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Abstract :

ملخص:

تهددده هددلد الد ار ددة إل د

This study aims to address the problem
of sustainable development in the
Maghreb region, through the variables
of sustainable security and political
stability, in light of foreign
interference in neighboring countries,
especially Mali. The study concluded
that development is based on the
presence of security, especially in the
border areas of the Maghreb countries.
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 .1مقدمة

تشهد إفريق ا ،القارة ذات الموار المتعد ة الغن ة تخلفا تنمويا نسب في أغلبه إل
ا

تقرار اللل تشهدد القارة بفعا الصراعات النزاعات الداخل ة بي

المحل ة .هو ات مر اللل أثر عل
الس ا ة بالصراع عل

التنم ة اتم

السلطة عل

عل

حد

عد

الد لة الجماعات

واء ،إذ تميزت ات ضاع

قع ا نقتبات التي تخللتها اضطرابات اقتصا ية

اجتماع ة.
تعد مالي مثا ا ع التخلا التنمول في إفريق ا ،فقد للا الخريطة ا قتصا ية ا جتماع ة
عل مر عقو ما بعد ا

تقتغ تر م خط فصا افتراضي بي جزئي متمايزي  ،اماغ هو

اتقا تنم ة اتكث ر تضر ار م الجفاه عل الرغم م أنه يملك ثر ة مائ ة ضخمة ،جنوب
تقع ف ه العاصمة باماكو تتركز ف ه اتنشطة ا قتصا ية ات ا ة في الفت  .هو ما خلق
أزمة توزيع للموار أ ت ال

الجماعات المسلحة الد لة انتها بالتدخا

صراعات بي

الخارجي لفواعا كثيرة في مقدمتهم فرنسا.
تأ سا عل ما فق يتم رح اإلشكالية التال ة:
ك ف اهم التدخا اتجنفي في مالي في عرقلة عمل ة اتم المستدا في

غ المغرب

العربي؟
ندعم ااةاليتنا بالتساؤ ت التال ة:
 ما العتقة التي تربط اتم بالتنم ة؟ -ما هي انع ةا ات التدخا اتجنف ي في مالي عل تحقيق اتم المستدا في

غ المغرب

العربي؟
م أجا اإلجابة عل اإلاةال ة تما ص اغة الفرضية التال ة:
يؤثر التدخا اتجنفي في مالي عل اتم المستدامة في
7
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يستخد البحث منهج ار ة الحالة م
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ختغ ار ة التدخا اتجنفي في مالي ك ف

انعةس عل مساعي التنم ة المستدامة اتم المستدا في منطقة المغرب العربي.

 .2ماهية التنمية المستدامة واألمن المستدام
تركز هلد الد ار ة عل

مفهومي

أ ا يي  :ات غ التنم ة المستدامة الثاني اتم

المستدا .
 1.2التنمية المستدامة
قدما العديد م التعاريف للتنم ة ،م أهمها التعريف اللل قدمه مؤتمر كامبريدج حوغ
اإل ارة اإلفريق ة نة  1491بأنها" :حركة تستهده تحقيق ح اة أحس للمجتمع المحلي م
ختغ المشاركة ا يجاب ة لألهالي".1
أما األمم المتحدة فعرفا التنم ة نة 1491بأنها":تشير إل العم ل ات التي تتوحد بها جهو
الموا ني

الحةومة لتحسي

اتحواغ ا قتصا ية ،ا جتماع ة ،الثقاف ة في المجتمعات

المحل ة".2
فالتنم ة ،انطتقا مما فق هي عمل ة تدخل ه إ ار ية م قفا الد لة تهده م ختلها
مر مفهو التنم ة بثتث مراحا نجملها في:
إل إحداث تغير ايجابي في المجتمع .لقد َ
أ -مفهوم التنمية من خالل األجهزة الدولية بالتركيز على النمو االقتصادي:
لهر هلا ا تجاد بعد الحرب العالم ة الثان ة ،إذ ربط مفهو التنم ة بالزيا ة في الناتج القومي
للد لة قد عفر ع

حقبة م

الزم  .كانا الحةومات فيها تسع

إل

إعا ة بناء

اقتصا ياتها التي مرتها الحرب .عةسا اتمم المتحدة هلا الرأل م ختغ تركيزها عل
النمو ا قتصا ل تجاهلها لقضايا عدالة توزيع الدخا . 3فختغ هلد المرحلة افترض أن
8
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ا هتما بالناتج العا للدخا القومي يؤ ل تلقائ ا إل زيا ة في الدخا الفر ل ،إ َ أن الواقع
أثفا العةس إذ أن الغني از ا غن

الفقير از ا فق ار.

ب -مرحلة تحديد مفهوم التنمية من خالل المؤسسات الدولية بالتركيز على البعد
االجتماعي واالقتصادي:
بعد أن تفث أن النمو ا قتصا ل حدد ل س كاف ا إلفا ة القطاعات الفقيرة في الد لة ،با
أن الفقر يزيد في المجتمعات ذات النمو ا قتصا ل الكفير .برز هنا مصطلح التنم ة بمفهو
جديد حيث أصبحا التنم ة تقترن بالتحس ا جتماعي م ختغ مؤارات الفقر ،البطالة،
المسا اة.
عره مالوري سيرس ( )Mallory Seersالتنم ة بأنها":
فالح اة

تعني خت أعل

تعني تحسي نوع ة الح اة.

لكنها تعني تعل ما مستويات عال ة م الصحة التغلية ،فقرا

أقا ،مسا اة أكثر في الفرص ،إل

جانب حرية فر ية أكثر ح اة ثقاف ة مز هرة " .4هو

التعريف اللل أيدته اتمم المتحدة ،التي عرفا

نة  1441التنم ة بأنها" :التأكيد عل

تو ع خ ارات الناس تحقيق مستوى مع شي ئق ،تحقيق اختبارات إضاف ة تشما الحرية
الس ا ة احت ار اللات ،تحقيق الرفاه ة.5
ج -مفهوم التنمية من خالل المؤسسات الدولية بالتأكيد على مفهوم التنمية المستدامة:
برز هلا المفهو بعد بر ز لف ات التصن ع عل الفيئة ،حيث بدا اضحا خطأ التوجه نحو
ا ات النم و اعتبار أن الفيئة قا رة عل تجديد نفسها بنفسها .عرفا التنم ة المستدامة
بأنها :التقد اللل يلفي احت اجات الحاضر

ن أن تعرض للخطر قدرة أج اغ المستقفا عل

تلف ة احت اجاتهم.
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كما أ ر الفنك الد لي تقري ار ع التنم ة نة  1441جاء ف ه" :أن الفقر هو العد

ل ا إقل م ا بسفب الويتت التي يسففها ،مما يجعا التنم ة المستدامة تعني التصدل

ات غ

للفقر " . 6كما حد الفنك الد لي بع

ا ات عل

الد غ إتباعها م أجا الوصوغ إل

التنم ة المستدامة هي:
 -1تضمي ا عتبارات الفيئ ة في عمل ة صنع القرار.
 -2تخف ض نسبة زيا ة السةان.
 -3تخف ض التكال ف اإل ارية لحماية الفيئة.
 -9التمسك بشعار فكر كون ا اعما محل ا.
-9

ضع مخطط متوازن يشما المجا ت ،ا قتصا ية ،الفيولوج ة ،ا جتماع ة.

 -1ربط اإل اريون بأبحاث التنم ة.
 -1التمسك بشعار الوقاية خير م العتج.7
المتحظ م ختغ هلد الس ا ات تطور مفهو التنم ة ،م التنم ة ا قتصا ية ا جتماع ة
إل التنم ة التي تقو عل الحفاظ عل حقوق اتج اغ التحقة ،ل س في التنم ة فقط با في
ا تدامتها خاصة م الجانب اتمني أ بما يسم
أ ا ة للتنم ة

باتم المستدا تن اتم هو ركيزة

تقو إ به .

كختصة للقوغ التنم ة ،هي تغيير اع ااما للمجتمع .يتضم

أقص

ا تغتغ

ممة للموار الطف ع ة البشرية المتاحة ،مع ا هتما بةا أف ار المجتمع عدالة توزيع ثمار
التنم ة ،عل جم ع اتف ار مع ضمان حقوق اتج اغ التحقة.
 2.2األمن المستدام
كان تهداه التنم ة المستدامة ،التي ضعا م قفا اتمم المتحدة نة  2119م أجا
تحق قها في غضون نة .2131

ر كفير في بر ز مصطلح اتم المستدا اللل ا تند
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إل هاته اتهداه م أجا تحقيق ا تدامة اتم اإلنساني ،تضمنا هلد اتهداه ما يلي:
 تحقيق نوع ة ح اة أفضا. احت ار الفيئة الطف عة. تعزيز الوعي بالمشةتت الفيئ ة. تحقيق ا تعماغ عقتني للموار الطف ع ة. ربط التكنولوج ا بأهداه المجتمع. -تحيي مستمر لحاج ات أ لويات المجتمع.

فقد جاءت هلد اتهداه م أجا تحسي نوع ة ح اة اإلنسان في مختلا المجا ت
ا جتماع ة ،الس ا ة ،ا قتصا ية ،الفيئ ة التكنولوج ة .ضم

إ ار ااما يهده إل

حماية اإلنسان م كا خطر ،قد يتعرض له م أجا الحفاظ عل أمنه الفر ل المجتمعي.
انطتقا مما فق يعره اتم المستدا بأنه مقاربة ااملة تسع
مستمر عفر الزم

ال

تحقيق أم انساني

منتش ار في كا المجتمعات البشرية التي أصبحا مترابطة ف ما بينها

بفعا التطور التكنولوجي الكفير اللل اهدد العالم في مجاغ المواصتت ا تصا ت ال
جانب عولمة ا قتصا .8
م أجا تحقيق اتم المستدا حسب المنظور السابق ،يجب رصد ا تباقي لكا العواما
المؤ ية ال زعزعة اتم

ا

تقرار ،التي يتم حصرها في:

 -التغير الم ناخي :الناتج ع

التلوث الفيئي اللل عرفه العالم بفعا ا نبعاثات

الكربون ة ،فتغير المناخ يساهم في زعزعة ا تقرار اتف ار

يمثا فبا أ ا ا للهجرة

أ بما يعره بالهجرة الفيئ ة.
 التنافس حوغ الموار غير المتجد ة النا رة :تعتفر عمل ة التنافس عل الموار م أهممسفبات عد ا

تقرار النزاعات ،خاصة في الد غ الفقيرة التي يةثر فيها التكالب
11
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عل الموار ا تغتغ النظم الس ا ة الضع فة .لللك جب ضع قواني ار عة لهلا
النوع م ا

تغتغ.

 -التهم ش اإلقصاء ا جتماعي :يهده اتم

اإلنساني ،إل

محاربة كا أاةاغ

اإلقصاء التهم ش م أجا القضاء عل الحرمان ا جتماعي المؤ ل ال الثورات
ا نتفاضات النزاعات.
 العسةرة العالم ة :م ختغ تركيز الجهو العالم ة ،عل القضاء عل لاهرة التسابقالمجنون في صناعة امتتك ات لحة م قفا الد غ الجماعات .هي ما يعتفر
عاما مؤجج للنزاعات الحر ب.9
التنم ة المستدامة اتم المستدا  ،هما نموذج احد يهده إل ا رتقاء بح اة اإلنسان اللل
يمةنه تحقيق أل تنم ة بد ن ا تقرار أم .

 .3األهمية الجيواستراتيجية لمالي
جمهورية مالي هي
اما

لة غير احل ة في غرب إفريق ا  ،تحدها بعة

الن جر ارقا بوركينافا و

غ هي :الجزائر

احا العاج في الجنوب غين ا م الغرب الجنوب،

السنغاغ موريتان ا م الغرب .تزيد مساحتها ع  1291111كلم مربع يفلغ عد
 1949مليون نسمة ،عاصمتها باماكو ،تتكون مالي م
الشمال ة إل

ةانها

ثماني منا ق ،تصا حد ها

عمق الصحراء الكفرى ،أما المنطقة الجنوب ة م

الفت يع ش فيها أغلف ة

السةان يمر بها نهرل الن جر السنغاغ.10
تكم أهم ة مالي في موقعها ا

ترات جي ،إذ تتمتع مالي التي تتو ط

اإلفريقي بأهم ة إ ترات ج ة مميزة ،فموقعها الحيول إل
محا اهتما

جانب غناها بموار

ائم للد غ الغرب ة .ا تمر ذلك حت بعد فترة ا
12

غ الساحا
ف ع ة ،جعلها

تقتغ  ،1411تشترك مع
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بعض الد غ بمزيج اثني عرقي كقبائا الطوارق الطي ينتشر ن بي اماغ مالي جنوب
الجزائر أجزاء م الن جر.
تعد مالي ،ثالث منتج لللهب في إفريق ا إل
النفط .اللل يشةا ا حت ا ي منه محا اهتما
الزراعة الثر ة الحيوان ة كمصدري مهمي

جانب فرة الحديد النحاس الفو فات
ائم للد غ ات ر ب ة ،إضافة إل قطاعي

قتصا الفت  .بالرغم م كا هلد الموار التي

م المفترض أ ن تحدت فارقا في مسار التنم ة ا قتصا ية تحسي مستوى خا الفر  ،إ
أن المفارقة الماثلة في مالي تكم في أنها م أفقر 29

لة في العالم ،تحصا عل

المساعدات الخارج ة ،إل جانب تر ل قطاعات الصحة التعل م.
يةم أفضا فهم لتنقسا في مالي بي الشماغ الجنوب ،في الحد
مناخي  .المناخ الصح ار ل في الشماغ المناخ ابه ا

غير المحةمة بي

توائي في الجنوب .مع جو الح از

الساحلي في الو ط ،جو نمطي كفيري للسةان.
ففي الجنوب ،يع ش  41بالمائة تقريبا م

ةان مالي .تع ش أكفر جماعة هي البامبارا

التي ته م أيضا عل حةومة مالي ج شها .حيث حةما جنوب مالي عل مدى القر ن
الماض ة .أما المنا ق الشمال ة المتمثلة في غا
العرقي.حيث تضم مجتمعات تع ش عل

تمبكتو

كيدال تتميز بتنوعها

الزراعة الصيد ات ماك تسةنها مجموعة م

الجماعات العرق ة ابه بد ية مستقرة ،أبرزها جماعة السونغاي بيلوس .في أقص
الشماغ توجد أكثر المنا ق أهم ة ،هي منطقة كفداغ خلا نهر الن جر المتميزة بأراضيها
الصح ار ية في الغالب القليا م

المراكز الحضرية ،يتداخا العرب الطوارق في كلتا

المنطقتي  .يمتد جو الطوارق م الشماغ الشرق نحو الجزائر الن جر ليف ا.11
تنقسم المجموعات السةان ة المال ة ال

مجموعات قفل ة كفيرة تضم في اخلها بطون

صغرى فالطوارق مثت منظمون في اتحا ينقسم ال
13
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عمو ية أفق ة ،يتكون كا اتحا م مجموعات متعد ة م القبائا النفيلة تتشعب منها
مجموعات مرتبطة م القبائا التابعة لها إضافة ال القبائا الحرف ة قبائا العفيد السابقة،
يأتي عل

أرس النظا رئ س يعره با م امينوكاغ .قد عما ا

تعمار الفرنسي عل

المفاضلة بي هلد القبائا م ختغ عم مجموعة عل حساب المجموعات اتخرى.12
تنقسم قبائا الطوارق ال أربعة بقات هي:
 -طبقة النبالء (االيموهار) :تتكون م

بقتي م نفس المنزلة المةانة هما:

 طبقة المحاربين (ايموهاغأو ايموشاغ):اخص اتهم عا ا خري ،

تتكون م

واء في الحر ب ا

م

أاخاص ا تطاعوا فرض

ختغ مركزهم الما ل أ

لقوة

اخصيتهم .م هلد الطبقة ينتسب الملك.
 -طبقة الفقهاء ( اينسلمن) :تضم مجموعة القبائا التي تفقها في الدي

تفرغوا له،

تولوا عمل ة نشرد تحف ظ القران بناء الطوارق .تكونا هلد الطبقة بعد لهور اإل ت
تعد بقة محترمة يتول أف ار ها منصب ا ما .
 طبقة األتباع ( ايمغاد) :تتكون م ات ر التي مازالا تحافظ عا العا ات التقاليد،لك لم يلز أف ار ها انفسهم بالمحافظة عل الضوابط ا جتماع ة الصارمة التي يلتز بها
التفتء .اما بسفب عد رغفتهم في تولي السلطة فرض أنفسهم عا غيرهم .أ لكونهم م
القبائا المقهورة ،التي تغلفا عليها قفيلة السلطان فأخضعتها لتبعيتها.

يمته أتباعها

الصيد ،كما أ ن العديد م أف ار ها هم المةون ات ا ي للج ش.
 طبقة الفالحين ( ايزاغاغن) :يع شون في الواحات في منا ق الطوارق ،فصار ا تحاا تهم منل ان ضرب الجفاه الصحراء .اذ أن كا عائلة م
لديها عقد مع أحد الفتحي .
14

بقة النفتء أ اتتباع
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 طبقة الحرفيين (اينهضن) :تحتكر هلد الطبقة الصناعات التقليدية ،هي التي تصنعكا لواز الح اة في الصحراء  .منهم تخرج بقة المغنيي

الشعراء المداحيي .ذ

 طبقة العبيد والموالي ( ايكالن) :أغلب هلد الطبقة م السو اللي كانوا يستخدمونلدى القبائا القوية .ثم امتزجوا مع المجتمع الترقي كا مع يدد .مع مر ر الزم تحرر ا
أصبحوا جزءا م

قباءغ الطوارق التي صار ا ينتسفون اليها .يمتهنون مهنة الرعي

الزراعة ،كما يشتغلون في خدمة أ ا هم في الفيوت.
فمالي

تنقسم فقط ال

13

قبائا مختلفة با أنه ضم نفس القفل ة يوجد انقسا

اهم في نشوء هويات مختلفة عملا عل

تفريق المجتمع م

بقي.

منطلق الحرمان م

الحاجات ات ا ة لألف ار  ،م منطلق عد العدالة في التوزيع ،التي أ ت ال

اتزمة

المال ة خاصة في لا التدخا الخارجي اللل تشهدد.

 .4خلفيات تدخل الفواعل في مالي
ترجما اتزمة اتمن ة الس ا ة التي تعرفها مالي منل نة 2112 ،العديد م التعقيدات
المشةتت المتنوعة .لعا في مقدمتها حالة غ اب التنم ة الحق ق ة في منا ق ا عة م
النزاع المزم

اماغ الفلد جنوبه ،بفعا فترات الجفاه الطويلة ،ناه ك ع

بي

الجنوب اللل أ جدته الفيئة ا قتصا ية الهشة ،الفيئة ا جتماع ة الغير متجانسة بي
الشماغ الطوارق

ةان الجنوب م

أصوغ افريق ة .هلا م

الشماغ
ةان

جهة أ ل  ،كما اةلا

ات ضاع المرتبطة بالصراع عل السلطة م ختغ ا نقتبات المتتال ة ،في لا نظا حةم
عسةرل تسلطي ،اهم بشةا كفير في تكريس الفوارق ا جتماع ة التنموية بي
الجنوب .جعا م مالي م بي أفقر عشري

15

لة في العالم.

14

الشماغ

 1.4الخلفية السوسيواقتصادية وأزمة الطوارق
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ينحدر ةان اماغ مالي م أصوغ أمازيغ ة .يتكلمون لغتهم المحل ة (التماا ك) يدينون
اإل ت  .قد أقاموا في الست ا الجفل ة الممتدة جنوب الصحراء الكفرى ،15بعد ا

تقتغ

جد الطوارق أنفسهم مقسمي بي كا م الجزائر ،مالي ،بوركينافا و،ليف ا الن جر .ينظر
إليهم عل أنهم م أكثر المجموعات العرق ة التي تعاني م عشوائ ة الحد
ا

المور ثة ع

تعمار .16ناه ك ع حا ت اإلقصاء التهم ش التي تمارس ضدهم في

بفعا عجز

تقتغ ع ا

لة ا

تجابة لمختلا التطلعات الشعف ة ،في

غ الساحا
اق ما يعره

بأزمات التنم ة الس ا ة عموما .حيث لم يستفد هؤ ء با تثناء حالة الجزائر م
المشاركة الس ا ة ،باإلضافة إل

ا ندماج ا جتماعي أ

فرص

غ اب التنم ة ا قتصا ية

ا جتماع ة ،عد تسا ل الفرص مع باقي اتقل ات المال ة تحديدا.
هلا الواقع جعا م خريطة مالي ،لعقو
الجفاه الصراعات المسلحة ،تمثا ومبةتو غا

ويلة تنفني عل اماغ فقير ،يعاني م
كيداغ أهم مدنه ،جنوب تتمركز ف ه

الحركة ا قتصا ية اتنشطة اإل ارية الس ا ة بحةم تواجد العاصمة بامةو ف ه.
يمة إهماغ

كما

ف عة التركيبة الديموغراف ة السةان ة ا ثن ة غير المتجانسة

التي يمثا فيها الطوارق اتمازيغ العرب أقل ة تقدر بد  % 11م السةان ،هي اتقل ة التي
تعاني م

الكثير م

الحرمان الحاجة ،غ اب التنم ة.باإلضافة إل

التجا زات التي

تتعرض لها م قفا الجهات الحةوم ة نفسها ،بفعا حركات التمر المتكررة للطوارق.
عرفا الفترة م
معظمها باتفاق ات

نة  1441إل
ت،

نة  ،2112أكفر عد م محا ت ا نفصاغ،انتها

اهما في تحق قها

المجموعة ا قتصا ية لغرب افريق ة.
16

غ الجوار في مقدمتهم الجزائر

غ

انعكاس التدخل األجنيب على األمن املستدام يف املنطقة املغاربية

ففي  ،1442لجأ أ راه النزاع المنتمي ال حركة تحرير اتز ا
بتدخا أ راه خارج ة إل

عقد ميثاق

الحةومة المال ة

ني اتفاق ة ت بي الحةومة ا نتقال ة المال ة

برئا ة أمادو توماني توري ممثلي الحركات الجفهات الموحدة اتز ا ية ( .)MFUAغير
أنه بفعا ختفات ثنائ ة بي هلد الحركات التي تصا نفسها بالتحررية امتد عمر اتزمة
التمر ال غاية  1449حيث تم ا تفاق في النهاية عل

قا القتاغ انته بللك التمر

اللل بدأ في نة  .1441ا تمر ذلك ال غاية  ،2119ليتجد النزاع بعد ذلك.17
في عا  2111اندلع رابع تمر بي الطوارق الحةومة المال ة بق ا ة كا م ابراهيم آغ
باهانجا و الحسن فاغاغا ،انته بتوق ع اتفاق ة ت جديدة بالجزائر في  ،2111غير أن
هناك م الفصائا المسلحة التارق ة ،م رأت أن ا تفاق لم ية عا  .هو ما فع ال
حركة انفصال ة في مال .2112غير أنه كان مختلفا ،بفعا تحالا الطوارق مع المجموعات
المسلحة الموال ة لتنظ م القاعدة ،أ باقي الختيا الجها ية المسلحة في المنطقة ال جانب
الجماعات المسلحة اتخرى النشطة جنوب الصحراء .قد تزام مع حالة ا نفتت اتمني
في ليف ا بعد قوط نظا حةم معمر القلافي في ف فرل  ،2111فوض
هو ما اةا تهديدا ا عا لألم

ا

خ لا مالي حالة م الفوض

الصراع بي العسةريي

انتشار الستح،

تقرار في كاما منطقة الساحا.
الس ا يي  ،اهدت ارتكاب جرائم

فض عة في حق المدنيي كان رفاها الحةومة الجماعات المسلحة .في  1أفريا 2112
أعلنا الحركة الو ن ة لتحرير أز ا أن اماغ مالي
الحةومة المال ة

لة مستقلة للطوارق ،قد قابلا

غ الجوار هلا اتمر بالرفض .بينما ر ت عل ه المجموعة ا قتصا ية

لغرب إفريق ا بتشةيا نواة لقوة عسةرية ،تحسبا لتدخا عسةرل لمواجهة هؤ ء المتمر ي في
امالي مالي.18

17

هو ما ا تدع
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تدخا خارجي أ ع بق ا ة فرنس ة ،مشاركة

غ المجموعة ا قتصا ية

لغرب إفريق ا .غير أنه قفا الحديث ع الد ر الفرنسي بد م إبراز تركيبة الجماعات
المسلحة التي ااركا جفهة تحرير اتز ا في الهجو عل المدن الرئ س ة في اماغ مالي
هي:
 تنظ م القاعدة في بت المغرب اإل تمي بق ا ة عفد المالك ر كاغ. -كتيبة المرابطي

هي عبارة ع خل ط م الجها يي لجماعة التوحيد الجها في غرب

إفريق ا كتيبة الملثمي التي ي أر ها مختار بالمختار الملقب باتعور.
 جماعة التوحيد الجها التي يعو تاريخ إنشائها إل -كتيبة الملثمي

نة .2111

هي م أ برز المجموعات المسلحة التابعة للقاعدة في منطقة الصحراء

الكفرى بق ا ة المختار الملقب باتعور.
كا هلد المجموعات أخرى انتهزت فرصة ضعا الحةومة المركزية بفعا الصراعات
الس ا ة في بامكو ،مطالبة اتز ا با نفصاغ .هاته اتخيرة التي ا تفا ت مما حدث في
ليف ا م حيث نوع ة ات لحة التي حصلا عليها باإلضافة إل عصابات الجريمة المنظمة،
في بسط

طرتها نفوذها عل منا ق ا عة في الشماغ بما في ذلك كفرى المدن.

 .5تأثير التدخل األجنبي في مالي على األمن المستدام في المنطقة
تزاغ مشةلة انعدا اتم منل نة  ،2119تمثا مصدر قلق رئ سي لسةان اماغ مالي
ما جا رها ،في الواقع تتمثا إحدى المشةتت الخطيرة في الشماغ ،نظ ار لغ اب اتم
القوة القا رة عل توفيرد ،فان موا ني اماغ مالي اللي يعتفر ن أن الحةومة تقصيهم م
كا عمل ات التنم ة بسفب اختتفهم عرق ا قفل ا .تحولوا إل

جماعات مسلحة ميل ش ات

تدافع ع نفسها أ عصابات إجرام ة منظمة .م ثم فان انعدا اتم هو السفب النت جة
18

معا نعدا التنم ة في مالي عل
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حد ها المجا رة مع الد غ اتخرى ،مما يخلق حركة

مفرغة تشما مالي ما جا رها.
ان التدخا اتجنفي في مالي ،جاء تحا ذرائع عديدة .معظمها ذرائع

ا ة أكثر منها

قانون ة مثا ،قا تهديدات الجماعات المتطرفة في مالي أ القضاء عليها كل ة في منطقة
الستح المغرب العربي ،لكنها في اتصا هي أ باب اقتصا ية ايديولوج ة.
هناك ثتث جوانب للمشةلة اتمن ة في مالي ،هي الجماعات اإلجرام ة بداية م مهربي
المخدرات حت القاعدة في بت المغرب اإل تمي ،حركة التوحيد الجها في غرب إفريق ا
الطوائا المتنافسة الج ش المالي .قد تم القضاء تماما عل قدرة الج ش عل تنفيل مهمته
في الدفاع ع اإلقل م ،ذلك نتشار الستح بي مختلا الجهات في مالي.
إل جانب انتشار هلد الحركات ،أصبح الج ش المالي يعاني م مشةلتي أ ا يتي  :تتمثا
ات ل  ،في ضعفه عد تما ةه ،عد قدرته عل حماية الد لة بسط اتم

غرس الثقة

اخا الد لة.أما المشةلة الثان ة تكم في أن جو د غالبا ما يةون لف ا ل س فقط م حيث
عد قدرته عل

هزيمة المسلحي فحسب ،با أيضا يثير عدا ة اتاخاص أنفسهم اللي

يستفيد ن م حمايته ،منل نة  ،2119تعما فرنسا عل تدريب الج ش المالي.19
ان التنافس الشرس عل

ثر ات المنطقة ا

اللهب) يفرز تنافس م نوع ا خر عل

ترات ج ة(اليورانيو  ،النفط ،الغاز الطف عي،

ثر ات المنطقة السمة ة  ،تتسفب عمل ات صيد

ات ماك غير القانون ة ،التي تمار ها ف الصيد اتجنف ة أ ا ا في الم اد اإلقل م ة للد غ
ذات الس ا ة

ن الحصوغ عل

عل

التراخ

التزمة في اضرار بالغة تكثر بلدان

افريق ا فقرا ،واءا اقتصا يا تنمويا ا لثر اتها السمة ة.20
تعد منطقة الساحا ا فريقي ،التي تغطي اماغ مالي جنوب الجزائر اماغ الن جر ارق
موريتان ا جنوب ليف ا ،عفر مساحة تتجا ز اتربعة متيي كيلومتر مربع ،م أفقر منا ق
19

العالم اقتصا يا ،فت زراعة بمفهومها المتعاره عل ه
بتلف ات حاج ات اعوبها .بالرغم م

عائشة بوعشيبة ،صفاء بن عيسى ،نبيل دمحاين

صناعة أ نشاط اقتصا ل ،كفيا

ذلك يطلق عليها أرض الفقراء اتغن اء ،نظ ار

لغناهابالثر ات الطف ع ة ،حيث تحتول عل أعل معدغ احت ا ي اليورانيو اللهب النحاس
الحديد ،كما أن هناك احت ا ةفير م الفتر غ الخا  ،بمواصفات نا ار ما تتوفر مجتمعة
غ أخرى .هلا ال جانب احت ا ها م الغاز الطف عي.21

لدى

تنقسم الد غ التي لها مطامع في ثر ات المنطقة ،ال

غ امعة في اليورانيو كفرنسا

التي تستخد الطاقة النو ية لتنتاج  11بالمائة م اجمالي احت اجاتها م الطاقة ،اذ تستمد
 91بالمائة م احت اجاتها م اليورانيو م الن جر م شركة اريفا،

غ أخرى

في الفتر غ الغاز كالو يات المتحدة ،حيث تتوجه أهدافها بالدرجة ات ل
الغاز الطف عي .هناك

امعة

نحو الفتر غ

غ أخرى مثا بريطان ا ألمان ا تسع ان لله منة عل

الثر ات

المعدن ة.
قد ا تمرت ه منة هلد الد غ بالرغم م انتهاء ا

تعمار العسةرل .عندما يظهر ما يهد

هلد اله منة فان التدخا العسةرل يصبح الفديا ات غ ،بمساعدة النخب الس ا ة في

غ

المنطقة التي تدي بالو ء لمستعمريها السابقي  ،فالفسا الس ا ي المتجلر يعرقا أل عمل ة
تنموية م اأنها أن تن هض بمصلحة الفت
فوجو

كا الد غ المجا رة لها حت

لة مثا فرنسا في مالي ،لها ارثها ا

تعمارل في الد لة ما جا رها تعتفر كا

المنطقة مثا الفناء الخلفي لها فوجو ها يشةا ارث الماضي ا
الر م ة ،هي

تأخل بنموذجها.

تعمارل  ،بدءا مناللغة

يلة توحيد لموا ني مالي اللي يتحدثون أكثر م  91لغة ،إضافة ال

المصالح ا قتصا ية الكفيرة .هلا ما يجعا تلك الد غ اتجنف ة غير راغبة في أن تستقر
أمور المنطقة ،أن يتحقق أمنها ا تقرارها الس ا ي ،تن
المصالح الغرب ة في افريق ا.22
20

ا تتباب اتم

يعني نهاية

انعكاس التدخل األجنيب على األمن املستدام يف املنطقة املغاربية

فضت ع ذلك ،كان اضحا حرص فرنسا بعض الد غ اخا النظا الد لي عل تضخ م
ما حدث في مالي جراء ا نقتب العسةرل نة  ،2112كانا السفب في ا نقتب اتخير
أ ت  ،2121ما تبعه م مختلا الجهو اإلقل م ة الد ل ة لتسوية النزاع فيها ،تصويرد
عل أنه إرهاب يجب إيقافه.
ان العواقب تكون خ مة خطيرة عل
هلا يعو

ا تقرار منطقة المغرب العربي الجزائر خاصة،

عتبارات كثيرة ،م بينها تغلغا عناصر إرهاب ة ال

زعزعا اتم

ا

الد غ المجا رة م أ جا

تقرار فيها عفر ثغرات أمن ة حد ية ،بأ لحة ثقيلة ممولي م هلد

الد غ اتجنف ة .كما أ ن الحرب في مالي تؤ ل بالضر رة ال نز ح السةان ال
بسفب صلة القرابة بي اتز ا
الفوض

غ الجوار

الطوارق الموجو ة في كاما تلك المنطقة بالتالي انتشار

الحرب هلا يعيق عمل ات التنم ة .يعما عا ا تدامة الحرب ،بالتالي فان

حد ث التنم ة ايء صعب ت ن التنم ة المستدامة هي عمل ة مستدامة تأخل قتا

ويت

يمة حد ث تنم ة في لا جو حر ب مستمرة .إضافة الىأن فرنسا عل

جه

بالتالي

الخصوص أخلت موافقة بعض م

غ المغرب العربي مثا الجزائر المغرب موريتان ا م

أجا السماح لطيرانها الحربي با تعماغ أجوائها للحرب ضد مالي فان هلد الد غ تكون في
نظر الجماعات المسلحة العد ات ا ي بالتالي تكون

غ المغرب العربي عل

مرم

الجماعات اإلرهاب ة ،ت ن الحرب في هلد الحالة اخلت بعدا ين ا .التنم ة المستدامة تتطلب
هامش كفير م ا

تقرار الداخلي الخارجي حت تتم بشةا فعاغ مستدا .
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 .6خاتمة

م ختغ ما تم تقديمه كإجابة عل اإلاةال ة ،فان التدخا اتجنفي في مالي اهم إل
حد كفير في عرقلة التنم ة بسفب عد ا تتباب اتم .فالوضع اتمني في المنطقة يتطور
بوتيرة متسارعة ما يقيد عمل ة التنم ة المستدامة ،بالتالي يجعا م الصعوبة تحقيق اتم
المستدا اللل هو جزء

التنم ة المستدامة .يتجل

يتجزء م

ذلك بشةا خاص في

ات ضاع المتحولة با تمرار للجهات الفاعلة اإلرهاب ة في المنطقة التي تفد أن هوياتها
ءاتها

رق عملها موقعها تتغير بانتظا  ،أيضا في التدخا العسةرل المستمر اللل

يعمق م فجوة الصراع.
قد خرجا الد ار ة بمجموعة م ا
 التنم ة المستدامة ترتكز عل اتمتنم ة م

ن أم

أم م

تنتاجات تتمثا في:
كا منهما يةما اتخر إذ

يمة أن تتحقق

ن تنم ة.

 -تأثرتالحرب في مالي بالتدخا الخارجي ،بالشةا اللل أ ى به إل

التشعب في

أ رافه أحداثه أهدافه.
 -أثرت الحرب في مالي عا اتم المستدامة في منطقة الساحا كةا عل

الد غ

المغارب ة خاصة بفعا القرب الجغرافي اللل ها عمل ات انتقاغ الجماعات المسلحة،
خاصة مع جو صلة القرابة بي قبائا المنطقة.
بالنظر إل ا ضطرابات القائمة في أجزاء متعد ة م المنطقة ،يرجح أن تستمر الك انات
اإلرهاب ة لتتمتع بمجاغ كفير للمنا رة ،إذ أن حالة م التا تقرار في المنطقة اتم في
لة ما م

المنطقة تؤ ل إل

انتقاغ العد ى إل

الشطرنج.
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