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االستهالل
صلِ ُحوا بَ ْينَهُ َما فَإِن بَ َغتْ إِ ْحدَا ُه َما َعلَى ْاْلُ ْخ َرى
َان ِمنَ ا ْل ُم ْؤ ِمنِينَ ا ْقتَتَلُوا فَأ َ ْ
َ وإِن طَائِفَت ِ
فَقَاتِلُوا الَّتِي تَ ْب ِغي َحتَّى تَفِي َء إِلَى أَ ْم ِر َّ
سطُوا
ّللاِ فَإِن فَاءتْ فَأ َ ْ
صلِ ُحوا بَ ْينَ ُه َما بِا ْل َعد ِْل َوأَ ْق ِ
إِنَّ َّ
س ِطينَ } .سورة الحجرات9 :
ّللاَ يُ ِحب ا ْل ُم ْق ِ

أ

إهــــــــــداء
 أهدي هذه الدراسة إلى الشعوب اإلفريقية التي تعصف بها الصراعات السياسية
والطائفية والنزاعات الحدودية.
 إلى المسؤولين وصناع القرار في إفريقيا واألحزاب السياسية ومنظمات المجتمع
المدني والمنظمات اإلقليمية والدولية وفروعها المتخصصة لعلها تكون لهم
منطلقا لمعرفة المزيد من المعلومات حول الصراع بأبعاده المختلفة الذي يدور
في هذه الدولة الشقيقة (مالي).
 إلى أولئك جميعا أهدي هذهـ الدراسة.

ب

شكر وعرفان
يقول هللا سبحانه وتعالي (لئن شكرتم ألزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) بهذا
أتوجه بالشكر أوله وآخره هلل العلي القدير الذي بنعمته تتم الصالحات والذي أعانني
على إعداد هذا الكتيب.
كما أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلدارة جامعة إفريقيا العالمية على رأسها
"البروفيسور كمال محمد عبيد" والبروفيسور حسن مكي محمد أحمد المدير السابق،
والذي وافق مشكورا على تقديم هذا الكتاب ،ولجمهورية السودان حكومة وشعبا على
حسن استضافتهم للمؤلف.
كذلك أتقدم بخالص الشكر للحكومة الغينية المتمثلة في وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي ،وسفير جمهورية غينيا بالسودان المقيم بالقاهرة على حسن اهتمامهم
بالمؤلف.
وفي الختام اليفوتني اال أن أتقدم بوافر الشكر لكل من ساهم وساعد المؤلف مهما
كانت مساهمته ،وأخص بالشكر األخ الدكتور"محمد األمين هيالس" من دولة مالي،
وأسرة المكتبة المركزية بجامعة إفريقيا العالمية ،والمكتبة الوطنية بالخرطوم ،ومكتبة
األمم المتحدة بالخرطوم ،ومكتبة المركز القومي للدراسات الدبلوماسية بوزارة
الخارجية السودانية ،ومكتبة معهد الدراسات اإلفريقية واآلسيوية ،ومكتبة الدراسات
اإلنمائية في جامعة الخرطوم ،ومكتبة جامعة الزعيم األزهري ،والمكتبة المركزية
بجامعة النيلين ،ومكتبة دراسات الشرق األوسط وإفريقيا ،ومكتبة الدبلوماسية الشعبية.
إذ كان لهذه الجهات خير العون للوصول علي المراجع العلمية فجزاهم هللا عني خير
الجزاء.

ج

فاتحـــــة
هذه الدراسةة نةادرة فةي لسةان عربةي ألن معظةم الدراسةات التةي تناولةت قضةايا
الطوارق مكتوبة باللغتين" الفرنسية واالنجليزية" ولذلك تسد هذه الدراسة ثغرة كبيرة
للدراسات العربية ،وقد شغلت قضية الطوارق الرأي العام العالمي ألنهةا بةرزت فجةأة
واسةةتقطعت جةةزءأ كبيةةرا مةةن دولةةة مةةالي ،والتةةي كةةان يرغةةب الطةةوارق والجماعةةات
المتحالفة معهم في تكوين دولتهم المستقلة بإسم" جمهورية أزواد".
كمةةةا أن الطةةةوارق لجةةةأوا إلةةةى تعةةةاطي قصصةةةا اسةةةتفزت المشةةةاعر اإلسةةةالمية
والضمير العالمي على غرار تدمير المنارات اإلسالمية في كل من "تمبكتةو وجينةي"
وغيرها من المدن وهي منارات ذات قيمةة إسةالمية وثقافيةة مهمةة .وثبةت تاريخيةا أن
الجهات التي أنشأت هذه اآلثار ،وكذلك المسلمين اآلوائل الذين فتحوا مصر والسودان
والمغرب العربةي بنةوا العةالم االسةالمي دون أن يتعرضةوا لثثةار بةدليل أن إهرامةات
الجيزة وإهرامات السودان واهرامات المدافن لم تتعةر للتةدمير ،كمةا أن كثيةرا مةن
الكنائس والمعابد وما فيها من الرسومات والطبيعة لم يتم تغييرها.
األمةةر اآلخةةر :وهةةي اةةاهرة الحةةروب بةةين الطوائةةف والجماعةةات والملةةل تكةةاد
تكون مختصرة بالعالم االسالمي وتخومه ،ففي المحور اآلسيوي من العالم االسةالمي
هنةةاح حةةروب إلخضةةاع أفغانسةةتان وباكسةةتنان وهةةي حةةروب مشةةروعة ألنهةةا مقاومةةة
للدخيل األجنبي.
وفةةي الجةةزء اإلفريقةةي مةةن العةةالم االسةةالمي هنةةاح حةةروب "الصةةومال وإفريقيةةا
الوسةةطي والسةةودان ومةةالي" وهةةي ل سةةف حةةروب تحركهةةا الغرائةةز األوليةةة والعواطةةف
العرقيةة (كالجهويةةة والعرقيةةة والقبليةة وااليديولوجيةةة) وكةةذلك عواطةف زنزاعةةات مةةافوق
الدولةةة القطريةةة كةةدعاة الخالفةةة والرايةةات الدينيةةة المطلقةةة المتجةةاوزة للحةةدود السياسةةية
المعروفة.
وفةةي قلةةب العةةالم االسةةالمي مةة ت الحروبةةات بةةالد الشةةام (سةةوريا وفلسةةطين
وحروب العراق ومصر) .ولعل جذور هذه الحروب تعود إلى تآكةل الةدول اإلسةالمية
وشةةيخوخة العقةةل اإلسةةالمي وافتةةراس اآلخةةر ،ولهةةذا ،فةةإن العةةالم كمةةا بةةدأ فةةي مةةؤتمر
بةةةرلين عةةةام 4881-4881م وخةةةالل األعةةةوام 4881 -4888م ،حيةةةث بةةةرزت خطةةةة
لتقسيم العالم االسةالمي بةين الةدول األوروبيةة االسةتعمارية ،وجةاءت الحةرب العالميةة
األولةةى بتأكيةةد نتيجةةة مةةؤتمر بةةرلين ولمصةةلحة دول الحلفةةاء وهةةم( :بريطانيةةا وفرنسةةا
وروسةيا) ضةد مصةالو دول المحةةور وهةي (ألمانيةا واليابةةان) وعنةدما تمةردت هاتةةان
الةةدولتان (ألمانيةةا واليابةةان) علةةى وصةةايا دول الحلفةةاء جةةاءت الحةةرب العالميةةة الثانيةةة
وجاءت نتيجتها وفق ارادة مطلوبةات المنتصةرين وان كانةت تكلفتهاعاليةة ،ألنهةا أدت
إلى انهيار اإلمبراطورية البريطانية ولكن الت الضةحية هةي الضةحية ،ألن الضةحية
د

بعد ألمانيا كان هو العالم االسالمي الذي تم فيه زراعة اسةرائيل واسةتنباط فكةرة دولةة
قطرية تدور في فلك الدول االستعمارية.
ومهما ي كن من األمر ،فإن العالم االسالمي ،ومنذ قيام اسةرائيل تسةعي لالنعتةاق
من نطاق الدائرة الضيقة ،ومن أقدار مؤتمر برلين ونتائج الحربين العالميتين ،جةاءت
بشائر األولي بتفكيك االتحاد السةوفيتي وخةروج عةدة دول اسةالمية مةن تحةت عباءتةه
مثةل" :أزربيجةةان وطاجكسةتان" وغيرهةةا مةن الةةدول االتحةاد السةةوفيتي سةابقا ،ولكةةن
التحدي الشاخص والماثل هو الخروج من الهيمنة األحادية الغربية وعدم وجود رؤيةة
أوخارطة الطريق للخروج من دائرة الدولة القطرية وإرث الدولة االستعمارية .ولعةل
العلة األساسية في ذلك هو رواج العقلية االستبدادية وإجها مطلوبات الديموقراطية
والشوري باالضافة إلى تألق العقل الجهوي والعرقي بديال للجامعة الوطنية.
الدراسة التي بين أيدينا هي تشخيص جزء من جزئيات هذه الحالة ،كمةا عبةرت
عنها الحالة المالية وماتم فيها من االنقسام بين الجماعات الوطنية وماتم فيها مةن رفةع
للرايةةات الجهويةةة والعرقيةةة الت ةي أدت إلةةى عةةودة الوصةةايا الدوليةةة والتةةدخل األجنبةةي
السابق .ولعل هذه الدراسة تعين العقل المسلم على الخروج من هذا االنسداد التاريخي
فتهنئة لكاتب الدراسة الدكتور كمةارا عبةاس ،ونأمةل أن تمثةل الدراسةة بدايةة لعشةرات
الدراسات العلمية حتي يلم عقل العالم االسالمي بما يجري في مراكزهـ وحواضرهةـ
وتخومه والسالم .أ .د حسن مكي محمد أحمد

ه

مقدمة الكاتب
عزيزي القارئ...
 يسعدني أن تطلع على مادة هذه الدراسة وهي عبةارة عةن رؤى حةول الحةرب فةي
شمال جمهورية مالي(الخلفيات والمآالت).
 جاءت فكرة إعداد هذه الدراسةة لمةا تتميةز بهةا القضةية مةن األهميةة والتةي حظيةت
باالهتمام الدولي الكبير في وقةت وجيةز ،حيةث أصةدرت األمةم المتحةدة فةي شةأنها
ثالثة قرارات دولية في العام الواحد ( 2142م) ،أهمها القةرار رقةم  2181فةى21
ديسةةمبر 2142م الةةةداعي إلةةى ارسةةةال قةةوات دوليةةةة لمسةةاندة الجةةةي المةةالي فةةةي
مواجهتةه الجماعةةات المسةلحة التةي كانةةت تسةيطر علةةى شةةمال الةبالد ،األمةةر الةةذي
يستدعى االهتمام والبحث عةن آفةاق الحةل لهةذه األزمةة حتةى التكةون سةرطانا فةي
خاصرة دول المنطقة.
 آمل أن تسهم هذه الدراسة في بناء قاعةدة للسةالم والتصةالو والوئةام فةي كةل أنحةاء
القةةارة اإلفريقيةةة ،سةةيما فةةي هةةذه الدولةةة "الصةةديقة والشةةقيقة" ،فتنطلةةق نحةةو آفةةاق
رحيبة للوحدة والتكامل.
 كمةةةا آمةةةل أن تتحةةةرر القةةةارة اإلفريقيةةةة بأكملهةةةا مةةةن الحةةةروب بأبعادهةةةا المختلفةةةة
(السياسةية والطائفيةة ،واإلثنيةة والحدوديةة) فتكةون المنظمةات اإلقليميةة ومنظمةات
المجتمةةع المةةدني فةةي إفريقيةةا مةةالذا حقيقيةةا لفةةس النزاعةةات وإرسةةاء دعةةائم األمةةن
والسالم والتنمية المستدامة في القارة اإلفريقية.
المؤلف
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المقدمة المنهجية:
موضوع النزاعات في أفريقيا من أهم الموضوعات في الدراسات األفريقية ،وقد
ازدادت أهمية هذا الموضوع مع ازدياد حدة وتيرة النزاعةات فةي القةارة األفريقيةة منةذ
انهيةةار االتحةةاد السةةوفيتي فةةي السةةتينيات مةةن القةةرن المنصةةرم واهةةور النظةةام العةةالمي
الجديد (العولمة) بقيادة الواليات المتحدة األمريكية.
وتعتمد الدراسة على المنهج التحليلي بجانب المنهج التاريخي في معالجة األبعةاد
المختلفة لظاهرة النزاعات في القارة األفريقية ،وخاصة الحرب الدائرة في شمال مالي
بين الطوارق والحكومة المركزية في بماكو(العاصمة).
والدراسة تكشف الخلفيات التاريخية لهذه األزمة ومسبباتها وكذلك تطوراتها منذ
منتصةف عقةد التسةعينات مةن القةرن المنصةرم .وتسةتعين هةذه الدراسةة بةأدوات البحةث
العلمي المتوفرة من المصادر والمراجع المختلفة.
ويتكون هيكل الدراسة بداية من اإلطار النظري حول تعريف وتحديةد النزاعةات
والخلفيةة التاريخيةةة ألسةباب هةةذه النزاعةةات .ثةم يتضةةمن الجةةزء الثةاني مةةدخل جغرافةةي
وتأريخي لجمهورية مالي والموارد االقتصادية.
أما الجزء الثالةث فيتنةاول جةذور األزمةة وتةأثيرات السياسةات اإلقليميةة والدوليةة
عليها.
والجزء األخير يتناول الخاتمة والنتائج والتوصيات.
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اإلطار النظري
(النزاعات في إفريقيا وأسبابها)
التعريف بالنزاعات:
النزاع هو خالف بين طةرفين حةول موضةوع معةين ،وربمةا يكةون هةذا الخةالف
بين أكثر من طرفين (أي متعدد األطراف في بعس الحاالت) .والةذي نقصةده فةي هةذه
الدراسة هو النزاع السياسي الذي يؤدي إلى استخدام القوة والعنف أي أنه يأخةذ الطةابع
المسلو للوصول إلى تحقيق األهداف التي تود األطراف المختلفة الحصول عليها.
والنزاع نوعان :داخلي وخارجي .فةالنزاع الةداخلي ،أي الةذي يقةع داخةل الحةدود
السياسية للدولة ،هو في واقع األمر نزاع سياسي بةين نظةام الحكةم وبةين فئةات سياسةية
معارضةةة تسةةعى للوصةةول للسةةلطة أو المشةةاركة فيهةةا واختةةارت سةةبيل العنةةف المسةةلو
والتمرد سبيال للوصول لهذا الهدف.
وقد يترتب عن هةذا النةزاع الةداخلي حةدوث حةروب أهليةة فةي العديةد مةن الةدول
األفريقية طلبا للعدالة في إقتسام السةلطة والثةروة وتحةول بعضةها إلةى صةراعات أثنيةة
حدث أبشعها في شكل إبادة جماعية مثل ما وقع في رواندا عام 4991م.
أمةةا النةةزاع الخةةارجي فيتمثةةل فةةي المشةةاكل الحدوديةةة بةةين دول مجةةاورة لبعضةةها
البعس حيث يتم الخالف حول منطقة حدودية يةدعي كةل مةن البلةدين الجةارين ملكيتهةا
مما يترتب عنه تةدهور العالقةات بينهمةا ومةن ثةم التعبئةة العسةكرية والحةرب المباشةرة
عندما تفشل الحلول السلمية عبر الوسائل الدبلوماسية ،كما حةدث بةين إثيوبيةا وإريتريةا
بعد استقالل األخيرة عن األولى في أعقاب حةرب تحريةر إريتريةا التةي اسةتمرت علةى
مدى ثالثين عاما(.)1
والمالحة فةةي النزاعةات األفريقيةةة أن معظمهةا نزاعةةات داخليةة مسةةلحة وصةةفت
بالحروب األهلية ،ويمكننا تعريف الحةرب األهليةة بأنهةا نةزاع مسةلو ترتةب عةن نةزاع
بين المصالو الكبرى التي ال يمكن حلهةا إال بإراقةة الةدماء وذلةك عنةدما تفشةل السياسةة
في تحقيق األهداف المنشودة لجماعة ما.
ونالح ة أن صةةفات الثةةورة أو حةةرب العصةةابات أو أعمةةال التمةةرد تطلةةق علةةى
الحروب األهلية ،وترتبط هةذه الصةفات بطبيعةة األطةراف المتنازعةة وأسةباب النةزاع.
وتتمثةةل طبيعةةة األطةةراف المتحاربةةة فةةي الكتةةل السياسةةية أو فةةي الجماعةةات العرقيةةة أو
الفرق الدينية أو الطبقات االجتماعية(.)2
أسباب النزاعات في إفريقيا:

 .1حسن سيد سليمان  ،النزاعات في إفريقيا ،بحث مقدم في ندوة ملتقى الجامعات اإلفريقية ،الذي نظمته جامعة إفريقية
العالمية  ،قاعة الصداقة الخرطوم ص ص441---411
 .2حسن سيد سليمان ،النزاعات في إفريقيا ،نفس المصدر ونفس الصفحات المذكورة.
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تعاني القةارة اإلفريقيةة مةن النزاعةات والحةروب األهليةة الطاحنةة والتةي ازدادت
حةدتها منةذ العقةد األخيةةر مةن القةرن العشةةرين بصةورة ال مثيةل لهةا مةةن قبةل فةي تةةاري
القارة ،حيث وصلت إلى حد المجازر البشعة واإلبادة الجماعية التي حةدثت فةي روانةدا
عةةام 4991م .وقةةد ارتبطةةت هةةذه النزاعةةات الخطيةةرة باألزمةةات السياسةةية الداخليةةة فةةي
صراعات السلطة ،كما ارتبطت أيضا في بعس الحاالت بالخالفات السياسية بةين دول
متجاورة كما حدث في منطقة البحيرات العظمى وفي القرن األفريقي.
ويري المحللون أن هذه النزاعات لم تكن وليدة اليوم ،بل جاءت نتيجة لتراكمةات
تاريخية ،والذي بدأ بالتكالب على أفريقيا ( )scramble of Africaفي مةؤتمر بةرلين
 4881م الذي سعى لتقسيم القةارة بةين الةدول األوروبيةة االسةتعمارية وأهمهةا بريطانيةا
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال .ويرى المحللون في شؤون القارة اإلفريقية أن هذه
التقسةةيمات لةةم تقةةوم علةةى الموضةةوعية ،حيةةث تةةم رسةةم الحةةدود االصةةطناعية بةةين دول
القارة بدون استشارة شعوب هذه الدول ،األمةر الةذي نةتج عنةه توزيةع الجماعةة اإلثنيةة
الواحدة على عدة كيانات سياسية دولية ،وكذا ضم جماعات مختلفة األثنيةات والثقافةات
إلى دولة واحدة دون أن توجد أية رابطةة قوميةة أو دينيةة بينهةا .كةذلك لةم يةراع التقسةيم
االسةةتعماري للقةةارة األفريقيةةة اةةروف بعةةس تلةةك الةةدويالت مةةن حيةةث مصةةادر الميةةاه
والموارد االقتصةادية فبقيةت بالتةالي بعةس المنةاطق جاذبةة واألخةرى طةاردة ممةا أدى
فيما بعد إلى تنافر الجماعات وإلى الصراعات الدموية بينها.
وكذلك تعرضت إفريقيا إلى إعادة ترسيم حةدودها الجغرافيةة مةن قبةل االسةتعمار
األوروبةةي ،حيةةث كانةةت الحةةدود تمتةةد وتةةتقلص بنةةاء علةةى مةةوازين القةةوى التةةي تحكةةم
العالقات بين الةدول األوربيةة الكبةرى آنةذاح ،وخاصةة بريطانيةا وفرنسةا ،دون اعتبةار
لالمتدادات الجغرافية والسكانية القبلية والعرقية والعقائدية.
لقةةد كةةان لك ةل مةةن بريطانيةةا وفرنسةةا النصةةيب األكبةةر مةةن التقسةةيم االسةةتعماري
األوربةي علةةى القةةارة األفريقيةة ،حيةةث اسةةتأثرت بريطانيةةا بةدول شةةرق وجنةةوب القةةارة
وبعس دول غرب إفريقيةا مثةل( :نيجيريةا وغامبيةا وسةيراليون وغانةا) بينمةا سةيطرت
فرنسا على منطقة المغرب العربي وغرب أفريقيا بشكل عةام ،وبقيةت إيطاليةا فةي ليبيةا
بينما ارتبطةت أنجة وال وموزمبيةق بالبرتغةال .وقسةمت بريطانيةا السةودان إلةى شةطرين
الشةمال والجنةةوب بموجةب (قةةانون المنةاطق المغلقةةة) ،بينمةا قسةةمت نيجيريةا إلةةى ثالثةةة
أقاليم عرقية كبرى وهي الهوسا واليوربةا وااليبةو .وبالنسةبة لفرنسةا قسةمت دولةة تشةاد
وكوت ديفةوار والكةاميرون وغيرهةا مةن الةدول الفرنكفونيةة إلةى شةطري الةبالد شةماال
وجنوبا .وقد ترتب عن هذه السياسات حدوث حروب أهلية في هذه الدول وغيرهةا مةن
دول أفريقيةةة عةةدة بعةةد االسةةتقالل .فهنةةاح الحةةرب فةةي جنةةوب السةةودان والتةةي انطلقةةت
شرارتها منذ عام 4911م وهناح محاولة انفصال إقليم بيافرا عام 4998م والمواجهات
الطائفية والدينية خالل السنوات األخيرة في نيجيريا .وهنةاح الحةرب األهليةة فةي تشةاد
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منذ عهد الرئيس تمبلباي وإلى حسين هبرى وإدريس دبي ،وكان هنةاح التمةرد لشةمال
الكوت ديفوار في حرب أهلية سياسية جديدة(.)1
ويتضو من ذلك أن االستعمار األ وربي قةد نجةو فةي رسةم الحةدود النهائيةة لةدول
القةارة األفريقيةةة والتةةي بلغةةت اليةةوم أربةةع وخمسةون دولةةة فةةي إطةةار االتحةةاد اإلفريقةةي.
ويبدو أن القادة األفارقة أرادوا أن يتجنبوا بعةد االسةتقالل حةدوث حةروب حدوديةة بةين
الدول ولذلك أكدوا على عدم تغييرها في ميثاق منظمة الوحدة األفريقيةة .وقةد قلةل ذلةك
بالفعل من نشوب الحروب الحدودية التي أصبو أبرزها ما حدث مةع قيةام دولةة إرتريةا
بعد انفصالها عن إثيوبيا عام 4994م ،حيث ما زال الخالف الحدودي والتوتر قائم بين
البلدين منذ حرب عام 4998م وذلك بالرغم من القرار الدولي الخاص بترسيم الحدود.
والسةةؤال الةةذي يطةةرس نفسةةه فةةي هةةذا المجةةال يخةةتص بأسةةباب ازديةةاد حةةاالت
النزاعات والحروب األهلية في أفريقيا منذ العقد األخير من القرن العشرين.
فالنزاعةةةات كانةةةت موجةةةودة فةةةي القةةةارة األفريقيةةةة بعةةةد االسةةةتقالل منةةةذ مرحلةةةة
السبعينيات وفي إطار الصراع التنافسي بين المعسكرين الرأسمالي واإلشتراكي خةالل
فترة الحرب الباردة إال أنها كانت محدودة العدد وقد نجحت المساعي اإلقليمية والدولية
إلةى حةةد كبيةر فةةي حلهةا وتسةةويتها ولكةن يالحة خةالل العشةةر سةنوات األخيةةرة نشةةوب
نزاعات جديدة بين الحكومات والمعارضة في عدد من الدول األفريقية بصورة مفاجئة
بعد أن كانت هذه الدول تحظةي باالسةتقرار السياسةي واالقتصةادي ويتعةاي أهلهةا فةي
تسامو فيما بينهم بالرغم من الفوارق العرقيةة والدينيةة ،كمةا أن عالقةات حسةن الجةوار
مع الدول المجاورة كانت سائدة وباإلضافة لنزاعةات الحكومةة والمعارضةة كمةا حةدث
مةةثال فةةي دول غةةرب أفريقيةةا مثل(:سةةيراليون وليبيريةةا وكةةوت ديفةةوار وتوغةةو) ،وقةةد
تفجرت أيضا صراعات عرقية وطائفية مثل حالة نيجيريا وبصورة أسوأ حالة رواندا،
كما اشتعلت الحرب المدمرة بين الجارتين إرتريا وأثيوبيا في القرن األفريقي.
ومن ثم فإن جذور النزاعات فةي أفريقيةا تعةود إلةى العوامةل الداخليةة والخارجيةة
السالفة الذكر(.)2
ومةن الواضةةو أن افةةرازات هةةذه النزاعةةات والحةروب الجديةةدة فةةي أفريقيةةا كبيةةرة
وخطيرة جدا .تؤدي إلى خسائر كبيرة في األرواس البشرية والممتلكات والمنشآت ،كما
أنه يترتب عنها تشرد أعةداد ضةخمة مةن النةازحين داخليةا والالجئةين إلةى دول الجةوار
مما يؤدي لمآسي إنسانية بالغة تأتي بفعةل البشةر وال تقةل آثارهةا السةالبة عةن الكةوارث
الطبيعيةةة التةةي ازداد عةةددها أيضةةا وتنوعةةت أشةةكالها وارتفعةةت خسةةائرها فةةي اآلونةةة
األخيرة في كل قارات العالم .وكةذلك فةإن النزاعةات والحةروب تترتةب عنهةا انتهاكةات
خطيرة في أوضاع حقوق اإلنسان كما حدث في رواندا ،كما أنها قةد تةؤدي مةع انتشةار
 .1حسن سيد سليمان ،ااهرة االستعمار في إفريقيا والعالم العربي ،مجلة دراسات إفريقية ،العدد الثاني :شعبان 4119هـ
ابريل 4989م ،ص ص 81-11
 . 2كمارا عباس  ،الحروب األهلية في إفريقيا وأثرها في التنمية ،بحث مقدم في ملتقي الجامعات االفريقية الذي نظمته
جامعة إفريقيا العالمية  ،قاعة الصداقة ،الخرطوم ،عام 2119م .ص ص
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السالس إلى انهيار الدولة كما حةدث فةي الصةومال ،وتةؤدي أيضةا إلةى تةدهور حةاد فةي
األداء االقتصادي الكلي وإلى عرقلة مسيرة التنمية االقتصادية واالجتماعيةة فةي القةارة
األفريقية مع استمرار حالة عدم االستقرار السياسي واالضطرابات األمنية (.)1
نماذج لبعس النزاعات في أفريقيا:
تعتبر الحروب في إفريقيا مةن أكثةر عوامةل عةدم االسةتقرار بةروزا وتةأثيرا فةي
أوضةةاع دولهةةا المختلفةةة .فمنةةذ نهايةةات القةةرن التاسةةع عشةةر لةةم تشةةهد القةةارة حالةةة مةةن
االستقرار كاملة لعقد من الزمان دون حرب في جةزء مةن أجزائهةا  ،وأهةم اسةباب تلةك
الحروب تتمثل في تداعيات الحربين األولةى والثانيةة ومةا جةرى بينهمةا مةن صةراعات
بةةين القةةوى األوروبيةةة فةةي مسةةتعمراتها األوروبيةةة مثةةل :ايطاليةةا ،ألمانيةةا ،بريطانيةةا،
فرنسةا ،وغيرهةا مةن الةةدول االسةتعمارية .ثةم حركةات النضةةال المسةلو فةي بعةةس دول
القةةةةارة مةةةةن أجةةةةل االسةةةةتقالل مةةةةن المسةةةةتعمرين كمةةةةا جةةةةرى فةةةةي الجزائةةةةر ،نامبيةةةةا،
موزمبيق،أنغوال.
هناح نزاعات عديدة اثنية وحدوديةة أهمهةا النةزاع بةين الجزائةر والمغةرب حةول
منطقةةة تنةةدوف ،والةةذي أدى لحةةرب بةةين البلةةدين فةةي أعقةةاب اسةةتقالل الجزائةةر عةةام
4992م .حيث كان الخالف األيديولوجي واضحا بين اشتراكية الثورة الجزائرية وبةين
النظةة ام الملكةةي المغربةةي المحةةاف  ،كمةةا أن المنطقةةة المتنةةازع عليهةةا غنيةةة بةةالثروات
المعدنية.
وهنةةةاح أيضةةةا النةةةزاع الحةةةدودي بةةةين ليبيةةةا وتشةةةاد حةةةول منطقةةةة أوزون ،وبةةةين
الصومال وإثيوبيا وكينيا فى عام 4993م ،حيث أن الصومالين يرون أن بالدهم قسمت
بفعل االستعمار األوربي إلى خمسة أجزاء منهةا ثالثةة تحةت سةيطرة كةل مةن بريطانيةا
وإيطاليا وفرنسا (في جيبةوتي) وجةزء رابةع تطالةب بةه الصةومال مةن إثيوبيةا فةي إقلةيم
األوغادين والجزء الخامس تطالب به الصومال من كينيا (شمال كينيا).
وقد أدى النزاع بين الصومال وإثيوبيا على إقليم األوغادين إلى حةروب حدوديةة
نشبت بينهما (4999م).
ويضاف لهذه األمثلةة البةارزة النةزاع الحةدودي بةين السةودان وكينيةا حةول مثلةث
أليمةةي وبةةين السةةودان وإثيوبيةةا حةةول منطقةةة الفشةةقة (بسةةبب دخةةول مةةزارعين إثيةةوبيين
تحت حماية عسكرية إثيوبية) ،كما أن هنةاح النةزاع الةذي تفجةر منةذ عةام 4918م بةين
السودان ومصر حول مثلث حاليةب وتجةدد بعةد مجةيء ثةورة اإلنقةاذ الةوطني فةي عةام
4918م مع توتر العالقةات بةين البلةدين خاصةة بعةد محاولةة اغتيةال الةرئيس المصةري
حسةةني مبةةارح فةةي أديةةس أبابةةا عةةام 4991م .وهنةةاح صةةراع حةةدودي بةةين السةةنغال
وموريتانيا .غير أن اشرس الحروب التي دارت فةي القةارة هةي الحةروب األهليةة التةي
تكون عادة بين القوميات بسبب التمرد الذي نتج عن األوضاع غير الموافقة في مجتمع
 .1مصطفي محمد علي ،الكشوفات الجغرافية األوروبية لقارة افريقيا ،والتطلعات المعاصرة للسيطرة على مواردها،
مجلة دراساات افريقية العدد الثاني ص ص 482-411
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الدولة الواحدة مثل حالة السودان وتشاد وأوغندا .ويمكن ادراج حالة الفصل العنصري
التةةي كانةةت سةةائدة فةةي جنةةوب إفريقيةةا ضةةمن النزاعةةات الداخليةةة للةةدول االفريقيةةة ألنهةةا
عطلت الموارد البشرية للسود ثم قسما كبيرا من الموارد الطبيعية التي كان بامكانها أن
تكون سةببا لرفاهيةة المةواطنين .وحةاالت الحةروب بأنواعهةا المةذكورة الزمةت إفريقيةا
وكانت سببا في تجميد الكثير من الموارد المختلفة(.)1
والذي يهمنا في هذه الدراسة هو النزاع في شمال مةالي ،كمثةال بةارز لمةا يةدور
من النزاعات في القارة اإلفريقية.

 .1مصطفي محمد علي ،الكشوفات الجغرافية األوروبية لقارة إفريقيا ،والتطلعات المعاصرة للسيطرة علي مواردها،
المصدر السابق :ص ص 482-411
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الفصل األول
مدخل جغرافي وتأريخي عن جمهورية مالي وفيه مبحثين
 المبحث األول الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية والموارد
االقتصادية لجمهورية مالي.
 المبحث الثاني :نشأة وتطور دولة مالي.
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المبحث األول
الموقع الجغرافي والتركيبة السكانية
والمــــوارد االقتصادية لجمهورية مالــــي
تعريةةف كلمةةة م ةل :تعنةةي الفةةرس النهةةري ،وهةةي كنايةةة عةةن القةةوى فةةي النهةةر
والبر( )1والبعس يرى أن كلمةة مةالي باللغةة الماندكيةة تعنةي :المكةان الةذي يعةي فيةه
الملك.
فيما يرى البعس أن كلمة مالي تحريف لكلمة ماندونكو ،ومعناها الذين يتحدثون
لغة الماندي.
بينمةةةةا يةةةةرى اآلخةةةةرون أن كلمةةةةة مةةةةالي" هةةةةي تحريةةةةف قبيلةةةةة الفةةةةولبي لكلمةةةةة
"ماندي"،و"مليت" هي التحريف البربري لها(.)2
تقع دولة مالي في غرب افريقيا وهةي دولةة غيةر سةاحلية أي لةيس لهةا أى منافةذ
بحريه ويحيط بها اليابس مةن كةل اإلتجاهةات .تبلة مسةاحتها 1.248.574كةم ²وعةدد
السكان حوالى  4141مليون نسمة .وتحدها سبع دول إفريقيةة ،وتحةدها شةماال كةل مةن:
الجزائر ،موريتانيا .وتحدها غربا كل من :السنيغال ،غينيا وتحدها جنوبا ساحل العاج(
كوت ديفوار) ،بوركينافاسو.
وتحدها شرقا النيجر .ويمربها نهران هما :نهةر النيجةر ونهةر السةنغال .والمنةاخ
السةةائد فةةي مةةالي المنةةاخ الصةةحراوي فةةي الشةةمال ومنةةاخ السةةفانا الفقيةةرة فةةي الوسةةطى
والسا فانا الغنيةة فةي الجنةوب والجنةوب الغربةي .كمةا توجةد بهةا المرتفعةات فةي الغةرب
والجنوب الغربي وفي الوسطى وفي الشمال فةي أدرار ايفوغةانس توجةد سلسةلة جبةال
أطلس الممتدة من المغرب مارا بالصةحراء بةين مةالي والجزائةر إلةى جبةال تبسةتي فةي
تشاد(.)3
اللغةةة الرسةةمية فةةي جمهوريةةة مةةالي هةةي الفرنسةةية ،وتوجةةد عشةةرات اللغةةات وأكثرهةةا
إنتشارا خمسة وهي:
 .4لغة الماندكو ( البمبارية) وهي فرع من المندن الكبير لغاتها منتشرة في مةالي
وغينيا وبوركينافاسو والسنغال وغامبيا وليبيريا والنيجر.
 .2لغة الفولبي( الفلفلدي) المنتشةرة فةي غةرب افريقيةا وخاصةة فةي كةل مةن مةالي
وغينيا والسنغال وبوركينافاسو والنيجر.
 .3لغة سونغاي :وهي لغة منتشرة في كل من مالي وبوركينافاسو والنيجر وبنين.
 .1محمد األمين هيالس( الد كتور) من دولة مالي  ،في لقاء مع الكاتب في مكتبه بمركز يوسف الخليفة لكتابة اللغات
بالحرف العربي (جامعة إفريقيا العالمية)  ،بتاري 2143/11/19م.
 . 2الشي إبراهيم كونتاو ،النزاع المسلو في مالي ،مجلة قراءات إفريقية  (،مقال) العدد السادس ربيع آخر-جمادي اآلخر
4131هـ يونيه 2143م ،صص.32-21
www.almstba.com/vb/t207657.html . 3
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 .1لغة السوننكي :وهي لغة منتشرة في موريتانيا ومالي والسنغال وغامبيا وغينيا
وليبيريا.
 .1لغةة الطةةوارق( بلكةال بماشةةيك) وهةي لغةةة منتشةرة فةةي شةمال مةةالي وموريتانيةةا
والجزائر وتونس وليبيا والنيجر وبوركينافاسو.
هذه هي اللغات أكثر إنتشارا على مستوى دولة مالي .وهنالك لغات أخةرى أقةل
انتشارا وهي .4 :لغة السونفي  .2الةدوغوت  .3البوبةو  . 1سةينيفو  .1مبنيكةا  .9البةوز
 .8العربية(.)1
وتتكون دولة مالي من ثماني مناطق إدارية ،وحدودها الشمالية تصل إلةى عمةق
الصحراء الكبرى .كما تنقسم إلةى ثالثةة أقةاليم طبيعيةة الصةحاري القاحلةة فةي الشةمال،
والسةةهول شةةبه الصةةحراوية فةةي الوسةةط ،وأراضةةي الحشةةائ المنبسةةطة فةةي الجنةةوب.
وتوجد مرتفعات جبلية قليلة في مالي ،تصل أعلى قمة إلى نحو 44411م فةوق مسةتوى
سطو البحر وهي قمة جبل همبوري تندو في الجنوب(.)2

 . 1محمد األمين هيالس ،من دولة مالي ،المصدر السابق .،
www.almstba.com/vb/t207657.htm . 2
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الموارد االقتصادية في جمهورية مالي
يتمحور النشاط االقتصادي في جمهورية مالي حةول الزراعةة وتربيةة المواشةي
وصيد األسماح والتجارة .ويوجد فيها بعس الموارد المعدنية مثةل الةذهب واليورانيةوم
والملو.
ويشتغل أكثر من ثالثة أرباع سكانها بالزراعةة والرعةي .ويتنةتج مةن المحاصةيل
الزراعية ،الدخن واألرز والةذرة الرفيعةة ومحاصةيل زراعيةة أخةرى تشةمل المنيهةوت
(الكاسافا) والذرة الشامية واليام .أما أهم المحاصيل النقدية فهي القطن وقصةب السةكر.
ويرعى البدو الرحل قطعانا كبيرة من األبقار واألغنام والماعز(.)1
كما يتعتبر صيد األسماح من األنشطة االقتصادية المهمة ،ومعظةم اإلنتةاج يكةون
من أسماح الشبّوط والسلور واألسماح النهرية .وتةأتي معظةم الثةروة السةمكية مةن نهةر
باني ونهر النيجر وبحيرة دبو(.)2
أما في قطاع العام فيستوعب العمةل فةي المرافةق الحكوميةة والسةياحة واألعمةال
التجارية ،ويعمل معظم هؤالء فةي بامةاكو العاصةمة والمةدن األخةرى .وتعتبةر صةناعة
النسيج والمواد الغذا ئية والمنتجات الجلدية من أهم النشاطات الصناعية بالبالد .فتمتلةك
الحكومة كل المصانع الكبيرة ،ولكنها تعمةل علةى تشةجيع زيةادة االسةتثمارات الفرديةة.
وقةةد تةةم تشةةييد معظةةم المصةةانع الكبةةرى بفضةةل المسةةاعدات الخارجيةةة مثةةل مصةةانع
االسمنت والسكر والتعليب والنسيج(.)3
كما يوجد فةي مةالي إرسةابات معةدن البوكسةيت والنحةاس والةذهب وخةام الحديةد
والمنجنيز والفوسفات والملو واليورانيوم .ويتع ُّد استخراج الملو أكبر إنتةاج معةدني فةي
البلةةد بجانةةب اسةةتخراج الةةذهب .يتشةةكل القطةةن المحصةةول الرئيسةةي للتصةةدير ،ويتقةةدر
بحوالي نصف الصادر من مالي(.)4
وتعمل الحكومة المالية أيضا على تصدير األسماح والجلود والماشةية واللحةوم
والفول السوداني .وتتمثل أهم الواردات في المةواد الكيميائيةة والمةواد الغذائيةة واآلالت
والنفط والمنسوجات ويتم التبادل التجاري أساسا مع دول غرب إفريقيا وفرنسا وبعس
دول غرب أوروبا(.)5

 1مادي إبراهيم كانتي ،التحول الديمقراطي في جمهورية مالي4994 ،م  ،الناشر :المكتب العربي للمعارف
 2مادي إبراهيم كانتي ،نفس المصدر
 3المصدر نفسه
 4المصدر نفسه
www.zangetna.com/t66002-topic#ixzz2MefvNRSj .5
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المبحث الثاني
نشأة وتطور دولة مالي
تعد مملكة مالي من الممالك القديمة في إفريقيا الغربيةة ،وكانةت جةزءا مةن دولةة
غانةا اإلسةالمية خةةالل القةرنين العاشةر والحةةادي عشةر الميالديةين وأسسةةت دولةة مةةالي
اإلسالمية خالل القرنين الثالث عشر والرابع عشر(.)1
اهرت دولة مالي إلى حيِّز الوجةود عةام 4231م بزعامةة سةندياتا كيتةا أومةاري
دياتا أو ماري جاطة مؤسس مملكة مالي .وقةد وصةل سةندياتا كيتةا إلةى الحكةم فةي سةنة
4211م ،واةةل يح تكةةم مةةدة خمسةةة وعشةةرين عامةةا ،وأسةةس عاصةةمة جديةةدة فةةي نيةةامي
(وأحيانةةا تتسةةمى مةةالي) .اسةةتطاع سةةندياتا كيتةةا أن يجعةةل مةةن مملكةة مةةالي إمبراطوريةةة
عظيمة بعد أن استولى على بقايا امبراطورية غانا التي ورثهةا مةن إمبراطوريةة غانةا،
وبعد أن هزم ملك الصوصو وضم أرضه إلةى بةالده وشةملت مملكةة مةالي ( جمهوريةة
مةةالي الحاليةةة) وأعةةالي السةةنغال الشةةرقي وشةةمال غينيةةا وشةةمال بوركينافاسةةو والبنةةين
والجنوب األقصي من موريتانيا .وجاء وصةف مسةاحتها علةى أن طولهةا مسةير أربعةة
أشهر وعرضها بمسير ثالثة أشهر(.)2
تبنى ملوح مملكة مالي نظاما إداريا المركزيا ،فةتم تقسةيم المملكةة إلةى واليةات،
يدير كل والية منها وال من أهل المنطقة ،وكل والية تنقسم بدورها إلى مقاطعات وكل
مقاطعة تضم عدة قرى(.)3
وبعةةد االنتصةةار ف ةي معركةةة تسةةمى "كيرينةةا" ،قةةرر سةةونديتاكيتا االنتقةةال إلةةى
العاصمة الجديدة ( مدينة نياني) الواقعة على نهر سنكراني ،بدال من داكةا ديةاال كيةري
ونارينا ،وهوالمكان القديم الذي كانت تقيم فيه قبائل كيتا.4
وكان من أبةرز ملةوح مملكةة مةالي ،مانسةا موسةى األول ،وهةو أحةد أبنةاء اخةوة
سوندياتاكيتا(حكم من سنة -4318إلةى سةنة  )4332ومنسةا سةليمان وهوشةقيق المانسةا
موسى األول ،ففي عهد األول بلغت المملكة ذروة عظمتها ،أمةا الثةاني فقةد حةاف علةى
عظمة المملكة كاملة طيلة فترة حكمه(.)5
إن فترة حكم مانسا موسى الذي يعد من أشهر سالطين مةالي ،والةذي ذاع صةيته
في العالم االسالمي ،وارتبط اسمه برحلة الحج الطويلة التي قام بهةا إلةى مكةة المكرمةة
عةةام 4321م ،وكةةان الطريةةق إلةةى مكةةة ،عبةةر الصةةحراء مةةارا بوالتةةه وتةةوات باتجةةاه
القاهرة ،وصحب معةه آالفةا مةن رعايةاه وكميةة كبيةرة مةن الةذهب ،وزعهةا فةي طريقةه
 . 1سيدي المختار محمد الصالو ديالو  ،األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي ،مجلة قراءات إفريقية (،مقال)
العدد السادس ربيع آخر-جمادي اآلخر 4131هـ يونيه 2143م ،صص .21-41
 .2ااهر جاسم ،أفريقيا ماوراء الصحراء من االستعمار إلى االستقالل( ،مقال) (دراسة تاريخية)،ص 38
 3ااهر جاسم ،نفس المصدر.
 4ااهر جاسم ،المصدر نفسة
 5ااهر جاسم المصدر السابق
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على الفقراء اثناء إقامته في القاهرة والحجاز ،بل وقيل أن ماطرس من ذهةب فةي سةوق
القاهرة أدي لهبوط قيمته هبوطا شديدا واستمر الهبوط في األسعار لمدة طويلة(.)1
وتشةةير بعةةس الروايةةات أنةةه اشةةترى فةةي مكةةة والقةةاهرة أراض ةي ومبةةان إليةةواء
الحجةةاج ،وعنةةد عودتةةه إلةةى بةةالده عةةن طريةةق غةةدامس ،أحضةةر معةةه عةةددا مةةن رجةةال
العمارة ،وكان أشهرهم أبا اسحاق الطونجق ،وبعس العلماء الذين بفضةلهم تةم تأسةيس
عدد من المساجد والمدارس لتحفي القرآن الكريم فضال عن اقتنائةه كميةات كبيةرة مةن
الكتةةب الدينيةةة سةةواء مةةن األراضةةي المقدسةةة أو مةةن القةةاهرة وفةةي عهةةده أنشةةأ جامعةةة
سانكوري في تمبكت(.)2
وأصبحت منطقة السودان الغربي عموما تشةغل بةال الةدول العربيةة واالسةالمية
والمدن األوروبية محاولين تمت ين عالقاتهم التجارية واالقتصادية والثقافيةة مةع مملكةة
مالي.
وقد بلغت مملكة مةالي فةي عهةد منسةا سةليمان شةقيق مانسةا موسةى األول ذروة
اتساعها فشملت كامل إفريقيا الغربية ،وبهذا تكةون قةد أدمجةت شةعوبا وأعراقةا مختلفةة
في وحدة سياسية واحدة(.)3
وقد اعتمةدت امبراطوريةة مةالي علةى نظةام الحكةم الالمركةزي ،ويشةكل المانسةا
رأس الهةةةرم فةةةي االدارة الحكوميةةةة ،وهومصةةةدر السةةةلطات ،وحولةةةه عةةةدد مةةةن كبةةةار
المواافين ،وبفضل فتوحات سوندياتاكيتا وخلفائه تشكلت األرستقراطية العسكرية مةن
المنتسبين إلى قواة سوندياتاكيتا ،وهؤالء يشكلون عادة مجلسا حول األمبراطور ،وهةو
مجلس مسموع الرأي من قبل اإلمبراطور عنةد اتخةاذ القةرارات .وهنةاح وايفةة مهمةة
وهي وايفة الشاعر أو الحاجب ويعد الناطق باسم المانسا ،وله وايفة أخرى وهي أنةه
كان يتولى تأديب األمراء ويقوم بمهام رئيس التشريفات في البالط .وللملةك طائفةة مةن
الكتبة ،وتوجد كذلك وايفة نائب عام وهي بمثابة قائد القوات المسلحة ،وأمين الخزانةة
ومسؤولوا الطوائف الحرفية .ويوجد عمال للبريد يغادرون العاصمة يوميةا علةى مةتن
الجياد.
وجةةةدير بالةةةذكر أن مملكةةةة مةةةالي ازدهةةةرت فةةةي كثيةةةر مةةةن الجوانةةةب اإلداريةةةة
والسياسةةةية واالقتصةةةادية واالجتماعيةةةة والثقافيةةةة ،فقةةةد سةةةيطرت المملكةةةة علةةةى طةةةرق
التجارة ،وعلى مناجم الذهب والملو ،فضال عن االزدهةار الثقةافي والتعليمةي ،وتوطيةد
الصةةالت مةةع القةةوى المجةةاورة ،ورحلةةة الحةةجِّ المشةةهورة التةةي ذاعةةت شةةهرتها وكانةةت
آثارهةا العلميةةة والثقافيةةة قةةد أحةةدثت تغييةةرات كثيةةرة فةةي نظةةام البنةةاء ،وطتةرتق التجةةارة،
وإنشةةاء المسةةاجد والمنةةارات ،واسةةتقدام الفقهةةاء والعلمةةاء .وعلةةى الةةرغم مةةن اإلزدهةةار
االقتصةةادي الةةذي عاشةةته هةةذه األمبراطوريةةة واتسةةاع رقعتهةةا وعالقاتهةةا الدبلوماسةةية
 1المصدر نفسه.
 .2معنى كلمة تين -بكتو (:تين :يعنى المكان – وبكتو المرأة العجوزة التى توضع عندها الودائع .وكانت العاصمة الثقافية
في آيام الحاج األمبراطور منسا موسى ،ومركزا عالميا للتجارة بين شمال إفريقيا وجنوب الصحراء.
 .3ااهر جاسم ،مصدر سابق ،ص 13
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الناشةةطة ،إال أن هةةذا لةةم يمنةةع مرورهةةا بمرحلةةة الضةةعف،حين فقةةدت جميةةع أقاليمهةةا
الشةةرقية بمةةا فةةي ذلةةك تمبكةةت وجنةةي )1(.والسةةبب الرئيسةةي لهةةذا التةةدهور هةةو الخةةالف
الناشب بين ورثة الحكم ،فضال عن سيطرة قبائل الطوارق على أهم المراكز التجاريةة
للةةبالد وهةةي تمبكةةت وجنةةي ،وسةةيطرة القبائةةل المجةةاورة علةةى بعةةس منةةاجم النحةةاس،
وهجوم قبائل الموسي من الجنوب وقبائل الولوف من الغرب وقبائل سنغاي من الشرق
إضةةافة إلةةى سةةوء أداء الجهةةاز اإلداري وانتشةةار الرشةةوة فةةي الةةبالد األمةةر الةةذي سةةنو
للطوارق بالسيطرة على مدينة تمبكت ،وساعد كذلك قبائل السونغي بقيادة سةوتي علةى
يرو لالستيالء على بقايا امبراطورية مالي .والت قبائل السونغي تحكةم المنطقةة حتةى
توفي األمبراطور موسى على يرو وبعده استولى علةى الحكةم امبراطةور اسةكيا محمةد
الكبير الذي وسع االمبراطورية إلى حدود كانو وكاسين(.)2
ويعتبر الطوارق والصونغي أول من سدد الضربات إلمبراطورية مةالي ،األمةر
الةةذي انتهةةى بضةةعف السةةلطة المركزيةةة فةةي نهايةةة القةةرن  ،41وتصةةاعد نفةةوذ قبائةةل
صنغي ،وبسبب ضعف السلطة المركزية لمملكة مالي شن الطوارق عدة غارات علةى
مدينة تومبكتو ،حتى سيطروا عليهةا سةنة 4133م ،كمةا اسةتولوا علةى المةدن الداخليةة،
مثل "والتة وميما وجاو".
وبحرمان مملكة مةالي مةن المنطقةة الشةمالية ،قةام الطةوارق بةدعم مركةزهم عةن
طريق التجارة عبةر الصةحراء الكبةرى ،غيةر أن نفةوذ الطةوارق لةم يةدم طةويال ،وذلةك
بسةةبب تزايةةد نفةةوذ قبائةةل صةةنغي بزعامةةة "سةةني علةةي" الةةذي سةةدد ضةةربة حاسةةمة
للطةةوارق ،ونتيجةةة لفقةةدان مملكةةة مةةالي المن ةاطق الشةةمالية جعل ةت مملكةةة مةةالي تختنةةق
اقتصاديا ،وتتجه نحو الغرب إلقامة عالقةات تجاريةة مةع قةوى البرتغةاليين التةي نزلةت
على ساحل األطلسي(.)3
وبهذه العالقة اسةتمرت إمبراطوريةة مةالي القديمةة تعةي بجةوار اإلمبراطوريةة
الجديدة (صةنغي) ،إلةى أن اسةتفادت قبائةل البمبةارا علةى حسةابهم ،وانسةحب المانةدنجو
جنوبا ،ليكونوا دولة سةاموري تةوري فةي القةرن  ،49ومةن ثةم أدت الصةحراء الكبةرى
دورا مهمةةا فةةي كونهةةا جسةةرا بةةين الشةةمال العربةةي والسةةودان الغربةةي ،وحلقةةة وصةةل
اقتصةةادية مهمةةة بةةين المنطقتةةين ،وعلةةى هةةذا كةةان افتقادهةةا ضةةربة قاضةةية القتصةةاد
المنطقتين ،وابتعاد بعضهما عن اآلخر.
اهرت إمبراطورية صنغي عبارة عن إقليمين كبيرين ،هما إقليم "كورمينا" في
الغةةرب ،وإقلةةيم "نةةدي" فةةي الجنةةوب الشةةرقي ،هةةذا فةةي الوقةةت الةةذي تمتعةةت المةةدن

 .1ااهر جاسم ،مصدر سابق ،ص 11
 . 2محمد األمين هيالس ( الدكتور) ،من دولة مالي ،مصدر سابق.
 3سيدي مختار محمد الصالو ديالو ،األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي ،مجلة قراءات افريقية ،العدد السادس
عشر ،ربيع اآلخر جمادي اآلخر 4131هـ الموافق أبريل –يونيو 2143م ص 21
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التجارية ،كتمبكتو وجنى وتغازة ووالتة ،بنوع مةن الحكةم الةذاتي تحةت إدارة زعمائهةا
من الكوى أو المتدزو(.)1
وكةةان "اتحةةاد طةةوارق االنتسةةار" ،و"اتحةةاد طةةوارق المغشةةارن" فةةي تومبكتةةو
ووالتة ،عبارة عةن دول تابعةة لحكةام جةاو مقابةل دفةع الضةريبة بانتظةام ،واسةتمر هةذا
الوضع حتى انتهت دولة صنغي على يد الجي المغربي سنة 4194م ،ومنذ تلك السنة
حكم المغاربة منطقة مالي حتى عشرينيات القرن التاسع عشر ،حيث حكمها الباشةوات
أو الباشةةةلك حتةةةى سةةةنة 4821م ،ويبةةةدو أنهةةةم كةةةانوا علةةةى درايةةةة بالطبيعةةةة المناوئةةةة
للشماليين ،لهذا استقدموا الكثيرين منهم الستطيان المنطقة المحيطة بنهر النيجر(.)2
وحينمةةا توقةةف المغاربةةة سةةنة 4948م عةةن تعيةةين كبةةار مةةوافي البشةةالك ،وعةةن
إرسال تعزيزات عسكرية ،فقد أقروا بأن يكون حكم المنطقة لمن تبقوا علةى قيةد الحيةاة
من جي المنصور الذهبي ،ويعرفون باسم "األرما" فقد نصب هؤالء من أنفسهم سادة
شةةرعيين علةةى تمبكتةةو حتةةى بدايةةة القةةرن  ،49وتمكةةن دولةةة أحمةةدو شةةيخو مةةن حكةةم
المنطقة(.)3
وفةةي هةةذا اإلطةةار حققةةت اتحةةادات الطةةوارق نصةةرا مةةؤزرا علةةى األرمةةا سةةنة
4838م ،لكنهم لم يستولوا على السلطة مةنهم ،وبالمقابةل راحةت مجموعةة الكونتةا تقةدم
وساطتها بين األرما واعدائهم من البدو ،ولم يتدخلوا في تمبكتو إال عشية غزوها على
يد الفولبي 4821م4829 /م(.)4
مةةن المؤكةةد أن الحكةةم المغربةةي شةةهد توسةةعا للطةةوارق ناحيةةة الجنةةوب ،إال أن
تدخلهم في النزاعات بين رؤساء األرما ،ونهةبهم للقةرى الزراعيةة علةى طةول النيجةر،
وصةةداماتهم مةةع الباشةةوات طيلةةة القةةرن  48وانتصةةارهم فيهةةا ،لةةم يةةؤد بهةةم السةةتقالل
مناطقهم استقالال كامال ،بل كانوا يقدمون صوب تمبكتو ليقلدهم األرما مناصبهم.
الةةت منطقةةة مملكةةة مةةالي تابعةةة للباشةةوات المغاربةةة حتةةى تكونةةت دولةةة أحمةةدو
شةةيخو التكولوريةةة حةةول بامةةاكو ،تلةةك التةةي اسةةتمرت تحكمهةةا إلةةى أن هاجمةةت فرنسةةا
عاصمتها سيجو سنة 4891م ،غير أن المناطق الشمالية في مالي الت بعيدة عن حكةم
الفرنسيين حتى سنة 4899م ،فلم تتم السيطرة عليها بشكل نهائي إال بهزيمةة الطةوارق
سنة 4912م(.)5
احتلتهةةةا فرنسةةةا فةةةي نهايةةةة القةةةرن التاسةةةع عشةةةر بعةةةد مقاومةةةة إسةةةالمية قويةةةة،
ومواجهات مسلحة من الشعب ،قادها علماء الدين ،انتهت باستشهاد عدد كبير منهم فةي
مواجهةةات مسةةلحة ،وأخيةةرا تمكةةن الفرنسةةيون مةةن السةةيطرة علةةى المنطقةةة .وفةةي عةةام
4911م تحةةول اسةةم المسةةتعمرة إلةةى "السةةودان الفرنسةةي" ،الةةذي اةةل معهةةا حتةةى سةةنة
 1سيدي مختار محمد الصالو ديالو ،األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي ،نفس المصدر ص 48
 2نفس المصر
 3سيدي مختار محمد الصالو ديالو ،المصدر السابق
 4أحمد عبد الدايم محمد حسين ،تاري القضية اإلزوادية وتطورها ،مرجع سابق ص 48
 5أحمد عبد الدايم محمد حسين ،ص 48
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4919م وصةةارت جةةزءا مةةن إفريقيةةا الغربيةةة الفرنسةةية ،ثةةم تمةةنو "السةةودان الفرنسةةي"
مرتبة "الوالية" في "االتحاد الفرنسي" في عام 4919م.
وأصةةبو "السةةودان الفرنسةةي" جمهوريةةة ذات حكةةم ذاتةةي فةةي إطةةار المجموعةةة
الفرنسية عةام  4918م ،وفةي السةنة التاليةة اتحةد "السةودان الفرنسةي" والسةنغال ليكونةا
"اتحةةاد مةةالي الفيةةدرالي" .وكةةان قائةةد مةةالي موديبةةو كيتةةا رئيسةةا لةةذلك االتحةةاد ،ولكةةن
سرعان ما أنهار االتحاد فةي  22أغسةطس عةام 4991م ،ثةم نةال "السةودان الفرنسةي"
استقالله التام باسم "جمهورية مالي" بتاري 22سبتمبر عام 4991م(.)1
إنه لما تم تكوين االتحاد الفيدرالي بين السودان الغربي والسنغال كان اسم الدولة
الفيدراليةةة (دولةةة مةةالي) تيامنةةا وتباركةةا واحيةةاء لةةذكرى امبراطوريةةة مةةالي التاريخيةةة،
وكان رئيس الدولة الفيدرالية هو موديبةو كيتةا الةذي كةان لةه اتجاهةـ ثةوري ضةد فرنسةا
ويري المحللون إن هذا التوجه الثوري كةان سةببا رئيسةيا لفسة االتحةاد الفيةدرالي بةين
السودان الغربي والسنغال ،مما جعل بعس األطراف فةي االتحةاد تسةتجيب لالسةتعمار
الفرنسي الذي يرى بأنه سيخسر كثيرا من مصالحها االقتصادية إذا استمر هذا االتحةاد
بين السودان الغربي والسنغال .هذا هو السبب الةذي أدى إلةى انهيةار االتحةاد الفيةدرالي
بةةين الةةدولتين الشةةقيقتين .وبعةةد سةةنة مةةن هةةذا االتحةةاد الفيةةدرالي وبعةةد انهيةةار الفيدراليةةة
عادت السنغال إلى اسمها القديمة .واستقلت مالي في  22سبتمبر4991م بقيادة الةرئيس
موديبو كيتا أول رئيس لدولة مالي ( ما بين 4998- 4991م)(.)2
تعتبر فترة حكم موديبو كيتا فترة ذهبية في التاري السياسي الحديث لدولة مةالي
على اإلطالق ،حيث كانت مالي تعتبةر ضةمن الةدول اإلفريقيةة الرائةدة ،ولكةن لمةا كةان
الرئيس موديبو كيتا اشتراكيا وضد السياسات الفرنسية فقةد أطةيو بنظامةه عبةر انقةالب
عسكري قاده المالزم موسى تراوري في عام 4998م(.)3
وبعد توليه السلطة أصةدر الةرئيس موسةى تةراوري(  )4994 –4998مرسةوما
جمهوريةةا بتعةةديل الدسةةتور بموجبةةه صةةارت دولةةة مةةالي يسةةيطر عليهةةا الحةةزب الواحةةد
(حةةةزب الشةةةعب المةةةالي الةةةديمقراطي االشةةةتراكي القةةةومي) بزعامةةةة الجنةةةرال موسةةةي
تراوري .وفى عام4989م قامت مظاهرة طالبية تم سحقها من قبةل الجةي وقتةل فيهةا
 42طالبا .وكان قد انشئت فةي عةام 4981م معاهةدة الجةوس االقتنصةادية لةدول غةرب
أفريقيا ضمت (مالى ،موريتانيا ،ساحل العاج ،السنغال ،بنين ،النيجةر ،بوركينةا فاسةو،
الراس االخضر ،كوت ديفوار ،غامبيةا ،غانةا ،غينيا،غينيةا بيسةاو ،سةيراليون ،توجةو ،
نيجيريا) .ومقر هذه المعاهدة في مدينة أبوجا(العاصمة ) .وخةالل فتةرة حكةم الجنةرال
موسةى تةةراوري انةدلعت الحةةرب الحدوديةة بةةين مةالي وجارتهةةا بوركينافاسةو فةةي عةةام
 .1أحمد عبد الدايم محمد حسين ،تاري القضية األزوادية وتطورها  ،مجلة قراءات إفريقية (،مقال) العدد السادس ربيع
آخر-جمادي اآلخر 4131هـ يونيه 2143م ،صص .23-49
 2أحمد عبد الدايم محمد حسين ،تاري القضية األزوادية وتطورها  ،نفس المصدر ص49
 .3محمد األمين هيالس  .في ندوة تطورات األوضاع في غرب إفريقيا مالي نموذجا ،التى تظمها مركز البحوث
والدراسات اإلفريقية ،جامعة إفريقيا العالمية2142 ،م.
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4981م استمرت الحرب  1أيام فقط ومن ثةم احيةل النةزاع إلةى المحكمةة الدوليةة .وفةي
المجةةال االقتصةةادي انةةتهج نظةةام الةةرئيس موسةةى تةةراوري سياسةةات السةةوق الحةةر ،تةةم
خصخصت أغلب مؤسسات الدولة(.)1
وفةةي عةةام 4994م قةةام شةةعب مةةالي بتطبيةةق النظةةام الةةديمقراطي ،حيةةث انةةدلعت
المظةةةاهرات واالضةةةطرابات فةةةي ربةةةوع الةةةبالد دامةةةت اسةةةابيع وقةةةد تمخضةةةت تلةةةك
المظاهرات عن االنقالب العسكري بق يةادة المةالزم أمةادو تومةاني تةوري ،ثةم بعةد ذلةك
عقةةد المةةؤتمر الةةوطني الةةذي أعطةةي الةةرئيس أحمةةد تومةةاني تةةوري مةةدة سةةنتين لرئاسةةة
حكومة انتقالية( :الهيئةة االنتقاليةة إلنقةاذ الشةعب ( (Comité transitoire pour le
 .salut du people) (CTSP)) 1991-1992وفةةي  ،4992تةةم إجةةراء أول
انتخابةةةات رئاسةةةية ديمقراطيةةةة فةةةاز فيهةةةا الةةةرئيس ألفةةةا عمةةةر كونةةةاري ( – 4992
4998م) ،ولةةةدى إعةةةادة انتخابةةةه عةةةام  ،4998سةةةار علةةةى نهةةةج اإلصةةةالس السياسةةةي
واالقتصةةةادي ومحاربةةةة الفسةةةاد .وفةةةي 2112م خلفةةةه بانتخابةةةات ديمقراطيةةةة الةةةرئيس
الجنرال أمادو تومةاني تةوري(2118 – 2112م) بقرابةة  .% 81والةذي أطةيو بةه إثةر
تمةةرد عسةةكري قةةادة النقيةةب أمةةادو سةةانوغو فةةي  24مةةارس  ،2142حيةةث سةةيطرت
مجموعة من العسكريين على السلطة ،بعد استيالئها على القصر الرئاسي في العاصمة
باماكو .االنقالب جاء نتيجة عدم استجابة حكومة الرئيس أمادو توماني توري لمطالةب
الجي  ،الذي يطا لب بتسليو رفاقهم الذين يعةانون هةزائم متكةررة فةي شةمال الةبالد فةي
حةةربهم ضةةد الطةةوارق ومجموعةةات إسةةالمية مسةةلحة ومجموعةةات أخةةرى كانةةت تقاتةةل
لحساب نظام العقيد معمر القذافي أثناء الثورة الليبية(.)2

www.wikipedia.org/wiki .1
 www.wikipedia.org/wiki .2نفس الموقع السابق.
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الفصل الثاني
التطور التاريخي ل زمة في
شمال مالي وفيـــه ثـــالثـــة مبـــاحث
 المبحث األول :القبائل والجماعات المسلحة في شمال مالي.
 المبحث الثاني :جذور وتطورات األزمة في شمال مالي.
 المبحث الثالث :دور المجلس األعلى لإلسالم في حل أزمة شمال
مالي.
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المبحث األول
القبائل والجماعات المسلحة في شمال مالي
يسكن في شمال مالي عدة قبائل أبرزها قبيلة صونغاي والفوالني(ذات األصةول
اإلفريقية) والطوارق والعرب.
 .4الصنغاي :وكما هو معلوم من كتب التاري والواقع المعاصر -فإن شمال مالي
يعتبةر مةةوطن قبائةةل الصةةنغاي ،وهةةم قبائةةل سةةودانية سةةكنت علةةى ضةةفاف نهةةر
النيجر ،وألمد يعود إلى فترة ما قبل التاري الميالدي ،فقد ذكر السةعدي "أنهةم
موجودون منذ وقت بعيد جدا ،منذ زمةن الفراعنةة ،وأن بعةس سةحرة فرعةون
أتوا من الصنغاي(.)1
 .2الطةةوارق :وكلمةةة الطةةوارق تحمةةل اجتهةةادات مختلفةةة ،الةبعس يقةةول إن كلمةةة
الطوارق :تعني طارق بالليل وطارق بالنهار وذلك ألن الطوارق هةم يسةكنون
في الصحراء تختفي فيها العالمات لالهتةداء ولةذلك سةفرياتهم كلهةا تكةون لةيال
لالهتداء بالنجوم .وليس نسبة إلى طارق بن زياد .والطةوارق كةانوا موجةودين
قبل طارق بن زياد بكثير(.)2
واسم "الطوارق" يعني بلغتهم "كيل تماهق" ويسمون أنفسهم "أموهاج".
أما اسم "الطوارق" الذي عرفوا به فقد جاء مع الفتو العربةي اإلسةالمي لمنطقةة
المغرب وشمال إفريقيا ،وقيل بأن االسم جاء لكونهم تركوا اإلسالم فةي البدايةة ،فسةموا
"التوارح" ،وقيل ألنهم تركوا المسيحية إلى اإلسالم ،فسموا بهذا االسم ،وقيل بأن كلمة
"طةةوارق" تنقسةةم إلةةى قسةةمين" :طةةوا" وتعنةةي شةةعب ،و"رق" وتعنةةي اسةةم مكةةان ،أو
تسموا على اسم قبيلة تتدعى "تاركة(.)3
والةةبعس يةةرى أنهةةا ترجةةع إل ةى أشةةهر قةةادة البربةةر فةةي التةةاري اإلسةةالمي علةةى
رأسةةهم القائةةد المعروف(طةةارق بةةن زيةةاد).والبعس يسةةمونهم بتسةةميات متقاربةةة مثةةل
تماشةةةق ،أوتمةةةاز ،أو األمةةةازي أواأليموهةةةار ومعناهةةةا الرجةةةال األحةةةرار أو(الرجةةةال
الزرق) لكثرة استعمالهم القماش األزرق لباسا.فيما يسميهم البعس بةالملثمين لمحافظةة
رجالهم على هذه العادة منذ أمد بعيد.
وأما أصل الطوارق والمكان الذي نزحوا منه :فالروايات في ذلك متضاربة بةين
كونهم من شمال إفريقيا أو من المشةرق اإلسةالمي ،وتحديةدا مةن الةيمن ،وربمةا جةاءوا
مةةن أوروبةةا أو منةةاطق البحةةر األبةةيس المتوسةةط القديمةةة ,وربمةةا مةةن بةةالد كنعةةان (بةةين
فلسطين وسوريا) .ويقول القشاط أيضا" :وبصفة عامة؛ فإن دراسةة الروايةات الشةعبية
الطارقيةة ،والواقةع الجغرافةةي ،وأسةماء القبائةل ،والمالمةةو البشةرية ،والعقليةات القبليةةة،
 . 1سيدي المختار محمد الصالو ديالو  ،األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي  ،مرجع سابق ،ص .21
 .2محمد األمين هيالس من دولة مالي ،مصدر سابق.
. 3أحمد عبد الدايم محمد حسين ،تاري القضية األزوادية وتطورها ،مجلة قراءات إفريقية مرجع سابق ،صص 24-49
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والعادات المحلية لمختلف القبائةل الطارقيةة القاطنةة جنةوب الصةحراء الكبةرى -النيجةر
ومةةالي وبوركينةةا فاسةةو -تجعلنةةا نستشةةعر ونةةرجو أن لهةةذه القبائةةل الطارقيةةة عالقةةات
تاريخيةةة أوثةةق بةةثالث منةةاطق مةةن الشةةمال اإلفريقةةي ،وهةةي :ليبيةةا والمغةةرب األقصةةى
وموريتانيا"(.)1
ويقال إن أصلهم يمني ،وقيل بأنهم خلةف لقبيلةة ليبيةة قديمةة تتةدعى "أوبريةاني"،
وأن أصولهم ترجع إلى "صنهاجة"(.)2
والذي ال يختلف فيه المؤرخون أن هذه المناطق ليست بموطن أصةلي للطةوارق
وإنما هاجروا إليها ،تحت اروف مختلفة ،وفي فترات تاريخيةة مختلفةة يقةول القشةاط:
لقد تزحةزس الطةوارق مةن الشةمال إلةى الجنةوب مةوغلين فةي الصةحراء ،إمةا هربةا مةن
الجيةةةةوش التةةةةي كانةةةةت تهةةةةاجم الشةةةةمال (الرومةةةةان -الونةةةةدال -البرتغةةةةال – اإلسةةةةبان-
الفرنسيون) ،وذلك هروبا بحريتهم وإما اندفاعا نحةو إفريقيةا لنشةر اإلسةالم واالسةتيالء
على الممالك ،والسيطرة عليها" ،وهذا الكالم صريو على وجود ممالةك للصةنغاي قبةل
مجيء الطوارق للصحراء ،وقبل توجههم نحو الجنوب الصحراوي(.)3
وتذهب بعس المصادر إلى أن الطوارق يعود تاري وجةودهم فةي المنطقةة إلةى
آالف السنين 4و في بداية الستينات من القرن المنصرم عنةدما نالةت دول غةرب أفريقيةا
اسةةتقاللها وجةةد الطةةوارق أنفسةةهم مةةوزعين بةةين بلةةدان متعةةددة( :مةةالى والنيجةةر وليبيةةا
والجزائةةر وتشةةاد) ،وقةةد حالةةت هةةذه التقسةةيمات الحدوديةةة دون تجمةع الطةةوارق فةةي بلةةد
واحد .كما أن اروف البيئة القاسية المتمثلة فةي الجفةاف الةذي غةزا المنطقةة فةي أوائةل
السبعينات من القرن المنصرم أدت إلى انشطار الطوارق وتفتيت نسيجهم االجتماعي4
حيث تفرقوا إلى أماكن مختلفة في محيطهم الجغرافي اقل قسوة بحثا عن العي والك
لقطعان األبل والمواشي(.)4
وهم أساس دولة المرابطين ،ومسلمون سنة على المذهب المالكي ،وهم يعيشون
اآلن في المنطقة الممتدة من ساحل األطلسي غربا ،حتى تشاد وليبيا شرقا ،يعيشون في
أكثر من دولة من دول الساحل والصحراء الكبرى ،في كل مةن (:ليبيةا وتشةاد والنيجةر
والجزائر ومورتانيا وبوركينافاسو) ،وكانت لهم في الماضي سلطنات عديدة ،كسةلطنة
الهقار واألزقر وأضغا وتامزقدا وأولمدن وتاقريقرايت وكالقرس ،وفي مةالي سةكنوا
مدن تمبكتو وجاو وأزواد وليره وكيدال(.)5
وطوارق مالي يتحدثون لغة "التماشق" األمازيغية .وينقسمون إلى مجموعتين)6(:
األولى :طوارق الغرب :ويعيشون بين مدينة تمبكتو ومركز ليره.
 1سيدي المختار محمد الصالو ديالو ،األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي  ،مرجع سابق ص 21
 2سيدي المختار محمد الصالو ديالو ،نفس المصدر ص21
 3المصدر السابق ص 29
 .4سيدي المختار محمد الصالو ديالو  ،مصدر سابق ،ص 21
 5أحمد عبد الدايم محمد حسين ،مرجع سابق ،ص 49
 6أحمد عبد الدايم محمد حسين ،نفس المصدر ص 49
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والثانية :طوارق الشمال :وتضم قبائل إموشق وإفوقاس ،ومنهم إياد جالي زعيم حركةة
أنصار الدين ،وبالل الشريف رئيس جمهورية أزواد المعلنة في أبريل الماضي.
إن طوارق مالي الذين يعيشون في تمبكتةو :عبةارة عةن قبائةل أمقشةرن ،ينزلةون
عليها في الصيف ،ويرجعون إلى أوطانهم في أوقات الخريف.
وهناح  8قبائل طارقية أخرى :شمناس وأمغدن وكل السوق وأمغةاد ودو اسةحق
وادنان وكنته وغيرها(.)1
وهناح من يقطن مدينة "كيدال" في شرق مالي :وهي متاخمة للحدود الجزائرية
والنيجر شرقا ،وهي عاصمة الطةوارق ،وأهةم قبائلهةا :تاغةات ملةت وافوجةاس وادنةان
وامغاد وافرقومسن وابلبتين وأرجناتن وكل جال(.)2
وهناح مدينةة السةوق :وتقةع علةى مرتفعةات أدرار أيفوجةاس ،وهةي إلةى الشةمال
الغربي من كيدال بـ 91كم ،ويقطنها طوارق أدرار (.)3
ويتحلةةى الطةةوارق باالسةةتقاللية واالعتةزاز بأنفسةةهم ،وهةةم محةةاربون أشةةداء وقةةد
اشةةتهر فرسةةانهم فةةي الفتوحةةات اإلسةةالمية ،خاصةةة فةةي عهةةد المةةرابطين ،وكةةانوا القةةوة
الرئيسية للجهاد اإلسالمي في معركة الزالقة باألندلس ،وجميعهم مسلمون مالكيون.4
وقد تمكن الطوارق في فترة من فترات التاري من حكم منطقة تمبكتو ،بعد حكم
إمبراطورية مالي لها ،وهذا وارد في كتب التاري المعتمدة(.)5
ومن ذلك نستنتج الحقائق التالية:
 .4أن سكان المنطقة األصليين هم الصنغاي بقبةائلهم المختلفةة ،وأن وجةودهم فةي
هذه المنطقة يعود آلالف السنين قبل الميالد.
 .2أن الطوارق هاجروا إلى هذه المناطق ،وسةكنوا مةع أهلهةا ،بعةد البعثةة النبويةة
بفتةةرة ،وكةةان لهةةم دور فةةي نشةةر اإلسةةالم والعلةةم بالمنطقةةة إلةةى جانةةب إخةةوانهم
السةةودانيين والعةةرب ،وكةةان تركةةزهم فةةي الصةةحراء أكثةةر منةةه علةةى ضةةفاف
النهر.
 .3وأن الطوارق قد حكموا منطقة تمبكتو مدة  31سنة ،من عام 4133م إلى العام
4198م ،أو  11سنة كما ذكر السعدي ،وكانت تمبكتو محكومة مةن قبةل مةالي
قبل ذلك ،ثم من قبل الصنغاي بعد ذلك ،ثم مةن قبةل المغاربةة بعةد سةقوط دولةة
الصنغاي.
 .1أن الشعوب كانت متكاملة متعاونة على إدارة شؤون المملكةة ،وخصوصةا فةي
عصةةر الملةةك أسةةكيا محمةةد وسةةاللته ،فقةةد انصةةهرت جميةةع القبائةةل فةةي بوتقةةة
اإلسالم ،السودانية منها والطارقية والعربية.
 1المصدر السابق
 2نفس المصدر السابق
 .3نفس المصدر السابق ص 49
 4سيدي المختار محمد الصالو ديالو  ،مصدر سابق ص 21
 . 5سيدي المختار محمد الصالو ديالو  ،المصدر نفسه ص 21

24

 .1وأن أبنةةاء هةةذه المنطقةةة كةةانوا جميعةةا يعتةةزون بانتمةةائهم السةةوداني ،أبيضةةهم
واسودهم ،ومما يةدل علةى ذلةك عنةوان كتةاب التةاري الةذي كتبةه العالمةة عبةد
الرحمن السعدي ،حيث سةماه "تةاري السةودان" ،وهةو يتنةاول تةاري المنطقةة
بكاملها ،واعتزاز "أحمد بابا" الشديد بهةذه المنطقةة وعلمائهةا السةود والبةيس،
حيث تحدث عن بعضهم في كتابه الجليل (نيل االبتهاج بتطريز الديباج).
 .9وأن النزاعات التي كانت تحدث بين القبائل كانت سيادية ،ولم يكةن للعنصةرية
فيها دور ،بدليل عدول الملك سني علي بير عن مهاجمة تمبكتو لمجرد رسةالة
تطمئنه بوالء المدينة وحاكمها لمملكته.
 .8وأن هذه المنطقة– (شمال مالي) التي تضم أقاليم تمبكتو وجاوو وكيةدال -كةان
اسةةةمها التةةةاريخي هةةةو :دولةةةة الصةةةنغاي ،فمملكةةةة الصةةةنغاي ،فإمبراطوريةةةة
الصنغاي).(1
الجماعات المسلحة المتواجدة في شمال مالي:
هناح أربعة جماعات مسلحة متواجدة في شمالي مالي وهي:
أ .الحركة الوطنية لتحرير أزواد( :)2وهي حركة وطنيةة سياسةيةعلمانية مسةلحة
تعةةود جةةذور تأسيسةةها إلةةى السةةتينيات مةةن القةةرن الماضةةي 4وتهةةدف إلةةى فصةةل
المنةةاطق الشةةمالية عةةن بقيةةة الدولةةة ،وتأسةةيس دولةةة قوميةةة للطةةوارق بهةةا باسةةم
"جمهورية أزواد".
وتضم الحركة بعس الطوارق ومعظم المقاتلين القةدامى مةن حركةة  23مةايو
2119م التةةي كةةان يقودهةةا (إبةةراهيم باهنجةةا والعقيةةد الحسةةن فجاجةةة) ،إضةةافة
للعسكريين المنفصلين عن الجي المالي من مختلةف الرتةب ،وبعةس الشةباب
المتطةةوعين والمغمةةورين بحماسةةة االنتمةةاء لجةةي جمهوريةةة أزواد الوليةةدة،
والمتخرجين حديثا من مراكز التدريب(.)3
ب .جماعةةة أارةةار الةةدين بقيةةادة إيةةاد أيغةةالي وحلفةةا ( )4وهةةي حركةةة إسةةالمية
طارقية بشكل أساسي ،ويرى الكثيرون إنها ترتبط بالنظام الجزائري .وتهةدف
إلى تطبيق الشريعة في جميع أر مالي .
وتضم جماعة أنصار الدين ،عددا من المقةاتلين المحتةرفين اإلسةالميين ،وهةي
حركة أغ لةب عناصةرها مةن قبيلةة (إفوقةاس ومةن الطةوارق والعةرب) ،وعلةى
عالقةةةة بتنظةةةيم القاعةةةدة بمختلةةةف أجنحتةةةه ،مثةةةل :القاعةةةدة فةةةي بةةةالد المغةةةرب
 .1نفس المصدر  ،ص 29
 . 2أزواد :مصطلو جديد غير معروف لسكان المنطقة واستعمل آخيرا  ،وأزواد هي قرية الشي المختار الكنتي في
شمال مالي  ،وهو صاحب الطريقة القادرية في مالي.
 . 2فيما يري األستاذ أحمد عبد الدايم محمد حسين ،أن كلمة "أزواد" تعني بلغة حسان :الوادي المنبسط ،وتعني الوادي
الوفير ،وتقطنها عدة قبائل ،منها كنته والبرابي العرب ،والطوارق ،وتجكنت ،والسنغاي.
 . 4كلمة أنصار الدين! هي مصطلحة سياسية أطلقتها الجماعة االسالمية الجزائرية والمغربية على أحد فصائل الطوارق
االنفصالية.
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اإلسالمي ،وحركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ،وجماعة الدعوة والقتال
بقيةةادة حمةةاد ولةةد محمةةد الخيةةري الموريتةةاني ،وجماعةةة بوكةةو حةةرام النيجيريةةة
و غيةةرهم .وهةةي كلهةةا حركةةات إسةةالمية مسةةلحة ،تتبنةةى الفكةةر الجهةةادي ضةةد
الحكومات التي ال تطبق الشريعة في العقوبات(.)1
ج .جماعة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيةا ( )2(:)MUJAOوغالبيةة زعمائهةا
من الجزائر وموريتانيا وبعس الدول العربيةة واإلسةالمية ،مةع انضةمام بعةس
الشباب المةاليين إلةيهم .ويةرى الةبعس أن هةذه الحركةة هةدفها الوحيةد هةو خلةق
نوع من التوازن أمام النفوذ الجزائري المتزايد عبر حليفته فةي المنطقةة حركةة
األزواد و أنصار الدين.
د .القاعدة في المغرب اإلسالمي وهي أقةدم الجماعةات المنتميةة للقاعةدة وهةي فةي
األصل جماعة جزائرية.
ويالحة ممةةا سةةبق ذكرهةةـ أن الةةذين يقفةةون خلةةف األزمةةة الحاليةةة جهتةةان ،همةةا:
الطوارق علمانييهم وإسالمييهم ،إضافة إلى جماعات إسالمية مسلحة أخرى مةن قبائةل
كثيرة؛ أهمها العرب والفالني والصنغاي.
وفيمةةةا يخةةةص اإلسةةةالميين هةةةم جماعةةةات إسةةةالمية مسةةةلحة ،بعضةةةهم مةةةاليون،
وخصوصا في عناصر جماعات أنصار الدين ،وبعضهم أجانةب ،وهةم بعةس عناصةر
حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا ،وتنظيم القاعدة فةي بةالد المغةرب اإلسةالمي،
وبوكو حرام النيجيرية ،جمعتهم فكرة الجهاد من أجل تطبيق الشريعة ،وبعس عناصر
هذه الجماعةات متورطةون خةالل العقةد األخيةر فةي خطةف السةياس األجانةب ،لمبةادلتهم
بالمال ،أو مقابل إطالق سراس بعس عناصرهم المعتقلين(.)3
وهةةذه الجماعةةات يوجةةد إجمةةاع محلةةي ودولةةي بشةةأنها ،وهةةو ضةةرورة إجةةراء
مفاوضات لحل الخالف سلميا ،وقد بدأت إجراءات الحل السةلمي فةي كةل مةن عاصةمة
بوركينافاسو(وغادوغو) والجزائر ومالي مع قادة هذه الحركة(.)4
 .4وأما األج نبية منهةا :فيةرى الجميةع وجةوب مغةادرتهم لدولةة مةالي دون شةروط
مسبقة ،وعدم الجلوس معهم للتفاو (.)5
 .2كما يالح أن هناح تفوقةا جزائريةا ملموسةا فةي المنطقةة واليمكةن فعةل شةي دون
الرجةةةوع إلةةةى الجزائةةةر ،والسةةةبب يعةةةود أوال إلةةةى الخبةةةرة الميدانيةةةة فةةةي مكافحةةةة
اإلرهةاب التةي اكتسةبها الجةي الجزائةري فةي هةذا المجةال عسةكريا واسةةتخباراتيا
وكمية المعلومات الهائلة التي يمتلكونها عن أدق تفاصيل هةذه الجماعةات المسةلحة
باإلضافة إلى معرفة الدبلوماسيين الجزائريين التامةة لمشةكلة طةوارق األزواد منةذ
 . 1سيدي المختار محمد الصالو ديالو  ،األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي( ،مقال) مرجع سابق ص 28
. 2حركة التوحيد والجهاد :وهي حركة جهادية متطرفة ذات صلة بالقاعدة ،ويقال إن لها صلة بالنظام المغربي .
 3سيدي المختار محمد الصالو ديالو  ،المصدر السابق  ،ص28
 4نفس المصدر ونفس الصفحة
.5المصدر نفسه ،ونفس الصفحة
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عقةةود .ويعةةود ذلةةك إلةةى مرحلةةة مابعةةد انتخابةةات 4992م فةةي الجزائةةر واجهةةا
الجي الجزائري والحكومة الفرنسية لفوز اإلسالميين في جبهة اإلنقاذ(.)1

المبحث الثاني
جذور وتطورات األزمة في شمال مالي
األحةةداث الدمويةةة الناشةةئة فةةي شةةمال مةةالي بةةين الحكومةةة المركزيةةة فةةي بمةةاكو
والجماعات المسلحة في شمال البالد ،العلمانية منها واإلسالمية ،والتي نتج عنها تدخل
عسكري (فرنسي إفريقةي) ،أحةدثت خالفةا كبيةرا ومواقةف متباينةة فةي العةالم سةيما فةي
أوساط العالم اإلسالمي ،لكونها قضةية تمةس األمةن القةومي فةي مةالي مةن جهةة وتمةس
األمن القومي لدول الجوار اإلقليمي من جهة أخرى ،ولعواقبها الجسةيمة علةى اإلسةالم
والمسلمين بصفة عامة.
ومن أسباب هذه المواقف المتباينة عدم اإللمام التام بجذور األزمة ،والتي ينبغي
لجميع األطراف الوقوف عندها ،ودراسة ما يمكن أن يتسهم في توضيو بعس القضايا،
وهو ما يساعد على اتخاذ موقف رشيد.
إن جذور األزمة في شمال مةالي تعةود لعةدة عقةود بةين الحكومةة المركزيةة فةي
باماكو (العاصمة) ،والطوارق الذين شكلوا الحركات المسلحة في شمال مالي.
وقةةد انةةدلعت أول ثةةورة فةةي عةةام4992 -4994م ،ومنةةذ ذلةةك العةةام وحتةةى مطلةةع
2142م ،شن الطوارق في شمال مالي أربع حركات تمرد ،بما في ذلك التمةرد األخيةر
فةةي عةةةام 2142م .فةةةالتمرد األول الةةةذي انةةةدلع فةةةي عةةةام 4992م قةةةاده زعمةةةاء القبائةةةل
والوجهاء التقليديون من الطوارق ،ويعبرون عنه في كتاباتهم بإسةم "ثةورة كيةدال"(.)2
ويرجع السبب الرئيسي لهذا التمرد -في نظر المتمردين -إلى تسليم الضباط الفرنسةيين
الةةذين كةةانوا يحكمةةون إقلةةيم شةةمال مةةالي السةةلطة للعسةةكريين المةةاليين ،الةةذين تصةةرفوا
بدورهم تصرف المحتل في الشؤون العامة والخاصة لسكان شمال مالي(.) 3
وقةةد تعةةر هةةذا التمةةرد بةةالقمع شةةديد مةةن الجةةي المةةالي الةةذي تمكةةن فةةي نهايةةة
المطاف من إخماد التمرد ،وفر حكم عسكري على المنطقة.
ونجو الرئيس المالي األول مديبو كيتا حينها في التفاو مع األطراف المحليةة
واإلقليمةة إلنهةاء التمةرد وحصةةول الطةوارق علةى أكبةةر تمثيةل فةي اإلدارات الحكوميةةة
والجةةي  ،ومةةنحهم المزيةةد مةةن المةةال مةةن أجةةل ضةةمان التنميةةة .لكةةن لةةم ينتهةةي التمةةرد
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بصورة نهائية حيث الت أعمال عنف وتمرد متكررة تنتهي باتفاقيةات سةالم هشةة مةع
الحكومة المركزية بوساطة ليبيا والجزائر(.)1
وأمةةا التمةةرد الثةةاني فقةةد انةةدلع خةةالل عةةام4991م – 4999م ،فةةي منطقةةة ميناكةةا
قامت به مجموعةات مةن قبائةل الطةوارق ومعهةم بعةس العةرب المةاليين ،تحةت رايةات
مختلفةةة ،قوميةةة ودينيةةة .انتهةةت تلةةك التمةةرد بتوقيةةع اتفاقيةةة تمنراسةةت بةةالجزائر بةةين
الطوارق وحكومة موسى تراوري في يناير 4994م ،واستكملت بالميثاق الوطني سةنة
4992م  ،والذي منو منطقة كيةدال (فةي الشةمال الشةرقي) حكمةا ذاتيةا أوسةع ،وهةو مةا
سةةاعد بالفعةةل فةةي تخفيةةف الصةةراع .لكةةن بعةةس المناوشةةات العسةةكرية اسةةتمرت بةةين
الطرفين(.)2
وفي عام  4994م :تم توقيع اتفاق في تمنراسةت (جنةوب الجزائةر) ،فةي محاولةة
مةةن الدولةةة إلنهةةاء التمةةرد ،ولكنةةه لةةم يةةؤد إلةةى نتةةائج ملموسةةة ،تركةةز هةةذا االتفةةاق فةةي
الالمركزية في شمالي البالد ،واستيعاب مقاتلي الطةوارق فةي الواةائف العموميةة ،بمةا
فيهةةا األمنيةةة ،ولةةم تمنةةع هةةذه السياسةةات مةةن اسةتمرار االضةةطرابات فةةي بعةةس أجةةزاء
شمالي البالد.
وفي عام 4992م :وقعت حكومة مالي والفصائل الطوارقية ميثاقةا وطنيةا ،نةص
على الالمركزيةة ،ودمةج الطةوارق فةي مؤسسةات الدولةة العسةكرية والمدنيةة ،بعةدد مةا
يقارب  3آالف شخص ،وعلى تنمية الشمال ،باإلضافة إلى مبادرات للمصالحة(.)3
والتمرد الثالث فقد اندلع في عام 2119م ،شةنه مقةاتلو حركةة "تحةالف  23مةايو
الةةديمقراطي مةةن أجةةل التغييةةر" ،وهةةي حركةةة جديةةدة ،قامةةت بهجمةةات علةةى حاميةةات
عسةةكرية فةةي مدينةةة "كيةةدال وميناكةةا" ولةةم يكةةن شةةامال وانتهةةى التمةةرد فةةي العةةام نفسةةه
بتوقيع اتفاق سالم في الجزائر في يوليةو 2119م بةين الحكومةة الماليةة بقيةادة الةرئيس
المخلوع الجنرال "آمادو توماني توري" والتحةالف الةديمقراطي ،ونةص علةى اسةتعادة
األمن وتنمية منطقة كيدال(.)4
وفي عام 2118م :وقع تمرد للطوارق في كيدال بشمال شرقي البالد متزامنا مع
تمرد آخر في مدينة أغاديز بشةمال النيجةر اسةتمر حتةى 2119م ،نفةذ التمةردان تحةالف
للمتمردين من البلدين ،رفضةا مةنهم التفةاق السةالم بةالجزائر الموقةع فةي العةام السةابق،
وتخللته هجمات على ثكنات وخطف جنود ماليين(.)5
في عام 2119م :نجحت القوات المالية في تفكيك قواعد للمتمردين الطوارق في
الشمال ،وفي العام نفسه جرى في كيدال توقيع اتفاق سالم بوساطة ليبية ،ينهةي التمةرد
الذي بدأ عام 2118م ،نص االتفاق على تسليم المتمردين أسةلحتهم للحكومةة ،وتضةمن
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تفاهمات جديدة بشأن دمجهم فةي القةوات المسةلحة ،بيةد أن قسةما مةن المتمةردين رفةس
االنخراط في مسار التسوية(.)1
رغةةم هةةذه التمةةردات لةةم يةةتمكن المتمةةردون مةةن السةةيطرة علةةى مدينةةة مةةن مةةدن
الشمال ،وإنما كان هدفهم الجوهري إنهاح الحكومة المركزية إلرغامها على التفةاو
معهم من أجل تحقيق بعس المكاسب السياسية واالقتصادية واالجتماعية (.)2
وأما التمرد الرابع فقد انطلق في مدينة ميناح في  48يناير عةام 2142م ،عنةدما
بةةدأت "الحركةةة الوطنيةةة لتحريةةر أزواد" وحركةةةة أخةةرى بإشةةعال نةةار الحةةرب ضةةةد
الحكومةةة علةةى مةةدن تسةةاليت وكوميناكةةا ،بشةةمال شةةرق الةةبالد قةةرب حةةدود الجزائةةر،
اسةةتمرت لمةةدة أسةةابيع ،وهةةو مةةا أدى إلةةى نةةزوس عشةةرات اآلالف مةةن المةةدنيين إلةةى
الجزائر(.)3
وفي خضم هذه الظروف الحرجة ،وفي الوقةت الةذي كةان الشةعب المةالي يطلةب
بإلحاس مةن الحكومةة التوقةف عةن المفاوضةات :نظةرا لكثةرة االتفاقيةات وعةدم جةدواها
اسةتغلت بعةس الحركةات اإلسةالمية التةي تعتبةر جةزءا مةن "تنظةيم القاعةدة" الفرصةةة،
كجماعةة أنصةار الةةدين بزعامةة إيةاد أغغةةالي ،وتنظةيم القاعةدة فةةي المغةرب اإلسةةالمي،
وحركة الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا ،وجماعات متفرقة مسلحة ،مثل بوكو حةرام
وغيرها ،استولت هذه الحركات على مدن كيةدال بتةاري 2142/4/48م وفةي أغلهةوق
بتاري  2142/4/21م وتمبكتو وغاو ،وكبرى مدن الشمال ،وتمركزت كةل حركةة فةي
مدينةةة مةةن المةةدن الثالثةةة .وقةةد ارتكبةةوا جميعةةا -علةةى تفةةاوت – جةةرائم طالةةت النفةةوس
واألعةةرا واألمةةوال والممتلكةةات ممةةا أحةةدث غضةةبا شةةديدا لةةدى الشةةعب ،وأدى إلةةى
تطور كبير فةي موقةف الشةعب المةالي مةن رئةيس الجمهوريةة ،حيةث اتهمتةه الجمةاهير
بالتواطؤ مع المتمردين لكثرة حرصه على التفاو وتجنةب القتةال ،وهةو مةا أدى إلةى
سقوطه 2142/3/22م ،وذلك بعد خروج عدد كبير من النسوة الالئي قتتل أزواجهن أو
جرحوا في هجوم تلك الحركات على الجي وبعس مدن الشمال قرب حدود الجزائر،
حيث قمن بالتظاهر ،وباتهامه بأن عدم إفساحه المجال للحةرب هةو الةذي أدى إلةى هةذه
المأساة(.)4
وفةي  9أبريةل 2142م :تفاجةةأ العةالم بةإعالن الحركةةة الوطنيةة لتحريةةر أزواد أن
شمال مالي دولة مستقلة للطوارق ،وأن إعالن االستقالل يسةري فةي الحةال ،ورفضةت
دول الجوار وغيرها هذا اإلعالن على الفور ،بينمةا ردت عليةه المجموعةة االقتصةادية
لغةةرب إفريقيةةا بتشةةكيل نةةواة لقةةوة عسةةكرية ،تحسةةبا لتةةدخل عسةةكري لمواجهةةة هةةؤالء
المتمردين في شمالي مالي(.)5
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وسعت الدولة المالية بعد ذلك إلى دعوة الجماعات إلى السلم والمفاوضةات عبةر
قنوات عديدة دولية ومحلية ،وقام المجلس اإلسةالمي األعلةى فةي مةالي بةدور بةارز فةي
ذلك ،وكان مرتبا لمفاوضات إلنهاء الحرب وجلب السالم ،ولكن أحةداث يةوم األربعةاء
 9ينةاير عةةام 2142م (أي قبةةل يةوم فقةةط مةةن تةاري المفاوضةةات المرتقبةةة) حالةةت دون
ذلك ،حيث أعلنت الجماعات الحرب على الدولة ،واحتلةوا مدينةة كونةا ،وأعلنةوا بةأنهم
سيصلون يوم الجمعة  44إلى موبتي (يعني محتلين لهةا) ،حيةث توجةد بهةا أكبةر قاعةدة
عسكرية بما فيها األسلحة التي وفرها الجي المالي ،مما أدى بحكومة مالي إلةى تقةديم
طلب فوري لحكومة فرنسا وغيرها بالتدخل الفوري ،فاستعادت القوات المالية بمساندة
فرنسا وقوى إفريقية أخرى بلدة كونا ،وبلدة جبالي المحتلة بعد كونا ،والقريبة جدا إلةى
سيقو قلب مالي(.)1
واهةةرت جماعةةة جديةةدة بعةةد أحةةداث 2143/4/41م مةةع التةةدخل الفرنسةةي ،فةةي
تةةاري 2143/ 4/41م باسةةم "الحركةةة اإلسةةالمية األزواديةةة" بقيةةادة عبةةاس (الغبةةاس)
أغانتيال ،وهو الشخص الثاني في أنصار الدين وممثلها في المفاوضةات التةي كانةت قةد
بدأت في بوركينا فاسو(.)2
وقةةد تقاسةةمت هةةذه الجماعةةات منةةاطق النفةةوذ والسةةيطرة ،بحيةةث يكةةون ثقةةل كةةل
مجموعةةة فةةي منطقةةة ،فتركةةزت حركةةة الجهةةاد فةةي غةةاو ،وأنصةةار الةةدين فةةي كيةةدال،
والقاعدة في تمبكتو ،مع وجود الحركة االنفصالية فةي هةذه المنةاطق جميعهةا جنبةا إلةى
جنب ،يرفرف العلمان على المباني في كل هذه المناطق ،هذا في المدن ،أما في القةرى
فكان لكل مكان يحتله(.)3
ومع تطور األحداث ،حدث خالف بين جماعةة الجهةاد والحركةة االنفصةالية فةي
غاو ،فتقاتلوا ،مما أدى إلى طرد الحركةة االنفصةالية منهةا ،ثةم الحقةتهم جماعةة الجهةاد
في كل المناطق ،مما أدى إلى طردهم جميعا من معظم المناطق الشمالية(.)4
ومةةع األحةةداث :كانةةت هنةةاح ضةةغوط وأصةةوات تنةةادي بةةالجلوس إلةةى طاولةةة
المفاوضات من الداخل والخارج ،فتم عقد اتفاق بين أنصار الةدين واالنفصةالية لتوحيةد
المطالب ،وذلك بضغط فرنسي إفريقي ،تعهدت خاللها كلتا الجماعتين بنبذ العنف لحةل
المشكلة والجلوس إلى طاولة المفاوضات ،وقد تمةت جةوالت أوليةة فةي الجزائةر ،وفةي
بوركينةةا فاسةةو -الدولةةة الوسةةيطة رسةةميا للمجموعةةة االقتصةةادية لةةدول غةةرب إفريقيةةا
) ،(CEDEAOانتهى ذلك إلى جلسة أولية بين الطرفين ،دولة مالي وكةل مةن أنصةار
الدين واالنفصالية ،تم خاللها االتفاق على تاري 2143/4/41م موعدا للجلسة الفعلية،
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وقبل ذلك بأيام قليلة أعلنت أنصار الدين رجوعها عن التزامهةا بنبةذ العنةف بةدعوى ّ
أن
دولة مالي غير جادة(.)1
وفةةةي تةةةاري 2143/4/8م زار وزيةةةر خارجيةةةة دولةةةة الوسةةةيط مةةةالي ،وقابةةةل
مسةةؤولين فةةي الدولةةة ،وزار قةةادة أنصةةار الةةدين ،وأعلةةن االتفةةاق علةةى تأجيةةل تةةاري
2143/4/41م كيوم جلسة التفاو إلى تةاري 2143/4/21م باتفةاق الطةرفين ،وأدى
ذلك إلى أطمئنان الجميع(.)2
وقبةةل يةةوم 2143/4/41م وهةةو التةةاري األول لجلسةةة المفاوضةةات ،إذا بجماعةةة
أنصار الدين تعلن أنها باتفاق مع جميع الفصةائل اإلسةالمية سةيطرت علةى مدينةة كونةا
االستراتيجية التي ال تبعد عن سيقاري (حيث توجد أكبر قاعدة عسةكرية فةي مةالي بعةد
كاتي) إال بمقةدار ( 11كةم) ،وتعةد الحصةن الوحيةد البةاقي بالحةدود الشةمالية ،وسةقوطها
يعنةةي أنهيةةار الدولةةة ،فأصةةبحت كونةةا محتلةةة ،وهةةذا الهجةةوم األخيةةر أعطةةى الضةةوء
األخضر للقوى الخارجية اإلفريقية وغيرها للتدخل باتفاق الجميع ،وأعطى هذا التدخل
فرصة دولية وشعبية قوية لتدخل فرنسا(.)3
والجدير بالذكر أن هذا التمرد على الرغم من أنه أقل حدة من سابقاه إال أنه يعد
األخطر لسببين :األول هو أن من مطالب قادة هذا التمرد فصل شمال مالي عن الدولة
األم .والثةةةاني أن المتمةةةردين سةةةيطروا عسةةةكريا علةةةى جميةةةع هةةةذه المنطقةةةة بمسةةةاعدة
جماعات إسالمية متشددة محلية وخارجية .حيث حققوا تقدما قويا فةي األشةهر األربعةة
األولى من عام 2142م .وبحلول أبريل من العام نفسه ،سيطروا على المنةاطق الةثالث
في شمال البالد ،وهي تشمل  91في المائة من أراضي مالي ،ولكن تضم أقل من عشر
سكان البالد .وكبد الجي المالي الوطني خسائر فادحة .وأعلنت الحركة وقتها استقالل
"أزواد" على الرغم من أن هذا اإلعالن لم يح باعتراف دولي(.)4
والسؤال ما هي أسباب اجةا الطةوارو والحركةات المسةلحة فةي الحةرب وةد القةوات
الحكومية واعالن فرل شمال مالي في  6ابريل 2102م ؟ وماهي مبرراتهم؟
يةةرى كثيةةر مةةن المحليةةين فةةي شةةأن شةةمال مةةالي أن هنةةاح عوامةةل وأسةةباب عةةدة
سةةاهمت فةةي نجةةاس الطةةوارق والحركةةات المسةةلحة للسةةيطرة علةةى شةةمال الةةبالد منهةةا
مايلي)5(:
 .4موافقة الحكومة المالية في فترة حكم الرئيس المخلةوع (الجنةرال أمةادو تومةان
توري) على عودة الطوارق العائدين من ليبيا الدخول بأسلحتهم ومعةداتهم إلةى
البالد دون مراقبة والمتابعة ،فتمركزوا في الجبال واستعدوا لشن الهجوم على
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الجي النظام ي ،بينما لةم تسةمو حكومةة النيجةر والجزائةر للمقةاتلين الطةوارق
العائدين من ليبيةا بةذلك .ويةذكر أن المرتزقةة والطةوارق الةذين كةانوا يسةاندون
القذافي ضد الثوار في ليبيا عادوا إلى دولة مالي وعددهم يتراوس ما بين 811
و 1111يتكونون من قدامى المحاربين الطوارق .ونقلوا معهةم أسةلحتهم التةي
شةةملت المةةدافع المضةةادة للطةةائرات وغيرهةةا مةةن المعةةدات التةةي لةةم تتةةوفر لةةدى
المقةةاتلين الطةةوارق خةةالل تمةةرداتهم فةةي الماضةةي ،عنةةدما كةةانوا فةةي بعةةس
األحيان يلجأون إلى السيوف التقليدية ،باإلضافة إلى بنادق كالشنيكوف.
 .2تجنيد أكبر عدد منهم حيث بل عدد المجندين من الطوارق حوالي عشةر آالف
خالل فترة حكم العقيد (أمادو تومةان تةوري) ،وقةد انضةم أغلةبهم إلةى صةفوف
المتمردين الطوارق.
 .3في الجزائر عام 8002م وقع الرئيس المخلوع (الجنرال أمادو تومان تةوري)
اتفاقية تفاهم مع العقيةد معمةر القةذافي (الةزعيم الليبةي السةابق) علةى بنةد يةنص
على سحب ضباط الجي المالي من غير الطوارق من الثكنات العسةكرية فةي
المناطق الشمالية ليتولى محلها ضباط الطةوارق ،فصةارت الثكنةات العسةكرية
وما فيها من االسلحة والذخائر في الشمال تحةت اشةراف قةوات الطةوارق دون
مراقبة الحكومة المركزية.
 .4فتو قنصلية ليبيا في مدينة كدال من طرف واحةد  ،فكانةت البضةائع تعبةر دون
تفتةةي وال مراقبةةة جمركيةةة ،وأخيةةرا أكتشةةف أن أغلةةب هةةذه البضةةائع كانةةت
عبارة عن أسلحة وذخائر.
 .5توقف التعةاون مةع (لجنةة غانةداكوي) المكلفةة بمتابعةة تحركةات الطةوارق فةي
المنةةاطق الشةةمالية ،وتقةةديم تقريةةر للحكومةةة حةةول سةةير االوضةةاع فةةي الشةةمال.
ويعتبةةر ايقةةاف عمةةل ه ةذه اللجنةةة انتهاكةةا لالتفاقيةةة التةةي أبرمةةت بةةين الحكومةةة
المركزيةةة وقبيلةةة صةةونغاي التةةي قامةةت بةةدور كبيةةر فةةي القضةةاء علةةى حركةةة
التمةةرد فةةي شةةمال الةةبالد فةةي التسةةعينيات فةةي فتةةرة حكةةم الةةرئيس (ألفةةا عمةةر
كوناري) حيث نصت االتفاقية على نزع أسةلحة الطةوارق مقابةل تكةوين لجنةة
من قبيلة صونغاي تراقب تحركات الطوارق فةي المنةاطق الشةمالية ألنهةم أول
من يتضرر بالحرب في الشمال(.)1
مبررات الطوارق والجماعات المسحلة لشن الحرب على الحكومة المركزية في مالي:

 1محمد األمين هيالسي من دولة مالي  ،في ندوة تطورت األوضاع في غرب افريقيا مالي نموذجا التي نظمته مركز
البحوث والدراسات االفريقية  ،جامعة افريقيا العالمية  2142مصدر سابق.
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يبةةةرر الطةةةوارق وحلفةةةاؤهم بةةةأنهم يتعرضةةةون للتهمةةةي واإلقصةةةاء والدونيةةةة
والحرمان من أبسط الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية(.)1
وتفاصيل مبرراتهم كما يلي(:)2
 )4أن الطةةوارق المةةوا ومةةورس ضةةدهم التطهيةةر العرقةةي ،واإلبةةادة الجماعيةةة،
والتهجير القسري.
 )2أن دولةة مةالي لةم تهةةتم بالتنميةة فةي منةاطقهم ،بةةل همشةتها ،بينمةا اهتمةت كثيةةرا
بالمناطق الجنوبية ،وبذلت األموال لتنميتها.
 )3أن الطةةوارق دعةةاة ،وهةةم مةةن قةةام بمقاومةةة االسةةتعمار والجهةةاد ضةةده بشةةجاعة
كبيرة.
 )1أن الصحراء ملك الطوارق ،وهم سادتها ،ومن ثم يجب تكوين الدولة الطارقيةة
في الصحراء ،وخصوصا في المناطق التي يسكنها الطوارق.
 )1أن دولة مالي دولة زنجية عنصرية ضد الطةوارق ،وجيشةها بالنسةبة للطةوارق
كالجزار للبهائم ،يقتل الطوارق بسبب ودون سبب.
 )9أن الطوارق أكراد إفريقيا ،وزعهم االستعمار على مجموعة من الدول ،ويجب
عليهم العمل على توحيد مناطقهم في دولة قومية واحدة تخصهم.
 )8عدم شعور الطةوارق باالنتمةاء لدولةة مةالي ،يعبةر أحةدهم عةن هةذا فيقةول" :لةم
يشعر األزواديون يوما أنهةم جةزء مةن دولةة مةالي ،وال مةالي شةعرت يومةا مةن
أزواد ،وبالعكس كانا دائما خطين متوازيين عرقيا اجتماعيا وتاريخيا".
 )8هةةةذه بعةةةس األفكةةةار التةةةي يةةةروج لهةةةا األزواديةةةون ،ويسةةةممون بهةةةا العالقةةةات
اإلنسانية والدينية بين شعب مالي المسةلم ،ولكةن الةذي يجهلةه غالبيةة النةاس ،أو
يتجا هلونه ،هو أن تاري هةذه المنطقةة حظةي بتةدوين وتوثيةق كبيةرين يجعالنةه
يستعصي على التحريف والتبديل.
وقد رد على هذه االتهامات األستاذ سيدي المختار محمد الصالو في مقال نشةره
في مجلة قراءات إفريقية نلخصها فيما يلي(:)3
 .4منطقة شمال مالي لم يكن إسمها ولو مرة "أزواد".
 .2دعوى التهمي  ،فالحقيقة أن سكان المنطقة يعةانون ،ولكةن سةبب هةذه المعانةاة
بيئية أكثر من كونهةا سياسةية ،فمنطقةة شةمال مةالي منطقةة صةحراوية ال تنةتج
مثةةل مةةا تنتجةةه المنةةاطق الجنوبيةةة مةةن المحاصةةيل الزراعيةةة .وخةةالل السةةنوات
العشرين الماضية تولى  1من الطوارق رئاسة الوزراء في الحكومة الماليةة و
هةةو مةةا يعةةادل حةةوالي  %11مةةن مجمةةوع رؤسةةاء الةةوزراء فةةي تلةةك الفتةةرة،
 1كلمة التهمي  :وفقا لبعس المحللين لم تكن صحيحة منذ االستقالل إلى يومنا هذا ،والسبب الحقيقي لمطالبة االنفصال
عن مالي هو أن الطوارق هم أقلية البيس تحت حكم أغلبية السود وهو الذي يزعجهم الغير ألن كل مطالباتهم أعطيت
فوق الالزم لهم.
 2سيدي المختار محمد الصالو ديالو ،مرجع سابق ،ص 29
 3سيدي المختار محمد الصالو ديالو ،مرجع سابق ،ص 31
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وعددهم يزيد على  8وزراء من مجموع الوزراء في الحكومة الحالية ،ويوجد
فيها وزيةران مةن العةرب ،وهمةا التعلةيم العةالي والتةدريب ،وثالثةة وزراء مةن
الطوارق ،وهي الثقافة ،والشباب والرياضةة ،واألسةرة والمةرأة والطفةل  .كمةا
اسةةتوعبت الحكومةةة الماليةةة عةةددا كبيةةرا مةةن الطةةوارق فةةي الجةةي وفةةي جميةةع
االدارات والواائف التي طلبوها بأنفسهم من رئيس الوزراء -رئيس المجالس
المحلية ونائب رئيس البرلمان لمدة ثالثين عاما ،بدءامن أيام الةرئيس الجنةرال
موسى تراوري إلى آخر أيام أمادو توماني توري(.)1
محاولة وصف الماليين بالظلم دعوى مغرضة عارية عن الصةحة ،بةل يكةذبها
الواقع والتاري  ،فالواقع يشهد أن الشعب المالي مسالم ومحةب لثخةر ،كمةا أن
التةةاري يشةةهد ضةةد هةةذه الةةدعوى المضةةللة ،واسةةتطرد األسةةتاذ سةةيدي المختةةار
قائال (إنه :يكفي هنةا أن نسةوق كالمةا البةن خلةدون الةذي زار مةالي فةي القةرن
الرابع عشر الميالدي؛ حيةث يقةول عةن أهةل مةالي" :فمةن أفعةالهم الحسةنة قلةة
المهم ..ومنها شمول األمن في بالدهم ،فال يخاف المسافر فيها وال المقيم مةن
سارق وال غاصب ...ومنها مواابتهم للصلوات ،وهم يجعلون ألوالدهم القيود
إذا اهةةر فةةي حقه ةم التقصةةير فةةي حف ة القةةرآن الكةةريم ،فةةال تفةةك عةةنهم حتةةى
يحفظوه).
وما يتذكر من االضطهاد ليس عليه دليل ،وإنما يقصةد بةه رد فعةل الدولةة علةى
أعمال التمرد ،والمدنيون الذين قد يروحون ضحايا لمثل هذه األعمال المسلحة
حيثمةا وجةةدت ،أمةةا أن يقصةةد الشةةعب الطةةارقي بالقتةةل لمجةةرد هويتةةه الطارقيةةة
فأمر بستحيل الحدوث في مالي.
واالعتةةزاز بمقاومةةة االسةةتعمار لةةيس حكةةرا علةةى قبيلةةة دون أخةةرى فةةي مةةالي،
فجميع قبائل مةالي قاومةت االسةتعمار الفرنسةي ببسةالة ،وقةدمت آالف الشةهداء
فةةي ذلةةك :بةةل إن المةةاليين الجنةةوبيين قةةاوموا االسةةتعمار مةةدة تزيةةد علةةى عشةةر
سنوات قبل أن يبدأ الشماليون بمقاومته ،وفي هذا يقول القشاط( :وما أن وصل
الفرنسيون في زحفهم إلى أر الصحراء الكبرى ،حيث يقيم الطوارق ،حتى
هبةةوا مةةدافعين عةةن صةةحرائهم وعةةن ديةةنهم ،وخاضةةوا معةةارح مشةةرفة ضةةد
المستعمرين بسالحهم البةدائي ،ولةم يكونةوا وحةدهم فةي هةذا الشةرف ،بةل كةان
معهةةم الكثيةةرون مةةن القبائةةل العربيةةة فةةي المنطقةةة ،وغيةةر العربيةةة ،كالهوسةةا
والفالن والبامبارة وجرما والتبو والقرعان والشواة ،وكانةت هةذه المجموعةات
يجمعها الدين المشترح والدفاع عنه).
أما أن هذه المناطق تختلف عن دولة مالي ،وأنهةا لةم تخضةع لهةا قةط ،فةدعوى
عجيبة يردهةا التةاري ؛ إذ المعلةوم أن مةالي هةي التةي كانةت تحكةم تمبكتةو قبةل
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الطةةةوارق والصةةةنغاي ،وأن أحةةةد سةةةالطين مةةةالي بنةةةى فةةةي تمبكتةةةو المسةةةاجد،
واستقدم إليها العلماء ،ووفر لمكتباتها الكتب النافعة والنادرة.
وأما كةون الطةوارق مةوزعين علةى أربةع دول كةاألكراد ،فهةذه الحقيقةة المةرة ال
يعانيها الطوارق واألكراد فقةط ،وإنمةا هةي اةاهرة تعانيهةا جميةع الشةعوب التةي كانةت
مستعمرة ،وتجاوز اآلثار السلبية لهذا التوزع العرقةي تحتةاج إلةى ممارسةات حضةارية
واعيةةةة ،ال تقضةةةي علةةةى العالقةةةات البشةةةرية والدينيةةةة ،وال تصةةةطدم بثوابةةةت الةةةدين
اإلسالمي(.)1

 .1سيدي المختار محمد الصالو ديالو ،نفس المصدر ،ص  29وما بعدها.
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المبحث الثالث
المجلس األعلى لإلسالم في مالي
1
ودورهـ في حل األزمة في شمال البالد ( )
اإلسالم في مملكة غانا التي كانت مةالي احةد أقاليمهةا منةذ القةرن األول الهجةري
وأصبحت المنطقة جزءا من دولة غانا اإلسالمية ،ومع بداية القرن  42أسس الطوارق
المغشةةةران مدينةةةة تمبكتةةةو ،وأصةةةبحت منطقةةةة مةةةالي هةةةي أسةةةاس إمبراطوريةةةة مةةةالي
اإلسالمية.
ووجد في مملكة غانا  42مسجدا وحي اسالمي وحي آخر وثني في كومباصالو
ووجةد علمةاء فةي بةالط الملةك الغةاني يةدعى "كيامغةان سيسةي" .وخةالل القةرن التاسةع
عشةر المةيالدي وبواسةةطة التجةار المسةةلمين والمةرابطين والبربةةر والطةوارق ،وأتبةةاع
الطرق الصوفية سرعان ما انتشر االسالم في المدن األتية( :تمبكتو وغاو)(.)2
وفي عهد ملك مانسا موسى) (1312-1337شهدت مالي في عهده توسعا كبيرا
شمل المدن األتية :تمبكتو ،غاو ،جينيه وامتد النفوذ إلى دول النيجر(.)3
كمةةا أنشةةئت فةةي عهةةد ملةةك مانسةةا موسةةى مراكةةز دوليةةة للتعلةةيم اإلسةةالمي .وقةةد
أصبحت تمبكتو واحدة من المراكز الثقافيةة الكبةرى فةي أفريقيةا والعةالم .وقيةل أن ملةك
مانسا موسى كان يقوم ببناء المساجد الكبرى في جميع أنحاء مناطق نفوذ مالي .وقيامه
بأداء فريضةة الحةج فةي مكةة المكرمةة جعلةت منةه شخصةية معروفةة حتةى فةي التةاري
األوروبي.
ويعتبةةر ال ةدِّين اإلسةةالمي فةةي جمهوريةةة مةةالي دينةةا رسةةميا للدولةةة .وتبل ة نسةةبة
اإلسالم في مالي حوالى  .%91المسةيحية ( %1ثلثةان رومةان كاثوليةك والثلةث اآلخةر
بروستانت) وتبل نسبة الديانات المحلية .)4(% 1
دور المجلس اإلسالمي األعلى في حل األزمة في شمال البالد:
منذ بداية األحداث في شمال مالي حدد المجلس اإلسالمي األعلى بعةس المواقةف التةي
يمكن أن تكون قاعدة االنطالق إليجاد ح ّل سلمي ل زمة ،ومنها(:)5
 أن معظم الموجودين من الجماعات المختلفة المسلحة ينادي بتطبيق اإلسالم.
 المجلس اإلسالمي األعلى الممثل والناطق باسم اإلسالم والمسلمين في مالي.
 1المجلس األعلي لالسالم في مالي هو أعلى هيئة للمسلمين في البالد تم إنشاءه في يناير 2112م لتنسيق الشؤون الدينية
واالشراف على المساجد.
 2اإلسالم في ماليwww .ar.wikipedia.org،
 3نفس المصدر  ،اإلسالم في ماليwww .ar.wikipedia.org،
/http://ar.wikipedia.org/wiki.4
 5الشي إبراهيم كونتاو ،النزاع المسلو في مالي ،مجلة قراءات إفريقية  ( ،مقال) العدد السادس ربيع آخر-جمادي اآلخر
4131هـ يونيه 2143م ،مرجع سابق ،ص 38
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 تعاون الجماعات اإلسالمية ،وبخاصة أنصار الدين وجماعة التوحيةد والجهةاد
في بداية األزمة بالحكمة ،ومع المجلس بصفة خاصة ،وذلك باآلتي:
 تسليم ( )494أسيرا عسكريا من الجنود الماليين إلى المجلس لتسليمهم للدولة.
 فتو قنوات اإلغاثة اإلنسانية إلى شمال مالي عن طريق المجلس.
رأى المجلةةس فةةي هةةذه المواقةةف فرصةةا إيجابيةةة للةةدعوة إلةةى التفةةاو  ،فنةةادى
بوجةةوب المفاوضةةات والجلةةوس إلةةى طاولةةة الحةةوار ،بهةةدف الوصةةول إلةةى حة ّل سةةلمي
يحقن دماء المواطنين وغيرهم.
وقد تم إعالن ذلك بقوة لدى الحكومة والشةعب ،وكةل أطةراف النةزاع ،بةل سةافر
وفد من المجلس إلى الخةارجين وخصوصةا إلةى الوسةيط الةدولي السةيد بليزكومبةاوري
"رئةةيس بوركينةةا فاسةةو" ،كمةةا تةةم االلتقةةاء بكةةل مةةن وزيةةر خارجيتةةه" ،السةةيد جبريةةل
باسةةةولي" والبروفيسةةةور جنغونةةةدا تةةةراوري "الةةةرئيس اإلنتقةةةالي لجمهوريةةةة مةةةالي"،
ووزرائةةه المعنيةةين ،وقائةةد االنقةةالب ،ومسةةؤولين مةةن المجتمةةع المةةدني والعسةةكري،
وزعمةةاء الطوائةةف ،وأئمةةة المسةةلمين وعلمةةائهم ،وتجمعةةات النصةةارى مةةن كاثوليةةك
وبروتستانت.
كمةةا بعةةث المجلةةس وفةةدا إلةةى مدينةةة غةةاو برئاسةةة رئةةيس المجلةةس األعلةةى اإلمةةام
محمود ديكو ،ومشاركة الشي إبةراهيم كونتةاو مسةؤول العالقةات الخارجيةة بةالمجلس،
وإعطاء فرصةة للتةدخل الخةارجي فةي الةبالد ،وقةام الوفةد بةإجراء اتصةاالت كثيةرة مةع
قادتهم للغر نفسه ،ولم يترح المجلس بابا إال طرقه في الداخل والخارج لحقةن دمةاء
المسلمين في مالي ،وإنفاذ الموقف ،لكن هذه الجهود لم تأت بنتيجة تمنع الحرب وتحقن
الدماء حتى اآلن(.)1
ولوضع حد لسفك الدماء دعم المجلس األعلى لإلسالم في مالي التدخل الفرنسةي
في شمال مالي ،وقد أعلن المجلس عةن دعمةه الكامةل للتةدخل العسةكري الفرنسةي ضةد
الجماعات المسلحة في البالد ،وأوضو المجلةس أن التةدخل العسةكري فةي مةالي لةيس
غةةزوا صةةليبيا كمةةا يتصةةوره الةةبعس ،بةةل هةةي حةةرب لتحريةةر بلةةد أكثةةر مةةن  %91مةةن
سةةكانه مسةةلمين .وقةةال رئةةيس المجلةةس "محمةةود ديكةةو" إن هنةةاح تصةةورا خاطئةةا لةةدى
البعس حول هذه العمليات العسكرية الفرنسةية ،حيةث يعتبرهةا حربةا صةليبية تسةتهدف
المسلمين ،قائال":إن التدخل الفرنسي جاء إلنقاذ الشعب المةالي مةن الضةائقة التةي يمةر
بها ،بعةد تخلةي كافةة المسةلمين عنةه  ،ونةرى اليةوم مةن يتحةدث عةن غةزو صةليبي ضةد
االسالم ،وهو أمر اليمكننا حقا أن نقبله كمسؤولين إسالميين في مالي(.)2
 .1الشي إبراهيم كونتاو ،النزاع المسلو في مالي  ،المصدر السابق سابق ،ص 38
ar.wikipedia.org/wiki .2

31

الفصل الثالث
سياسات القوى االقليمية والدولية
وأثرها على األزمة فى شمال مالي وفيه ثالثة مباحث
 المبحث األول :السياسات اإلقليمية(الجزائر -المغرب – موريتانيا -
ليبيا) وأثرها على األزمة في شمال مالي
 المبحث الثاني :سياسات القوى الدولية (فرنسا أمريكا) وأثرها على
األزمة في شمال مالي.
 المبحث الثالث :الخاتمة والمصادر والمراجع.
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المبحث األول
السياسات اإلقليمية(الجزائر – المغرب – موريتانيا – ليبيا )
وأثــرهــــــا على األزمــــــة في شـــــمال مـــــالي
أ .الجزائةةر :أدى االنقةةالب العسةةكري الةةذي نفةةذه الجةةي الجزائةةري علةةى جبهةةة
اإلنقاذ وسيطرته على مقاليد الحكم في الجزائر إلى تفاقم الصراع بين الجةي
الجزائةةري والجماعةةات اإلسةةالمية بةةين عةةامي  4992و  4999م فةةي جنةةوب
الجزائةةر فةةي منطقةةة القبائةةل والمنةةاطق المحاذيةةة للشةةمال المةةالي وقةةد أرادت
الجزائةةر أن تبةةرر انقالبهةةا علةةى السةةلطة الشةةرعية المنتخبةةة وحربهةةا ضةةد
اإلسةةالميين فةةي الجنةةوب بأنهةةا تحةةارب جماعةةات إرهابيةةة ذات صةةلة بتنظةةيم
القاعدة وبالتالي تبنت الجزائر أسلوب ونهج يجعل من صراعها الداخلي جزءا
من الحرب على اإلرهاب خاصة بعةد اختطةاف الرهةائن الغةربيين مةن جنةوب
الجزائةر وتحريةر بعةس مةنهم فةي شةمال مةالي فةي مةارس مةن العةام  2113م
وهةو مةا قةاد الواليةات المتحةدة األمريكيةة العتبةار المنطقةة الممتةدة مةن شةمال
مةالي والنيجةر منةاطق وجةود للتنظيمةات اإلسةالمية اإلرهابيةة علةى حةد قةولهم
وأن تتحةةالف مةةع الجزائةةر للقضةةاء علةةيهم .وربمةةا كةةان للصةةراع المغربةةي
الجزائري حول الصحراء الغربية دور في أن تكون منطقة شمال مةالي أرضةا
لتصفية الحسابات بينهم نتيجة لدعم الجزائر وموريتانيا لجبهة البوليساريو(.)1
ويبقةةى الصةةراع فةةي مةةالي صةةراع مركةةب محمةةول علةةى قوالةةب سياسةةية
واقتصادية وأمنية تتضافر فيه العوامل الداخلية مع العوامل الخارجية السةاعية
للسيطرة على الموارد مما شكل تهديةدا لسةالمة الدولةة الماليةة وبالتةالي سةالمة
ووحةةدة كةةل أراضةي دول المنطقةةة المحيطةةة بمةةالي ممةةا يشةةكل تهديةةدا مسةةتقبليا
لسالمة ووحةدة كةل أراضةي القةارة األفريقيةة نتيجةة لمحاولةة إعةادة صةياغاتها
بصورة تخدم مصالو القوى الدولية عبر استغالل الصراعات الداخلية في هذه
الدول(.)2
المالح أن هناح تفوقا جزائريا ملموسا في المنطقة وال يمكن عمل شي دون
الرجةةوع إلةةى الجزائةةر .والسةةبب يعةةود أوال إلةةى الخبةةرة الميدانيةةة فةةي مكافحةةة
مايعرف باإلرهاب والتي اكتسبها الجي الجزائري في هذا المجال عسكريا و
اسةةةةتخباراتيا و المعلومةةةةات الهائلةةةةة التةةةةي يمتلكونهةةةةا عةةةةن أدق تفاصةةةةيل هةةةةذه
الجماعةةات المسةةلحة 4باإلضةةافة إلةةى معرفةةة الدبلوماسةةيين الجزائةةريين التامةةة
بمشكلة طوارق األزواد منذ عقود(.)3
 1عاصم فتو الرحمن أحمد الحاج ،مرجع سابق
 .2عاصم فتو الرحمن أحمد الحاج ،المصدر نفسه .
 3عاصم فتو الرحمن أحمد الحاج ،مصدر سابق
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واألمر اآلخر هو أن االتجاه الجزائري حيال األزمة في شمال مالي هو تحييةد
سياساتها في المنطقةة حفااةا علةى مصةالحها السياسةية واالقتصةادية واألمنيةة.
الفرنسيون مقتنعون بأن ال شيء يمكن فعله في المنطقة دون الجزائةريين و قةد
أعلن ذلك صراحة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي عندما قةال إن الجزائةر
هي من يمتلك أغلب مفاتيو مشكلة شمال مالي(.)1
والةةذي يجةةب االنتبةةاه إليةةه هةةو أن للجزائةةر أوراق قويةةة يمكنهةةا تحريكهةةا أيضةةا
علةةى األر  4فباإلضةةافة إلةةى جماعاتهةةا فةةي شةةمال مةةالي والتةةي تسةةتطيع بهةةا
التشةةةوي علةةةى أي مخطةةةط وجةةةود معاهةةةدة التعةةةاون و الةةةدفاع االسةةةتراتيجي
الجزائرية الروسية باإلضافة للعالقات االقتصادية القوية جدا مةع الصةين التةي
صارت تحتكر السوق الجزائرية في مجال البناء والطرق والمنشآت الضةخمة
كلها أمور ستجعل أي محاولة تهديد أو ضغط على النظام الجزائري غير مفيد
ألن تعقيد األمور أكثر سةيؤدي الةى مجلةس األمةن و فيتةو الحليفةين الروسةي و
الصيني(.)2
ب .موريتاايةةا :حسةةب المصةةادر الداخليةةة فةةإن موريتانيةةا متهمةةة بالمشةةاركة فةةي
الحةةرب ضةةد السةةلطات المركزيةةة فةةي شةةمال مةةالي .وتشةةارح بعةةس العناصةةر
الموريتانية إلى جانب الحركة الوطنيةة لتحريةر أزواد فةي حربهةا ضةد القةوات
المركزية في مالي(.)3
ويةأتي هةةذا بعةد عةةدة اتهامةةات سةبق أن وجهتهةةا المعارضةة الموريتانيةةة للنظةةام
الموريت ةاني ،حيةةث اتهمتةةه فةةي أكثةةر مةةن مةةرة بةةدعم التمةةرد فةةي شةةمال مةةالي،
والسعي لتفكيك هذا البلد اإلفريقةي الجةار ،إضةافة للحةرب بالوكالةة التةي كانةت
المعارضةةةة تصةةةف بهةةةا كةةةل التةةةدخالت التةةةي خاضةةةتها الحكومةةةة الموريتانيةةةة
عسكريا في شمال مالي ،بينما كان النظام ومن وااله ينفون تلك التهمة فةي كةل
فرصة تتاس لهم ،معتبرين أن تلك التةدخالت تةأتي مةن بةاب الةدفاع عةن الةنفس
ورد أي تدخل حتى ولو كان بعيدا عن الحدود(.)4
ج .تةةداعيات سةةقوط العقيةةدي معمةةر القةةذافي علةةى األزمةةة فةةي شةةمال مةةالي :إن
تداعيات الحرب في ليبيا على األزمة في شمال مالي كانت كبيرة ،حيث أسةفر
سةقوط نظةام العقيةد معمةةر القةذافي فةي ليبيةا عةةن عةودة اآلالف مةن العسةةكريين
والمدنيين من الطوارق الذين تركوا واائفهم في الحكومة المالية بطريقة غيةر
شةةرعية ،وذهبةةوا لمسةةاندة العقيةةد معمةةر القةةذافي ،وقةةد عةةاد هةةؤالء المقةةاتلين
والمرتزقةةة إلةةى شةةمال مةةالي بةةين عةةامي 2144م2142 -م ،مةةدججين بأسةةلحة
 1مجمد األمين ولد ،التداعيات األمنية واإلنسانية ألزمة شمال مالي على الصعيد المغاربي،
 . 2المصدر نفسه ونفس الصفحات.
 3نفس المصدر ونفس الصفحة
 . 4محمد األمين ولد الكتاب ،التداعيات األمنية و اإلنسانية ألزمة شمال مالي على الصعيد المغاربي،
www.saharamedias.net
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ثقيلة وامكانيات اقتصةادية هائلةة ،وقةد أدى ذلةك إلةى زيةادة نفةوذ الطةوارق فةي
شمال البالد ،تجل ذلك في حدة الصراعات بين الحكومةة المركزيةة فةي بمةاكو
والثةةوار الطةةوارق فةةي شةةمال الةةبالد ،حيةةث تمكةةن الثةةوار الطةةوارق والحركةةات
اإلسالمية المسلحة المتحالفة معهم مثةل :جماعةة أنصةار الةدين وحركةة الجهةاد
والتوحيد والتنظيم القاعةدة فةي المغةرب العربةي) (AQIMمةن السةيطرة علةى
كامل اإلقليم الشمالي واالقاليم المجاورة لها وهةو مايسةاوي  %91مةن مسةاحة
دولة مالي و %41من حجم السكان.وقد تعاملت معهةم الحكومةة المركزيةة فةي
بمةةاكو بوصةةفهم مةةواطنين مةةاليين عةةادوا إلةةى بلةةدهم ،لكةةنهم كونةةوا نةةواة التمةةرد
الجديةةد ،والةةذي يهةةدف إلةةى إقامةةة دولةةة علمانيةةة للطةةوارق ،وهةةو مةةا أدى إلةةى
تأسيس "الحركة الوطنيةة لتحريةر أزواد" فةي نهايةة 2144م ،التةي تعةد نفسةها
ضمن الحركات العلمانية(.)1
البعد اإليديولوجي والجيواستراتيجي ل زمة في شمال مالي:
تعتبةةر األزمةةة المسةةتفحلة فةةي شةةمال مةةالي ،أحةةد تجليةةات نةةزوس جماعةةات تنظةةيم
القاعدة الفارين من أفغانستان وباكستان واليمن والصومال وغيرها من بؤر األزمةات،
عقةةب هجمةةات  44نةةوفمبر 2114م والتةةي اضةةطرت إلةةى البحةةث عةةن قواعةةد لوجسةةتية
جديدة ومالذات آمنة بديلة تتيو له ممارسةة مةا يعتبةره العمةل الجهةادي المبةرر لوجةوده
ويةةوفر لةةه إمكانيةةات الحصةةول علةةى المةةوارد الضةةرورية لتمويةةل أنشةةطته المختلفةةة.
وخاصةةة بعةةد مقتةةل بةةن الدن وتضةةييق الخنةةاق علةةى التنظةةيم ،عمةةدت هةةذه الحركةةات
االسالمية إلةى إيجةاد إطةار جغرافةي مالئةم لطبيعةة ومتطلبةات عملهةم ،فوقةع اختيةارهم
اعتبةةةارا مةةةن أواخةةةر  2113علةةةى منطقةةةة السةةةاحل والصةةةحراء فةةةي إفريقيةةةا جنةةةوب
الصحراء ،حيةث يمكةن لةم شةمل مختلةف المجموعةات المتطرفةة فةي إطةار كيةان واحةد
أطلق عليه اسم “تنظةيم القاعةدة فةي المغةرب اإلسةالمي  ( AQIMوالةذي يعتبةر نفسةه
فرعا من منظمة القاعدة األم.2
وتنظةيم القاعةدة فةةي المغةرب اإلسةةالمي يسةعى إلةةى تشةكيل أمميةةة سةلفية جهاديةةة
عةةابرة الحةةدود تتخةةذ مةةن منطقتةةي السةةاحل والصةةحراء والمغةةرب العربةةي وكةةل فضةةاء
إفريقيا جنوبي الصحراء ساحة لنشاطاتها وممارساتها(.)3
والقةةراءة الفاحصةةة حةةول هةةذا الموضةةوع هةةو أن التنظةةيم بقيةةادة "المختةةار بةةن
المختار " قد شرع في اإلعداد التدريجي الممنهج لتجسيد هذا المشةروع وقةد تمكةن مةن
اسةةتقطاب آالف مةةن رجةةال الطةةوارق الةةذين عةةادوا إلةةى إقلةةيم أزواد مةةدججين بأحةةدث
أنةواع األسةلحة بعةةد سةقوط نظةام العقيةةد معمةر القةذافي .وعةةرف كةذلك كيةف يكسةةب ود
ووالء العديد من األهالي المحليين ،عربا وطوارق ،وكيف يسةتغل نقمةتهم علةى النظةام
 .1محمد األمين ولد نفس المصدر
 2أ .محمد األمين ولد ،المصدر السابق
 .3أ .محمد األمين ولد ،نفس المصدر
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المالي ويوافها لصالو أهدافه الخاصة .وبالنتيجة نجو إلةى حةد كبيةر فةي بسةط هيمنتةه
على حركة أنصار الدين والحركة الوطنيةة لتحريةر أزواد "الطةوارقيتين “وكةذا حركةة
الجهاد والتوحيد في غرب إفريقيا" العربية إضافة إلى “حركةة أبنةاء الصةحراء للعدالةة
اإلسالمية” التي أسسةها سةنة 2118م مجم وعةة مةن أبنةاء الواليةات الجنوبيةة بةالجزائر
وخاليا سلفية نائمةة ومجموعةات جهاديةة أخةرى عاملةة فةي المنطقةة مثةل :بوكةو حةرام
التي تنشط في كل من النيجر ونيجيريا وغيرهما(.)1

 .1نفس المصدر
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المبحث الثاني
سياسات القوى الدولية (فرنسا أمريكا)
وأثـــــرها على األزمـــــة في شــــمال مـــــــالي
 .2السياسات الفراسية في إفريقيا:
تعتبر فرنسا من أكبر الدول المستعمرة ألفريقيا مةن حيةث المسةاحة ال مةن حيةث
السةةةكان ،وقةةةد طبقةةةت اإلدارة الفرنسةةةية نوعةةةا مةةةن المركزيةةةة المحكمةةةة فةةةي حكمهةةةا
للمستعمرات السابقة ،وقد ركزت على سياسة االندماج أو االستيعاب Assimilation
في الثقافة الفرنسية ( أي تحويل اإلنسان اإلفريقي إلى فرنسةي ،لغةة ونظامةا للحيةاة)،
وعرف هذا النوع بالحكم المباشر حيث كان الفرنسيون يتولون مقاليد األمور ويسةعون
إلى تحويل الشعور الوطني بفتو أبواب الثقافة والمدنية الفرنسية أمام السكان المحليين.
لةةذلك سةةمي (باالسةةتعمار الثقةةافي) .وقةةد ّغيةةرت فرنسةةا هةةذه السياسةةة فيمةةا بعةةد بسياسةةة
المشاركة(  ،)Associationبهدف خلق النخبة المثقفة ( )Elitesتتولى القيادة وتكون
الوسيط بةين فرنسةا والشةعب اإلفريقةي وذلةك لحمايةة مصةالحها االقتصةادية والسياسةية
والثقافية واإلستراتيجية األمنية (.)1
أهم األهداف اإلستراتيجية الفرنسية في افريقيا:
تشكل القارة األفريقيةة األهةداف اإلسةتراتيجية الفرنسةية ،ومجمةل األهةداف التةي
تسعى فرنسا لتحقيقها في القارة اإلفريقية هي(:)2
أ .السةةيطرة علةةى المةةواد الخةةام األوليةةة الالزمةةة بهةةدف اسةةتثمارها فةةي المجةةاالت
العسةةكرية والنوويةةة وعلةةى رأسةةها (البتةةرول واليورانيةةوم والمعةةادن النفيسةةة
األخري عبر شركة ألفا الفرنسية .وشركات المياه والكهرباء والهواتف الذكيةة
والتي تراوحت حجم استثماراتها خالل العقدين القادمين ما بين 11و 91مليةار
دوالر.
ب .مواجهةةة النفةةوذ األمريكةةي والصةةيني والةةدول الناشةةئة مثةةل (:البرازيةةل وتركيةةا
وكوريا الجنوبية وماليزيا) والذي ينافس فرنسا في كثير من المناطق.
ج .مواجهة ما يسمى باإلسالم السياسي الذي أخذ يتزايد منذ السبعينيات من القرن
الماضي في القارة األفريقية وخصوصا في أطراف الصحراء الكبرى والقةرن
اإلفريقي(.)3
مرتكزات السياسات الفرنسية في أفريقيا:
4
ترتكز السياسات الفرنسية بشقيها السياسي واالقتصادي في أفريقيا على اآلتي( ):
 . 1كمارا عباس ،قضايا إفريقية في ال المتغيرات الدولية ،منشورات جامعة افريقيا العالمية ،عام 2141م .ص 18
 2كمارا عباس ،المصدر السابق  ،ص 19
 .3انفس لمصدر
 4التقرير االستراتيجي االفريقي2113-2112 ،م تحرير السيد فليفل ،معهد البحوث والدراسات االفريقية ،ص ص
388-383
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أ .تأييد إقامة أنظمة سياسية جديدة في الدول األفريقية وفق مبادئ الديمقراطية.
ب .دعةةةم العالقةةةات بأنواعهةةةا مةةةع الحكومةةةات المدنيةةةة والعمةةةل علةةةى تقلةةةيص دور
المؤسسات العسكرية.
ج .إعداد كوادر سياسية واعية من الشباب وتثقةيفهم وتةدريبهم سياسةيا لكةي تكةون
النخبة السياسية الحاكمة في المستقبل.
د .دعم برامج التنمية واإلصالس االقتصادي مع التركيز علةى الةدول التةي تمتلةك
بنية أساسية معقولة.
ه .إعةةادة نظةةام االنتشةةار العسةةكري الفرنسةةي فةةي القةةارة اإلفريقيةةة ،بحيةةث يضةةم
الخبراء والمستشارين مما يسهم فى دعم الوحدات العاملة(.)1
وفي اطار التنافس الدولي على إفريقيا تسعى فرنسةا إلةى توسةيع شةبكة عالقاتهةا
الخارجيةةة لتشةةمل الةةدول التةةي كانةةت تابعةةة لالسةةتعمار البريطةةاني السةةابق .ومةةع الةةدول
الفرانكفونية ودول االتحاد المتوسطي(.)2
السياسات الفرنسية وتأثيراتها على األزمة في شمال مالي:
يبةةدو أن الةةدور الفرنسةةي مةةن ضةةمن أكثةةر األدوار أهميةةة وحساسةةية فةةي الشةةمال
والغرب اإلفريقي ،وذلك نظرا للدور التأريخي واإلرث االسةتعماري لفرنسةا ،وهةو مةا
تحاول جاهدة المحافظة عليةه رغةم اخةتالف األنظمةة والةزمن ،ودخةول العبةين أقويةاء
على خط السيطرة والتنافس على منطقة السةاحل والصةحراء ،حيةث عملةت فرنسةا مةن
أجل إقناع شركائها الغربيين واألفارقة من أجل إخةراج الجماعةات اإلسةالمية المسةلحة
من الشمال المالي .وقد تأكد ذلك في نجاس الرئيس الفرنسةي فرانسةو هوالنةد فةي كسةب
مشاركة الواليات المتحدة األمريكية (عبةر الةدعم اللوجسةتي الجةوي) وعةدد مةن الةدول
األوروبيةةة ومنهةةا بريطانيةةا وألمانيةةا إضةةافة للجزائةةر( بفةةتو مجالهةةا الجةةوي للطيةةران
الفرنسةةةي الحربةةةي) ومجموعةةةة دول غةةةرب إفريقيةةةا االقتصةةةادية(االيكواس) واالتحةةةاد
االفريقي(.)3
كما سةعى الةرئيس الفرنسةي "فرنسةوا هوالنةد" لتةدويل أزمةة مةالي عبةر مجلةس
األمن قبةل الشةروع فةي الخيةار العسةكري فةي  44ينةاير 2143م ،حيةث بةادرت فرنسةا
بتقديم مشروع ثالثة قرارات لمجلس األمن الدولي حول أزمة مالي بةررت بهةا تةدخلها
المباشر جوا وبرا في شمال مالي– كما برر الرئيس الفرنسي "فرانسو هوالنةد" تةدخل
بالده في شمال مةالي أنةه اسةتجابة لطلةب الحكومةة الماليةة بالتةدخل وقةد دعةت قةرارات
مجلس األمن إلى تدخل قوات إفريقية يتم تدريبها بتمويل من االتحاد األوروبةي إضةافة
 .1التقرير االستراتيجي االفريقي ،المصدر السابق ونفس الصفحة
 .2التقرير االستراتيجي االفريقي ،نفس المصدر
. 3عاصم فتو الرحمن أحمد الحاج ،تطورات األحداث في شمال مالي ،مرجع سابق.
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لتسةوية سةلمية عبةر المفاوضةات لثزمةة الماليةة إال أن فرنسةا تجةاوزت هةذه القةةرارات
بتدخلها العسكري المباشر بحجة منةع الحركةات االسةالمية المسةلحة مةن الوصةول إلةى
العاصةةمة بامةةاكو واعتبةةرت تةةدخلها فةةي شةةمال مةةالي حربةةا علةةى اإلرهةةاب .فقةةد التقةةى
الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند على هام قمة  1+1في مالطا برئيس الوزراء عبةد
الملك سالل(.)1
وتطرس األزمة في شمال مالي تساؤالت عديدة ،وقةد تبةارى العديةد مةن الخبةراء
والمحللةةين ف ةي وصةةف حالةةة الفوضةةى وانعةةدام األمةةن فةةي دول السةةاحل والصةةحراء،
وصعود الحركات اإلسالمية الجهادية بالقول (إننا أمام اهور حالة "أفغانستان" أخرى
في غرب أفريقيا ،أو نموذج لـ"إمارة طالبان" في قلب صحراء مالي).
وقةةد انشةةغل النقةةاد وصةةناع السياسةةة بةةأعرا األزمةةة وتجلياتهةةا وقةةد غضةةوا
الطرف عن األسباب الحقيقية التي أدت إلى أن تذهب ثورة الطوارق في مسار يختلةف
عن مساراتها السابقة منذ الستينيات من القرن الماضي.
ومةةن ثةةم أدى إلةةى إعةةالء االعتبةةارات األمنيةةة والنظةةر فةةى األزمةةة مةةن منظةةور
(مكافحةةة اإلرهةةاب) إلةةى القبةةول بالتةةدويل واعتبةةاره كمةةا تةةرى اإلدارة الفرنسةةية -أمةةرا
حتميا الستعادة األمن والسالم في منطقة الساحل والصةحراء األفريقيةة وذلةك بةدال عةن
الحل السياسي التفاوضي.
الوجه الحقيقي للتدخل الفرنسي في أزمة شمال مالي:
وفقا للمحللين في شؤون المنطقة فإن فرنسا ومعها الواليات المتحدة قد انزعجتةا
من عجز الحكومة المخلوعة بقيادة ( الجنرال أمادو توماني توري ) وعدم قدرتها على
مواجهةةةة تنظةةةيم القاعةةةدة فةةةي بةةةالد المغةةةرب العربةةةي الةةةذي مةةةا فتةةة يختطةةةف رهةةةائن
فرنسيين(.)2
ويةري بعةس المحللةين فةي شةةؤون الجماعةات المسةلحة أن الهةدف اإلسةةتراتيجي
لةةإلدارة الفرنسةةية هةةو إقامةةة نةةوع مةةن الشةةراكة مةةع الحركةةة الوطنيةةة لتحريةةر أزواد
العلمانيةةة ،فةةي مواجهةةة تنظةةيم القاعةةدة والحركةةات اإلسةةالمية المسةةلحة التةةي تصةةفها
بالتشدد ،وقد فشةلت هةذه اإلسةتراتيجية واسةتطاع متمةردو الطةوارق بالتحةالف مةع هةذه
الحركات من السةيطرة علةى شةمال مةالي بالكامةل ،وهةو مةا أصةاب الحكومةة الفرنسةية
وحلفاعها الغربيين بالذعر الشديد خاصة بعد اعالن حركة انصار الدين عن قيام إمارة
إسةةالمية فةةي تمبكتةةو .وكانةةت فرنسةةا ترغةةب فةةي التةةدخل فةةي شةةمال مةةالي عبةةر قةةوات
مجموعة دول غرب إفريقيا لمعاونة الجي المالي ،إال أن علمها بضعف امكانات هةذه
القوات لوجستيا وفنيا جعلها تقرر التدخل العسةكري المباشةر .ومةن ثةم صةورت فرنسةا

. 1عاصم فتو الرحمن أحمد الحاج ،مصدر سابق.
 . 2حمدي عبد الرحمن ،الغارة على طالبان مالي www.aljazeera.net/
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مع الدول الغربية ما حدث فةي شةمال مةالي بأنةه انتهةاح لحقةوق االنسةان بسةبب تطبيةق
الحدود الشرعية (رجما للزاني ،وقطعا ليد السارق) وهدم أضرحة األولياء (.)1
 .2السياسات اْلمريكية وأثرها على اْلزمة في شمال مالي:
السياسات اْلمريكية تجاهـ القارة اإلفريقية:
تعتبر أمريكا هي الدولة العظمي الوحيدة وأهم قوة دولية فاعلةة فةي العةالم وذلةك
منةةذ انتهةةاء فتةةرة الحةةرب البةةاردة فةةي التسةةعينيات مةةن القةةرن المنصةةرم .والمتأمةةل فةةي
السياسةةات األمريكيةةة تجةةاه إفريقيةةا ،يالح ة أن القةةارة لةةم تكةةن علةةى وتيةةرة واحةةدة مةةن
االهتمام أو الفاعلية ،بل ترددت سياساتها تجاه إفريقيا بين االهتمةام واالهمةال وخاصةة
فةةي النصةةف األخيةةر مةةن القةةرن العشةةرين .ولعةةل هةةذا التةةردد يعةةود إلةةى كثةةرة العوامةةل
واالعتبارات التةى تةتحكم فةي السياسةة الخارجيةة األمريكيةة تجاهةـ إفريقيةا .منهةا مةاهو
داخلةةى أي يتعلةةق بمصةةالو أمريكةةا االقتصةةادية والسياسةةية ،وكةةذلك بةةالرأي العةةام ودور
جماعةةات الضةةغط والطبيعةةة المعقةةدة لعمليةةة صةةنع السياسةةة الخارجيةةة األمريكيةةة داخةةل
النظةةةام األمريكةةةي .أو بطبيعةةةة النظةةةام الةةةدولي ومواقةةةف الةةةدول الصةةةديقة والمنافسةةةة.
والعوامل االستراتيجية في تلك المنافسة وبطبيعة الحةال فةإن هةذه العوامةل ليسةت ثابتةة
تماما بل تتغير بشكل مستمر .ولهذا نتوقع دائما قدرا من التغيير فةي االتجاهةات العامةة
للسياسةةة األمريكيةةة وفةةي خطوطهةةا الرئيسةةية أو جزئياتهةةا طبقةةا للظةةروف فةةي العوامةةل
المتغيرة(.)2
ويرى المهتمون أن إفريقيا في اآلونة اآلخيرة قد احتلت مكانة مهمةة فةي التفكيةر
االستراتيجي األمريكي الخةاص بمحاربةة اإلرهةاب وعةزز هةذا االعتقةاد أن أفريقيةا قةد
تكةةون مةةالذا آمنةةا الختبةةاء وتمويةةل التنظيمةةات اإلرهابيةةة وخاصةةة بعةةد تفجيةةر سةةفارتي
أمريكا في كل من نيروبةي ودار السةالم فةي عةام 4998م ،وبعةده تفجيةر سةفينة حربيةة
أمريكية في ميناء عدن مما جعل اإلدارة األمريكيةة والغةرب عامةة تضةع فةي االعتبةار
أ ن أفريقيةةا أصةةبحت بيئةةةة خصةةبة لنمةةةو مشةةاعر معاديةةةة لهةةا -بحسةةةب وجهةةة النظةةةر
األمريكية .ومن ثم بدأت تروج لدى حكومات أفريقية بوجود عناصر إسالمية متطرفةة
تسعى إلى زعزعة األمن واالستقرار العالميين(.)3
ويةةرى الغةةرب وأمريكةةاعلى وجةةه الخصةةوص أن تةةردي األوضةةاع االقتصةةادية
واالجتماعية في القةارة اإلفريقيةة تجعلهةا بيئةة خصةبة لنمةو المشةاعر المعاديةة للغةرب،
نتيجة لسهولة اختراقها ،ومن ثم تبنةت الواليةات المتحةدة األمريكيةة دبلوماسةية التجةارة
كأداة لالختراق تحت شعار اندماج أفريقيا في االقتصاد العالمي وزاد مةن أهميتهةا لةدى
الغةةةرب احتضةةةانها للمةةةوارد الطبيعيةةةة الةةةوافرة مةةةن (البتةةةرول والمةةةاس واليورانيةةةوم
والمةةانجنيز) وغيرهةةا مةةن المةةوارد اإلسةةتراتيجية ،ومةةن ثةةم يمكةةن تفسةةير التحركةةات
 . 1المصدر نفسه.
 . 2التقرير االستراتيجي االفريقي  ،تحرير السيد فليفل وأخرون ،معهد البحوث والدراسات االفريقية ،مرجع سابق ،ص
ص 338 -321
 . 3التقرير االستراتيجي االفريقي ،مصدر سابق ،ص 331
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األمريكية في إفريقيا مةن بةاب التنةافس الةدولي علةى هةذه المةوارد ،حيةث تنظةر اإلدارة
األمريكية إلى النفط اإلفريقي باعتباره مصلحة قومية إستراتيجية عليا ،وستبذل أقصى
ما في وسعها لحماية خطوط التجارة البحرية ،وتأمين مصادر التعةدين والمةوارد الخةام
والبترول وفتو األسواق أمام حركة التجارة.
وفةي هةذا االطةار سةاند الكةونجرس األمريكةي السياسةة المشةروطة التةي أعلنتهةةا
إدارة الةرئيس بيةل كلينتةةون عةن دعمهةةا ألفريقيةا مقابةةل التةزام القةةادة األفةريقين بتطبيةةق
الديمقراطية وحقوق اإلنسان .وقد صدق الكونجرس األمريكي هذه السياسةة بمةا يسةمي
(قانون النمو والفرص في أفريقيا ) عام 2111م ،وهذا القانون يسةمو بةدخول منتجةات
بلدان أفريقية إلى األسواق األمريكيةة بةدون تعريفةة جمركيةة حتةى 2141م .ونةتج عةن
ذلةةك تعزيةةز عالقةةة أمريكةةا بالخةةارج سةةيما أفريقيةةا ،وذلةةك مةةن خةةالل إنشةةاء العديةةد مةةن
صناديق الدعم المالي والتةي بلغةت قيمتهةا حةوالي « »311مليةون دوالر للمسةاعدة فةي
تنفيذ مشاريع البنى التحتية للقطاع الخاص ،وتشجيع االقتصاد الحر .وأعلنت المؤسسة
األمريك يةةة لالسةةتثمارات الخاصةةة عبةةر البحةةارعن اسةةتثمارات ماليةةة تصةةل قيمتهةا إل ةى
« »14مليون دوالر في كل من أنغوال ولسيوتو وناميبيا وجنوب أفريقيا(.)1
وكةةذلك أنشةةئت فةةي هةةذا الصةةدد صةةناديق دعةةم فةةي مجةةاالت النقةةل واالتصةةاالت
والطاقة والمياه والتجهيزات الصحية ،وقد تمكنت هذه المؤسسات المةذكورة مةن تةوفير
«سةةةبعة» آالف فرصةةةة عمةةةل إضةةةافية .كمةةةا تضةةةاعفت فةةةي عهةةةد الةةةرئيس كلينتةةةون
المساعدات األمريكية ألفريقيا ،ففي المجةال اإلنسةاني بلة حجةم المسةاعدات األمريكيةة
حةةوالي « »911مليةةون دوالر أمريكةةي ،وفةةي الجانةةب االقتصةةادي « »4111مليةةون
دوالر(.)2
وهناح هدف رئيسي لالستراتيجية األمريكية في إفريقيةا هةو تحجةيم نفةوذ القةوى
التقليديةةةة المنافسةةةة لهةةةا فةةةي أفريقيةةةا ،وخاصةةةة الصةةةين ،والهنةةةد المتعطشةةةتان للبتةةةرول
اإلفريقي.
وتحليةةةل نتةةةائج التنةةةافس بةةةين هةةةذه الةةةدول يوضةةةو أن الواليةةةات المتحةةةدة األمريكيةةةة
اسةةةتطاعت أن تفةةةر سةةةيطرتها علةةةى أكبةةةر مركةةةزين تقليةةةديين لفرنسةةةا وهمةةةا السةةةنغال
وجيبوتي ،وتحاول اآلن فر سيطرتها علةى دولةة بنةين الفرانكفونيةة .وطةرد الصةين مةن
إفريقيةةا أوعلةةى األقةةل اضةةعاف نفوذهةةا المتزايةةد فةةي الةةدول اإلفريقيةةة اقتصةةاديا وسياسةةيا
وخاصة بعد قمة بكين االفريقية عةام 2119م وزيةارات الةرئيس الصةيني السةابق هوجنتةاو
إلةةى دول إفريقيةةة وتقةةديم مسةةاعدات ماليةةة كبيةةرة للةةدول اإلفريقيةةة .وقةةد احتفلةةت أغلةةب دول
إفريقيةةا فةةي مطلةةع العةةام 9002م بمةةرور خمسةةين عامةةا علةةى انطالقةةة العالقةةات الصةةينية
األفريقية .وقد شهد شةهر فبرايةر مةن العةام 9002م جولةة للةرئيس الصةيني هوجينتةاو فةي

 . 1كمارا عباس ،قضايا إفريقية في ال المتغيرات الدولية ،مرجع سابق .ص-19
 . 2كمارا عباس ،قضايا إفريقية في ال المتغيرات المصدر المرجع السابق .ص-19
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أربع دول أفريقية هي :مالي ،السنغال ،تنزانيا ،موريشيص وذلك بعد جولته الثالثة فةي عةام
90002م(.)1
وكذلك يمكن تفسير االهتمام األمريكي بأفريقيا فةي محاولةة تهمةي دور الةزعيم
الليبي الراحل (العقيد معمر القذافي) في القارة األفريقيةة ،بةرغم كةل محةاوالت القةذافي
للتطبيع مع الغرب إال أنها لةم تشةفع لةه .فقةد الةت تحركةات القةذافي ومحاولتةه الدؤوبةة
للحصول على النفوذ المتزايد في أفريقيا محروسة(.)2
الدور األمريكي في األزمة في شمال مالي:
أعلةةةن فةةةي اطةةةار الحةةةرب علةةةى مايسةةةمى باإلرهةةةاب ضةةةد القاعةةةدة والجماعةةةات
اإلسالمية المسلحة ،وتسعي الواليات المتحدة بالتعاون مع حكومات المنطقة على إيجاد
مواقع ثابتة لها في منطقة الساحل والصحراء بعةد قاعةدة جيبةوتي ،وربمةا إقامةة قواعةد
عسكرية أميركية دائمة بإسم (أفريكوم) .ويأتي اقامة هةذه القاعةدة العسةكرية االمريكيةة
بهدف محاصرة النظم غيةر المواليةة ألمريكةا سياسةيا واقتصةاديا .ويجةري الحةديث فةي
هذا النطاق عن إمكانية أن يكون مق ّر لهةذه القيةادة العسةكرية األميركيةة فةي إحةدى دول
الساحل والصحراء ،أو غيرها من الدول اإلفريقية األخرى القريبة منها(.)3
وفي هذا الصدد تشرف الواليات المتحدة على تدريب القوات المسلحة الحكومية
لبعس دول الساحل والصحراء ،كما أنها أجرت بةين أواخةر أغسةطس وأوائةل سةبتمبر
عام  7002مناورات عسكرية بمشاركة  41دولة من دول المنطقة(. )4
وكانةت الواليةات المتحةدة األمريكيةة قةد انشةأت قةوة أفريقيةة لمواجهةة األزمةات،
ويقتصةةر الةةدور األمريكةةي علةةى التمويةةةل والتةةدريب .كمةةا أعلنةةت الواليةةات المتحةةةدة
األمريكيةة عةن مبةادرة السةاحل لمكافحةة اإلرهةاب فةي عةام  2113م (Pan sahel
Initative),والتي حلت محلها في عام  2111ومبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الساحل
والصةحراء الكبةرى ) (Trans-Sahara Counter Terrorismالتةي قةدمت دعمةا
لكل من دولة مةالي والنيجةر وتشةاد وموريتانيةا والجزائةر فةي حربهةا ضةد اإلرهةابيين
اإلسالميين مما زاد من تعقيد األزمة في شمال مالي(.)5
ويرى المهتمون في الشةؤون اإلفريقيةة أن األهتمةام األمريكةي بالمنطقةة لةيس بغةر
القضةةاء علةةى اإلرهةةاب أو محاولةةة تهمةةي الةةدور الصةةيني والهنةةدي وااليرانةةي المتزايةةد فةةي
المنطقة ،وانما تسعى الستقطاب الطوارق كحلفاء لها في شمال مالي مثل حلفهةا مةع األكةراد،
وسيتم اندماجهم أخيرا في مشروع الشرق األوسط الجديد ،ليكونوا مساندين لعملية السالم بين
العةةرب وإسةةرائيل ويةةدعموا العالقةةة الموريتانيةةة اإلسةةرائيلية ويجعلةةوا منهةةا نموذجةةا لعالقةةتهم
مسةتقبال كةةي يكسةةبوا دعمةةا لقضةةيتهم .ويةةرى بعةس الثةةوار الطةةوارق ضةةرورة االسةةتفادة مةةن
 1المصدر السابق
. 2نفس المصدر  ،ص 81
 3المصدر نفسه ،
 . 4المصدر السابق،
5
 WWW.albayan.ae/aur-hommesالطوارق  :شعب المته السياسة ولم تتصفه الجغرافيا
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التقارب األمريكي إذ من شأن ذلك أن يسهل الترويج لقضية الطوارق داخل أميركةا عبةر هةذا
الحلف .كما أن التقارب في نظر بعس الطوارق يجب ان اليقتصر علةى أمريكةا فحسةب ،بةل
يجةب أن يشةةمل حلفةاء أخةةرين كحلةف شةةمال األطلسةي ،أو تحةةالف اللةوبي اإلسةةرائيلي ،أومةةع
قوميات أخرى مثل األكراد .األمر الذي يعر المنطقة للمزيد من التدهور وليس العكس(.)1

الخاتمة والنتائج والتوصيات
إذا اظراا إلى التمردات في شمال مالي استنتج اْلتي:
 .4أن الحكومة المركزية في بماكو سعت إلى التفةاو وتوقيةع اتفاقيةات التفةاهم
مةةع الطةةوارق حقنةةا للةةدماء .وقةةد تمخةةس عةةن تلةةك االتفاقيةةات مةةنو المتمةةردين
بعس المناصب العليا في الحكومة على مستوى المركز والواليات.
 .2كل الحركات المسلحة التي اهرت في شمال مالي لم تناد يوما بدولة إسالمية،
بل كانت كلها تنص على علمانية الدولة وليس لها عالقة بالدين.
 .3المجموعةةةات المسةةةلحة التةةةي اتهمةةةت باختطةةةاف السةةةياس األجانةةةب ،وتجةةةارة
المخدرات في شةمال مةالي ،هةي نفةس المجموعةات التةي قةادت التمةرد األخيةر
م 2143ضد الرئيس المخلوع الجنرال "أمادو تومان توري".
 .1غالبية السكان في الشمال ،بما فيهم بعس الطوارق والعرب والقبائةل األخةرى
لم يطلبوا االنفصال ،بل ينادون بالبقاء مع الدولةة األم ،ممةا يعنةي أن أكثةر مةن
 %81من سكان الشمال ال يريدون االنفصال.
نتائج الدراسة:
 .4دولة مالي تتعر للصراعات السيايسية واإلثنيةة بإسةم الةدين مةن قبةل بعةس
أبنائةةه الةةذين الةةوا عبةةر التةةاري يعيشةةون جنبةةا إلةةى جنةةب كالجسةةد الواحةةد،
يتعاونون على تقدم الدولة ونشر الدين اإلسالمي.
 .2الدولة المالية ضحية لصراع القوى اإلقليمية والدولية للسيطرة على أهم قاعدة
اسةةتراتيجية (تسةةاليلت) وهةةذه القاعةةدة قةةد طلبتهةةا فرنسةةا وأمريكةةا مةةن الةةرئيس
المخلوع (الجنرال أمادو تومةان تةوري) والرؤسةاء السةابقون ولكةنهم رفضةوا
جميعا ،ولذلك كان الحل بالنسبة للدولتين (فرنسا وأمريكا) هةو مسةاعدة لفصةل
الشمال عن الجنوب بواسطة الحركة االنفصالية التي كانت تطالةب باالنفصةال
عن الدولة األم (مالي) منذ الستينات من القرن المنصرم.
وعلةى هةةذا فةةإن األزمةةة فةةي شةةمال مةةالي هةةي صةةناعة فرنسةةية بمباركةةة أمريكيةةة
وتنفيذ بعس األطراف المحلية واإلقليمية.
 .4بقية الحركات التي اهرت في شمال مالي كلها اهرت بهةدف مسةاعدة حركةة
الطوارق وكلها الصةلة لهةم بالةدين الحقيقةي إال فةي المظهةر فقةط ،ألنهةا كانةت
تتعاون مع الطوارق في قتةل المسةلمين األبريةاء والمةولى عةز وجةل يقةول فةي
 .1الطوارق ..شعب المته السياسة ولم تنصفه الجغرافيا .الطوارقwww.albayan.ae/our-homes.
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محكم تنزيله (مةن قتةل مسةلما متعمةدا فجةزاءه جهةنم خالةدا) .والرسةول الكةريم
صلي هللا عليه وسلم يقول :قتال المسلم كفر.
 .2يفهم من ممارسات هذه الحركات أنها تعطى الغرب مسوغا للتةدخل العسةكري
فةةي مةةالي وفةةي الةةدول اإلفريقيةةة بصةةفة عامةةة .وتعمةةل لتمكةةين أعةةداء االسةةالم
والمسلمين ،والشك أنها تعمةل علةى تنفيةذ أجنةدة خفيةة بإسةم االسةالم ،كمةا قةال
الةةرئيس األمريك ةي األسةةبق بةةوش اإلبةةن :بةةأن الحةةل هةةو قتةةل المسةةلمين بأيةةدي
اسالمية.
 .3أمةةا علةةى مسةةتوى الجةةوار اإلقليمةةي والةةدول اإلفريقيةةة قاطبةةة فمازالةةت تحةةت
استعمار حقيقي ،األمر الذي يجعلها التقدر على فعل شي في الميزان الدولي،
ألنها التملك قرارها السياسي واالقتصادي والثقافي ،وإنما هم يسيرون إما فةي
فلك أمريكي أو فرنسي والتملك لنفسها شيئا.
 .1مايحصةةل فةةي القةةارة اإلفريقيةةة بصةةفة عامةةة مةةن عةةدم االسةةتقرار السياسةةي
واإلقتصةةادي يشةةير إلةةى أن هنالةةك تحركةةات للسةةيطرة علةةى مصةةادر الطاقةةة
والموارد اإلسةتراتيجية فةي القةارة اإلفريقيةة ،وأيضةا لمواجهةة النفةوذ الصةيني
المتزايةةةد ،وكةةةذلك الةةةدول الناشةةةئة مثةةةل :إيةةةران وتركيةةةا والبرازيةةةل وكوريةةةا
الجنوبية ،وأيضا محاصرة الجماعات اإلسالمية المتطرفة في المنطقة).
مآالت األزمة في شمال مالي على المستوى المحلي واإلقليمي:
األجواء التي تشهدها شمال مالي يمكن أن تكون لها تداعيات السالبة على
المستويين "المحلي واإلقليمي" نلخصها فيما يلي:
 .2ستؤثر هذه األزمة على المسلمين في داخل جمهورية مالي السيماعلى الدعاة
والنشاطات الدعوية ،بحيث سيكون الدعاة محل مساءلة أمنيا من حين آلخر.
 .2الفكر االنفصالي ،الذي يروج له بعس الطوارق ،وبدأ يجد صةدى لةدى بعةس
الدوائر الخارجية ،ينذر بمستقبل مجهول لهذه المنطقة وعلى مستقبل العالقةات
مع الجوار اإلقليمي وعلى التعاون اإلسالمي بصفة عامة.
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التوصيات
ولتفادي التحديات التي تواجه وحدة دولة مالي ومحيطها اإلقليمي يوصي المؤلف
باآلتي:
 .4نشر اإلسالم الوسط الذي بلغه رسولنا محمد صلى هللا عليه وسلم( ،فةنحن أمةة
وسطا) ،وأي تشةدد وتطةرف فةي الةدين اإلسةالم يعطةي الغيةر ذريعةة لضةرب
المسلمين استنادا لقوانينهم التي أصبحت صفة عالمية .فواجب المسةلمين اليةوم
نبةةذ الطائفيةةة ،واالتجةةاه نحةةو أسةةباب ترسةةي التعةةاي السةةلمي بةةين الشةةعوب.
والعمل على تحقيق الوحدة الفكرية ،والبحث عن حل يمنع التنافر ويحول دون
عدم التكامل والتواصل .وهةذا يعنةي أن يكةون المسةلمون ممةن يتصةفون بسةعة
األفق في التفكير والطرس.
 .2إن هةةذا األسةةلوب الةةذي سةةلكه بعةةس الطةةوارق ال يخةةدم مصةةلحة أحةةد ،واألمةةة
الطارقية هي التي تتضرر قبل غيرهةا بتبنةي هةذا الةنهج ،إن هةذه المنطقةة هةي
شمال م الي ،وأي محاولةة لفصةلها وتأسةيس دولةة قوميةة بهةا لجةنس واحةد مةن
سكانها يتعد مطلبا عنصريا وإثارة لفتنة ضحاياها األول هم سكان هذه المناطق
قبل بقية الدولة ،ولو تبنت جميع القبائل مثةل هةذه الفكةرة ألصةبحت الةدنيا كلهةا
براكين من الفتن تغلي ،ألن جميع القبائل قام االستعمار بتجزئتها فعال بين عدة
دول.
 .3توجي ةه رسةةالة سةةالم للجميةةع ،وأن تتبناهةةا األطةةراف المعنيةةة السةةيما (االتحةةاد
اإلفريقي والجامعة العربيةة ،ومنظمةة التعةاون اإلسةالمي ،ومنظمةات المجتمةع
المةةدني بجانةةب المثقفةةين والعلمةةاء والحكمةةاء فةةي العةةالم) ،بةةالتحرح الحتةةواء
األزمة قبل فوات األوان ،ألن خيةار الحةرب ضةد مصةلحة الجميةع .ويجةب أن
يراجع الجميع نفسه ويختار لنفسةه ول مةة مةا يضةمن لهةا اسةتقرارها وضةمان
أمنها.
 .1إن الديمقراطية وإتاحة الحريات للجميع ال يعنةي تةرح األمةور دون مسةؤولية،
فالحكومة المركزية في بماكو قلّلت من أهمية التحرح السريع لمعالجة مطالةب
أهةةالي منطقةةة الشةةمال ،وال أقةةول أنهةةا لةةم تحةةاول تحقيةةق العدالةةة وخلةةق فةةرص
للشماليين ألنه يذكر أن أكثر من نصف المشروعات التي كانت تأتي إلى دولةة
مالي فةي العقةدين اآلخيةرين مةن قبةل الةدول الشةقيقة والصةديقة كانةت معظمهةا
متجهة إلى شمال مالي ..لكةن هةذا ال يعنةي انةه لةيس هنةاح تقصةير ،وال نبةرّئ
الحكومة المركزية في بماكو من تهمة الوصول إلى ما نحن فيه اليةوم ،لكةن ال
ب ّد من تدارح األزمة واحتوائها قبل أن تتحول األزمة إلى سرطانا في خاصرة
دول المنطقة.
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المصادر والمراجع
أوال :المصادر:
أ .القرآن الكريم.
ب .المقابالت :حوار مع الدكتور محمد األمين هيالسي مةن دولةة مةالي فةي مكتةب
المؤلف بمركةز يوسةف الخليفةة لكتابةة اللغةات بجامعةة إفريقيةا العالميةة بتةاري
8003 /5/9م.
ثانيا :المراجع:
ً
اعتمد المؤلف عددا من المراجع اْلصلية العربية والفراسية منها:
أ /الكتب.
 .4أحمد إبراهيم محمود ،الحرب األهلية في إفريقيا ،مركز الدراسات السياسية
واإلستراتيجية باإلهرام القاهرة 2114م.
 .2التقرير اإلستراتيجى اإلفريقي ،اإلصدار الثاني ،2112-2114تحرير السيد
فليفل وآخرون ،معهد البحوث والدراسات األفريقية ،جامعة القاهرة.
 .3ااهر جاسم ،أفريقيا ما وراء الصحراء من اإلستعمار الى االستقالل ،دراسة
تاريخية ،القاهرة ،الناشر :المكتب المصري لتوزيع المطبوعات ،عام .2113
 .1فتحي محمد أبوعيان ،جغرافية إفريقيا ،دراسة إقليمية للقارة مع التطبيق على
دول جنوب الصحراء4988 ،م  ،دار المعرفة الجامعية.
 .1فيليب رفلة ،الجغرافية السياسية ،مع دراسة شاملة للدول اإلفريقية سياسيا
واقتصاديا وطبيعيا ،الطبعة الثانية ،القاهرة4999 ،م ،الطبع والنشر :مكتبة
النهضة المصرية.
 .9على المزروعي ومايكل تايدي ،القومية والدولة الجديدة في أفريقيا ،ترجمة
شاكر نصيف لطيف ،ط ،4بغداد ،الناشر :الشؤون العلمية العامة4999 ،م.
 .8محمد متولي ،أفريقيا والسيطرة الغربية ،كلية اآلداب ،جامعة القاهرة،
4984م.
 .8محمد عزين جودة ،موسوعة بالد العالم ،سفر جغرافي لجميع بالد العالم،
الناشر:مكتبة القرآن للطباعة والنشر والتوزيع.
ب :البحوث العلمية والمقاالت والتقارير:
 .4أحمد عبد الدايم محمد حسين ،تةاري القضةية األزواديةة وتطورهةا ،مجلةة قةراءات
إفريقية ،العدد السادس عشر -ربيع اآلخر-جمادي اآلخر 4131هـ يونيو 2143م.
 .2الشي إبراهيم كونتاو ،النزاع المسلو في مالي ،مجلة قراءت إفريقية  ،العدد
السادس عشر -ربيع اآلخر-جمادي اآلخر 4131هـ يونيو 2143م.
 .3جالل الدين محمةد صةالو ،قةراءات أفريقيةة ،العةدد األول أكتةوبر 2111م ،تصةدر
عن المنتدي اإلسالمي.
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 .1حسن سةيد سةليمان ،النزاعةات فةي إفريقيةا ،بحةث مقةدم فةي نةدوة ملتقةي الجامعةات
اإلفريقية( التداخل والتواصل في إفريقيا) ،الخرطوم يناير 2119م.
 .1حسن سيد سليمان ،ااهرة اإلسةتعمار فةي إفريقيةا والعةالم العربةي ،مجلةة دراسةات
إفريقية ،المركز اإلسالمي اإلفريقي ،الخرطوم ،العدد الثاني4119 ،هـ 4989م.
 .9سيدي المختار محمد الصالو ديالو،األبعاد التاريخية والفكرية ألزمة شمال مالي،
مجلة قراءت إفريقية،العدد السادس عشر -ربيع اآلخر-جمادي اآلخر 4131هـ
يونيو 2143م.
 .8شيماء عبدهللا ،جولة كلينتون في أفريقيا ،مجلة السياسة الدولية ،العدد ،433يوليو
4998م.
 .8طاهر الشي  ،الصين في إفريقيا والتطلع إلى القرن الحادي والعشرين ،مجلة
السياسة الدولية ،يناير 4999م.
 .9عاصم فتو الرحمن ،ندوة تطورات األوضاع في مالي ،مركز دراسات المستقبل،
2143م.
 .41عاصم فتو الرحمن أحمد الحاج ،تحوالت األوضاع فى مالى ،بحث مقدم في
مركز دراسات المستقبل 2142م.
 .44علةةي مزروعةةي ،أفريقيةةا بةةين العولمةةة والتهمةةي مةةن سةةفن االسةةترقاق إلةةى سةةفن
الفضاء ،مجلة آفاق سياسية ،ربع سنوية ،العدد األول يونيو2111 ،م ،تصةدر عةن
مركز دراسات الشرق وأفريقيا.
 .42كمارا عباس ،الصين في إفريقيا الصراع من أجل البقاء ،جريدة الرأي العام.
 .43كمارا عباس ،الصين في إفريقيةا :شةراكة أم اسةتعمارجديد؟! صةحيفة الةرأي العةام
السودانية.
 .41كمةةارا عبةةاس ،األزمةةة فةةي شةةمال مةةالي جةةذورها وتطورهةةا ،بحةةث مقةةدم فةةي نةةدوة
الحرب في مالي خلفيتها وماالتها الذي نظمته كلية اآلداب بجامعة إفريقيةا العالميةة
2143م .الخرطوم السودان.
 .41مادي إبراهيم كانتي ،التحول الديمقراطي في جمهورية مالي4994 ،م  ،الناشر:
المكتب العربي للمعارف
 .49مصطفى محمد علي ،الكشوفات الجغرافية األوربيةة للقةارة األفريقيةة ،والتطلعةات
المعاصرة للسيطرة على مواردها ،مجلة دراسات أفريقية ،العةدد  38السةنة الثالثةة
والعشةةرون ،ديسةةمبر2118م ،تصةةدر عةةن دار جامعةةة أفريقيةةا العالميةةة للطباعةةة
والنشر.
ج :المرادر من اإلاترات:
1. .www.sudaress.com/sudanile/38883
2. www.almstba.com/vb/t207657.html
3. wikipedia.org/wiki3.
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4. www.islamicnews.net/Document/ShowDoc02.asp?DocID=106359&
TypeID=2&TabIndex=3
5. www.zangetna.com/t66002-topic#ixzz2MefvNRSj
6. tarjihtc.com/showthread.php?t=6253
7. www.sudaress.com/rayaam/29145
8. www.factway.net/vb/t41905.htmllalipost.almountadaalarabi.com/t14
24-topic.
9. www.saharamedias.net _a18041.html
10. www.arabsino.com/feizhong/arab/qtxx/1235069008d78404.htm
11. www.albaladonline.com/html/story.php?sid=5048
12. :www.america.gov/st/washfile-تقريرالموقع عن آفريكوم
13. .www.arabic/2007/April/20070425171243SEnamiS1.482356e02.html
14. www.siironline.org/alabwab/maqalat&mohaderat(12)/873.htm
15. www.copts-united.com/08_coptsunited_08/cusrch.php/2008/11/09/13226.htm
16. /www.islamicnews.net/Document/ShowDoc02.asp?DocID=106359
&TypeID=2&TabIndex=3
17. www.almstba.com/vb/t207657.html
18. www،ar.wikipedia.org. اإلسالم في مالي اإلسالم في مالي
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