشباب الخرباء 
 Lewis and) يف مجال اإلنرتنت. وقد شكلوا معا الحركة الوطنية لتحرير أزواد
Diarra, 2012). وكان عدد من عنارص مترد عام 2012 موجودين بصورة أو 
بأخرى لسنوات يف شامل مايل قبل عام 2011. وتشمل العوامل التي تقع يف 
الحكومة والتطرف اإلسالمي  باملخدرات وتقاعس  التهريب واالتجار  الفئة  هذه 
والدعم املادي من القذايف77. وقد قام بدو الطوارق يف الجزء الشاميل من مايل 
بثالثة متردات واسعة النطاق أولها كان يف الفرتة ما بني عامي 1963-1964، 
 .(Solomon, 2015, p. 69) عامي 2006–2008  ما بني  الفرتة  وآخرها يف 
وقد أذكت حرب ليبيا هذه سعري الديناميات املناهضة للدولة (وغريها). ولكنها 
قدمت أيضا أبعاد جديدة للتمرد، وعىل األخص من خالل زيادة توافر األسلحة 

يف شامل مايل.

أغ غايل، وهو من طوارق  إياد  كان  أزواد،  لتحرير  الوطنية  الحركة  إىل جانب 
مايل الذين نشؤوا يف جنوب الجزائر املعروف منذ فرتة طويلة ألجهزة املخابرات 
الجزائرية باعتباره شخصية محورية يف التمرد العلامين78، قد عاد مؤخرا إىل 
كدبلومايس مايل يف  العمل  أن قىض عامني من  بعد  كيدال  رأسه يف  مسقط 
 .(Vogl, 2012) اململكة العربية السعودية وكان يسعى وراء دور قيادي جديد
وشكل غايل وآخرون من قبيلة إيفوغاس من الطوارق بعد ذلك جامعة أنصار 
الجزائريني  الجهاديني  مع  رئييس  بشكل  متحالفة  سلفية  جامعة  وهي  الدين، 
يف تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي الذين شحنتهم حرب ليبيا وفرص نهب 
األسلحة التي وفرتها. ويفيد قائد عسكري بريطاين سابق بأن موقف القاعدة يف 
بالد املغرب اإلسالمي من ميليشيات الطوارق املختلفة يف أواخر عام 2011 متثل 
يف تقديم املساعدة إذا سارت هذه امليليشيات عىل خطاها79. ويفرس هذا األمر 
ملاذا يبدو أن اعتناق الطوارق للجهاد قائم عىل الرباغامتية أكرث منه عىل اإلميان 
واالعتقاد. وظهر هذا الخليط الجديد من السلفية الجهادية والوحدوية الطوارقية 
أدت  عندما   ،2012 يناير   17 يف  األحداث  مرسح  عىل  الليبية  األسلحة  ووفرة 
جامعة  قبل  من  مايل  جندي   100 من  أكرث  إعدام  إىل  أجلهوك  عىل  السيطرة 
أنصار الدين والقاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي والحركة الوطنية لتحرير أزواد 
بني  العداوة  بوقت قصري، ظهرت  ذلك  وبعد   .(Lewis and Diarra, 2012)

الحركة الوطنية لتحرير أزواد وجامعة أنصار الدين.

ملكافحة  والتعاون  التدريب  تعطيل  إىل  كيدال  منطقة  يف  القتال  اندالع  أدى 

اإلرهاب بني الحكومة املالية والحلفاء الرئيسيني مثل الجزائر والواليات املتحدة. 
املنطقة  إىل  إرساله  تم  الذي  الجزائريني  املدربني  من  الصغري  الفريق  وأُجرب 

بقصد تدريب وحدات الجيش املحيل عىل املغادرة. 

املجموعات  مع  مفاوضات  إلجراء  باريس  ضغطت  أجلهوك80،  فظائع  وبعد 
وجه  عىل  أزواد  لتحرير  الوطنية  الحركة  ومع  الفظائع،  تلك  عن  املسؤولة 
الخصوص (Chivvis, 2015, p. 67; Notin, 2014, pp. 130–32). ولكن 
يف ربيع عام 2012، سقط شامل مايل يف نهاية املطاف تحت سيطرة املقاتلني. 
وبحلول يوليو، رأت فرنسا أن التدخل العسكري أصبح رضوريا، عىل الرغم من 
النهج  هذا  عارضوا  األمريكية  الخارجية  ووزارة  املتحدة  واألمم  الجزائريني  أن 
وراء  بثقلها  واشنطن  ألقت  سبتمرب،  أواخر  يف   .(Notin, 2014, p. 116)
بعدم  نهجه  عن  بالتخيل  بوتفليقة  الجزائري  الرئيس  إلقناع  الفرنسية  الجهود 
التدخل يف شامل مايل. فألسباب جغرافية، كان التدخل العسكري الغريب يف 
مايل، عىل عكس حالة ليبيا، غري مجٍد عمليا بدون قليل من التعاون من طرف 
تلقائيا  ترفض  لن  أنها  الجزائر  قالت   ،2012 أكتوبر  أواخر  وبحلول  الجزائر. 

 .(Gearan, 2012) التدخل العسكري يف مايل

دخول  حتى  غايل  أجندة  يف  الجهادي  العنرص  أهمية  من  قللت  الجزائر  لكن 
يف  كونا  إىل  الجنوب،  نحو  الرسيع  تقدمها  من  كجزء  الدين،  أنصار  جامعة 
محاورا  غايل  يف  ترى  الجزائر  ظلت  املرحلة،  تلك  حتى   .2013 يناير   10
الرغم  عىل  للنزاع،  سيايس  حل  يف  إشاكه  إىل  وَسَعت  منه  االستفادة  ميكن 
من أن باريس قد تخلت عن هذا املسار قبل أشهر81. ويرى خبري يف الشؤون 
املغاربية، كان يف حينها يعمل ضمن إدارة أوباما، أن  الجزائريون “أصبحوا 
يف وضع محرج” نوعا ما عندما وقع التحرك جنوبًا نحو باماكو، ألنه كان من 
عدة نواح انتهاكًا واضًحا ملا يحاول الجزائريون التخطيط له من خالل شبكة 
 11 يف  سريفال  عملية  باريس  أطلقت  وعندما  مايل82.  شامل  يف  اتصاالتهم 
مجالها  باستخدام  الفرنسية  الحربية  للطائرات  الجزائر  2013، سمحت  يناير 

الجوي للقيام بغارات عىل مايل83.

وكان النهيار مايل يف عام 2012، باإلضافة إىل موريتانيا الضعيفة، وليبيا غري 
الخاضعة للحكم، والنيجر املتهالكة، وتونس املتضعضعة، آثار سلبية عىل األمن 
الوطني الجزائري. ففي السنوات التي تلت ذلك، تحولت كل املناطق الحدودية 
غري  لألفراد  إليها  بالدخول  مغلقة غري مرصح  مناطق عسكرية  إىل  الجزائرية 

.(Boukhars, 2016b, p. 121) العسكريني

لألسلحة،  مخبئني  اكتشاف  الجزائرية  األمن  أجهزة  أعلنت   ،2012 فرباير  يف 
شملت 15 قذيفة ألنظمة الدفاع الجوي املحمولة من طراز SA-24 و28 قذيفة 
بعد  عىل  أميناس،  عني  من  بالقرب  القذايف،  ترسانة  من   Strela-2 طراز  من 
2012، بعد ثالثة  الليبية (Faouzi, 2012). ويف يونيو  الحدود  27 ميال من 
أشهر من عملية مامثلة يف مترناست، قامت القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، 
العدو الجهادي األول للجزائر، مبساعدة حركة التوحيد والجهاد يف غرب إفريقيا 
للقيام بهجوم انتحاري عىل قاعدة شطة شبه عسكرية يف ورقلة، مام أسفر عن 

.(Reuters, 2012) مقتل شخص وإصابة ثالثة آخرين

يف 16 يناير 2013، أسفر هجوم إرهايب عىل محلية عني أميناس استهدف منشأة 
عن   (Gauthier-Villars, Barnes, and Hatoum, 2013) تيقنتورين  غاز 
مقتل 39 رهينة أجنبية وحارس أمن جزائري. وكانت الخلية املسؤولة عن العملية 
اإلرهابية املدمرة، التي قادها أحد العنارص الجزائريني املخرضمني يف القاعدة يف 
بالد املغرب اإلسالمي، قد انطلقت من شامل مايل وسافرت عرب النيجر، وتوقفت 
يف ليبيا، شامل غات، حيث جهزت وأطلقت الهجوم عرب الحدود عىل األرايض 
وأكد   .84  )Lacher, 2014; Porter, 2017; Armstrong, 2014) الجزائرية 
املسؤولون الجزائريون أن معظم األسلحة املستخدمة من قبل املقاتلني كانت من 
مخزونات القذايف (Matarese, 2013). وإضافة إىل العديد من املواد األخرى، 
كان الجهاديون يف عني أميناس قد استولوا عىل ألغام أرضية بلجيكية الصنع من 

 .(Black, 2013) مخزونات القذايف

اإلطار 2: روابط مايل، 2012، بليبيا، 2011
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بعد أقل من ثالثة أسابيع من تدخل ائتالف حلف الناتو والدول العربية يف 2011، 
أصدرت الجزائر تحذيرا بأن القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي، وهي تنظيم إرهايب 
املحمولة   Strella-2 قذائف من طراز قد حصلت عىل  بشكل رئييس،  جزائري 
الجزائريون  األمن  مسؤولو  ويلمح   .(Chikhi, 2011) القذايف  مخزونات  من 
يف بعض األحيان إىل اآلثار العملية واالنتشار الجغرايف لصواريخ أنظمة الدفاع 
الجوي املحمولة، إىل جانب املخاطر التي تشكلها عىل الطريان املدين والعسكري 
والطائرات وطائرات الهليكوبرت التي تطري عىل ارتفاع منخفض. ويف املساحات 
الشاسعة للجنوب الجزائري، تؤدي الطائرات دورا أمنيا مهام عىل نحو خاص. 
الجو  سالح  طائرات  ضد  املحمولة  الجوي  الدفاع  ألنظمة  الناجح  واالستخدام 
الجزائري ميكن أن يؤدي إىل تغيري قواعد اللعبة بشكل جذري. فعىل املستوى 
املدين، يخىش املسؤولون الجزائريون حصول سيناريو مامثل لهجوم مومباسا 
عام 2002 ، حيث أطلق متشددون قذيفتني محمولتني من طراز  Strela-2 عىل 

.(Bennet, 2002) طائرة ركاب إرسائيلية مليئة بالركاب

وحتى قبل عام 2011، عانت الجزائر مع أنظمة صواريخ أرض - جو. وأشار 
بشأن  “القلق  أن  إىل  الجزائر  يف  بالوضع  دراية  عىل  الحدود  أمن  يف  خبري 
انتشار أنظمة الدفاع الجوي املحمولة عىل ]الرتاب الجزائري[” كان حمال ثقيال 
يف  الرصاع  نهاية  منذ  أي   — املاضية  عاًما  وعرشين  الخمسة  مدار  عىل  جًدا 
أفغانستان أبّان الحقبة السوفيتية85. فبعد غزو االتحاد السوفييتي ألفغانستان 
يف عام 1979، قدمت الواليات املتحدة، بدعم من السعودية وباكستان، صواريخ 
املحمولة   Blowpipe وصواريخ   ،Strela-2 بصواريخ  الشبيهة   ،Stinger
 Riedel, 2014, pp.) السوفيتية  بالقوات  لإلطاحة  الساعني  السنة  للمقاتلني 
الجزائريون  املحاربون  قام  املايض،  القرن  تسعينيات  بداية  ومنذ   .(61, 71
الجوي  الدفاع  أنظمة  األفغانية بجلب بعض  الحرب  الذين شاركوا يف  القدامى 
املحمولة إىل بالدهم، وقاموا، يف حالة واحدة عىل األقل، بإطالق صاروخ باتجاه 
إعراب  سبب  جزئيا  ترشح  السابقة  هذه   .(Raufer, 1996) حكومية  طائرة 
الدفاع  املضبوط ألنظمة  االنتشار غري  من  العام  قلقها  الجزائرية عن  الحكومة 
الجوي املحمولة من طراز SA بعد مرور أسبوعني من التدخل العسكري الئتالف 

 .(Chikhi, 2011) حلف الناتو والدول العربية

يف األشهر التي تلت سقوط طرابلس يف أغسطس 2011، مل تعد الجزائر هي الدولة 
الوحيدة التي تعرب عن قلقها بشأن أنظمة الدفاع الجوي املحمولة من مخزونات 
القذايف، حيث بدأت دول أخرى بالتعبري عن مخاوف مامثلة. حيث خضعت طرق 
الطريان التجارية لتحويالت احرتازية. وأكد وزير الخارجية الفرنيس آالن جوبيه، 
بأن 10.000 صاروخ  الناتو  تقديرات حلف  الفرنيس،  الربملان  أمام  أثناء خطابه 
التقديرات  هذه  معظم  وترتبط  ومحيطها86.  ليبيا  يف  منترشة  كانت   Strela-2
وقاذفة  يتألف من صاروخ  الكامل  فالنظام  الكاملة.  باألنظمة  بالصواريخ وليس 
الوطنية عىل صواريخ  املخزونات  الحاالت، تحتوي  وبطارية عاملة. ويف معظم 
أكرث من القاذفات، مام يجعل من الصعب عىل املقاتلني تجميع نظام كامل87. يف 
عام 2016، قال الجرنال املتقاعد والرئيس السابق للقوات املسلحة الربيطانية اللورد 
ديفيد ريتشاردز أن هدف سياسة حلف الناتو هو محاولة تأمني أسلحة وذخرية نظام 
القذايف السابق مباشة بعد حرب عام 2011. لكنه أضاف أنه ال يذكر شخصيا قيام 

 .(UKHC, 2016, p. 28) ”اململكة املتحدة “بأي تحرك لتحقيق ذلك

املتحدة  الواليات  تقودها  التي  الجهود  قد ساهمت يف  املتحدة  اململكة  تكون  قد 
لتأمني األسلحة التقليدية والذخرية يف ليبيا. يف أكتوبر 2011، خصصت واشنطن 
أو تدمري مخزونات  أو تأمني  40 مليون دوالر ملساعدة طرابلس عىل اسرتجاع 
 .88 )Chivers, 2011) إىل جانب وضع برامج شاء ،(Myers, 2011) األسلحة
ويف فرباير 2012، أشار بيان للحكومة األمريكية إىل أن هذه الجهود األمريكية 
قد متكنت من تأمني، أو خالفا لذلك معرفة أماكن، ما يقرب من 5000 نظام دفاع 
جوي محمول ومكوناتها (Shapiro, 2012). وقام “مصدر مطلع” مستقل غري 
معروف مبعارضة البيان الرسمي بإخبار شبكة يس يب إس نيوز بأن “حوايل 
2000 نظام فقط متت معرفة أماكنها قبل الهجامت اإلرهابية عىل بنغازي يف 11 
سبتمرب 2012” (Attkisson, 2013). وقال أنتوين بلينكن، أحد كبار مساعدي 
نائب الرئيس آنذاك جو بايدن، لصحيفة نيويورك تاميز أن بعض جهود الواليات 
يف  الليبيني  للوزراء  التام”  “العجز  بسبب  تعرثت  األسلحة  السرتجاع  املتحدة 
الذين متت  األشخاص  أحد  الوقت (Shane and Becker, 2016). وعزى  ذلك 
مقابلتهم، والذي كان مطلعا عىل موقف املسؤولني األمريكيني املكلفني مبساعدة 

ليبيا يف مكافحة انتشار األسلحة بعد عام 2011 ، جزءا من تردد الواليات املتحدة 
إىل شبح فشل تجربة بناء الدولة يف العراق. وما قاله كان بالتحديد “نحن هنا 
األمور”. وقد كانوا ينتظرون توجيهات من  الليبيني يتولون زمام  للدعم؛ سندع 

الحكومة الليبية. لكن الحكومة الليبية مل يكن لديها املوارد إلعطاء التوجيهات. 89 

العدد  كان  غريب،  عسكري  ضباط  ألقوال  وفقا   ،2017 أبريل  من  واعتبارا 
غري  املؤثرة  الجهات  يد  يف  املحمولة  الجوي  الدفاع  أنظمة  لصواريخ  اإلجاميل 
الحكومية يف مختلف أنحاء شامل أفريقيا بالكامل أقل من 2,000 90. ويقول 
مستشار أمن إرسائييل يركز عىل شامل أفريقيا أن ندرة مقابض أنظمة الدفاع 
الجوي املحمولة تشكل عامال مقيدا91. هذان التحديان الفنيان يجعالن االستفادة 
من صواريخ أنظمة الدفاع الجوي املحمولة التي ال تزال قيد التداول أمرا صعبا. 
ويضيف املستشار إىل أنه ميكن حل هذه املسألة. وأوضح ما يرمي إليه بقوله 
الكفاية، وميتلك  فيه  ماكر مبا  لديك شخص  كان  إذا  القضية  هذه  “ميكن حل 
]الجهاديون[  يحدث يف سوريا، حيث صنع  ذلك  رأينا  وقد  عالية.  فنية  كفاءة 
تؤدي  ولكنها  األصلية  القاذفة  بجودة  تكون  ال  قد  بأنفسهم.  صواريخ  قاذفة 

الغرض وهو جعل ]النظام[ قابال للتشغيل”. 

عىل الرغم من أن معظم األشخاص الذين أجريت معهم املقابالت يأملون يف أن 
تؤدي آثار التآكل وعدم وجود صيانة مناسبة لدى املتشددين إىل جعل أنظمة 
الدفاع الجوي املحمولة التي ال تزال قيد التداول أقل نفعا مع مرور الوقت، فإن 
إفريقيا يف إطالق هذه  املتشددون يف شامل  املخاوف تعود مجددا كلام نجح 

الصواريخ. 

قد  األرجح  عىل  الليبية  األرايض  عىل  األخرية  األحداث  من  حادثني  أن  املعتقد  من 
تضمنا  أنظمة الدفاع الجوي املحمولة. أسفر الحادث األول، يف 17 يوليو 2016، عن 
تحطم طائرة مروحية تابعة للجيش الوطني عىل متنها ستة جنود خالل القتال مع 
 Bensimon, Bobin,) رسايا الدفاع عن بنغازي بالقرب من املقرون جنوب بنغازي
and Zerrouky, 2016). ويشتبه بعض الخرباء باستخدام أنظمة الدفاع الجوي 
املحمولة بنجاح ألن صور املروحية التي تم إسقاطها تشري إىل األرضار التي لحقت 
بها أكرب مام لو كانت قد تحطمت يف ظروف أخرى (ASN, n.d.). ومل يتم إثبات 
الدفاع الجوي املحمولة عىل اإلطالق. بعد فرتة وجيزة من حادث  استخدام أنظمة 
التابع لحفرت صورة نظامني من طراز  الليبي  الوطني  الجيش  متوز 2016، نرش 
Strela-2 تم اسرتدادها من املنطقة التي كانت تسيطر عليها سابقا رسايا الدفاع عن 
بنغازي (انظر الصورة 1 أدناه). ثالثة من الضحايا الستة كانوا فرنسيني وبالتايل 
الفرنسية  املخابرات  وكالة  فأنشطة  رسية.  التفاصيل  بعض  تظل  أن  املرجح  فمن 
الخارجية يف شق ليبيا رسية. لذلك كان لدى باريس حافز لإلرصار عىل أنه كان 
 4 ففي  قرب مرصاتة.  وقع  الثاين  املحتمل  الحادث   .(Guibert, 2016) “حادثًا” 
أكتوبر 2017، نفذت الدولة اإلسالمية هجوًما عىل مجمع املحاكم يف املدينة الساحلية 
(Elumami, 2017). بعد بضعة أيام، أغارت وحدة مكافحة اإلرهاب يف املدينة عىل 
محلية قريبة للدولة اإلسالمية. وكانت أنظمة Strela-2 من بني العديد من األسلحة 
التي تم ضبطها يف ذلك اليوم (راجع الصورة 3 أدناه). وتوضح هذه الحوادث جزئيا 

سبب استمرار قلق السلطات الجزائرية بسبب أنظمة الدفاع الجوي املحمولة.

األخرى  العنارص  بعض  تظل  املحمولة،  الجوي  الدفاع  أنظمة  إىل  إضافة 
املأخوذة من ليبيا، مبا يف ذلك صواريخ ميالن وصواريخ غراد ، تقض مضجع 
تشري  آخرين  مراقبني  وإفادات  رويرتز  نرشتها  فمقالة  الجزائريني.  املسؤولني 
 Lewis and) إىل أن املتشددين يف مايل ميتلكون صواريخ ميالن مصدرها ليبيا
Diarra, 2012). يف 18 مارس 2016، نفذت القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي 
 Ambrose,) هجوما فاشال عىل محطة غاز عني صالح يف خرشبا وسط الجزائر
ولكن  علنا،  متوفرة  للمقذوفات  أو صور  تقييامت لألرضار  توجد  وال   .(2016
 BM-21 غراد  صواريخ  استخدموا  اإلرهابيني  أن  يعتقدون  املستقلني  الخرباء 
قاذفات  باستخدام  إطالقها  تم  ملم   122 األرجح،  عىل  أو،  ملم   107 عيار  من 
غراد  صاروخ  بإطالق  مسلحة  مجموعة  قامت  عام،  وقبل  يدويا92.  مصنوعة 
باتجاه املصفاة يف الزاوية، شامل غرب ليبيا، مام أسفر عن مقتل عامل فلبيني 
(Elumami, 2015). ويف فرباير 2017، تم العثور عىل مخبأ كبري لألسلحة 
يف منطقة أدرار احتوى عىل صاروخي غراد إىل جانب 3 قذائف RPG-7s  و 

 .(Yacoub, 2017) من عيار 155 ملم  D-30 سبع قذائف

اإلطار 3: وضع أنظمة الدفاع الجوي املحمولة
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الصورة 3: صورة نرشت عىل اإلنرتنت من قبل وحدة مكافحة اإلرهاب يف مرصاتة تظهر صواريخ  Strela  تم ضبطها خالل غارة عىل محلية للدولة اإلسالمية بالقرب من املدينة الساحلية، أكتوبر2017. 
)Zaptia, 2017) املصدر: ليبيا هريالد/ صورة من وحدة مكافحة الجرمية يف مرصاتة

صاروخا  فيها  يظهر  حفرت  جيش  نرشها  صورة   :1 الصورة 
الدفاع  رسايا  سيطرة  تحت  منطقة  من  اسرتدادهام  يُزعم   Strela
ال  والبطاريات  املقابض  أن  الحظ   .2016 يوليو  يف  بنغازي  عن 
تظهر يف الصورة. تم نرش الصورة من قبل الجيش الوطني الليبي 
للجيش  التابعة  الجوية  للقوات  تابعة  هليكوبرت  طائرة  تحطم  بعد 
لألمن  العامة  الوكالة  عمالء  تحمل  كانت  والتي  الليبي،  الوطني 

الفرنسية.  الخارجي 
املصدر: Abraxas Spa ، تويرت 2016

الصورة 2: دعاية لرسايا الدفاع عن بنغازي تدعي فيها أن املجموعة استخدمت صواريخ Strela-2 إلسقاط املروحية التابعة للجيش الوطني 
الليبي يف يوليو 2016. دعاية نرشت عىل اإلنرتنت من قبل رسايا الدفاع عن بنغازي يف عام 2016. 

املصدر: Oded Berkowitz، تويرت 2016
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القابلة للتجزئة لليبيا كدولة قومية ذات سيادة؛ 
و3) الحاجة إىل اندماج سيايس حقيقي واسع 

.(LDA, 2017) النطاق

الدبلوماسية

االندماج السيايس
يف  الجزائريني  القرار  صانعي  من  العديد  رأى 
مساعدة  يف  فعالة  وسيلة  السيايس  االندماج 
أوائل  األهلية يف  من حربها  الخروج  البالد عىل 
عام 2000. ونجم عن هذا التصور نهج ال تزال 
املستوى  اليوم عىل  له حتى  الجزائر تسري وفقا 
املنشقني  منح  عىل  النهج  هذا  ويقوم  املحيل. 
املستعدين للتفكري يف التسوية السياسية درجة 
من االعرتاف متكنهم من نبذ العنف، يف الوقت 
بالسبل  امللتزمني  بأولئك  االعرتاف  عدم  نفسه 
أوال،  متوقعتان.  فائدتان  النهج  ولهذا  الجهادية. 
أنه يساعد تقليل فرص جعل املقاومة املسلحة أكرث 
أن تؤدي  الجزائر  تتوقع  صالبة وقسوة. وثانيا، 
الهدنة إىل تقسيم املعارضة إىل معسكرين: حيث 
يعمل النهج عىل إبعاد الجهات املؤثرة ذات امليول 
االجتامعية السياسية عن الجهات املؤثرة التي متيل 
إىل العنف. والهدف األسايس هو تهدئة وإضعاف 
اإلسالميني. ويعتقد كثري من صانعي القرار يف 
الجزائر أن هذا النوع من الخيار املشرتك سيساعد 

الدولة يف النهاية يف التغلب عىل منافسيها. 
تستخدم الجزائر مربرات مامثلة يف السياسة 
الخارجية. فعندما انترشت الفوىض يف الخارج 
نفس  الحكومة  طبقت  الجزائر،  من  القريب 
لكن  ليبيا.  ذلك  يف  مبا  حدودها،  وراء  املنطق 
الجزائر،  لصالح  دامئًا  تعمل  ال  الشمولية  فكرة 
كام يتضح من هجوم يناير 2013 بقيادة زعيم 
الذي مىض قدما  أغ غايل،  إياد  املايل  الطوارق 
يف هجومه عىل الرغم من شهور من املفاوضات 

مع الجزائر (راجع اإلطار 2 أعاله).
أن  الجزائريون  الدبلوماسيون  يعتقد 
من  الجهادية  غري  الجامعات  بعض  استبعاد 
العملية السياسية الرسمية يزيد احتامل املواجهة 
ليبيا يف نهاية املطاف. وهذا  املسلحة وانقسام 
التدخل  أمام  الباب  يفتح  أن  شأنه  من  األمر 

األجنبي، وهو السيناريو الذي تخشاه الجزائر.

دبلوماسية الجزائر يف ليبيا 
من الناحية العملية، يفرض النهج الشمويل عىل 

الجزائر النظر إىل حركة اإلخوان املسلمني يف ليبيا 
التيارات.  من  غريها  مثل  سياسا  تيارا  باعتبارها 
ويف تناقض صارخ، ينظر حفرت وداعموه األجانب 
إىل  واإلمارات  والسعودية  ومرص  الرئيسيون 
إرهابيا. يف  تنظيام  باعتبارهم  املسلمني  اإلخوان 
عام 2013، قامت الجزائر بتقارب مع اإلسالميني 
يف تونس (Jeune Afrique, 2013). وكانت يف 
حينها قادرة عىل استخدام بعض من هذا الزخم 
اإلسالميني  مع  مباشة  اتصال  خطوط  إلنشاء 
 Meslem, 2017;) الليبيني93، مثل عيل الصاليب
السياسة  واتضحت   .(Ammour, 2015a
الجزائرية الجديدة يف ليبيا ألول مرة يف سبتمرب 
الجزائر  بلحاج  الحكيم  عبد  زار  عندما   2014
املخرضم  املحارب  وكان   .(Mustafa, 2014)
زعيام  الجهادية  امليول  ذو  أفغانستان  حرب  يف 
سيايس مهام يف املجتمع الليبي يف وقت التقارب، 
الذي بدأ عىل األرجح يف أوائل عام 2014. وقبل 
مثانية عرش شهرا من استقباله يف الجزائر، كان 
بعض املسؤولني الجزائريني يشتبهون بأن بلحاج 
 El) ساعد يف الهجوم الجهادي عىل عني أميناس

 .(Badil, 2013
يف نفس الوقت الذي مدت فيه يدا لإلسالميني، 
فقد حاولت الجزائر إغواء خصومها واستاملتهم. 
فقد زار عقيلة صالح عيىس رئيس مجلس النواب 
عام  نوفمرب  يف  الجزائر  طربق،  يف  املستقر 
2016، عىل الرغم من أنه كان أقرب إىل الرباط 
والرياض (Bensaci, 2016). وعىل نحو مامثل، 
زار عارف عيل النايض، وهو سيايس ليبي مؤيد 

لدولة اإلمارات، الجزائر يف فرباير 2017 94.
(أو  الجزائر  أقامت  غالبا،  رسية  وبصورة 
املؤثرة  الجهات  من  املئات  مع  العالقات  أحيت) 
مدفوع  النهج  هذا   .(Dilmi, 2015) الليبية 
برغبة يف مامرسة النفوذ عىل جميع الجامعات 
الليبية التي تتمتع بقليل من الرشعية السياسية 
وال  تخصها  التي  املناطق  عىل  تسيطر  والتي 
الجهادية داخل هذه  الجامعات  تسعى ملساعدة 
القواعد بدرجة من  املناطق. وبالسري عىل هذه 
واسع  طيف  إقامة  يف  الجزائر  نجحت  املرونة، 
لصالحها.  استخدامها  ميكن  التي  العالقات 
لحفرت  معارض  مرصاتة  من  سيايس  ووصف 

هذه السياسة عىل النحو التايل:

الرئييس  التوجه  كان   ،2011 عام  “يف 
البقاء  محاولة  عىل  قامئا  للجزائريني 

حتى  ليبيا  يف  اإلمكان  قدر  الحياد  عىل 
بصورة  منترصة  جهة  رؤية  من  يتمكنوا 
هذا  يزال  وال  دعمها.  ميكنهم  حاسمة 
حتى  الجزائريني  موقف  أسايس  بشكل 
مع  اتصاالت  ميلكون  وهم  اللحظة.  هذه 
الكثري من الجهات الليبية - كلها تقريبا. 
يف  القرار  أصحاب  أن  أعتقد  ذلك،  ومع 
يرغبون  ال  واضحة،  وألسباب  الجزائر، 
ذلك  ألن  ليبيا،  يف  الدميقراطية  بإقامة 
يريدون  وهم  مصالحهم.  مع  يتعارض 
يف  الدميقراطية.  ليس  ولكن  الهدوء، 
الوقت نفسه، يعارض الجزائريون توسيع 
يريدون  وهم  ليبيا.  يف  لنفوذها  القاهرة 
من املرصيني البقاء بعيدا عن حدودهم95”.

تشمل القبائل واملجموعات يف غرب ليبيا التي متلك 
الجزائر قنوات تواصل معهم املقارحة والقذاذفة96 
وورشفانة  الطوارق  فصائل  ومختلف  التبو97  و 
وفيام   .(Ammour, 2015b) والزنتان  وورفلة 
تبقي  واملسلحة،  السياسية  بالجامعات  يتعلق 
السابقني  القادة  مع  الحوار  قنوات  عىل  الجزائر 
واإلخوان  ليبيا  يف  املقاتلة  اإلسالمية  للجامعة 
املسلمني الليبيني وقوة الردع الخاصة بقيادة عبد 

الرؤوف كارا وعدد آخر من القياديني.
يف  الحالية  الجزائرية  الدبلوماسية  تقوم 
عىل  النفوذ  ومامرسة  مع  العمل  عىل  ليبيا 
وذلك  املتنافسة  الجهادية  غري  الليبية  الفصائل 
للحد من احتامل دخولهم يف اشتباكات عنيفة 
بالقرب من حدودها. وتسعى الجزائر إىل نرش 
تسعى  التي  الكيانات  تعارض  بصورة  نفوذها 
لفرض “االستقرار” من خالل القوة العسكرية 

والسياسات اإلقصائية يف غرب ليبيا.

دعم اتفاق الصخريات
الرئيسيني  املؤيدين  بني  من  الجزائر  كانت 
األمم  من  املدعوم  الليبي  السيايس  لالتفاق 
يف  الصخريات  يف  إبرامه  تم  الذي  املتحدة 
ويتذكر   .98  2015 عام  أواخر  يف  املغرب، 
يف  األحداث  يغطي  املستوى  رفيع  دبلومايس 
الخارجية جون كريي  وزير  تحت سلطة  ليبيا 
بها  قام  التي  الوساطة  نشاط  أصبح  كيف 
كان  مام  وضوحا  أكرث  ليبيا  يف  الجزائريون 
عليه قبل عام، يف سبتمرب 2014، عندما متت 
لألمم  العمومية  الجمعية  أمام  األزمة  مناقشة 
مارس-أبريل  بني  ما  الفرتة  ويف  املتحدة99. 
بقيادة  السالم  محادثات  بدأت  عندما   ،2015
األمم املتحدة يف املغرب باكتساب الزخم، ثبتت 
فائدة العالقات األساسية والجهود الدبلوماسية 
املايض  الصيف  منذ  الجزائر  بذلتها  التي 
وساهمت يف العملية التي تكللت بتوقيع االتفاق 

السيايس الليبي يف 17 ديسمرب 2015 100.

فيه  مدت  الذي  الوقت  نفس  يف   

يدا لإلسالميني، فقد حاولت الجزائر إغواء 

خصومهم واستاملتهم." 
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الصورة 4: املشري خليفة حفرت يجتمع مع عبد القادر مساهل، وزير الشؤون املغاربية الجزائري يف بنغازي، أبريل 2017. كان هذا االجتامع متابعة الجتامعهم السابق يف ديسمرب 2016. 
املصدر: جريدة الوسط، نيسان 2017

وحسبام يذكر أحد الدبلوماسيني األمريكيني 
األوىل  املراحل  فمنذ  الجزائر،  يف  املستقرين 
التي  السالم  عملية  يف  الجزائريون  “شارك 
نتفق متاما مع ما  املتحدة. ]نحن[  األمم  قادتها 
الزاوية  مع  ونتفق  ليبيا؛  يف  تحقيقه  يحاولون 
وعيهم  وإلثبات  يتبنونها”101.  التي  الشمولية 
حفرت  من  كل  مييل  كان  الشمويل،  امليل  بهذا 
إىل  األحيان  بعض  يف  وأبوظبي  والقاهرة 
El-) الدبلومايس  منتداهم  عند  الجزائر  إبعاد 
يف  املثال،  سبيل  فعىل   .(Gamaty, 2017
رئيس  للقاء  دعوة  حفرت  رفض   ،2017 يناير 
الرساج يف  فايز  الوطني  الوفاق  وزراء حكومة 
الجزائر، وبدال من ذلك فضل مقابلة منافسه يف 
 Cremonisi, 2017;) أبو ظبي بعد أربعة أشهر

.(AskaNews, 2017; Gambrell, 2017
التي  الطريقة  عىل  امللموسة  األمثلة  ومن 
تشكيل  يف  الجزائر  اسرتاتيجية  فيها  ساعدت 
يف  حصل  ما  الوطني  الوفاق  حكومة  وتثبيت 
وحكومته  الرساج  وصل  عندما   ،2016 مارس 
بسالم إىل قاعدة أبو ستة البحرية يف طرابلس. 
املتحدة ال يزال  األمم  املدعوم من  الدولة  ورئيس 
مستقرا هناك جزئيا. وللمساعدة يف تحقيق هذه 
النتيجة، اعتمدت الجزائر عىل عالقتها مع بلحاج 
(Africa Intelligence, 2016, p. 2( 102. وهذا 

األمر ليس هو املثال الوحيد103.

يف ليبيا، يعترب العنف الجهادي واحدا فقط 
املخاوف  وتشمل  التهديدات.  من  عدد  بني  من 
والتقسيم  األهلية  الحرب  حدة  ازدياد  األخرى 
تدفقات  يف  السلبي  والتغيري  للدولة  املحتمل 
الهجرة. ويف كل جانب من هذه الجوانب، يعترب 
سياسية  جهات  املسلح  وتحالفه  حفرت  خليفة 
حول  سؤاال  يطرح  بدوره  وهذا  هامة.  مؤثرة 

نظرة الجزائر إليهم.

ماذا لو اقرتب حفرت؟
التسويات  حينها  من  الجزائريون  دعم  لقد 
الشمولية املدعومة من األمم املتحدة مثل حكومة 
الوفاق الوطني للخروج من الرصاع، عىل الرغم 
من أن حفرت يعارض هذا املسار. ومل تخرت الجزائر 
اإلسالميني  تويل  أرادت  ألنها  السياسة  هذه 
ليبيا، بل ألنها تعترب حفرت ورعاته  للسلطة يف 
األجانب غري قادرين عىل القضاء عىل اإلسالميني 

بسهولة من خالل مواجهة مباشة وقوية.
وكانت الجزائر مؤيدة لحملة حفرت العسكرية 
خالل  الكرامة)  (عملية  لإلسالميني  املناهضة 
الجزائر  بني  العالقة  ولكن  األوىل104.  األشهر 
وحفرت مل تعد سلسة105 بعد أن قامت الطائرات 
مرص،  من  لوجستي  بدعم  اإلماراتية،  الحربية 
أواخر  يف  الدويل  طرابلس  مطار  بقصف 
أغسطس 2014 ملساعدة عملية الكرامة. وأعربت 

الرضبات  استيائها من  الجزائرية عن  الحكومة 
دبلوماسيتها  عن  وكشفت  األجنبية  الجوية 
الشمولية بجرأة يف الشهر التايل بدعوة بلحاج 
للزيارة. وتسببت عالقة الجزائر مع اإلسالميني 
مثل بلحاج والصاليب وغريهم باإلحباط لحفرت 
اعتبار  إىل  معسكره  داخل  الكثريين  وقادت 

الجزائر مؤيدة لإلسالميني106.
بصفات  زعيم  أي  أو  حفرت،  أن  فكرة 
ليبيا  حكم  إىل  املطاف  به  ينتهي  قد  مامثلة، 
الجزائريني  بني  قويا  جدال  ترث  مل  بأكملها، 
هذه.  اإلحاطة  لورقة  مقابلتهم  متت  الذين 
وتتميز الجزائر عن غريها من الدول األخرى 
التي تقدم الدعم العسكري لفصائل مكافحة 
ومتى  كيف  بشأن  بشكوكها  ليبيا  يف  الثوار 
ستحقق مكافحة الثوار يف ليبيا هذه النتيجة 
اإلقليمي  االستقرار  تكلفة  هي  وما  النهائية 
 .(Cristiani and Rekawek, 2014)
مسألة  حفرت  تجاه  الجزائر  حامسة  وعدم 

منهجية أكرث منها أيديولوجية.
مبالية  غري  الجزائر  أن  يعني  ال  وهذا 
الخاضعة  لليبيا  األيديولوجية  بالتداعيات 
لحكم حفرت. فال ميكن فصل حفرت عن القوى 
نظام  يعني  فحكمه  تدعمه107.  التي  األجنبية 
حكم من املحتمل أن يزيد من نفوذ أيديولوجية 
املداخلة السلفية، حيث يشكل هؤالء السلفيون 
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حفرت  قوات  يف  حيويا  عنرصا  املتزمتون 
التيار  هذا  اكتسب  وإذا   .(Luck, 2018)
إىل  ذلك  يؤدي  فقد  ليبيا،  يف  قوة  الفكري 
يظهر  والذي  الجزائري،  الداخل  يف  مشاكل 
املتزمتة.  السلفية  للحركة  تزايد  بالفعل  فيه 
ويف البيئة املحلية، فإن عددا من الجزائريني 
املدخيل  ربيع  السعودي  للشيخ  املوالني 
قلق  مصدر  يشكلون  املقربني  ومعاونيه 
 .(Makedhi, 2018) الجزائرية  للسلطات 
املدخيل  التيار  من  السلفيني  قوة  ازدياد  ومع 
نجم حفرت  ليبيا، سواء من خالل صعود  يف 
الجزائريني  نظرائهم  فإن  أخرى،  بطريقة  أو 
فإن  الجزائر،  نظر  وجهة  من  سيتشجعون. 
إصدار القادة السعوديني للتعليامت ألتباعهم 
الجزائريني، كام يفعلون يف كثري من األحيان، 
الجيوسيايس.  التدخل  مستوى  إىل  يرقى 
التيار  أنشطة  إىل  الجزائري  القلق  وميتد 
املدخيل يف ليبيا أيضا. فمعسكر حفرت أصدر 
ليبيا  يف  األباضية  أتباع  ضد  فتوى  بالفعل 
خلق  اإلبايض  واملذهب   .(HRW, 2017)
الجزائر  وسط  جنوب  يف  توترات  بالفعل 
اضطهد  وإذا   .(ICG, 2016a, pp. 8–10)
معسكر حفرت األباضيني يف غرب ليبيا، وهو 
أن  املرجح  فمن  به،  القيام  ينوي  أنه  يبدو  ما 
تصل أصداء ذلك إىل داخل الجزائر، وقد متتد 

إىل منطقة مزاب.
أن  إىل  األجانب  الدبلوماسيني  أحد  وأشار 
“الجزائريني ليسوا متيّمني بحفرت. فهم يرون 
ويُنظر  الالزم.”   من  أكرث  بالقتال  مولع  أنه 
يفتقر  أنه  عىل  العسكري  ائتالفه  إىل  أيضا 
السياسية  وقاعدته  والفعالية،  التامسك  إىل 
الضيقة تشكل مصدرا للقلق108. وإذا تقدمت 
القوى من شق ليبيا بقيادة حفرت إىل النصف 
الغريب من ليبيا، فإن الجزائر تخىش من تكرار 
وهي   - ودرنة  وأجدابيا  بنغازي  يف  فعله  ما 
حصار  عىل  تنطوي  مدمرة  استنزاف  حرب 
الجزائرية.  أو  التونسية  الحدود  قرب  مطول 
عودة  تتوقع  الجزائر  فإن  حفرت،  تقدم  واذا 
الالجئني  تدفق  وتصاعد  الجهادية  الجامعات 
املتوجهني إىل تونس والجزائر وتزايد قطبية 
محاولة  ويف  ليبيا.  يف  السيايس  الطيف 
ليبيا،  غرب  يف  األمنية  املخاوف  معالجة 
القائم  الرباغاميت  املنهج  من  الجزائر  تستفيد 
عىل شبكة عالقات واسعة، ومن االستفادة من 
الجهات املؤثرة املوجودة بالفعل هناك. وأفاد 

أحد الوزراء الجزائريني السابقني بقوله:

مع  عالقة  لدينا  ]الجزائريني[  “نحن 
ليبيا.  يف  السياسية  الفصائل  جميع 
 ... جهادي  غري  هو  من  كل  مع  نتحدث 
الحكيم[  ]عبد  مثل  ذلك شخص  مبا يف 

إىل  حفرت  جاء  وعندما  بلحاج.109 
الجزائر يف ديسمرب عام 2016، مل تكن 
حفرت  زار  فقد  األوىل110.  زيارته  هذه 
الجزائر عدة مرات قبل ذلك. يف الواقع، 
يزور  ملاذا   .1984 عام  منذ  نعرفه  نحن 
الجزائر؟ يعرف حفرت جيدا أنه يف أجل 
فإنه  ليبيا،  من  الغريب  النصف  حكم 

بحاجة إىل مساعدة الجزائر” 111.

الخالصة

أعقبها  وما   2011 عام  يف  ليبيا  حرب  ألقت 
للجزائر.  الفعيل  األمن  عىل  كثيفة  بظالل 
وكنتيجة جزئية لذلك، ضاعفت الجزائر تقريبا 
ذلك  عند  عليها  وأبقت  الدفاعية  ميزانيتها 
الصعوبات  من  الرغم  عىل  املرتفع  املستوى 

املالية. 
بعد هجوم يناير 2013 عىل منشأة الغاز 
الجزائريون  ينسبها  التي  أميناس-  عني  يف 
إىل األزمة الليبية يف عدد من الجوانب - بدأ 
عىل  الجزائرية.  العقيدة  يف  التحول  عندئذ 
ثابت  بشكل  يحدث  ال  األمر  أن  من  الرغم 
بشكل  يشاركون  اآلن  الجزائريون  بدأ  دامئًا، 
أكرث يف شؤون جوارهم القريب مبا يف ذلك 
ليبيا. وكان لهذه الدفعة الدبلوماسية منذ عام 
2014 تأثريها، وخصوصا من خالل مساعدة 
األمم املتحدة يف عملية السالم وتثبيت حكومة 
الوفاق الوطني املدعومة من األمم املتحدة يف 
طرابلس. وإضافة إىل هذه الفوائد، وفرت هذه 
مجموعة  للجزائر  أيضا  الدبلوماسية  الجهود 
التي ميكنها  والحوارات  العالقات  من  واسعة 

االستفادة منها بشكل أحادي.
نفوذها  مامرسة  الجزائر  وتنوي 
بني  الوفاق  تعزيز  بغرض  الدبلومايس 
الفصائل الليبية غري الجهادية والعمل مبثابة 
إىل  تسعى  الكيانات  مواجهة  يف  توازن  قوة 
فرض “االستقرار” من خالل القوة العسكرية 
ليبيا. ويرى  والسياسات اإلقصائية يف داخل 
اإلقصائية واألمنية  السياسات  أن  الجزائريون 
الحالية  الدولة  فشل  حالة  عن  املسؤولة  هي 
التوغالت  فإن  السياق،  هذا  ويف  لجارتهم. 
القوات  قبل  من  واملخصصة  الصغرية 
أكانت  سواء  الليبية،  األرض  عىل  الجزائرية 
علنية أم رسية، مل يعد من املمكن استبعادها.

يعارض  ال  بالسياسة،  يتعلق  وفيام 
خليفة  نجاح  املبدأ،  حيث  من  الجزائريون، 
مشابهة  أيديولوجية  ذو  شخص  أو  حفرت 
لكنهم  بأكملها.  ليبيا  عىل  حكمه  فرض  يف 
يف  حفرت  معسكر  نجاح  بشأن  متشككون 
وزعزعة  الدماء  إراقة  دون  ذلك  تحقيق 
ليبيا. وعىل نطاق واسع،  االستقرار يف غرب 
ينتاب الجزائريني القلق بشأن اآلثار الجانبية 

التي سترتتب عن النهج العسكري يف النصف 
الغريب من ليبيا عىل تونس والجزائر نفسها. 
لليبيا  الفعيل  التقسيم  إمكانية  ويظل هاجس 

شبحا يطاردهم.
يف  متورطة  أجنبية  دول  عدة  تزال  وال 
بسياسات  متشبثة  ليبيا  يف  األهلية  الحرب 
الجزائر  وتضع  واإلقصاء.  العسكرية  القوة 
ذلك،  عىل  عالوة  الفئة.  هذه  ضمن  فرنسا 
فرنسا  نفوذ  نطاق  أن  الجزائريون  يرى 
كلتا  أن  ورغم  متزايد.  بشكل  بالجزائر  يحيط 
الدولتني ترغبان يف رؤية ليبيا مستقرة، فإنه 
العقيدة   يف  االختالف  يظهر  أن  املرجح  من 
مع  وأكرث  أكرث  فرنسا  الجزائر  بني  والطرق 

مرور الوقت.

اآلفاق املستقبلية
األجنبية  والدول  فرنسا  دعم  استمر  إذا 
لفصائل  واألمنية  اإلقصائية  للطرق  األخرى 
الجزائر  ستشعر  الليبية،  الثوار  مكافحة 
الواقع، تعارض  بالتهميش أكرث وأكرث. ويف 
الجزائر استخدام مثل هذه األساليب يف غرب 
عدم  من  للمزيد  مصدر  أنها  ترى  ألنها  ليبيا 

االستقرار يف املستقبل. 
يجتمع  أن  ميكن  املخاوف،  هذه  ولتعميق 
الركود االقتصادي مع الشكوك بشأن الخالفة 
عن  بعيدا  الجزائر  انتباه  يحول  قد  مام 
استجابتها  تختلف  وقد  األجنبية.  السياسات 
اآلتية من  املحتملة  املستقبلية  الصدمات  تجاه 
الساحل  املغرب-  اعتاد عليه مراقبو  ليبيا عام 

قبل عام 2014.
تعزيز  هو  املحتملة  السيناريوهات  أحد 
يف  موسكو  مع  القامئة  لصداقتها  الجزائر 
وعىل  الفرنيس112.  النفوذ  من  للحد  محاولة 
كانتا  وفرنسا  روسيا  من  كل  أن  من  الرغم 
العسكرية  حفرت  لحملة  اآلن  حتى  مؤيدتني 
يف ليبيا، فقد أيدوه كأطراف متنافسة، وليس 
تحاول  وقد  التنسيق.  بينهم  يجمع  كرشكاء 
خالل  من  التنافس  ذلك  استغالل  الجزائر 
وذلك  موسكو  مع  األمنية  الرشاكة  تكثيف 
لتقويض ما تعتربه نطاقا شبه مستمر للنفوذ 
وإىل  مايل  إىل  املغرب  من  املمتد  الفرنيس 

مرص واىل ما وراء ذلك. 
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املالحظات

الجزائر . 1 من  كالَ  الساحل  املغرب-  منطقة  تضم 
والصحراء  وتونس  واملغرب  وموريتانيا  وليبيا 

الغربية.
املعلقني . 2 من  العديد  يعتقد  املثال،  سبيل  عىل 

يف  مفيدة”  “غري  كانت  الجزائر  أن  الغربيني 
يف  العربية  والدول  الناتو  حلف  لتدّخل  اإلعداد 
عام 2011 يف ليبيا (هيزبورغ، 2016). ووفقا 
ألحد الباحثني يف الشؤون السياسية الجزائرية، 
نحو  عىل  بارز  أمرييك  دبلومايس  اعرتف  فقد 
الجزائريني  “بأن   :2011 سبتمرب  يف  خاص 
كانوا عىل حق. وجميع توقعاتهم كانت صحيحة 
بالنسبة   .(2018 يناير  املؤلف،  (مراسالت   ”...
احتاملية  حول  الجزائر  من  املبكرة  للتحذيرات 
الجهادية  للحركة  العسكري  التدخل  تعزيز 
املقابلة  راجع  لها،  املجاورة  واملناطق  ليبيا  يف 
الصحفية التي أجراها وزير الخارجية يف حينها 
مراد مدليس يف مارس 2011 (مباريك وفتاين، 

 )2011
مقابلة املؤلف، واشنطن العاصمة، أبريل 2014.. 3
دوليًا . 4 بها  املعرتف  الليبية  الحكومة  مقر  يقع 

يناير  منذ  هناك  مستقرة  وهي  طرابلس  يف 
باألجندة  امللتزمة  األجنبية  الدول  متيل   .2016
إىل  واإلمارات)  روسيا  (مثل  للثورة  املناهضة 
دعم التحالف املسلح للمشري خليفة حفرت، الذي 
الدول ذات  له. ومتيل  ليبيا مقراً  يتخذ من شق 
إىل  وقطر)  تركيا  (مثل  التعديلية  الطموحات 
دعم أعداء حفرت. غري أن الرصاع يف ليبيا ليس 
مبا  الدول،  من  فالعديد  بالوكالة.  بسيطة  حرباً 
الدعم لجيش حفرت  املتحدة، تقدم  الواليات  فيها 
الوفاق  لحكومة  التابعة  املسلحة  والجامعات 

الوطني يف طرابلس.
بدأت . 5 املايض،  القرن  ستينيات  أواخر  يف 

بزيادة جهودها لفرض زعامتها عىل  السعودية 
جميع الدول العربية األخرى (ثورستون، 2016، 
الصفحة 69). وأصبح هذا االتجاه أكرث وضوحا 
بعد حرب العراق عام 2003. ويف السنوات التي 
تلت ذلك، أصبحت دول الخليج مصدًرا ملبادرات 
وأفكار جديدة يف الدول العربية األخرى بشكل 
 .(2010 اوتواي،  2010؛  الله،  (عبد  متزايد 
يف  السيادة  مبدأ  مع  االتجاه  هذا  ويتعارض 
الجزائر، الذي ينص عىل أن السياسات الجزائرية 
عىل  عالوة  أجنبي.  كيان  بأي  تتأثر  ال  ان  يجب 
ذلك، تعارض الجزائر إىل حد كبري مبدأ التدخل. 

راجع “السيادة اإلقليمية” الصفحة 4.
مقابلة املؤلف، الجزائر، أبريل 2017.. 6
يف أبسط الحاالت، تعارض الجزائر تدخل الدول . 7

يعارض  ال  حني  يف  ليبيا  يف  عسكريا  األجنبية 
املغرب ذلك. ومن األمثلة عىل ذلك ما حصل يف 
التدخل  2017، عندما دعت باريس إىل  نوفمرب 
ملموسة  “مبادرة  اقرتاح  خالل  من  ليبيا،  يف 
شبيهة يف طبيعتها للتدخل العسكري والرشطي 
وأظهرت   .(2017 (ومييري،  الواقع”  أرض  عىل 
ونيامي  وانجامينا  برلني  جانب  إىل  الرباط، 
التعاطف  وغريهم من الجهات املؤثرة، نوعا من 
مع دعوة باريس - لكن الجزائر التزمت الصمت 
وعندما   .(2017 فرانس،  (ويست  كبري  إىل حد 
فشلت فكرة باريس بشأن تدخل الدول األجنبية 

عىل  الحصول  يف  املهاجرين  إلنقاذ  ليبيا  يف 
الدعم الكايف، توقف الرئيس ماكرون عن ذكرها.

العربية . 8 والدول  الناتو  حلف  تدخل  املغرب  دعم 
يف ليبيا (لو مارتني، 2011).

ال . 9 فالجزائر  تقريبا:  عىل  هنا  الرتكيز  يجب 
رأت  فقد  األجنبية،  التدخالت  جميع  تعارض 
به  قامت  الذي  العسكري  التدخل  يف  رسميًا 
القوات األجنبية يف مايل يف يناير 2013 قراًرا 
سياديًا من ِقبل باماكو تّم اتخاذه استجابًة لطلب 
 .(2013 (الوطن،  بها  املعرتف  الحكومة  من 
الجزائر  كانت  فقد  مامثل،  مربر  وباستخدام 
مؤيدة لتدخل روسيا لدعم الرئيس السوري بشار 
األسد، ورحبت بسيطرة األخري عىل حلب بالقوة 
(برس يت يف، 2016). وأخريًا، مل تنتقد الجزائر 
أبًدا الحرب التي تشنها السعودية واإلمارات عىل 
اليمن (ألجري فوكَس،2015)، ألن  الحوثيني يف 
هذه الحرب متت بناء عىل طلب حكومة عبد ربه 

منصور هادي املعرتف بها دوليًا.
إىل . 10 أسلحة  قدمت  باريس  أن  الجزائريون  يدرك 

دون  مباش،  بشكل  العراق  الكردية يف  الجالية 
موافقة بغداد (وكالة فرانس برس، 2014). ويف 
عام 2017، يف دمشق وخالل احتفال بانتفاضة 
الخارجية  نائب وزير  قال  لعام 1954،  الجزائر 
السوري، بحضور السفري الجزائري، “لن تتقطع 
يسمح  لن   ]...[ أبداً”.  والعراق  سوريا  أوصال 
مطلًقا  يعود  بأن  لالستعامر  األكراد  املواطنون 
العسكري  الدعم  إىل  إشارة  مبثابة  ذلك  —كان 
الذي قدمته باريس وواشنطن لألكراد (برس يت 

يف، 2017).
إىل جانب املؤرخ بيري رازو، رصّحت شخصيات . 11

فرنسية أخرى بأن فرنسا كانت تنظر نوعا ما إىل 
ليبيا يف عام 2011 كفرصة للتعويض عن إذالل 
املؤلف مع محلل يف  السويس 1956. مقابالت 
الدفاع  وزارة  يف  االسرتاتيجية  الشؤون  مكتب 
الفرنسية، باريس، نوفمرب 2013، ومع مستشار 
سيايس يف الدائرة األوروبية للشؤون الخارجية، 

بروكسل، مايو 2014.
الخادم، . 12 مدينة  يف  جوية  قاعدة  اإلمارات  متلك 

شق ليبيا (ماسلني، 2017) وقاعدة يف عصب 
ببناء  2017)، وتقوم  إريرتيا (اكونومست،  يف 
 .(2017 (مانك،  الصومال  يف  جديدة  قاعدة 
وإضافة إىل العديد من املرافق األخرى، تحتفظ 
 2009 عام  منذ  اإلمارات  يف  بقاعدة  فرنسا 
شامل  يف  أخرى  وقاعدة   ،(2009 (سالتمرش، 
النيجر منذ عام  2014 (مارتني، 2015). ومتلك 
تركيا قاعدة عسكرية يف قطر (فانجوير جونز 
قاعدتني  روسيا  ومتلك   (2017 وكاسابولغو، 
منذ  موجودة  واحدة  بينها  من  سوريا،  يف 
وسمحت   .(2017 فيله،  (دويتشه   2015 عام 
الروسية  العسكرية  للطائرات  السييس  حكومة 
أوروبا  (إذاعة  مرص  يف  قواعد  من  باالنطالق 
قاعدة  املتحدة  الواليات  ومتلك   .(2017 الحرة، 
منذ  تونس  يف  طيار  بدون  استطالع  طائرات 
وقاعدتني  وريان، 2016)  (انتوس  عام 2016 
التوايل  عىل  و2018،   2014 منذ  النيجر،  يف 

(شميت، 2018).
ميكن للطائرات الحربية األمريكية التزود بالوقود . 13

عىل األرايض الجزائرية (بابوس، 2018( 
مقابلة املؤلف، الجزائر، يناير 2017.. 14

مقابلة املؤلف مع وزير جزائري سابق، الجزائر، . 15
العبارة بشكل واسع من  2017. تُستخدم  يناير 
الحوارات  خالل  الجزائريني  الدبلوماسيني  قبل 

بشأن القضايا األمنية.
صانعي . 16 بني  موحدا  إجامعا  األمر  هذا  يعترب  ال 

يف  مستمر  جدل  فهناك  الجزائريني.  السياسة 
تباينت  املتشددين واملصلحني، وقد  الجزائر بني 

موازين القوى بني املعسكرين مع مرور الوقت.
االقتصاد . 17 عىل  والغاز  النفط  موارد  تهيمن 

صادرات  من   98% تشكل  حيث  الجزائري، 
الدولة. وميثل قطاع النفط والغاز حوايل 45% 
من إجاميل الناتج املحيل وحوايل ثلثي إيرادات 

املوازنة (صندوق النقد الدويل، 2011( 
ملعرفة دور إعادة التوزيع يف السياسة الجزائرية، . 18

راجع لوي (2009، الصفحات 85-83) وإتيش 
(2013، الصفحات 19-13). تجدر اإلشارة إىل 
البالد  مساعدة  يف  بوتفليقة  نجاح  من  جزًءا  أن 
أن يعزى  األهلية ميكن  الحرب  الخروج من  عىل 
وبدء  الحكم  سدة  إىل  وصوله  بني  التزامن  إىل 
ازدهار حركة السلع بني عامي 2000 – 2014، 

والتي أدت إىل رفع أسعار النفط.
أسلحتها . 19 بعض  بتصنيع  الجزائر  تقوم  كام 

ذلك  عىل  األمثلة  وتشمل  وذخائرها.  الصغرية 
صنع  من   -  56 طراز  من  الهجومية  البنادق 
امليكانيكية  البناءات  (مؤسسة  خنشلة  شكة 
عيار  من  وخراطيش   (2012 انزار،  خنشلة؛ 
رسيانة  شكة  صنع  من  ملم   39  ×7.62
اندرز،  رسيانة؛  الصناعية  اإلنجازات  (مؤسسة 

2015، الصفحة 177( 
20 . ،2017 لعام  العسكرية  املوازنة  لتقرير  وفقاً 

 2016 عام  يف  الدفاع  عىل  الجزائر  إنفاق  بلغ 
وتصل  املحيل.  الناتج  إجاميل  من   7% نسبة 
دوالر  مليارات   6 بلغت  التي  الدفاع،  ميزانية 
2010، إىل 10.6 مليار دوالر (املعهد  يف عام 
الصفحات  االسرتاتيجية،  للدراسات  الدويل 

358 و359).
يف . 21 أيًضا  الخريطة  هذه  من  نسخة  نرشت 

حرشاوي، 2018.
22 . ،(2012) بورات   ،(2013) ريدل  أيضا  راجع 

كليمنت  املؤلف  يقول   .(2012) وبوخارس 
الجزائرية توظف  االستخبارات  أن جامعة  تيبري 
وخارجيا،  محليا  فردا،   100.000 مجموعه  ما 
وتتمتع مبيزانية سنوية تبلغ 2 مليار يورو (2.4 
ليس  لكن   .(2018 تيبري،  أمرييك؛  مليار دوالر 

هناك دليل يدعم هذا الترصيح.
تدخل . 23 الجزائر  أدانت  ذلك،  من  عامني  قبل 

كوسوفو  يف   1999 مارس  يف  الناتو  حلف 
210). ويف  الصفحة   ،2002 (بكيل وكومنغز، 
دعمت   ،2001 سبتمرب   11 هجامت  أعقاب 
يتعلق  فيام  أفغانستان.  يف  األمريكية  الحرب 
بالجزائريني العائدين من الحرب األفغانية، راجع 

مارتينيز (2006). 
24 . )113 الصفحة   ،2016) ثيوكس  أيضا  راجع 

الفضل إىل  ما ينسب  غالبًا  وبوزونيه (2015). 
سبتمرب  من  الخارجية  وزير  لعاممرة،  رمطان 
2013 حتى مايو 2017، يف إعادة إحياء سياسة 
اإلفريقية.  الصحراء  شبه  يف  الخارجية  الجزائر 
مجلس  الجزائريون  ترأس   ،2013 عام  قبل 
السلم واألمن اإلفريقي ملدة 11 عاما، حيث زادت 
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الجزائر من دورها األمني وشبكاتها يف إفريقيا 
(نيكلز، 2014).

25 . .(19 الصفحة   ،2017) خالد  بن  أيضا  راجع 
النخبة  وحدات  تدريب  لنمط  واستمرارا 
ملكافحة اإلرهاب والحامية يف البلدان املجاورة، 
الرئايس  للحرس  تدريبا  أيضا  الجزائر  توفر 
للحكومة الليبية املعرتف بها دوليا يف طرابلس 

(الحارايت، 2017(
26 . .(484 الصفحة   ،2017) بانيري  أيًضا  راجع 

النصف  عرب  املتنامي  فرنسا  نفوذ  أجل  من 
 )2017) حرشاوي  راجع  أفريقيا،  من  الشاميل 
مببادرات  واشنطن  ترحب  كام   .(2017) وبويل 
أن  حيث  أيًضا،  روما  تظهرها  التي  “القيادة” 
ليبيا  ويف  النيجر  يف  عسكري  وجود  إليطاليا 
ثروش،  األملانية،2017؛  األنباء  (وكالة  نفسها 
2017؛ فاتو كوتيديانو، 2018). وقال دبلومايس 
مثل  األفريقية  األزمات  أن  سابق  بارز  أمرييك 
األزمة يف ليبيا كانت “فرصة سانحة أيضاً لدفع 
فرنسا وبريطانيا، واألوروبيني عموًما، للعب دور 
- يف  الزمنية”  الفرتة  تلك  أكرث حسام يف  أمني 
إشارة إىل حقيقة أن معظم القارة األفريقية تقع 
تقع  التي  الطول  خطوط  نفس  ضمن  جغرافيا 
واشنطن  املؤلف،  (مقابلة  األوروبية  الدول  عليها 

العاصمة، أبريل 2014).
من . 27 بالرغم  مايل  يف  األمني  للتدهور  بالنسبة 

عملية “برخان” الفرنسية، راجع اإلفادات املقدمة 
الشيوخ  (مجلس  الفرنيس  الشيوخ  مجلس  أمام 

الفرنيس، 2018).
مقابالت املؤلف مع مسؤولني فرنسيني، باريس، . 28

أبريل 2018.
التعامل . 29 لنهج عسكري يف  بشأن تحيز باريس 

بويل  راجع  الجيوسياسية،  األزمات  مع 
(2016) وغوتشاوا وجيزيل وآخرين (2018). 
أوىص    2014 سبتمرب  منذ  املثال،  سبيل  عىل 
يف  العسكريني  والقادة  الدفاع  وزير  من  كل 
ليبيا  يف  بالدهم  تتدخل  بأن  مرات  عدة  فرنسا 
(صحيفة لو فيغارو، 2014؛ مريسيه، 2015أ؛ 
واحدة  الجزائرية  املعارضة  وكانت  2015ب). 
من بني عدة أسباب لعدم حدوث تدخل فرنيس 

رصيح خالل تلك الفرتة.
راجع أيضا هوفبوست ألجري(2014). بعيدا عن . 30

بني  ضمنية  قاعدة  توجد  اإلنسانية،  املساعدات 
صانعي القرار األمني يف الجزائر بشأن رضورة 
أجل  من  املستوى  متدين  التهريب  مع  التساهل 
الحفاظ عىل نوعية حياة القبائل العابرة للحدود 

(مغرييس، 2017، الصفحة 35(
مقابلة املؤلف، الجزائر، يناير 2017.. 31
األركان . 32 لجنة  الجزائريون  أنشأ   ،2010 عام  يف 

إقليمية  تعاون  آلية  وهي  املشرتكة،  العملياتية 
كام  تامرناست.  يف  مقرها  اإلرهاب  ملكافحة 
إنشاء وحدة دمج وارتباط يف  أجل  ضغطوا من 
نفس العام (منظمة التنمية والتعاون االقتصادي/ 
نادي الساحل وغرب إفريقيا، 2014، الصفحات 
روجت  عندما  سنوات،  أربع  وبعد   .(207-208
التابعة للمجموعة  القوة املشرتكة  باريس إلنشاء 
فقد   ،G5-Sahel الساحل  ملنطقة  الخامسية 
القامئة.  الجزائر  مبادرات  إىل حد كبري  تجاهلت 
من  مفيد  غري  يعترب  السيايس  التنافس  وهذا 

منظور األمن والفعالية.

راجع سليامن (2017)، بريدوكس (2017)، أبا . 33
.(2016)

وموراجيا . 34 الندارو   ،(2016) جوبريت  راجع 
(2016) وحرشاوي (2017).

القوات . 35 من  متقاعد  ضابط  مع  املؤلف  مقابلة 
املسلحة الجزائرية، وهران، يوليو 2017.

هذا التخوف بالذات لدى القيادة الجزائرية ساهم . 36
يف االجتامع الذي ُعقد يف قرية عني أميناس بني 
الرئيس الجزائري زروال والزعيم الليبي القذايف، 
يف 19 أبريل 1995. وقدم البيان املشرتك إدانة 
(الدفاع  املتطرفة  اإلسالمية  للحركات  رسمية 

الوطني، 1996، الصفحة 100(
توقع . 37  ،1999 عام  اإلفريقي  االتحاد  نشأة  منذ 

والقائد  املستفيد  هو  بلده  يكون  أن  القذايف 
 ،2007 وكارلبريغ،  (عثامن  للمنظمة  الرئييس 
مشاركته  الجزائر  تستطع  ومل   .(58 الصفحة 
تتمحور  التي  األفريقي  لالتحاد  رؤيته  يف 

ليبيا. حول 
مقابلة املؤلف، تونس، مارس 2017.. 38
مقابلة املؤلف، واشنطن العاصمة، مايو 2017.. 39
مقابلة املؤلف، واشنطن العاصمة، مايو 2017.. 40
كان قلق الجزائر مرتبطا بأنشطة القاعدة بشكل . 41

عام وليس بقائد متشدد بعينه. وشعرت الجزائر 
بأن االنقسام بني األطراف الليبية وغياب القانون 
يف ليبيا كان سيدعم ال محالة شكاء القاعدة يف 

شامل أفريقيا، وهو ما حصل بالفعل.
بالنسبة ملتشددي جبهة البوليساريو الذين قاتلوا . 42

 ،2011 حرب  خالل  القذايف  قوات  جانب  إىل 
وفيتزباتريك   ،(2011) غابريل  أيضا  راجع 
منفصل  وبشكل   .(2011) وكولني   (2011)
عن جبهة البوليساريو، يزعم بعض املراقبني أن 
إىل  مباشة  واألسلحة  اإلمدادات  قدمت  الجزائر 
 2011 حرب  من  األوىل  األشهر  خالل  املوالني 
وأظهرت   .(226 الصفحة   ،2012 (كورين، 
الوثائق التي تم العثور عليها يف مكاتب النظام 
يعتزم  كان  القذايف  أن  طرابلس  سقوط  بعد 
استرياد أسلحة صينية عرب الجزائر بحلول أواخر 
يوليو 2011 (مكلوري، 2011). عىل الرغم من 
الجزائر  دعم  فإن  بعيد،  إىل حد  األمر ممكن  أن 
غري املباش أو املباش لنظام القذايف خالل عام 

2011 مل يتم إثباته أو نفيه.
مقابلة املؤلف مع شاهد عيان من الزنتان، تونس، . 43

مارس 2018.
44 . 29 يف  طرابلس،  سقوط  من  قليلة  أيام  بعد 

الخارجية  وزير  التقى   ،2011 أغسطس 
املجلس  وزراء  برئيس  مدليس  مراد  الجزائري 
القاهرة  يف  جربيل  محمود  االنتقايل  الوطني 
الجزائر  واعرتفت   .(2011 وجوزت،  عزة  (بو 
باملجلس الوطني االنتقايل بعد ثالثة أسابيع، يف 
فيه  اعرتفت  الذي  الشهر  نفس  وهو   - سبتمرب 
 )2011 الدويل،  فرنسا  (راديو  باملجلس  الصني 

.(RFI ، 2011)
يناير . 45 يف  عيل  بن  بالرئيس  اإلطاحة  أعقاب  يف 

تكن  مل  أشهر  ستة  فرتة  تونس  شهدت   ،2011
متلك خاللها فعليا جهاز أمن حدودي (مجموعة 
األزمات الدولية، 2013، الصفحة 16). يف حني 
مل يكن هذا األمر مرتبطًا باألزمة الليبية، فقد أدى 
خالل  الجزائر  شهدتها  التي  الصدمة  تفاقم  إىل 

الفرتة 2011-2013.

ليبيا”، . 46 من  األسلحة  “انتشار   ،1 اإلطار  راجع 
الصفحة 11.

املغرب . 47 بالد  يف  القاعدة  تنظيم  ظهر 
عام  للقاعدة، يف  تابع  تنظيم  اإلسالمي، وهو 
الحرب  من  نجت  متطرفة  جامعة  من   2007

الجزائر. األهلية يف 
كان مقتل 14 جنديًا جزائريًا يف 15 أبريل 2011 . 48

خالل هجوم عىل ثكنات الجيش يف عزازقة هو 
الفرع  شنها  جريئة  هجامت  عدة  بني  من  األول 
بالقرب  اإلسالمي  املغرب  يف  للقاعدة  الشاميل 
وقد   .(2011 (حموم،  العاصمة  الجزائر  من 
الباحثني  قبل  من   2011 هجامت  تفسري  تم 
لعدم  مباش  كانعكاس  الجزائريني  واملسؤولني 
يف  (ليبوفتش،2011).  ليبيا  يف  االستقرار 
والجهاد  التوحيد  2011، هاجمت حركة  أكتوبر 
يف غرب إفريقيا، وهي جامعة حديثة منشقة عن 
القاعدة، قادها مقاتلون من قبيلة عربية مستقرة 
من  بالقرب  لالجئني  مخيامً  مايل،  يف  غاو  يف 
من  ميال   30 بعد  عىل  الجزائر  غرب  تندوف 
الحدود املوريتانية. وقام املهاجمون باختطاف 3 
عامل إغاثة أحدهم إيطايل واثنان منهم إسبانيني 
األنباء  وكالة  2011؛  تلغراف،  ذا  (صحيفة 

الفرنسية، 2012ب)
“جنوب . 49 تعريف  تم  هذه،  اإلحاطة  ورقة  يف 

الواقع  للبالد  الوطني  اإلقليم  بأنه  الجزائر” 
عىل  تقريبًا  يقع  والذي  األغواط،  مدينة  جنوب 

خط العرض 34.
عىل . 50 املتمردون  استوىل  املثال،  سبيل  عىل 

أبو  قرص  من  بالقرب  يقع  لألسلحة  مستودع 
 .2011 الواقع جنوب رست، خالل حرب  هادي 
كام تم االستيالء عىل كميات كبرية من األسلحة 
يف  املنترشة  األسلحة  مستودعات  من  والذخائر 

منطقة طرابلس الكربى.
املغرب . 51 بالد  يف  القاعدة  مقاتيل  عدد  يقدر 

من  500  بأقل  الجزائر  يف  النشطني  اإلسالمي 
مقاتل. كام يجب إضافة بضع عرشات من مقاتيل 
األرقام  هذه  الرقم.  هذا  إىل  اإلسالمية  الدولة 
وتم  مستقل.  جزائري  أمن  محلل  من  مقدمة 
رسمي  غري  بشكل  التقديرات  هذه  حجم  تأكيد 
من قبل أشخاص آخرين متت مقابلتهم. مقابلة 
املؤلف، الجزائر، أبريل 2017. راجع أيضا بشري 

وخريف (2017) وزروقي (2018).
النسبي . 52 اإلهامل  يساعد  املثال،  سبيل  عىل 

باماكو  يف  املركزية  الحكومة  جانب  من 
النتشار  مالءمة  أكرث  مايل  شامل  جعل  يف 
املغرب  بالد  يف  بالقاعدة  املرتبطة  الجامعات 
جهود  تتكلل  مل  ذلك،  عىل  عالوة  اإلسالمي. 
األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املتحدة  األمم  بعثة 
”برخان“  وعملية  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق 
الفرنسية يف رصاعها ضد الجامعات الجهادية 

بالنجاح. هناك 
مصطلح . 53 يشري  هنا   .(2015) فوزي  راجع 

طولها  البالغ  الحدود  إىل  الرشقي”  “الجناح 
تونس  عن  الجزائر  تفصل  التي  ميل   1200
تونس  يف  مركزي  أمن  جهاز  ويوجد  وليبيا. 
قواتها  الجزائر  وتوزع  ليبيا،  يف  ليس  ولكن 
األفراد  عدد  يكون  قد  لذلك.  تبعاً  العسكرية 
الحدود والبالغ 23,000   املتمركزين عىل طول 
ألنه صادر  ما  إىل حد  فيه  مبالغا  رقام  شخصا 
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خبريا  لكن  نفسها.  الجزائرية  الحكومة  عن 
تقريبي  كتقدير  به  أقر  مستقال  جزائريا 
يف   .(2017 أبريل  الجزائر،  املؤلف،  (مقابلة 
مركز  ستنشئ  أنها  الجزائر  أعلنت   ،2014 عام 
تنفيذ  تم  وإذا  عسكرية).  (منطقة  سابع  قيادة 
القامئة  الرابعة  العسكرية  املنطقة  املبادرة، فإن 
قيادتها يف ورقلة وتغطي حدود  التي توجد   -
املجاورة  املناطق  من  وأجزاء  ليبيا  مع  الجزائر 
مع النيجر وتونس - سوف تنقسم إىل قسمني 

(بن خالد ، 2015).
إحدى . 54 يف  سياسية  علوم  أستاذ  تقييم  حسب 

الدبلوماسية  فإن  الجزائر،  يف  الجامعات 
عملها  طريقة  يف  مقرصة  “تعترب  الجزائرية 
تنفيذ  عىل  قدرتها  تكون  فرمبا  امليدانية”. 
كانت  رمبا  أو  للغاية،  محدودة  فعليا  سياستها 
كالهام.  أو   - للغاية  محدودة  ذلك  يف  رغبتها 
وأضاف الباحث أن الجزائر ال تستثمر ما يكفي 
مقابلة  األمن خارج حدودها.  توفر  املال وال  من 

املؤلف، الجزائر، يناير 2017.
الجوي . 55 الدفاع  أنظمة  “وضع   3 اإلطار  انظر 

املحمولة”، الصفحة 14.
56 . ،2009) ونريغويزيان  كوردزمان  أيضا  راجع 

الصفحة 62)، سبليرتز (2011)، بالك (2013( 
وتشيفريز (2013).

صحيفة . 57 يف  الصادرة  املقالة  أن  من  الرغم  عىل 
الوثيقة  هي   2011 أكتوبر  يف  سرتيت  وول 
أياً  أن  إال  الرقم،  هذا  تذكر  التي  الوحيدة  العامة 
متت  التي  الغربية  العسكرية  الشخصيات  من 
مقابلتها لهذه الورقة مل يعرتض عىل دقته. وأفاد 
طن؟  ألف   20“ بقوله  متقاعد  بريطاين  جرنال 
الخليج[  ]دول  لكنهم  ]الدقيق[،  الرقم  أعرف  ال 
(التأكيد يف  واألموال  املعدات  من  الكثري  ضخوا 
فرباير  لندن،  املؤلف،  مقابلة  األصيل،  النص 
2014). وقال أدمريال بحري متقاعد من البحرية 
األمريكية: “كانت املساعدة امليدانية ]التي قدمتها 
دول الخليج[ للمقاومة مهمة للغاية” (مراسالت 
الخرباء  فريق  أقر  وقد   .(2014 أبريل  املؤلفني، 
التابع ملجلس األمن املعني بليبيا بانتهاكات قطر 
لحظر األسلحة الصادر عن مجلس األمن (مجلس 
وأخرب   .(15-16 الصفحات   2013 األمن، 
الخرباء  فريق  للقذايف  املناهضون  املسؤولون 
حوايل  حمولة  قدمت  قد  كانت  قطر  دولة  بأن 
يوليو  بحلول  واألسلحة  الذخرية  من  طائرة   20
2011. (ال يشمل هذا الرقم األسلحة املنقولة بحراً 
أو عرب السودان أو عرب طرق برية أخرى؛ مجلس 

األمن، 2012 ، الصفحة 24).
اإلجاملية . 58 األوزان  الحسابات  هذه  تفرتض 

 10 يضم  صندوق  لكل  غراما  كيلو   65 التالية: 
غراما  كيلو   49.5 و   AK-47 طراز  من  بنادق 

لكل 3000 طلقة.
59 . )2012) وشميدت  ومازيتي  رايزن  أيضا  راجع 

وغييل (2011).
لالطالع عىل مناقشة وجود األسلحة الرتكية يف . 60

األمم  من  املفروض  األسلحة  حظر  خالل  ليبيا 
املتحدة، راجع شانزير (2015). 

مقابلة املؤلف، الجزائر، أبريل 2017.. 61
عىل النقيض من ذلك، فإن عدد مخابئ األسلحة . 62

يف الجزء الشاميل من البالد، ومعظمها بقايا من 
تسعينات القرن املايض، أقل (قاسمي، 2017).

يكون . 63 قد  الجزائري  الجيش  أن  من  الرغم  عىل 
لديه حافز بسيط للمبالغة بشأن طبيعة عمليات 
ضبط األسلحة التي يقوم بها، إال أن اإلحصائيات 
لرصد  مفيدة  وسيلة  توفر  تزال  ال  الرسمية 

التوجهات والكميات من تقديرات هذه األرقام.
يعد الرصاص مهام للمقاتلني ألنه أكرث ندرة من . 64

البنادق.
الصفحات . 65  ،2018) الجيش  مجلة  راجع 

.(22-23
منشقة . 66 جامعة  هاجمت   ،2012 مارس  يف 

مدينة  يف  عسكريًا  موقًعا  القاعدة  تنظيم  عن 
الفرنسية،  األنباء  (وكالة  الجزائرية  تامرناست 
الجزائرية  املسلحة  القوات  تغامر  ومل  2012أ). 
مبهاجمة معاقل حركة الجهاد والتوحيد يف غرب 
انتقامية  بعمليات  والقيام  مايل  شامل  إفريقيا 
الصفحة 49). بعد شهر من  (بورتر، 2015ب، 
ذلك، اختطفت حركة الجهاد والتوحيد يف غرب 
غاو  يف  جزائريني  دبلوماسيني  سبعة  إفريقيا 
احتجاز  وتم   .(2014  ،24 (فرنسا  مايل  يف 
اثنان  توىف  بينام  28 شهرا،  ملدة  رهائن  خمسة 
منهام، مبا يف ذلك نائب القنصل. ومع ذلك، فإن 

الجزائريني مل يعربوا حدودهم.
جامعة . 67 وهي  الخاصة،  الردع  قوة  نفوذ  يزداد 

وهي  طرابلس.  يف  املسلحة،  كارا  الرؤوف  عبد 
أنها  وتدعي  متشدد  سلفي  توجه  ذات  جامعة 
املسلمني  واإلخوان  الجرمية  مبكافحة  ملتزمة 
والدولة اإلسالمية (تريو، 2017). ويؤكد بعض 
أعضاء جامعة كارا املسلحة أن الدولة الجزائرية 
مقابلة  الجامعة.  مع  اتصال  خطوط  أنشأت  قد 
عبد  يعترب   .2016 سبتمرب  طرابلس،  املؤلف، 
وجهاديا  مؤثر  ليبي  أعامل  رجل  بلحاج  الحكيم 

سابقا وزعيام إسالميا.
قبل . 68 من   2014 عام  حادثة  تفاصيل  رسد  تم 

شخص من الزنتان مطلع عىل ميليشيات املدينة 
املختلفة وقادتها (مقابلة املؤلف، تونس، مارس 
الجزائر  يف  مستقل  أمني  خبري  وقدم   .(2018
الزنتان  من  الشخص  وصف  مع  متوافقة  إفادة 
(مقابلة املؤلف، الجزائر، أبريل 2017). وبشكل 
منفصل، قال عضو مدين بارز يف قيادة الزنتان 
الجزائر.  مع  ممتازة  بصداقة  تتمتع  مدينته  أن 

مقابلة املؤلف، تونس، نوفمرب، 2017.
عىل . 69 عمليات  أجرت  الجزائر  أن  من  الرغم  عىل 

األرايض التونسية قبل عام 2014 بشكل رسي، 
فإن االتفاق الرسمي مع تونس يعد معلامً هاما.

مقابلة املؤلف، الجزائر، أبريل ، 2017.. 70
مقابلة املؤلف، تونس، مارس 2017.. 71
متاًما . 72 مدركون  الجزائريني  املسؤولني  أن  يبدو 

وعىل  الليبية:  للساحة  املتكافئة  غري  للطبيعة 
فارغ،  شبه  يعد  الذي  مرص،  غرب  من  النقيض 
مكتظون  الجزائر  شق  وشامل  تونس  فإن 
من  أقل  فإن  أهمية،  أكرث  نحو  وعىل  بالسكان. 
ويرتكز  برقة.  يف  يعيشون  ليبيا  سكان  ثلث 
البالد،  من  الغريب  النصف  يف  اآلخران  الثلثان 
الشاميل  الربع  منها يف  العظمى  الغالبية  وتقع 
الغريب، يف إقليم طرابلس. وإذا ثبت أن تكتيكا 
حربيا معينا يعترب مدمرا يف برقة، فإنه سيكون 

أكرث تدمريا من ذلك بكثري يف غرب ليبيا.
ما زال حوايل 100 متشدد من الجهاديني فارين . 73

جبال  يف  تونس،  غرب  يف  العدالة  وجه  من 

بوزيد،  وسيدي  والكاف  والقرصين  جندوبة 
2017). والكثريون منهم جزائريون  (الجريدة، 
يلجؤون إىل هناك للفرار من “عمليات التنبيش” 
الجزائرية يف  السلطات  بها  تقوم  التي  املتكررة 
وغريها  الجهادية  الخاليا  هذه  وتنتظر  الجوار. 
تدهور الظروف األمنية، عىل أمل أن يتيح لها هذا 
األمر إنشاء ممر إىل الجزائر ونقل األسلحة قبل 

تنفيذ الهجامت هناك (عياري، 2015).
مقابلة املؤلف، الجزائر، أبريل 2017.. 74
للحصول عىل دراسة تفصيلية حول أسباب عدم . 75

األمنية  الديناميكيات  بني  التمييز  عىل  القدرة 
للمغرب العريب ومنطقة الساحل، راجع مارتينيز 

وبورسب (2017).
مقابلة املؤلف، لندن، فرباير 2014.. 76
الجزائر . 77 عززت   .(2012) بوخارس  أيضا  راجع 

يف  مايل  شامل  يف  الجهادية  الحركة  فعليا 
منتصف العقد األول من القرن الحايل عن طريق 
مالحقة جزء من الجامعة السلفية للدعوة والقتال 
التي تعترب سلف تنظيم القاعدة يف بالد املغرب 

اإلسالمي من شامل الجزائر إىل الصحراء.
شهدت . 78  ،2011 لعام  السابقني  العقدين  يف 

الجزائر العاصمة عدة نجاحات يف املساعدة عىل 
تعاملها  وخالل  مايل.  شامل  يف  السالم  إقامة 
غايل  ترصف  شهدت  فقد  املختلفة،  األزمات  مع 
كزعيم علامين لتمردات مسلحة له نفوذ سيايس 
سامل،  م.  (ولد  القوية  إيفوغاس  قبيلة  عىل 

2014، الصفحة 143( 
مقابلة املؤلف، لندن، فرباير 2014. . 79
للهجوم . 80 العسكرية  أجلهوك  القاعدة  تعرضت 

الدين، والقاعدة يف بالد  من قبل جامعة أنصار 
املغرب اإلسالمي، والحركة الوطنية لتحرير أزواد 
يف منتصف يناير 2012، مام أسفر عن مجزرة 
من  الرغم  (عىل  شخًصا   128 حوايل  فيها  قتل 
أن بعض املصادر تؤكد أن الرقم كان يف الواقع 
حصيلة  إىل  وإضافة  شخصا).   153 إىل  أقرب 
القتىل، فإن تفاصيل الهجوم ال تزال تحيط بها 

الكثري من الشكوك (توشارد، 2013).
راجع (نوتني، 2014، الصفحة 137). ملزيد من . 81

التحليل عن الفشل الدبلومايس الجزائري يف مايل 
2012، راجع لوناس (2014، الصفحة 49).

مقابلة املؤلف، واشنطن العاصمة، مايو 2017.. 82
كبرية . 83 بدرجة  الجزائر  حّسنت   ،2013 عام  يف 

عملية تبادل معلوماتها االستخباراتية مع باريس 
أمرييك  مسؤول  مع  املؤلف  (مقابلة  وواشنطن 
واشنطن  الساحل،  املغرب-  األمن يف  يركز عىل 
الجزائر  قدمت  كام   .(2017 مارس  العاصمة، 
يف  تدخلهم  أثناء  للفرنسيني  اللوجستي  الدعم 

مايل (نوتني، 2014، الصفحة 258).
قبل أن يصبح عضوا بارزا يف تنظيم القاعدة يف . 84

الجزائري  الجهادي  كان  اإلسالمي،  املغرب  بالد 
مختار بلمختار من قدامى املحاربني يف الجامعة 
اإلسالمية املسلحة يف الجزائر والجامعة السلفية 
للدعوة والقتال (هارمون، 2014، الصفحة 57). 
عني  عىل  بالهجوم  أمره  الذي  الفريق  يكن  مل 
حرصي  بشكل  مكونا   2013 يناير  يف  أميناس 
أيًضا  يضم  كان  بل  جزائريني،  مواطنني  من 
(ليبوفتش،  أخرى  وجنسيات  وليبيني  تونسيني 
العابرة  الطبيعة  عىل  التشديد  وينبغي   .(2013

للحدود لهذا التنظيم.
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مقابلة املؤلف، تونس، مارس 2017.. 85
راجع أيضا صحيفة لوموند، (2011) ومالبورنت . 86

.(2011)
العاصمة، . 87 واشنطن  خبري،  مع  املؤلف  مقابلة 

مايو 2017.
مليون . 88  40 مبلغ  كان  إذا  ما  واشنطن  تحدد  مل 

دوالر يشمل األموال املخّصصة لربنامج الرشاء.
مقابلة املؤلف، واشنطن العاصمة، مايو 2016.. 89
مقابلة املؤلف، الجزائر، أبريل 2017.. 90
مقابلة املؤلف الهاتفية، تل أبيب، أبريل 2017.. 91
مقابلة املؤلف الهاتفية، تل أبيب، مارس 2017.. 92
مختلف . 93 مع  للحوار  الباب  الجزائر  فتحت 

أن  بعد  فقط   2014 يف  الليبيني  اإلسالميني 
يشهد  السيايس  اإلسالم  تأثري  أن  من  تأكدت 
وهو  املنطقة،  أنحاء  جميع  يف  مستمرا  تراجعا 
 ،2016 (لينخ،   2013 عام  أوائل  يف  بدأ  اتجاه 

الصفحة 166؛ بارغيتري، 2016، الصفحة 4).
من . 94 كجزء  للجزائر  زيارته  إىل  النايض  تطرق 

يف  هرييتيج  ملؤسسة  مؤمتر  يف  ترصيحاته 
واشنطن العاصمة، يف 7 مارس 2017.

مقابلة املؤلف الهاتفية، يوليو 2018، مرصاتة.. 95
خالل حرب عام 2011، وجد القذاذفة يف مدينة . 96

يتذكر  حيث  الجزائر.  يف  ملجأ  الجنوبية  سبها 
أحد سكان سبها ما حدث بقوله: “متت معاملة 
كانت  الجزائر[.  ]يف  جيدة  معاملة  القذاذفة 
ا، وكانت األمور  الديناميكيات يف سبها قبليّة جدًّ
الجيش،  يف  كان  شخص  أي  عىل  جًدا  صعبة 
القّذايف[، أو  أو شغل منصبا حكوميا ]يف عهد 
سليامن  ألوالد  والطاعة  الوالء  فروض  يقدم  مل 
]قبيلة عربية محلية[. عاد القذاذفة تدريجيا من 
معظمهم  وعاد  أموالهم.  نفدت  عندما  الجزائر 
2014، عندما كان أوالد سليامن  يف أواخر عام 

مشغولني يف القتال ]مع التبو[.
مقابلة املؤلف، طرابلس، سبتمرب 2016.

عملت . 97 مامثلة،  سالم  مبادرة  قطر  تطلق  أن  قبل 
والطوارق  التبو  بني   رئييس  كوسيط  الجزائر 
يف مدينة أوباري (ليبيا هريالد، 2015؛ موراي، 
2017، الصفحة 14). عيل كنا هو شخصية من 
(موراي،  وحفرت  الجزائر  من  مقربة  الطوارق 

2017، الصفحة 14؛ فرميان، 2016).
حكومة . 98 عنه  نشأت  الذي  الصخريات،  اتفاق 

الحل  يستبعد  يناير 2016،  الوطني يف  الوفاق 
للقوات  املدين  الحكم  عىل  ويشدد  العسكري 
ممكن  عدد  أكرب  إشاك  إىل  يدعو  كام  املسلحة. 
األمم  (بعثة  الليبيني  السياسيني  املتنافسني  من 
اليعقويب،  2016؛  ليبيا،  يف  للدعم  املتحدة 
2015). كان الجزائريون من بني األكرث إرصارا 
وقد  2015أ).  (بورتر،  السيايس  اإلندماج  عىل 
بريطانيا  اآلخرون  الفعليون  املؤيدون  شمل 

العظمى وإيطاليا والواليات املتحدة.
مقابلة املؤلف، واشنطن العاصمة، 2017.. 99

توقيع . 100 رعاية  الفضل يف  كل  أن  من  الرغم  عىل 
عام  يف  املغرب  إىل  ذهب  الصخريات  اتفاق 
تخريب  عن  امتنعت  الجزائر  أن  إال   ،2015
ليبيا  بشأن  األمنية  الجزائر  فمخاوف  العملية. 
الَغلَبَة  لها  كانت  العسكرية  للحلول  ورفضها 
عىل عدائها مع الرباط. ورصح خبري يف شؤون 
أوباما يف ذلك  إدارة  الساحل عمل يف  املغرب- 
املسودات  اكتامل  “بعد  له:  تسجيل  يف  الوقت 
ربيع  يف  الليبي  السيايس  االتفاق  من  األوىل 

قبل  من  عنيف  هجوم  هناك  كان   ،2015 عام 
سهام  املغاربة  وجه  حيث  املثقفة.  النخبة 
الجزائريون  ووجه  الجزائريني  إىل  انتقاداتهم 
األمر  هذا  لكن  املغاربة.  إىل  انتقاداتهم  سهام 
بينهم  الفعيل  تأثري عىل اإلجامع  أي  له  مل يكن 
وبشكل  الليبي.  السيايس  االتفاق  بخصوص 
هناك  كان  األشهر،  تلك  خالل  للدهشة،  مثري 
الذي  االتفاق األسايس  التباعد بشأن  القليل من 
الحل  حول  واملغرب  الجزائر  بني  قامئاً  كان 
السيايس  الحل  وهو  لليبيا  بالنسبة  األفضل 

وليس الحل العسكري. 
مقابلة املؤلف، واشنطن العاصمة، مايو 2017

مقابلة املؤلف، الجزائر، يناير 2017.. 101
أحياء . 102 يف  مستقرا  بلحاج  كان  الوقت،  ذلك  يف 

بعد  عىل  يقعان  اللذان  الجمعة،  وسوق  الزناتة 
ثالثة أميال تقريباً جنوب شق أبو ستة (مقابلة 

املؤلف، طرابلس، سبتمرب 2016).
يف يونيو 2017، ذهب رئيس املؤسسة الوطنية . 103

إىل  الله  صنع  مصطفى  طرابلس  يف  للنفط 
الجزائري  الخارجية  بوزير  التقى  حيث  الجزائر 
“حامية”  إىل  يدعو  مشرتك  بيان  إصدار  قبل 
االجتامع  إن مجرد حدوث  النفطية.  ليبيا  أصول 
يشري إىل إمكانية قيام الجزائر بدور أمني أكرث 
مرونة خارج حدودها الرشقية (صعدة، 2017). 
شكات  بني  الوثيقة  املحتملة  الرشاكة  وحول 
أيضاً  راجع  والجزائرية،  الليبية  الوطنية  النفط 

ليبيا هريالد (2017).
نوفمرب . 104 يف   .(2014) اوغارتشينسكا  راجع 

الجزائر  بأن  الغريب  اإلعالم  أخرب حفرت   ،2014
قدمت له أسلحة (باتيستيني، 2014).

مع . 105  2017 ديسمرب  يف  أجريت  مقابلة  يف 
عىل  يكن  مل  إنه  مازحا  حفرت  قال  الصحافة، 
لكنه  ليبيا.  الجزائرية يف  الوساطة  علم بجهود 
يكونوا  أن  ميكن  الجزائريني  أن  أيضا  أضاف 
عربية.  دولة  “إنها  قائال:  محايدين،  وسطاء 
التي  األمور  من  الليبيني  وحدة  عىل  والحفاظ 
تهم الجزائر بقدر ما يرضها تفرقهم” (دو سان 

برييه، 2018).
لحفرت . 106 موال  شخص  اتهم   ،2014 ديسمرب  يف 

السلطة  الجهاديني يف  تثبيت  الجزائر مبحاولة 
يف ليبيا (الوسط، 2014). ويف يونيو 2017، 
حفرت  ائتالف  باسم  الرسمي  الناطق  اتهم 
اإلسالميني  ملساعدة  بالتآمر  الجزائر  املسلح 
آخرون  واتهمها  ليبيا.  غرب  عىل  السيطرة  يف 
لغرض  ليبيا  يف  السيايس  االندماج  بتشجيع 
ليبيا،  الخطرين يف  اإلسالميني  إبقاء  هو  وحيد 
ليبيا  من  بدالً  الجزائر  سيخرتقون  كانوا  الذين 
أخرى  2017). أصوات  العربية،  اليوم  (روسيا 
معادية لإلسالميني يف ليبيا تتحدث عن تواطؤ 
خطري بني الجزائر وقطر (ليبيا تاميز، 2017).

ووهريي . 107  (2018) حرشاوي  أيضا  راجع 
وفيام   .(263  ،183 الصفحات   ،2018)
يف  األجنبي  للتأثري  قناة  حفرت  بكون  يتعلق 
املرموقون  املوظفون  مييل  الساحل،  املغرب- 
رئيسيني.  رأيني  عن  التعبري  إىل  الجزائريون 
املخرضمون  الدبلوماسيون  يربهن  ما  عادة 
أن  حني  يف  القلق  من  أعىل  مستوى  عن 
تفاؤال.  أكرث  واألمنيني  العسكريني  املسؤولني 
فهم ينظرون إىل ليبيا من منظور أكرث ضيقاً، 

وبالتايل يرون حفرت جزء من الحل.

يعتقد الجيش الجزائري أن ليبيا تحتاج، قبل كل . 108
يشء، إىل جيش قوي قادر عىل ضامن أمن ميتد 
ضابط  عن  نقالً   ،2017 (بشري،  حدودها  إىل 
عسكري جزائري). هذا الجانب من “االفتقار إىل 
القوة” له أهمية قصوى. فغالباً ما يرُبز معسكر 
القوة  من  يكفي  ما  ميتلك  أنه  عىل  نفسه  حفرت 
وغرب  طرابلس  عىل  للسيطرة  الالزمة  الربية 
يشاطره  ال  الرأي  وهذا   .(2017 (غامني،  ليبيا 
يشعرون  حيث  واسع،  نطاق  عىل  الجزائريون 
ليس  لحفرت  العسكري  االئتالف  أن  من  بالقلق 
جيًشا نظاميًا، وبالتايل يفتقر إىل القوة الالزمة 
للسيطرة عىل ليبيا بأكملها. أدى افتقار حفرت إىل 
القوة الربية إىل اعتامده عىل طائراته والطائرات 
إىل  واإلمارات)  وفرنسا  مرص  (من  األجنبية 
(هاموند،  امليدان  يف  األجانب  املرتزقة  جانب 
2016؛  أفريل،  2017؛  تسفيتكوفا،  2018؛ 
ديالالند، 2018) . وهذا يفرس ملاذا كانت الحملة 
ومشكوك  وفوضوية  دولية  الناتجة  العسكرية 
بها (اوبرييل، 2014). عالوة عىل ذلك، ال متلك 
التي  األرايض  عىل  كافية  سيطرة  حفرت  قوات 
2018). ويفرس هذا  استولت عليها (حرشاوي، 
بشأن  املستمرة  الجزائر  مخاوف  الضعف جزئيا 

الجيش الوطني الليبي التابع لحفرت.
تم إدراج عبد الحكيم بلحاج عىل القامئة السوداء . 109

كإرهايب من قبل مرص والسعودية واإلمارات (ذا 
ناشيونال، 2017).

التفاصيل . 110 راجع أفريكا نيوز (2016) ملزيد من 
عن زيارة حفرت.
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وقد . 112 روسيا،  مع  وثيقة  بعالقات  الجزائر  تتمتع 

تعمقت هذه العالقات منذ عام 2006  (مخفي، 
2015، الصفحة 11(
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Assembleé Nationale. 2017. ’Rapport 
d‘information de la mission d‘information 
sur la coopeŕation europeénne avec 
les pays du Maghreb.‘ Documents 
Parlementaires. 18 January. 

Attkisson, Sharyl. 2013. ’Thousands of 
Libyan Missiles from Qaddafi Era 
Missing in Action.‘ CBS News. 25 March. 

Avril, Pierre. 2016. ’Les mercenaires russes 
sortent de l‘ombre en Syrie.‘ Le Figaro. 
27 September. 

Ayari, Michael. 2015. ’La Tunisie saura-t-elle 
montrer l‘exemple.‘ Le Monde. 2 December. 

Babouche, Yacine. 2018. ’Que faisait un 
avion militaire américain à l‘aéroport 
d‘Alger?‘ TSA-Algerie. 22 March. 

Bachir, Malek. 2017. ’Exclusif : Le plan 
secret de la Russie en Libye.‘ Middle 
East Eye (French edition). 23 January. 

— and Akram Kharief. 2017. ’Algeria: 
Tomorrow‘s Battleground for Islamic 
State and Al-Qaeda?‘ Middle East Eye. 
2 April. 

Bamford, David. 2001. ’Algeria ”Gives US 
Terror List“.‘ BBC News. 20 September. 

Barfi, Barak. 2014. ’Khalifa Haftar: 
Rebuilding Libya from the Top-Down.‘ 
Washington Institute for Near East 
Policy. August. 

Battistini, Francesco. 2014. ’Combatto il 
terrorismo anche per voi: se vince in 
Libia arriva in Italia.‘ Corriere della 
Sera. 28 November. 

Belkaid, Akram. 2017. ’Houari Boumediene‘s 
Algeria to the Rescue of Nasser‘s Egypt.‘ 
Orient XXI. 26 September. 

Ben Khalid, Kal. 2015. ’Evolving Approaches 
in Algerian Security Cooperation.‘ 
Combating Terrorism Center at West 
Point, CTC Sentinel, Vol. 8, Issue no. 6 
June. 

Benantar, Abdennour. 2016. ’The State and 
the Dilemma of Security Policy.‘ In 
Luis Martinez and Rasmus Boserup, 
eds. Algeria Modern: From Opacity to 
Complexity. London: Hurst and Co. 

Bennet, James. 2002. ’In Kenya, Three 
Suicide Bombers Attack Hotel Owned 
by Israelis; Missiles Fired at Passenger 
Jet.‘ New York Times. 28 November. 

Bensaci, Chaabane. 2016. ’Le preśident du 
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الفاكس: 2738 732 22 41 +

info@smallarmssurvey.org :الربيد االلكرتوين

نبذة عن مشروع 
تقييم األمن في 

شمال إفريقيا 

من  بدعم  إفريقيا  األمن يف شامل  تقييم  الصغرية/ مرشوع  األسلحة  ملسح  إحاطة  ورقة  هذه 
وزارة الشؤون الخارجية الهولندية ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية الكندية.

ملتابعة مسح األسلحة الصغرية

www.facebook.com/SmallArmsSurvey    

 www.twitter.com/SmallArmsSurvey    

www.smallarmssurvey.org/multimedia   

تقییـم األمــن فــي
شمال أفریقیا


