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تصعيد جديد
شــهد شــال مــايل خــال األيــام األخــرة تصعيــداً جديــداً مــن 
قبــل تحالــف الحركات املســلحة بشــال الباد، والذي يســمى 
بـ”اإلطــار االســراتيجي الدائــم للســام واألمــن والتنميــة”، مــا 
أثــار تخوفــات مــن احتاليــة انهيــار اتفــاق الجزائــر، وهــو مــا 

ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- تعليــق االلتــزام باتفــاق الجزائــر: علّقــت “تنســيقية 
شــال  يف  املســلحة  الحــركات  وغالبيــة  األزواد”  حــركات 
ــة  ــا باتفاقي ــق التزاماته ــاري، تعلي ــمرب الج ــايل، يف 22 ديس م
الجزائــر، حيــث اتهمــت املجلــس العســكري الحاكــم يف 
باماكــو باالفتقــار لــإرادة السياســية املطلوبــة لتنفيــذ البنــود 

املنصــوص عليهــا يف االتفــاق.

تحالــف  مــن  األزواد”  حــركات  “تنســيقية  وتتشــكل 
للطــوارق والقوميــن العــرب بشــال مــايل. وكان اإلطــار 
االســراتيجي الدائــم للســام واألمــن والتنميــة، وقــع يف عــام 

ــة  ــة املالي ــع الحكوم ــر، م ــام بالجزائ ــاق س ــى اتف 2015، ع
بعــد محاولــة  لهــا، وذلــك  املواليــة  وبقيــة املجموعــات 
ــايل يف  ــن م ــال ع ــم األزواد االنفص ــردة بإقلي ــركات املتم الح

عــام 2012. 

ونــص االتفــاق عــى عــدة نقــاط رئيســة، أبرزهــا احــرام 
التنــوع اإلثنــي يف مــايل، والعمــل عــى اســتعادة الســام 
مــن خــال منــح الحكــم الــذايت إلقليــم األزواد، وادمــاج 
ــو مل  ــد أن باماك ــايل، بي ــش امل ــلحة يف الجي ــات املس املجموع

ــاق. ــود االتف ــق بن ــزم بتطبي تلت

األزواد  تنســيقية  ربطــت  دوليــة:  لوســاطة  دعــوة   -2
ــاق 2015 لحــن  ــا باتف ــق التزاماته والحــركات املســلحة تعلي
ــراط  ــع رضورة انخ ــد، م ــكان محاي ــاع دويل يف م ــد اجت عق
الفواعــل الدوليــة واإلقليميــة للقيــام بــدور الوســاطة إلعــادة 
بحــث مســتقبل االتفــاق. كــا تــم توجيــه دعــوة للمنظــات 
ــكان  ــانية للس ــاعدات االنس ــم املس ــل وتقدي ــة للتدخ الدولي
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أعلنــت تنســيقية حــركات األزواد وغالبيــة المجموعــات المســلحة بشــمال مالــي، فــي 22 ديســمبر 2022، 
تعليــق مشــاركتها فــي المراقبــة وآليــات تنفيــذ “اتفــاق الجزائــر” للســام فــي عــام 2015، وســط اتهامــات 
ــود االتفــاق، مشــترطًة عقــد اجتمــاع دولــي  ــزام ببن للمجلــس العســكري الحاكــم فــي باماكــو بعــدم االلت
علــى أرض محايــدة لبحــث مســتقبل اتفــاق الســام، وهــو مــا أثــار تخوفــات مــن تفاقــم األوضــاع األمنيــة 

فــي شــمال مالــي.

انفصــال محتمــل!  أبعــاد تعليــق حــركات األزواد التزاماتهــا باتفــاق الســام فــي مالــي, العــدد 1721، 29 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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يف شــال مــايل، يف ظــل تفاقــم األوضــاع وتصاعــد العمليــات 
اإلرهابيــة، والتــي متخــض عنهــا مئــات القتــى مــن املدنيــن.

3- تفاقــم األوضــاع األمنيــة: عــزت تقديــرات إعــادة الزخــم 
مللــف املصالحــة واتفــاق الســام يف مــايل إىل تفاقــم األوضــاع 
األمنيــة يف إقليــم أزواد، حيــث تدهــورت األوضــاع األمنيــة يف 
أعقــاب نهايــة عمليــة برخــان واالنســحاب الفرنــي الكامــل 

مــن البــاد. 

وانعكــس ذلــك يف الزيــادة امللحوظــة يف معــدالت القتــل 
ــاكا  للمدنيــن، والدمــار الكامــل لبعــض القــرى يف جــاو ومين
ومتبكتــو، وهــو مــا دفــع حــركات األزواد للتصعيــد ضــد 
الحكومــة، خاصــًة بعدمــا وجهــت اتهامــاً للقــوات الحكوميــة 
لحقــوق  انتهــاكات  بارتــكاب  الروســية  فاجــر  وعنــارص 

ــم. ــان يف اإلقلي اإلنس

دالالت مهمة
املجلــس  التصعيــد األخــر لحــركات األزواد ضــد  عكــس 
ــة،  ــدالالت املهم ــن ال ــة م ــايل جمل ــم يف م ــكري الحاك العس

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك والت

1- تهديــد اتفــاق الســام الهــش: شــكل اتفــاق الجزائــر عــام 
ــاد،  ــق االســتقرار يف شــال الب ــي لتحقي 2015 اإلطــار الرئي
بيــد أن البيــان األخــر الصــادر عــن التنســيقية واملجموعــات 
املســلحة األخــرى أثــار تخوفــات عــدة بشــأن مســتقبل هــذا 

االتفــاق.

وعــى الرغــم مــن عــدم تنفيــذ غالبيــة بنــود اتفــاق 
ــت  ــاق كان ــتمرارية االتف ــد أن اس ــة، بي ــذ البداي ــام من الس
تضمــن نســبياً درجــة مــن االســتقرار خــال الســنوات املاضية، 
خاصــة بعــد القضــاء عــى متــرد الطــوارق الســاعن للحصــول 
ــن  ــاً ع ــذايت، فض ــم ال ــل الحك ــى األق ــتقال أو ع ــى االس ع
اعتبــار هــذا االتفــاق مبنزلــة الركيــزة التــي ميكــن البنــاء عليهــا 

ــة. ــات الحق يف أي توافق

2- عــودة الزخــم مللــف املصالحــة: شــهدت األشــهر األخــرة 
ــر للســام، حيــث  عــودة الزخــم بشــأن تنفيــذ اتفــاق الجزائ
ــات  ــدة مباحث ــر ع ــادة الجزائ ــة بقي ــاطة الدولي ــرت الوس أج
ــة  ــر الخارجي ــاع وزي ــا اجت ــل أبرزه ــرة، لع ــرة االخ يف الف
الجزائــري، رمطــان لعامــرة، ونظــره املــايل، عبــد اللــه ديوب، 
مطلــع ســبتمرب املــايض، وذلــك عــى هامــش اجتاعــات 
ــة  ــة الجزائري ــة االســراتيجية الثنائي ــدورة الـــ18 مــن اللجن ال

ــة. – املالي

ويف هــذا الســياق، طالبــت تقاريــر غربيــة، خــال اآلونــة 
األخــرة، بــرورة تنفيــذ اتفــاق الســام لعــام 2015، للحيلولة 
دون تفاقــم األوضــاع يف شــال مــايل. كــا عقــد قائــد قــوات 
ــة يف مــايل “مينوســا”، كيــس ماتيســن، لقــاًء  ــة األممي البعث
ــاال، يف  ــاس أغ انت ــس تنســيقية حــركات األزواد، العب ــع رئي م
ــام  ــام لع ــاق الس ــتقبل اتف ــث مس ــمرب 2022، لبح 16 ديس
2015. ودعــا مجلــس األمــن الــدويل إىل الحفــاظ عــى اتفــاق 

الجزائــر، وتنفيــذ بنــوده مــن دون تأخــر.

املجلــس  أملــح  لباماكــو:  اإلرهــاب  مكافحــة  أولويــة   -3
ــل  ــة تتمث ــه الحالي ــايل إىل أن أولويت ــم يف م ــكري الحاك العس
ــاد،  ــرة يف شــال الب ــة املنت ــة املنظــات اإلرهابي يف محارب
الســيا تنظيمــي داعــش والقاعــدة، وذلــك لتربيــر عــدم 
التزامــه باتفــاق الجزائــر، فيــا أشــارت تقديــرات أخــرى إىل 
ــايل  ــة يف م ــة الحالي ــة الحاكم ــن النخب ــارص م ــاك عن أن هن

ــم األزواد. ــذايت إلقلي ــم ال ــيع الحك ــرة توس ــة لفك رافض

إىل  األخــرة  الفــرة  خــال  األزواد  حــركات  وعمــدت 
محاولــة توحيــد صفوفهــا وتجــاوز الخافــات البينيــة ملواجهــة 
ــدة، كــا رمبــا تســتهدف هــذه  ــة املتزاي ــدات اإلرهابي التهدي
ــكري يف  ــس العس ــى املجل ــط ع ــك الضغ ــن ذل ــركات م الح
ــن  ــد م ــى مزي ــول ع ــام والحص ــاق الس ــذ اتف ــو لتنفي باماك
ــم  ــى الحك ــول ع ــق بالحص ــا يتعل ــيا في ــبات، ال س املكتس

ــذايت.  ال

4- تراجــع نفــوذ الحكومــة املركزيــة: عكســت تحــركات 
حــركات األزواد تراجــع ســيطرة الحكومــة املركزيــة عــى 
معظــم مناطــق شــال مــايل، وبالتــايل باتــت الحــركات 
املســلحة املوجــودة هنــاك تحظــى بنفــوذ أقــوى يف مواجهــة 
الحكومــة املركزيــة، وهــو مــا أكدته مصــادر صحفية فرنســية. 
وأملحــت هــذه التقاريــر نفســها إىل أن باماكــو أفســحت 
املجــال أمــام عنــارص فاجــر الروســية للتغلغــل بدرجــة أكــرب 
يف شــال البــاد، لكنهــا مل تتمكــن، حتــى اآلن، مــن تحقيــق 
تقــدم حقيقــي عــى األرض أو فــرض ســيطرتها عــى املنطقــة.

انعكاسات محتملة
ــن  ــض ع ــن أن تتمخ ــة ميك ــات محتمل ــدة انعكاس ــاك ع هن
التصعيــد الراهــن الــذي تشــهده شــال مــايل يف الوقــت 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م ــن، وه الراه

1- انهيــار محتمــل التفــاق الجزائــر: أثــارت تقاريــر تخوفــات 
متزايــدة مــن إمكانيــة انهيــار اتفــاق الجزائــر، وذلــك يف إطــار 
ــل نحــو  ــه قب ــذ توقيع ــوده من ــذ بن ــدم البطــيء يف تنفي التق
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مثــاين ســنوات، الســيا فيــا يتعلــق بالامركزيــة وعمليــة نــزع 
الســاح وإدمــاج املجموعــات املســلحة.

ورمبــا يتســق هــذا الطــرح مــع انتقــادات حــركات األزواد 
للبيــان األخــر الصــادر عــن الوســاطة الدوليــة، يف 15 ديســمرب 
ــذي عقــده أعضــاء  الجــاري، يف أعقــاب االجتــاع الطــارئ ال
الوســاطة الدولــة يف مــايل عــرب الفيديــو، والــذي دعــا أطــراف 
الــراع كافــة إىل تجنــب اتخــاذ أي خطــوات تصعيديــة ميكــن 
أن تقــوض جهــود بنــاء الثقــة، حيــث اعتــربت الحــركات 

املســلحة أنــه بيــان ضعيــف ال يلبــي تطلعــات األزواد.

2- إعــادة طــرح ســيناريو االنفصــال: عادت بعــض التقديرات 
ــيناريوهات  ــد الس ــم أزواد كأح ــال إقلي ــرة انفص ــرح فك تط
ــد  ــايل، والتصعي ــرة يف م ــورات األخ ــل التط ــة يف ظ املطروح
الــذي تتبنــاه حاليــاً حــركات األزواد ضــد املجلــس العســكري 
الحاكــم يف مــايل. ويف هــذا الســياق، لوحــت هــذه الحــركات 
خــال األيــام األخــرة إىل نيتهــا االســتمرار يف اتخــاذ مزيــد مــن 
ــتقال  ــن اس ــان ع ــك اإلع ــا يف ذل ــة، مب الخطــوات التصعيدي

إقليــم أزواد مــن جانــب واحــد.

يف املقابــل، اعتــربت تقديــرات أخــرى أن خطــاب حــركات 
األزواد التصعيــدي ال يعكــس نيــة حقيقــة مــن قبــل األخــرة 
إلعــادة املواجهــات املســلحة مــع باماكــو، نظــراً الرتفــاع 
تكلفــة أي رصاع مســلح، ولكنهــا رمبــا تســتهدف تدخــل 
الــركاء الدوليــن للضغــط عــى املجلــس العســكري يف مــايل 

ــاق الســام.  ــود اتف ــذ بن لتنفي

وال يعنــي مــا ســبق اســتبعاد احتاليــة حــدوث مواجهات 
مســلحة بــن الحكومــة املركزيــة يف باماكــو وحــركات األزواد 
ــع  ــًة م ــاً، خاص ــايل متام ــال م ــلحة يف ش ــات املس واملجموع
إدراك األخــرة أن فرنســا لــن تتدخــل هــذه املــرة لدعــم 

الحكومــة املاليــة والحيلولــة دون انفصــال إقليــم األزواد، وإن 
ــر  ــة غ ــات أمني ــت حــركات األزواد ســوف تواجــه تحدي كان

ــة مــن جانــب تنظيمــي داعــش والقاعــدة. هين

ــري  ــق الجزائ ــار القل ــة: يف إط ــة محتمل ــركات جزائري 3- تح
حدودهــا  تخــوم  عــى  األمنيــة  األوضــاع  تدهــور  مــن 
الجنوبيــة، رمبــا تســعى الجزائــر خــال الفــرة املقبلــة للعمــل 
عــى اســتعادة الهــدوء، عــرب الدعــوة الســتئناف الحــوار بــن 
ــلحة،  ــات املس ــركات األزواد واملجموع ــة وح ــة املالي الحكوم
مــن أجــل إعــادة إحيــاء اتفــاق الســام، وتجديــد االلتزامــات 
املبنثقــة عنــه، وتحديــد آليــات واضحــة لتنفيذهــا، عــى غــرار 
اتفــاق “متنغســت” لعــام 1992، والــذي كان قــد وضــع حــداً 

ــزع ســاحها. ــم ن ــذاك وت لتحــركات االزواد آن

ورمبــا يدفــع التصعيــد الراهــن مــن قبــل حــركات األزواد 
النخــراط الجزائــر بدرجــة أكــرب ملحاولــة تجنــب انهيــار اتفــاق 
ــام  ــرورة قي ــح هــذه الحــركات ب ــع تلوي الســام، خاصــًة م
ــادة  ــن قي ــؤولة ع ــا مس ــود، كونه ــن الجه ــد م ــر مبزي الجزائ
الوســاطة الدوليــة املرتبطــة بأزمــة إقليــم األزواد، وإال ســيتم 
ــيط  ــن وس ــث ع ــك البح ــا يف ذل ــرى، مب ــارات أخ ــاذ خي اتخ

ــة. ــض الوســاطة الجزائري ــد آخــر، ورف محاي

ويف الختــام، يعكــس املشــهد الراهــن يف شــال مــايل حالــًة 
ــيناريوهات  ــة الس ــل كاف ــي تجع ــة الت ــيولة األمني ــن الس م
ــك ســيناريو االنفصــال، خاصــًة يف ظــل  مطروحــة، مبــا يف ذل
املــايل،  بامللــف  املرتبــط  والدوليــة  اإلقليميــة  التغيــرات 
ــام 2012،  ــا املشــهد يف ع ــي كان عليه ــة الت ــة بالوضعي مقارن
كــا ال ميكــن اســتبعاد تكــرار محاولــة االنقابــات العســكرية 
يف البــاد، بســبب تدهــور األوضــاع األمنيــة، والتحديــات 

ــة. ــة املالي ــدد وحــدة الدول ــي أضحــت ته ــدة الت املتزاي
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