الجسائر واألمن اإلقليمي:
التسىية الدبلىماسية ألزمة مالي وانعكاساتها المستقبلية على األمن اإلقليمي
د ـ مصطفى صاٌج
أستاذ محاضر ـ أ ـ كلٌة العلوم السٌاسٌة والعالقات الدولٌة جامعة
الجزائر ـ .3
التعرٌف الكالسٌكً للسٌاسة الخارجٌة على أنها ":ذلك الجزء من النشاط الحكومً الموجه نحو الخارج ،أي
الذي ٌعالج -بنقٌض السٌاسة الداخلٌة -مشاكل تطرح فً ما وراء الحدود"( ،)iبٌنما ترى بعض الدراسات
المعاصرة بأن هذا التعرٌف هو تبسٌط لنشاط مركب ومتعدد تقوم به الدولة والفواعل غٌر الحكومٌة فً بٌبة
دولٌة أضحت أكثر تداخال ،سمتها األساسٌة اإلعتماد المتبادل ونتٌجتها انتقال التهدٌدات األمنٌة المتعددة األبعاد
من داخل الدولة إلى خارجها ،بدون إجراءات رسمٌة (جواز سفر أو تأشٌرة) ٌمكن للدولة ذات السٌادة أن
تفرضها على التنظٌمات (اإلرهابٌة وجماعات الجرٌمة المنظمة) ،أو انتشار األمراض المعدٌة من فٌروسات
السارس ،وأنفلونزا الطٌور والخنازٌر ،إلى فٌروس إٌبوال.
وانطالقا من ذلك فإن بعض فقهاء السٌاسة الخارجٌة -أمثال جٌمس روزنو ومحمد السٌد سلٌمٌ -صنفون
السٌاسة الخارجٌة على أنها تلك السلوكٌات التً تقوم بها هٌبة سلطوٌة ،بطرٌقة منظمة ومبرمجة ،قصد تحقٌق
مجموعة من الغاٌات واألهداف فً المحٌط الدولً( ،)iiالمهم هنا هو طرح التساؤل المرتبط بتعرٌف السٌاسة
الخارجٌة ،من حٌث ماهٌة األهداف والغاٌات التً تركز علٌها الجزابر فً سلوكها الخارجً ،تجاه إفرٌقٌا عموما
ومنطقة الساحل اإلفرٌقً خصوصا ،ودورها الدبلوماسً تجاه أزمة شمال مالً على وجه التحدٌد.

أوال -البعد اإلفرٌقً فً السٌاسة الخارجٌة الجزائرٌة :األهداف والوسائل.
تحدد األدبٌات النظرٌة فً السٌاسة الخارجٌة فبتٌن من األهداف الربٌسة التً تسعى الدول لتحقٌقها فً
سلوكها الخارجً(.)iii
تتمثل الفبة األولى فً تلك األهداف التً تخدم المصالح القومٌة أو الذاتٌة للدول ،وتتضمن األمن ،وحماٌة
السٌادة اإلقلٌمٌة ،ودعم األمن القومً ،دعم وتنمٌة كل ما ٌدخل فً إطار المصالح الحٌوٌة للدولة ،وخلق
األوضاع التً تمكنها من ممارسة سٌاسة خارجٌة مستقلة ،وبسط النفوذ القومً.
أما الفبة الثانٌة فإنها تتمثل فً تلك األهداف القومٌة ذات النزعة المثالٌة ومن ضمنها الرغبة فً دعم السالم
العالمً ،والتمكٌن لحكم القانون والعدالة الدولٌة ،ودعم حق الشعوب فً تقرٌر مصٌرها وغٌرها من المبادئ
اإلنسانٌة والقانون الدولً.
وفً هذا اإلطار فإن أهداف السٌاسة الخارجٌة للجزابر تجاه إفرٌقٌا عموما ،ودول الجوار اإلفرٌقً
خصوصا ،ال تخرج عن هاتٌن الفبتٌن من األهداف ،التً تحدد سلوكها الخارجً فً تعاملها الدبلوماسً وفق
االتجاهٌن المتناقضٌن للعالقات الدولٌة ،دابرة التعاون وبناء المصالح المتبادلة مع الدول ،أو المشاركة فً
مسارات التسوٌة السٌاسٌة للنزاعات داخل الدول ،أو ما بٌن الدول.
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وتبرز فئة األهداف المتعلقة بمصالح الدولة القومٌة
الجزابرٌة بشكل واضح فً حالة النزاع فً مالً من خالل
النظرة إلى المتغٌر المتعلق باألمن ،والحفاظ على الوجود القومً،
والتً تظهر أن ما ٌجري فً شمال مالً هو شأن حٌوي بالنسبة
الستقرارها وأمنها الوطنً ،فمن ناحٌة الجغرافٌة السٌاسٌة
(الجٌوبولٌتٌكس)(*) تعد مالً دولة تماس مع الجزابر بحدود
شاسعة فً جنوبها التً تمتد إلى  0011كلمٌ ،ضاف إلٌها التداخل
اإلجتماعً من خالل العنصر البشري (التوارق) المنتشر ما بٌنها
وما بٌن دول الجوار فً الجنوب ،مع ما تحمله حالة الالإستقرار
المستمر وبالخصوص ذلك المتمثل فً تدفق الالجبٌن عبر
المناطق الجنوبٌة للبالد بفعل النزاع االجتماعً المتجذر.
وتكمن قوة الدولة الجزابرٌة وترتبط فً بعدها الوطنً
وتماسكها الجغرافً واالجتماعً فً عمقها الحٌوي المتمثل فً
الحفاظ على منطقة الصحراء ،لما تمثله من رمز للقوة الدبلوماسٌة
التفاوضٌة للجزابر فً فترة اإلستعمار الفرنسً( ،)ivوفً نفس
الوقت مجاال للتهدٌدات الدابمة فً إطار المبدأ األساسً
للجٌوسٌاسٌة ،وهً أن الحدود لٌست ثابتة ولٌست مقدسة ،وإنما
هً محل تقسٌمات وإعادة تركٌبات ،الهدف منها خدمة المصالح
الحٌوٌة للقوى العالمٌة المتصارعة على إدارة النظام الدولً.
والجدٌر بالذكر فإن األهداف الحٌوٌة للسٌاسة الخارجٌة
للجزابر تجاه ما ٌجري فً شمال مالً تكمن فً تواجد مصادر
الطاقة النفطٌة والغازٌة فً الصحراء الجزائرٌة ،وهً ثروة
تمثل فً عمومها ما ٌزٌد عن  89بالمابة من عابدات الجزابر
الخارجٌة ،والذي ٌعد مجال مصدرها أمرا حٌوٌا ال ٌمكن التفرٌط
فً األمن المحٌط به ،وكان اإلختبار األولً بالنسبة للجزابر بعد
انهٌار نظام القذافً فً لٌبٌا ،وانتشار الجماعات اإلرهابٌة
واإلنفصالٌة فً شمال مالً ،والهجوم اإلرهابً المتعدد الجنسٌة
على مركز إنتاج الغاز الطبٌعً فً تقنتورٌن.
الخرٌطة رقم ( :)10تبٌن منطقة تقتنورٌن الغازٌة والشركات النفطٌة الثالثة
التً تدٌره :سوناطراك الجزائرٌة ،برتٌش بترولٌوم البرٌطانٌة ،ستاتوٌل
النروٌجٌة ،كما توضح الخرٌطة الحدود المتقاربة مع لٌبٌا النٌجر ومالً ،نقال
عن :مجلة جون أفرٌك
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خرٌطة رقم ( :)10الساحل اإلفرٌقً فً غلٌان.

وتوضح الخرٌطة أعاله ،مجموعة التهدٌدات األمنٌة التً تعتبر من فبات األهداف التً تحرك السلوك
الدبلوماسً الجزابري ،لتحقٌق هدف األمن الوطنً والحفاظ على بقاء الدولة ،وتتمثل هذه التهدٌدات فً الجماعات
اإلرهابٌة ،وجماعات الجرٌمة المنظمة ،التً تقوم باإلتجار بالسالح والمخدرات ،باإلضافة إلى الجماعات
اإلنفصالٌة المتواجدة على الحدود مع الجزابر ،والتً تطالب بإستقالل إقلٌم األزواد ،وقد تم اختبار هذه التهدٌدات
فً اختطاف القنصل الجزابري فً غاو ،والموظفٌن الدبلوماسٌٌن من قبل جماعة التوحٌد والجهاد.
أما الفبة الثانٌة من األهداف ذات النزعة المثالٌة ،فإنها تتمثل أساسا فً ترسٌخ صورة الجزابر وتوضٌحها فً
إفرٌقٌا ،وذلك من خالل هوٌتها القابمة على المبادئ ذات اإلرث التارٌخً والحضاري ،التً نبتت أسسها الثورة
الجزابرٌة ،والتً من أهمها :إفرٌقٌا لإلفرٌقٌٌن ،ودعم حق الشعوب فً تقرٌر المصٌر ،والدفاع عن مبدأ عدم التدخل
فً الشؤون الداخلٌة للدول ،وتسوٌة النزاعات الدولٌة باآللٌات الدبلوماسٌة.

ثانٌا -طبٌعة األزمة فً مالً ،فواعلها المحلٌٌن واإلقلٌمٌٌن
ٌمكن تصنٌف النزاع فً شمال مالً على أنه من النزاعات اإلجتماعٌة المتأصلة أو المتجذرة ،نتٌجة
الرفض أو التكٌف السلبً للحكومة المركزٌة فً باماكو مع المطالب االجتماعٌة والهوٌاتٌة لسكان الشمال فً
مالً ،وبالذات المتمركزٌن منهم فً المثلث االستراتٌجً غاو ،تومبوكتو وكٌدال.
لم تستطع السلطة المركزٌة منذ فجر استقالل الدولة المالٌة عن االستعمار الفرنسً مع مطلع الستٌنات من
القرن العشرٌن ،من ضبط النزاعات المسلحة المتكررة والدورٌة ،التً تطفو على السطح السٌاسً فً البالد ،كلما
ظهر تأزما أو مرحلة انتقالٌة فٌها ،وهو ما ٌدفع إلى تصنٌف هذا النزاع على أنه من ضمن تلك التً تدمج فً
النزاعات المجمدة التً استعصى عالجها بإٌجاد حل نهابً لها ،بدال من مسكنات التسوٌات الظرفٌة التً تعود إلى
الواجهة ،كلما كانت البٌبة السٌاسٌة واإلجتماعٌة مواتٌة لذلك.
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ولقد استفادت الجماعات االنفصالٌة من الوضع الداخلً وذلك بمجرد اإلطاحة بنظام أمادو تومانً توري ،ومن
الوضع اإلقلٌمً ،بعد اإلطاحة بنظام معمر القذافً ،حٌث عادت بقاٌا الجماعات ،ومنهم (اللفٌف الترقً) ،مدججة
بأسلحة ثقٌلة ذات نوعٌة ٌفتقدها الجٌش النظامً فً مالً ،والذي عجز عن مراقبة وبسط قوته وشرعٌته على المثلث
االستراتٌجً فً الشمال ،الذي ٌغطً مساحة شاسعة من التراب المالً.

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/20132148048143942.htm

خرٌطة رقم ( :)13عن تقرٌر :د .فرٌدوم أونوها " :التدخل العسكري الفرنسً اإلفرٌقً فً مالً والمخاوف األمنٌة المتفاقمة " ،آخر تحدٌث:
الخمٌس  01فبراٌر  00:21 0103مكة المكرمة

وفً هذا اإلطار ،سبق للجزابر أن قامت بمساعً دبلوماسٌة إلٌجاد تسوٌة سٌاسٌة ألزمة شمال مالً ذات
البعد االجتماعً المتأصل وذلك فٌما عرف باتفاقٌة تمنراست فً جانفً  0880واتفاقٌة الجزائر للسالم فً
جوٌلٌة .6112
والجدٌر بالذكر فإن النزاعات االجتماعٌة المتأصلة أو المتجذرة تتمٌز عادة ما بصعوبة تسوٌتها ،وفً بعض
األحٌان باستحالة إٌجاد حل نهابً لها ،إال أنه فً الوقت نفسه ٌطرح مقاربتٌن متناقضتٌن لمستقبل التسوٌة ،المقاربة
األولى قابمة على الخٌار اللٌبرالً الذي ٌدعم التعددٌة السٌاسٌة ،والحرٌات الفردٌة ،والحرٌات الجماعٌة عبر
ممارسة حق الهوٌات (اللغة ،الدٌن )..والتمسك بالرموز ،وهً تقتضً أن ٌستقٌم النظام السٌاسً فً الدولة ،التً
ٌظهر فٌها هذا النوع من النزاعات على النمط اللٌبرالً استثنا ًء إلى ما ٌسمى بالسالم الدٌمقراطً ،بحٌث تصبح
المجتمعات الدٌمقراطٌة تتعاٌش فٌما بٌنها ،وفق سلم من القٌم المشتركة :المواطنة بدال من القبٌلة ،والمساواة أمام
القانون ،بدال من الجهوٌة أو اإلثنٌة أو القبلٌة ،وغٌرها من قٌم الدٌمقراطٌة الغربٌة ،التً بشر بها فرنسٌس فوكوٌاما
فً كتابه" نهاٌة التارٌخ والرجل األخٌر"(.)v
أما المقاربة الثانٌة لتسوٌة هذا النوع من النزاعات وبالخصوص الذي تعرفه شمال مالً فإنه ٌكمن فٌما
ٌسمى بالواقعٌة اإلثنٌة  ،المتمثلة فً فصل الهوٌات عن بعضها البعض ،بسبب إستحالة الجمع بٌنها ،انطالقا من
فرضٌات تزعم أن غ ٌاب الدولة القوٌة والمركزٌة التً تحتكر أدوات العنف واإلكراه الشرعً ،تؤدي إلى لجوء
كل هوٌة أو قبٌلة أو إثنٌة إلى تعظٌم وتعزٌز قدراتها األمنٌة ،بعٌدا عن سلطة الدولة المركزٌة الهشة ،خصوصا
إذا كانت الدولة ال تعٌر اإلهتمام الكافً للهوٌة التً تطالب باإلنفصال ،وهو ما تعرفه المقاربة الواقعٌة باإلثنٌة
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بمأزق األمن  ،أي الخوف الدابم لألقلٌة التً تعٌش التهمٌش واإلقصاء ،من التطهٌر العرقً والتصفٌة
الدٌموغرافٌة من قبل الهوٌة ذات األغلبٌة ،وهو ما ٌجب أن ٌؤخذ بعٌن االعتبار بالنسبة للهوٌات المتعددة لشمال
مالً :الترقٌة ،والعربٌة ،واإلفرٌقٌة(.)vi
وتجد هذه المقاربة نسبة من الواقعٌة فً طبٌعة األزمة فً شمال مالً ،بالنظر لألطراف المحركة للنزاع
مع السلطة المركزٌة ،وذلك من خالل مطالبها الهوٌاتٌة ،التً غالبا ما تعبا حولها المطالبة بإستقالل إقلٌم
األزواد عن مالً.
وما ٌزٌد من تعقٌد هذا النوع من النزاعات اإلجتماعٌة المتأصلة هو تعدد أطرافها وتناقضاتهم ،فٌما ٌخص
مطالبهم المادٌة والقٌمٌة ،بحٌث ٌمكن تصنٌف أطراف النزاع إلى طرفٌن أساسٌٌن ،إحداهما السلطة المركزٌة فً
باماكو ،وثانٌهما أطراف متناقضة فً منطقة األزواد فً شمال مالً وبهوٌات مختلفة ،تعكسها التسمٌات التً
تطلقها على نفسها ،بٌن الهوٌة الترقٌة ،والعربٌة واإلفرٌقٌة ،وداخل كل هوٌة ال نجد التجانس الذي ٌجمع كل
هوٌة.
وتبرز ظاهرة الصراع بٌن األطراف المتنازعة فً الشمال وفٌما بٌنها حول موضوع من ٌحتكر "التمثٌل الشرعً"
للمطالب اإلجتماعٌة والسٌاسٌة فً مواجهة السلطة المركزٌة فً باماكو ،إنها تتوزع حالٌا على ستة تنظٌمات تتسم
بالهشاشة ،ألنها تبدو قابلة للتمدد واالضمحالل بمجرد أن ٌتم إغراء الزعٌم القابد الممثل ألحدها محلٌا أو إقلٌمٌا ،وهذه
(التنظٌمات الست) هً تلك التً وقعت على اتفاقٌة السالم فً الجزائر مع السلطة فً باماكو ،وهً-0 :الحركة العربٌة
لألزواد -6 ،التنسٌقٌة لشعب األزواد-3 ،التنسٌقٌة للحركات والجبهات القومٌة للمقاومة -0 ،الحركة الوطنٌة
لتحرٌر األزواد -5 ،المجلس األعلى لوحدة األزواد -2 ،الحركة العربٌة لألزواد.
والالفت لالنتباه أن االنقسام بٌن أطراف النزاع فً الشمال ،انشطرت بدورها إلى شطرٌن ربٌسٌٌن فً
بداٌة التفاوض مع الحكومة فً باماكو ،بحٌث وقع القسم األول من الحركات الشمالٌة على خرٌطة الطرٌق فً
إطار مسار الجزابر ،ومثلتها كل من الحركة العربٌة لألزواد ،وتنسٌقٌة حركات القوى الوطنٌة للمقاومة ،وتحالف
الش عب من أجل األزواد .أما القسم الثانً من الحركات فقد وقع مع ممثل الحكومة المالٌة وثٌقة موازٌة بنفس
التسمٌة السابقة( ، )viiومثل هذا القسم من التنظٌمات كل من تنسٌقٌة المجلس األعلى لوحدة األزواد ،والحركة
الوطنٌة لتحرٌر األزواد ،والحركة العربٌة لألزواد.
وٌضاف إلى هذه الحركات األزوادٌة المنتشرة فً شمال مالً جماعات إرهابٌة تحاول تدمٌر المسار
التفاوضً واإلتجاه السلمً فً مالً ،وهو ما أوجد فً السابق تحالفات ظرفٌة بٌن أنصار الدٌن (الذي مثله أٌاد
غالً) وجماعة التوحٌد والجهاد فً غرب إفرٌقٌا وتنظٌم القاعدة فً بالد المغرب اإلسالمً ،الذي أعطى المبرر
والغطاء السٌاسً لتدخل فرنسا ،بتحرٌك من مجلس األمن فً الشمال ،وفٌما عرف بعملٌة "القط البري".
وفً إطار تصنٌف النزاع على أساس أنه من النزاعات المجمدة التً تتصاعد مرحلٌا ،فإن الرهان على
التسوٌة النهابٌة لألزمة الراهنة فً مالً ستصطدم حتما بهذه األطراف المتناقضة ،بسبب صراع الزعامات
وارتباطات بعضها بأطراف إقلٌمٌة ودولٌة ،ترٌد فرض إرادتها فً المنطقة ،كما هو الحال مع الحركة الوطنٌة
لتحرٌر األزواد ،التً ترتبط بعض قٌادتها بالمملكة المغربٌة وفرنسا( ،)viiiلمواجهة النشاط الجزابري فً منطقة
الساحل اإلفرٌقً ،خصوصا بعدما راهنت عبر مساعٌها السٌاسٌة -قبل انهٌار نظام القذافً واالنقالب على
الربٌس المالً أمادو.ت.توري -على بناء أنموذج أمنً إقلٌمً مستقل ،من خالل ما عرف بدول المٌدان األربعة،
الذي ضم كل من الجزابر ،النٌجر ،مالً ومورٌتانٌا.
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ثالثا -مسارات التسوٌة للنزاع فً مالً :الدولٌة واإلقلٌمٌة
لقد شكلت األزمة فً مالً األنموذج لتفاعل مجموعة الدول اإلقلٌمٌة -انطالقا من مفهوم أن السٌاسة الخارجٌة
للدول تعتمد أساس على تفاعل مجموعة من الدول ،وفٌما بٌنها من أجل التعاون لمواجهة التحدٌات المشتركة -وذلك
للتكٌف مع تحدٌات أمنٌة ،انتقلت انعكاساتها السلبٌة لدول الجوار ،وكانت المجموعة االقتصادٌة لدول غرب إفرٌقٌا
(اإلٌكواس) أنموذجا للدبلوماسٌة اإلقلٌمٌة ،بما فرضته من نشاط دبلوماسً ساهم بتحرٌك األزمة فً شمال مالً داخل
مجلس األمن ،لدعم فرنسا فً تدخلها العسكري ،بحجة تطوٌق الجماعات اإلرهابٌة ومنعها من الوصول إلى العاصمة
باماكو ،وممارسة التطهٌر العرقً واإلثنً( .)ixوإذا كان المجال هنا ال ٌعنى بمناقشة شرعٌة التدخل الفرنسً
واألهداف الحٌوٌة للسٌاسة الفرنسٌة فً منطقة الساحل اإلفرٌقً ،فإن المهم أن اإلرادة الجهوٌة فرضت مشروعا
للتسوٌة السٌاسٌة ،لفترة ما بعد االنقالب العسكري ،من خالل ما عرف بإتفاقٌة واغادوغو( ،)xبٌن السلطة اإلنتقالٌة
فً مالً وحركات مسلحة فً شمال مالً ،أفضت إلى بناء سلطة شرعٌة من خالل اإلنتخابات الرباسٌة والتشرٌعٌة،
والحث على مسار التفاوض على مجموعة من األسس والمبادئ ،التً تحدد مستقبل األقالٌم فً شمال مالً( ،)xiكما
أوصت اتفاقٌة واغادوغو بضرورة مساهمة المجموعة اإلقلٌمٌة والدولٌة على غرار االتحاد اإلفرٌقً واألمم المتحدة،
والتً ذكرت فٌها الجزابر بشكل أساسً فً دعم الجهود اإلقلٌمٌة والدولٌة لدفع مسار التفاوض بٌن السلطة الشرعٌة
والحركات السٌاسٌة والمسلحة فً شمال مالً ،وهو الدور الذي تحاول الجزابر أن تقوم به فً ظل فرص للنجاح
وأمام تحدٌات تطرحها طبٌعة النزاع اإلجتماعً المتأصل والنزاع المجمد ،الذي ٌطرح صعوبة التعامل مع فسٌفساء
من الحركات المسلحةٌ ،صعب جمعها فً جبهة واحدة ،إلنجاز ما تم التوقٌع علٌه فً  60جوٌلٌة  ،6100ما بٌن
الحركات السٌاسٌة والمسلحة الست فً شمال مالً والحكومة الشرعٌة فً باماكو.

رابعا -الوساطة الجزائرٌة :الفرص والتحدٌات
تتمثل أهم هذه الفرص والتحدٌات التً تواجه دور الوساطة الجزابرٌة فً إٌجاد حل نهابً ألزمة شمال
مالً فً النقاط التالٌة:
أ -الفرص:
 تقدم الجزابر بخبرتها الدبلوماسٌة والسٌاسٌة عبر مسارها فً إدارة النزاع فً شمال مالً (اتفاقٌة تمنراست،واتفاقٌة الجزابر) ،فرصة ألطراف النزاع فً هذا البلد لبعث مسار التسوٌة وفق اإلتفاقات التً تم التوصل
إلٌها ،على المستوى الجهو ي وعلى المستوى الثنابً ،خصوصا وأن دور الوساطة جاء بطلب من الحكومة
الشرعٌة فً باماكو ،وبرضا أغلبٌة األطراف الممثلة لشمال مالً.
 ٌمكن للجزابر أن تقدم إغراءات ألطراف النزاع إلنجاح مسار التسوٌة النهابٌة ،من خالل مساهمتها فً تموٌلمشارٌع تنموٌة محلٌة فً شمال مالً( )xiiإلى جانب تعببة المجتمع الدولً فً إٌجاد تموٌالت من داخل الدول
والمنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة المانحة وفق مشارٌع تغري أطراف النزاع فً الشمال لإلنخراط فً العملٌة
السٌاسٌة والتعمٌر واإلنشاء ،فً المناطق الشمالٌة المهمشة والهشة.
 ٌمكن للجزابر أن تستند فً فرص إنجاح مسار التسوٌة السٌاسٌة فً شمال مالً على التعببة السٌاسٌة للمجتمعالدولً ،مثل القرارات الصادرة عن مجلس األمن ،والرادعة لرموز وزعماء الجماعات المسلحة الرافضة
للعملٌة السٌاسٌة ،مع عزل األطراف المتحالفة مع الجماعات اإلرهابٌة.
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ب -التحدٌات:
 ال ٌمكن إغفال طبٌعة النزاع فً شمال مالً ،الذي تم تصنٌفه على أنه من النزاعات اإلجتماعٌة المتأصلة ومنالنزاعات المجمدة ،وهو ما ٌؤكد على صعوبة إٌجاد حل نهابً له ،وذلك بسبب دٌنامكٌة أطراف هذا النزاع
فً سواء من حٌث نشأتها واختفابها وعودتها من جدٌد بتسمٌات مختلفة ،وإن بقٌت المطالب المرفوعة ذاتها
تتمركز حول الهوٌة ،واإلنفصال ،والحكم الذاتً ،أو بسبب فشل السلطة المركزٌة فً باماكو فً بسط الشرعٌة
السٌاسٌة واالجتماعٌة والتنموٌة فً البالد مما ٌؤدي إلى تصاعد المطالب الهوٌاتٌة من جدٌد لممثلً سكان
الشمال ،وفق منطق النزاعات المجمدة.
 استفادة الجماعات الرافضة لمسار السالم والتسوٌة السٌاسٌة فً الشمال من البٌبة اإلقلٌمٌة غٌر المستقرة،خصوصا مع الوضع الكارثً فً لٌبٌا ،بحٌث ٌمكن إلنتشار السالح أن ٌعظم من مكانة جماعات الجرٌمة
المنظمة المتحالفة عضوٌا ووظٌفٌا مع الجماعات اإلرهابٌة ،وهو ما ٌعطً التبرٌر للتدخالت الخارجٌة ،بحٌث
ٌصبح العامل الخارجً (فرنسا) ٌبرر تواجده فً المنطقة بإسم مكافحة اإلرهاب ،خصوصا مع عملٌة
برخان(*)  ،فً الوقت الذي تبرر الجماعات اإلرهابٌة عملٌتها اإلرهابٌة بمحاربة الصلٌبٌن الوافدٌن ،وهً عملة
قابلة لإلغراء فً ظل تنامً الجٌل الجدٌد من القاعدة ،الذي ٌطلق على نفسه دولة الخالفة.
 ومن بٌن التحدٌات التً تعرقل مسار التسوٌة فً شمال مالً رفض الكثٌر من النخب السٌاسٌة فً باماكوللمصالحة الوطنٌة ،مع أبناء الشمال برؤٌة استعالبٌة وطبقٌة بٌن الهوٌات المكونة للدولة ،وهو ما ٌدفع إلى
بطء توزٌع السلطة والثروة ،بٌن الجنوب المهٌمن على الحٌاة السٌاسٌة والشمال المهمش عملٌا فً المشاركة
السٌاسٌة.

خامسا -انعكاسات التسوٌة السٌاسٌة على مستقبل األمن اإلقلٌمً :
ٌمكن تصور ثالثة سٌنارٌوهات محتملة لتطور األزمة فً شمال مالً وانعكاساتها على األمن اإلقلٌمً.
أ -السٌنارٌو اإلتجاهً ٌ :فترض هذا السٌنارٌو إبقاء األزمة فً شمال مالً فً نفس اإلتجاه الخطً لها ،أي
الصدام بٌن الجماعات السٌاسٌة والمسلحة والسلطة المركزٌة ،مع تشتت أطراف الصراع فً الشمال الختالف
تصوراتها وتناقض إٌدٌولوجٌاتها ،مما ٌصعب من عملٌة التسوٌة السٌاسٌة.
وقد ٌستند هذا السٌنارٌو على أدبٌات النزاعات اإلجتماعٌة المتأصلة برجحان كفة المقاربة اإلثنو-واقعٌة،
التً تبرر تعظٌم التسلح لدى الجماعات العرقٌة فً الشمال خوفا من التطهٌر العرقً والتصفٌات الجسدٌة ،بسبب
غٌاب السلطة الشرعٌة القاهرة فً البالد ،بٌنما تبقى المقاربة اللٌبرالٌة بعٌدة عن التطبٌق فٌها ،وذلك لغٌاب البٌبة
االجتماعٌة والسٌاسٌة والتنموٌة المناسبة لنجاح الخٌارات التً تطرحها تصورات السالم الدٌمقراطً.
ووفق هذا السٌنارٌو ،فإن الحالة المالٌة ستعمق من حالة الالإستقرار والالأمن الوطنً واإلقلٌمً ،بحٌث
توفر المنطقة مالذات آمنة للجماعات المسلحة والجماعات اإلرهابٌة ،المستفٌدة من حالة شغور السلطة فً لٌبٌا،
وقد تنعكس تأثٌرات هذا الوضع على دول الجوار مباشرة ،النٌجر بدرجة أولى إلرتباطات عرقٌة (التوارق)
ولتداخل الجغرافٌا مما ٌؤدي إلى تعزٌز الدور الفرنسً فً المنطقة بإسم مكافحة اإلرهاب وواقعٌة حماٌة مناجم
الٌورانٌوم المتمركز فً شمال النٌجر.
كما ال تستثنً هذه التهدٌدات األمنٌة القرب الجغرافً للجزابر ،حٌث أنها تمثل جز ًء مهما من مجالها
الحٌوي ،وألنه على الرغم من الجهود الدبلوماسٌة المبذولة من قبل الجزابر ودول اإلٌكواس واإلتحاد اإلفرٌقً
فإن طبٌعة النزاع ما تزال تفرض مسارها على ما ٌجب أن ٌكون.
15

ب -السٌنارٌو اإلصالحً ٌ :ستند هذا السٌنارٌو على تغلٌب المتغٌرات اإلٌجابٌة لفرص نجاح مسار التسوٌة
السٌاسٌة ،بحث تقتنع أطراف النزاع أن الخٌار العقالنً ٌكمن فً تقاسم السلطة ،بإشراك أطراف النزاع فً
الشمال فً العملٌة السٌاسٌة ،مع قناعاتها بأن الوضع اإلقتصادي والتنموي هو الذي ٌفرض السالم ،لكً تستفٌد
كل األطراف من عابدات تموٌل المشارٌع ،التً قد تقدمها الدول والمنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة المانحة.
كما تستفٌد األطراف المتنازعة فً مالً من دور الوساطة التً توفرها الجزابر لكل األطراف والمدعومة
من قبل األمم المتحدة واالتحاد اإلفرٌقً واإلٌكواس وبرضا أغلب أطراف النزاع.
وٌطرح هذا السٌنارٌو ،وجهة نظر مثالٌة لمستقبل األمن الجهوي واإلقلٌمً والدولً ،بحٌث سٌنعكس السالم
القابم فً شمال مالً على تحٌٌد الج ماعات اإلرهابٌة ،وجماعات الجرٌمة المنظمة المنتشرة فً المنطقة ،وقطع
أوصالها بنظٌراتها فً لٌبٌا.
وٌمكن محاكاة عملٌة السالم فً شمال مالً بما ٌحدث فً لٌبٌا عبر طرح مشارٌع إقلٌمٌة ودولٌة وبوساطة
جزابرٌة ،والتً تكمن مؤشراتها البارزة فً الدور الذي تقوم به دول الجوار لدعم لٌبٌا المدعومة فً نفس الوقت
بمشارٌع ردعٌة من مجلس األمن (منع تصدٌر السالح للجماعات المسلحة فً لٌبٌا) .وٌفترض نجاح هذا
السٌنارٌو -فً الواقع -إعطاء دٌنامٌكٌة لمتغٌرات المقاربة اللٌبرالٌة أو السالم الدٌمقراطً وهو ما ٌصطدم مع
متغٌرات البٌبة المحلٌة فً كل من مالً ولٌبٌا ( ،القبلٌة ،الهوٌة ،االنفصال ،الغنٌمة ،الزعامات) ،كما ٌصطدم مع
مشارٌع دولٌة( ،تناقض المصالح الفرنسٌة ،األمرٌكٌة ،الصٌنٌة) ،ومشارٌع إقلٌمٌة (الجزابر ،المغرب ،مصر،
تركٌا ،قطر ،إسرابٌل.)..
ج -السٌنارٌو الكارثًٌ :قوم هذا السٌنارٌو على اختبار بعض اإلحتماالت القلٌلة الوقوع واألكثر تأثٌرا إذا حدثت فً
الواقع ،وذلك عبر التركٌز على إنتشار مظاهر بعض المتغٌرات اإلقلٌمٌة فً شمال مالً ،وانعكاساتها على األمن
اإلقلٌمً ،فالمتغٌر األول قد ٌعتمد على نجاح تسوٌق نموذج تنظٌم داعش ودولة ،الخالفة وانتشاره فً شمال مالً
وامتداداته إلى لٌبٌا حٌث البٌبة مواتٌة أكثر مقارنة بالوضع العراقً والسوري ،تمثل لٌبٌا الحالة األنموذج النتشار
داعش ومثٌالتها ،ألنها تمثل كالعراق المجال الحٌوي للطاقة ،ذات البعد العالمً ،التً تغري القوى الكبرى على تقسٌم
المنطقة العربٌة ،وفق مفهوم مشروع ساٌكس بٌكو جدٌدة ،وٌبقى انتشار داعش فً شمال مالً ولٌبٌا إلى غاٌة شمال
نٌجٌرٌا مع تواجد بوكو حرام الذي باٌع زعٌم دولة الخالفة ،كلها مؤشرات على السٌنارٌو الكارثً إلعادة تفتٌت
المنطقة ،وفق الهوٌات العرقٌة والطابفٌة واإلثنٌة .وعلٌه فإن الدبلوماسٌة الجزابرٌة تبقى معلقة مع مقولة ":ال ٌمكن أن
ٌصلح العطار ما أفسده الدهر".
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http://www.operationspaix.net/83-dossier-du-rop-quel-role-la-force-en-attente-de-la-cedeao-peut-elle-jouer-au-mali.html
Accords de Ouagadougou a été signé le 4 juin 2013, par Le Gouvernement d’union nationale de transition de la

)(x

République du Mali, d’une part,et La coordination du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et du Haut
conseil pour l’unité de l’Azawad (HCUA)d’autre part,(texte integral) : http://maliactu.net/accords-de-ouagadougoutexte-integral/#sthash.PsFtoYy1.dpuf
()xi

أهم بنود اتفاقٌة واغادوغو التً تم توقٌعها بٌن السلطة االنتقالٌة فً مالً والجماعات المسلحة فً شمال مالً بعث الحوار حول القضاٌا التالٌة:
التنظٌم اإلداري والمؤسساتً فً مالً والسٌما فً األقالٌم الشمالٌة المسماة بأقالٌم األزواد ،وضع استراتٌجٌة تنموٌة مدمجة للجماعات
اإلقلٌمٌة فً مالً ،تسٌٌر الموارد والثروات الطبٌعٌة ،إعادة هٌكلة قوات الدفاع واألمن وبرنامج نزع التسلح وإعادة اإلدماج االجتماعً
واالقتصادي لجماعات المسلحة فً الشمال ،عودة الالجبٌن والنازحٌن وإعادة إدماجهم ،العدالة والمصالحة الوطنٌة (المادة  61من اتفاقٌة
واغادودغو).

17

()xii

شاركت الجزابر فً مؤتمر المانحٌن لمالً الذي نظمه االتحاد اإلفرٌقً فً جانفً  ،3102وقدمت مساعدة مالٌة للبرنامج الثالثً لدعم الدولة
المالٌة على المستوى العسكري ،اإلنسانً والمالً ،وصرح السفٌر الجزابري بإثٌوبٌا ،عبد الناصر بلعٌد  ،بان نصٌب المساهمة المالٌة
الجزابرٌة ٌحسب على أساس أن الجزابر تعد من الدول الخمسة األكثر مساهمة فً مٌزانٌة االتحاد اإلفرٌقً ب  01ملٌون دوالر.أنظر:
, PUBLIE LE : Conférence des donateurs sur le Mali : L'Algérie accorde une aide financière, militaire et humanitaire
(30-01-2013) http://www.elmoudjahid.com/fr

(*)

عملٌة برخان  opération Barkhaneالتً خلفت عملٌة القط البري  Servalفً مالً وعملٌة  Épervierفً التشاد هدفها الرسمً حسب
الفرنسٌٌن محاربة اإلرهاب فً منطقة الساحل الصحراوي بوضع قوة عسكرٌة قوامها  20111عسكري فرنسً ٌتوزعون فً خمسة دول
شرٌكة تعرف بمجموعة الخمسة للساحل وهً :مورٌتانٌا ،بوركٌنا فاسو ،النٌجر والتشاد.
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