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يشعر الجزائريون بقلق من التدخل األجنبي المحتمل في مالي؛ إذ سيضاعف األزمة ،ويعتقد الجزائريون أن فصل حركات الطوارق
المختلفة عن المجموعات اإلرهابية أمر ضروري (الجزيرة)

مقدمة
أدخلت األزمة في منطقة الساحل ،وخاصة الوضع في الشمال المالي ،الجزائ َر في تح ٍّد لم يسبق له مثيل منذ ادذداع الحذر
في الصحراء الغربية في السبعينيات ثم الحر األهلية في التسعينيات؛ حيذ أثذاا الوضذع فذي مذالي التذي تمتلذا حذدودا مذع
الجزائر تصل إلذ حذوالي ألذل لذم م ذاود ديذدف لذيل فقذر للجزائذر و يراديذا ولوذو أيوذا ألواوبذا والوايذات المتحذدف
صحيح أن الحر في ليبيا لم يوو ليا دوا مباشر في ادداع ه ا الصراع إا أديا بالفعل أدت لتفاقم الوضع في منطقة ادذت
تشيد وضعا موطربا من زمو

منطقة الساحل" :ممر لكل األخطار"
صرّح مسؤول زائري في السابق بأن منطقة الساحل "ممر لول األخطاا" خصوصا بالنسبة لبالده التي تشترك فذي حذدود
واسعة مع هذ ه المنطقذة الوبيذرف والسذائبة ،التذي ينذتعا فييذا تيريذة األسذلحة والسذجائر والم ذداات وااتجذاا بالبشذر مذا
شيدت المنطقة عمليات اختطاد متعذددف ذان هذدفيا الرئيسذي اعايذا نذربييو ويلذا بغيذة تحصذيل فذدي ماليذة بيذرف لشذراء
األسلحة والعتاد إا أده في إبريل /ديسان  2102تم اختطاد سبعة دبلوماسييو زائرييو بمو فذييم القنصذل العذال الجزائذري
في مدينة ناو في الشمال المالي ،وقد أُفرج عو ثالثة مذنيم فذي يوليذو /تمذوز  2102وبقذي أابعذة مذنيم محتجذزيو :قيذل إن
أحدهم أُعدل ألن الجزائر افوت دفذع فديذة لل ذانفيو ذادوا يطذالبون بيذام ،والمعذرود أن الجزائذر تجذ ّرل بشذدف دفذع الفذدي
المالية لل انفيو
تُعتبر دول منطقة الساحل اإلفريقي مو بيو أفقر بلدان العالم انم ما تتوفر عليه مو مذوااد نبيعيذة تشذمل المعذادن :الحديذد،
النفر ،اليوااديول م وموااد نبيعية أخري ،وه ا ما يفسر ااهتمال ال اص ال ي تُوليه القذوي الوبذري ليذ ه المنطقذة تو ذد
عوامل عدف تفسر ه ا ااهتمال بالمنطقة ،منيا
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المذذوااد الطبيعيذذة التذذي تتنذذافل علييذذا القذذوي التقليديذذة والناشذذصة فذذي العذذالم :الصذذيو ،الوايذذات المتحذذدف ،ااتحذذاد
األواوبي ،اوسيا ،اليند ،البرازيلم
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و ود الحر ذات الجياديذة وعلذ اأسذيا تناذيم القاعذدف فذي بذالد المغذر اإلسذالمي وحر ذة التوحيذد والجيذاد فذي
نر إفريقيا وما يوا ه ه ا الحووا مو ضعل وهشاشة للسلطة في دول الساحل
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إموادية تحول المنطقة ماليا آمنا لإلاهذابييو وتحوليذا لذس "ساحلسذتان" وهذي تسذمية بعيذدف المنذال داذرا اختالفذات
الجغرافيذذا السياسذذية بذذيو أفغادسذذتان ومنطق ذة السذذاحل حت ذ مذذع و ذذود حر ذذات إاهابيذذة مثذذل منامذذة بو ذذو حذذرال
النيجيرية التي يمونيا التداية وإعداد عمليات إاهابية عل المستوي اإلقليمي والدولي
قوية الطوااق ال يو يمثلون أقليات في ل مو الجزائر ،وبوا ينا فاسو ،وتشاد ،وليبيا ،والنيجر ،وهذ ه
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القوية مدعاف اهتمال بير عند الجزائر

الجزائر وقضية الطوارق
من فترف نويلة ادت منطقة الساحل الشغل الشانل للحوومات الجزائرية ألسبا متعددف حي

ادت الجزائر قلقذة ذدا إزاء

تطوا األحداث فيما يتعلق بقوية الطوااق وااتبانيا باألحداث في الشمال المالي في أعقا سقون داذال القذ افي فذي ليبيذا
قوية الطوااق ليست ديدف إا أديا ات ت أبعادا خطيرف منذ خريذل  2100أدي ااسذتعماا الفردسذي للمنطقذة إلذ إعذادف
اسم حدود دول المنطقة ثم تقسيميا وبالتالي شتّت السوان الطوااق في ميع أدحاء منطقة المغر العربي والساحل
وانم تشذتت الطذوااق فذي المنطقذة إا أدذه بقيذت بعذا الذروابر تجمعيذم داذرا لحر ذة اادتجذاع الموسذمية فذي أدحذاء دول
المنطقة وقد اعترفت الحوومة الجزائرية بحقوق الطذوااق فذي أواخذر السذتينيات وشذعرت بااسذتياء مذو تصذرفات القذ افي
ال ي سمح بإدشاء معسذورات تذداية للطذوااق وتشذجيعه يذوا حر ذة نااقيذة مسذتقلة بذل وحتذ دولذة مسذتقلة للطذوااق؛
ويلا وسيلة لتوسيع دفويه في المنطقة عل حسا منافسيه وخصوصا الجزائر لعل أبرز تداعيات الحر األهلية في ليبيا
ان العودف الجماعية للمقاتليو الطوااق في أنسطل/آ  2100والمجيزيو تجييزا يدا ويتمتعذون ب بذرف قتاليذة متطذواف،
وقذذد ا عذذوا إلذ

ذذل مذذو مذ الي والنيجذذر ممذذا زاد الم ذذاود األمنيذذة عنذذد الجزائذذر التذذي نالمذذا ادذذت اإلدااف الفعالذذة للقوذذية

الطااقية إحدي ا ائز إستراتيجيتيا في المنطقة وه ا ما يفسر عدل الرضا في الجزائر العاصمة عو الطمذوح الطذااقي فذي
إدشاء يان مستقل في المنطقة
بينما ينار صادعو القراا في الجزائر بتعانل مع الطوااق في مالي إا أديم ينارون بريبذة لمطالذة الطذوااق بحوذم ياتذي
أو ااستقالل؛ ل لا لم يوو مو المفا ئ الموقل السلبي للجزائر بعد إعالن الحر ة الوننية لتحرير أزواد عو اسذتقالل إقلذيم
أزواد عو دولة مالي في إبريل/ديسان الماضي انم ه ا التعانل ال ي أشردا إليه وه ا الموقل متسق مذع سياسذة الجزائذر
التذذي تذذرفا التعامذذل مذذع الحر ذذات اادفصذذالية أو أي توتذذل سياسذذي ،أو ا تمذذاعي أو عرقذذي يحمذذل مطالذذة يموذذو أن تيذذدد
الوحدف الوننية أو الحوزف الترابيذة المعتذرد بيذا دوليذا لذدول المنطقذة دجحذت الجزائذر ومنذ السذتينيات فذي دمذ مواننييذا
الطوااق في العملية السياسية مو خالل تمثيل الو ياء في البرلمان أو هيا ل بيذة التحريذر الذونني ،وتذونيو السذوان فذي
المدن الجنوبية ،وتوفير البني التحتية الحديثة الالزمة ،وتحسيو روفيم المعيشية ألن مغريات اادفصال تيدد بالفعل األمذو
القومي الجزائري ووحدف أااضييا ولي ا السبة لعبت الجزائر دواا ائيسيا في الوسذانة بذيو الطذوااق فذي الشذمال المذالي
والحوومة المر زية في باما و في  ،0991و 2112وأخيرا في 2102
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يُعتبر الموقل الجزائري الرافا ألي تدخل أ نبي فذي المنطقذة موقفذا مبذدئيا فذي السياسذة ال اا يذة الجزائريذة ،ولونذه فذي
دفذذل ا لوقذذت دذذات عذذو الت ذذود مذذو أن يذذؤدي هذ ا التذذدخل لنتيجذذة عوسذذية مثذذل تعزيذذز الفوذذر الجيذذادي للحر ذذات اإلسذذالمية
وتوحيد المشاعر اادفصالية ل لا سيوون السيناايو المثالي ما تراه الجزائر فذي إيجذاد حذل سياسذي يوذمو فصذل ذل مذو
ماعات الطوااق ممثلذيو فذي الحر ذة الوننيذة لتحريذر أزواد وحر ذة أدصذاا الذديو مذو يذة عذو تناذيم القاعذدف فذي بذالد
المغر اإلسالمي وحر ة التوحيد والجياد مو ية ثادية األساس المنطقي لي ا السذيناايو هذو أن هذ ا الفصذل سذيم ّوو دول
المنطقة مو ضر عصفوايو بحجر واحد فمو ية سيم ّوو مذو معالجذة المطالذة المشذروعة للطذوااق ومذو يذة أخذري
سيم ّوو مذو ضذر الحر ذات اإلاهابيذة بمسذاعدف ممونذة مذو الحر ذات الطااقيذة إضذافة لذ لا يموذو ألي تذدخل أ نبذي أن
يزعزع ااستقراا في المنطقة الموطربة أصال عل الحدود الشاسعة للجنو الجزائري تعتبر الجزائذر فذي إحذدي ا ذائز
سياستيا المتعلقة بقوية الطوااق أده عل دول وحوومات المنطقة معالجة المطالة السياسذية ،وااقتصذادية ،واا تماعيذة،
والثقافية المشروعة لألقلية الطااقية في ل منيا وفي الحقيقة ان عدل التزال الرئيل المالي أمادو تومادي تذواي بذالتطبيق
الحرفي لالتفاقات التي توسطت فييا الجزائر بيو الحوومة المالية والمتمرديو الطوااق سببا ائيسيا في تفجير األحذداث بذيو
الطرفيو في بداية  2102والتي أدت لتقيقر الجيا المالي ومو ثم اادقال العسوري ال ي أناح بتومادي تواي دفسه
مما ا شا فيه أن اادقال ال ي أدخل مالي في أزمة سياسية مستعرف أ بر الجزائر عل إعادف تقييم سياسذاتيا األمنيذة علذ
نو ل الحدود الجنوبية المتسعة مع مالي ومو ثم السعي للتوصل لحذل سذلمي ليذ ا النذزاع تسذع الجزائذر اسذتيعا مطالبذة
نذذوااق مذذالي بااسذذتقالل خوفذذا مذذو تذذأثير دومينذذو اادفصذذال علذ شذذعو الطذذوااق المنتشذذرف فذذي مذذالي ،والنيجذذر ،وليبيذذا،
والجزائر إضافة ل لا سيؤدي أي تدخل أ نبي إل تدفق مزيد مو الال صيو عل الجزائر التي تستويل اآلن ما يربو علذ
 210111ا ئ دخلوا البالد من بداية العال عند ادداع هذ ه المو ذة مذو الصذراع ومنذ أن قذرات فردسذا ضذرواف التذدخل
العسوري في الشذمال المذالي للحفذا علذ مصذالحيا فذي منطقذة السذاحل سذعت الجزائذر إلقنذاع شذر ائيا األفااقذة باسذتعادف
الحوزف الترابية لمالي مو خالل الحواا مع الطوااق

مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل تحت القيادة الجزائرية
مع إدااك السلطات في الجزائر ألهمية حل الصراع الطذوااقي فإديذا تأخذ أيوذا بعذيو ااعتبذاا التحذدي الذ ي يمثلذه تطذوا
اإلاها في المنطقة ،مثل النشان المتزايد لتنايم القاعدف في بالد المغر اإلسالمي فذي الجنذو الجزائذري إضذافة لحر ذة
الوحدف والجياد في نر إفريقيا التي شنّت مذؤخرا هجمذات فذي الجنذو الجزائذري ادذت الجزائذر تعتقذد أن التيديذد الذ ي
يمثله اإلاها قد تم تو يمه لونيا في الوقت الحالي تعتذرد بوودذه حقيقذة واقعذة ا يموذو التغاضذي عنيذا سذيما مذع يذوا
حر ذذات عذذابرف للحذذدود الوننيذذة تنشذذر فذذي اإلاهذذا وتجذذااف الم ذذداات ،خصوصذذا أن هذ ه الحر ذذات بذذدأت فذذي التواصذذل
والتنسيق فيما بينيا مما ا شا فيه أن إموادية التحالل بيو المنامذات اإلاهابيذة والطذوااق مذا حذدث فذي وقذت سذابق بذيو
تنايم أدصاا الديو وتنايم القاعدف في بالد المغر اإلسالمي عل سبيل المثال سذيؤثر بشذول واضذح علذ

يذود الوسذانة

الجزائرية لحل قوذية الطذوااق ،وهذ ا هذو السذبة الوذامو وااء محذاوات الجزائذر الدءوبذة لفصذل حر ذات الطذوااق عذو
الجماعات اإلاهابية
يعتقد صادعو القراا في الجزائر أن منطقة الساحل ليسذت فقذر منطقذة حر ذة ألمذنيم القذومي بذل أيوذا منطقذة دفذوي نبيعذي
للجزائر ،وهو أمر معترد به مو قبذل الفذاعليو اإلقليميذيو فذي المنطقذة الذ يو ا يموذو مقاادذة يوشذيم أو مقذدااتيم الماليذة
بجيا أو مقداات الجزائر ،وتلق الجزائر دفل ااعتراد مو القوي ال اا ية ،مثذل ااتحذاد األواوبذي والوايذات المتحذدف

4

األمير ية قال الجزائريون بإشراك البلدان األساسية في المنطقة :مذالي ،موايتاديذا ،النيجذر وحتذ ديجيريذام فذي إسذتراتيجية
إقليميذذة منسذذقة احتذذواء تناذذيم القاعذذدف فذذي بذذالد المغذذر اإلسذذالمي ،و ذذان اليذذدد مذذو يلذذا هذذو قطذذع اإلمذذداد والذذدعم عذذو
ال جماعات اإلاهابية الناشطة في المنطقة مو ية أخري سعت الجزائر بدا ة دجاح دسبية ادتزاع التزال مو دول المنطقة
برؤيتيا لحل مشا ل المنطقة والتي ترتوز عل تسوية مشا ل المنطقذة دون تذدخل أ نبذي عذدا فذي مجذاات قطاعيذة محذددف
لعبذت الجزائذر دواا بذذاازا فذي خلذذق بعذا المنامذات اإلقليميذذة مثذل لجنذذة أا ذان العمليذات المشذذتر ة التذي يقذذع مقرهذا فذذي
تامنراست ثم وحدف ااددماج وااتصال التي تُعتبر ال ااع ااست باااتية للييصة وا يت هذ ه اإلسذتراتيجية الطموحذة عقبذات
بيرف ليل أقليا العالقات القوية التي تربر بيو دول مثل مالي ،وموايتاديا والنيجر مع فردسا ،وهو ما يفسر زئيذا الشذووك
التي تو د بيو الدول األساسية في المنطقة يموو المجادلة بأن ه ه الشووك والتعامل المزدوج بيو الدول األعواء في لجنة
أا ان العمليات المشتر ة تش ّول العائقيو األساسييو أمال ات اي قرااات أ ثر فعالية إضافة ل لا يش ّول تذدخل مجموعذة دول
نر إفريقيا "األ واس" وقربيا مو فردسا ،وموقفيا الساعي للحر سحبا للبسذان مذو الجزائذرييو الذ ي دفعذوا لقبذول مبذدأ
التذذدخل العسذذوري فذذي الشذذمال المذذالي مذذالي أخيذذر لحذذل األزمذذة ولوذذو لذذيل قبذذل فصذذل حر ذذات الطذذوااق عذذو اإلاهذذابييو
ومجموعات التيرية
عل الرنم مذو ذون صذادعي القذراا فذي الجزائذر ا يرفوذون مبذدأ التعذاون اإلقليمذي الموسذع إا أن الجزائذر تناذر بريبذة
لمحاولة بعا األنراد ضم المغر للجنة أا ان العمليات المشتر ة أو المنامات اإلقليمية األخري؛ ويلا لوون المغر
ليل دولة مو منطقة الساحل دارا لوون ااعتراد بوون المغذر دولذة مذو منطقذة السذاحل يشذ ّول اعترافذا بسذيادف المغذر
عل الصحراء الغربية التي تقع عل حدود منطقة الساحل عالوف عل الصراع القائم بيو المغر والجزائر حول الزعامذة
اإلقليمية وعالقاتيما المتوترف عل أ ثر مو صعيد وعل اأسيا قوية الصحراء الغربية مما يعوق توثيذق العالقذات األمنيذة
والعسورية بينيما

خاتمة
يشعر الجزائريون بقلذق مذو التذدخل األ نبذي المحتمذل فذي مذالي؛ ألدذه -مذو و يذة داذرهم -سذيزيد مذو زعزعذة ااسذتقراا
وتفجيذذر األوضذذاع المتأزمذذة أصذذال فذذي منطقذذة السذذاحل ويعتقذذد الجزائريذذون أن الفصذذل بذذيو حر ذذات الطذذوااق الذ يو لذذدييم
مطالة مشروعة عو المجموعات اإلاهابية هو أمر ضذرواي ،مذا يذرون بوذرواف بذدء حذواا بذيو منامذة أدصذاا الذديو
والحر ة الوننية لتحرير أزواد مو ية والحوومة المر زية في باما و مو ية أخري وه ا السيناايو -حسة و ية دار
الجزائرييو -فيل بعزل المنامات اإلاهابية وحلفذائيم مذو ميربذي الم ذداات مذا يصذ ّر الجزائريذون علذ وحذدف الحذوزف
الترابية لمالي ،ويرون أده عل السلطات المالية العمل عل حل مشا ليا الداخلية سذيوون مذو ال طذأ ااعتقذاد بذأن الجزائذر
بتذراك فذي موافحذة اإلاهذا ألن الجزائذرييو يجذادلون -
تعااض بشول لي التذدخل العسذوري فذي المنطقذة أو أديذا تتعامذل
ا
وبشول مقنع -بأديم ادوا -ولسنوات عذدف -الوذحايا الرئيسذييو للمجموعذات اإلاهابيذة ،ولوذنيم يرنبذون فذي إعطذاء فرصذة
للسالل قبل الدخول في حر مو شأديا زعزعة ااستقراا ليل فقر في الجزائر وبلدان الساحل ولوو أيوا في دول أخري،
مثل تودل ،وليبيا ،ومصر التي تشيد تحوات معقدف يبقذ لنذا أن دناذر مذا إيا ادذت يذود الوسذانة التذي تبذ ليا الجزائذر
وبوا ينا فاسو بيو الطوااق والحوومة المر زية في بامذا و سذتُولّل بالنجذاح وبالتذالي تتجنذة المنطقذة أتذون حذر ا يموذو
ألحد التنبؤ بعواقبيا
_____________________________________________

* أستاي العالقات الدولية في المداسة العليا للتجااف ،مرسيليا ،فردسا
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