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نبذة عن الكاتب

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل

ّ
ملخ�ص
على مدى العقد املا�ضي ،كان تفاقم عدم اال�ستقرار يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء م�صدر قلق
متزايد يف �أوروبا والواليات املتحدة .فقد ظ ّل القلق ي�ساور احلكومات الغربية جلهة �أن �ضعف �سيطرة
الدولة يف املنطقة �سوف ي�سمح لتنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي والتنظيمات اجلهادية
الأخرى بتو�سيع نفوذها و�إقامة مالذات �آمنة يف مناطق خارج �سيطرة احلكومة .ويبدو �أن ا�ستيالء
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي والتنظيمات املرتبطة به ب�شكل وثيق م� ّؤخر ًا على �شمال
مايل ب ّرر هذه املخاوف.
ر ّكزت احلكومات الغربية ب�ش ّدة على وجود تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي ،وق َّدمت امل�ساعدة
التقنية يف حماولة لتعزيز قدرة قطاعات الأمن والق�ضاء على مكافحة اجلماعة .بيد �أن احلكومات
الغربية ق ّللت من �ش�أن� ،إن مل تكن جتاهلت ،ت�أثري اجلرمية َّ
املنظمة الذي يزعزع اال�ستقرار يف املنطقة.
ويعترب تنظيم القاعدة نف�سه ،و�إن ب�صورة جزئية� ،شبكة �إجرامية ،حيث يختطف مواطنني غربيني
بهدف ممار�سة ابتزاز مزدوج يتم ّثل ب�أخذ الفدية و�إطالق �سراح �أع�ضاء اجلماعة امل�سجونني .كان
تواط�ؤ الدولة مع اجلرمية َّ
املنظمة ،حتى وقوع االنقالب الع�سكري يف مايل يف �آذار/مار�س � ،2012أهم
عامل يف منو التنظيم وحم ّرك ال�صراع يف �شمال البالد� .إذ
املنظمة حالي ًا متار�س اجلهات الفاعلة ال�ضالعة يف اجلرمية َّ
املنظمة
متار�س اجلهات الفاعلة ال�ضالعة يف اجلرمية َّ
حالي ًا نفوذ ًا �سيا�سي ًا وع�سكري ًا حا�سم ًا يف �شمال مايل.
نفوذ ًا �سيا�سي ًا وع�سكري ًا حا�سم ًا يف �شمال مايل.
وكما فعلت يف املا�ضي� ،سوف تنجذب حكومات منطقة
ال�ساحل �إىل ا�ستخدام اجلرمية َّ
املنظمة كو�سيلة �سيا�سية عرب ال�سماح حللفائها باال�ستفادة من
الأن�شطة الإجرامية التي ترتتّب عليها �آثار وا�ضحة بالن�سبة �إىل خطط عملها .ويع ّد الرتكيز على
بناء القدرات يف القطاعني الق�ضائي والأمني هو املقاربة ال�صحيحة �إذا مادعمت احلكومات اجلهود
الرامية �إىل مكافحة ال�شبكات الإجرامية .وبالتايل يتعينّ على اجلهات املانحة �أن تر ّكز �أكرث على
وت�شجع الإ�سرتاتيجيات التي جتعل اال�ستيعاب ال�سيا�سي لالعبني امل�ؤثرين يتو ّقف
امل�شاركة ال�سيا�سيةّ ،
على فك ارتباطهم باالقت�صاد غري امل�شروع وااللتزام باحتواء تهريب املخدرات والأ�سلحة .و�سيكون
هذا الأمر �صعب ًا خا�صة يف مايل ،حيث �سيتعينّ على احلكومة عقد �صفقات مع القوى املحلية ،مبا يف
ذلك عقد حتالفات م�ؤ ّقتة مع بع�ض ال�شبكات الإجرامية يف ال�شمال ،ال�ستعادة ال�سيطرة على الإقليم.
ويتم ّثل التحدي هنا يف �ضمان �أال ّ
يوطد التو�صل �إىل ت�سوية لل�صراع هناك قوة ال�شبكات الإجرامية
ويو�سع قدرتها على العمل.
ّ
لكن ،وب�سبب ق ّلة م�صادر الدخل البديلة يف املنطقة وعدم وجود �أي م�صدر قادر على مناف�سة


املكا�سب التي ميكن حتقيقها بف�ضل الن�شاط الإجرامي ،ف�إن اتخاذ خطوات قوية لتفكيك ال�شبكات
الإجرامية ميكن �أن ي�ض ّر �أكرث مما ينفع .ولعل �أف�ضل ماميكن �أن تقوم به الأطراف اخلارجية هو
تقدمي يد العون يف �إ�ضعاف ال�شبكات الإجرامية يف �شمال مايل ،تدريجي ًا عن طريق و�ضع مقاربة
دولية متما�سكة للح ّد من عمليات دفع الفدية ،والتي تع ّد �أحد م�صادر التمويل الرئي�سة للتنظيم،
وامل�ساعدة يف تعزيز التعاون الإقليمي.

الت�أثري املتنامي للجرمية َّ
املنظمة
على مدى العقد املا�ضي ،ر ّكزت الواليات املتحدة و�أوروبا ب�شكل متزايد على الأمن يف منطقة ال�ساحل
وال�صحراء – وهي حم ّددة هنا مبوريتانيا ومايل والنيجر وكذلك املناطق املجاورة يف اجلزائر وليبيا
– ب�سب اخل�شية من �إمكانية �أن ت�صبح املنطقة مالذ ًا �آمن ًا جديد ًا للجماعات املتطرفة املرتبطة
بتنظيم القاعدة .وبدا �أن هذه املخاوف قد ت�أ ّكدت من خالل التم ّرد الذي جرى يف العام  2012يف
�شمال مايل ،والذي �أ�سفر عن وقوع املدن ال�شمالية حتت �سيطرة جمموعتني ترتبطان ارتباط ًا وثيق ًا
بتنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي هما �أن�صار الدين و«حركة التوحيد واجلهاد يف غرب
�أفريقيا» .MUJAO
يف هذه الأثناء ،مل يحظ تنامي الن�شاط الإجرامي ّ
املنظم يف املنطقة �سوى بالقليل جد ًا من االهتمام.
�إذ يعرتف املراقبون اخلارجيون وامل�س�ؤولون يف حكومة مايل ب�سهولة ب�أهمية االتجّ ار باملخ ّدرات ،بيد
�أنهم ر ّكزوا ب�صورة رئي�سة على دور تنظيم القاعدة يف بالد املغرب وجتاهلوا �أو ق ّللوا من �أهمية
عالقات امل�س�ؤولني يف الدولة والقادة ال�سيا�سيني بال�شبكات الإجرامية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،كان �ص ّناع
القرار يف الغرب ينظرون يف املقام الأول �إىل الفرع الإقليمي لتنظيم القاعدة بو�صفه جماعة �إرهابية،
على رغم �أن ن�شاطه �سيء ال�سمعة كان يتم ّثل يف اختطاف الرعايا الأجانب البتزاز الفدية.
لفهم الأزمة يف �شمال مايل ،وعلى نحو �أو�سع موجة عدم اال�ستقرار املتزايد يف املنطقة ،الب ّد
من جتاوز دور تنظيم القاعدة يف بالد املغرب والتنظيمات اجلهادية الأخرى� .إذ م ّكن التناف�س
لل�سيطرة على عمليات التهريب وت�سامح م�س�ؤويل الدولة جتاه الن�شاط الإجرامي الذي ميار�سه
احللفاء ال�سيا�سيون اجلماعات ،املتطرفة من االزدهار .كما ت�س ّبب تواط�ؤ و�ضلوع امل�س�ؤولني يف مايل،
وا�ستعداد احلكومات الغربية لدفع الفدية ،يف ازدهار �صناعة االختطاف .ف�ض ًال عن ذلك ،كانت هذه
العوامل مهمة بالن�سبة �إىل الديناميكيات التي ت�س ّببت يف انفجار ال�صراع املتج ّدد يف �شمال مايل يف
العام .2012
البحث يف جمال اجلرمية َّ
املنظمة مهمة حمفوفة بامل�شاكل والعرثات� .إذ تكرث يف منطقة ال�ساحل
االتّهامات وال�شائعات حول الأطراف الفاعلة املعن ّية ،غري �أن الأدلة القاطعة املتاحة قليلة .ويف
مقابالت خمتلفة �أجراها الكاتب يف نواك�شوط وباماكو يف متوز/يوليو  ،2012كان املحاورون على
ا�ستعداد تام لتوجيه االتّهامات �ض ّد �أفراد مع ّينني ،كانوا يف معظم احلاالت م�شاركني يف النزاع يف
�شمال مايل .ومع �أنه كان من ال�صعب يف كثري من الأحيان حتديد ما �إذا كانت االتهامات �صحيحة
�ستخدم لت�شويه �سمعة اخل�صوم ال�سيا�سيني ،ف�إن حتديد موقف من املعلومات
�أم �أنها جم ّرد �سالح ُي َ
املقدمة من م�صادر متعددة ذات خلفيات �سيا�سية و�أجندات خمتلفة ي�سمح للكاتب ب�أن ي�شعر بالثقة
من د ّقة هذا التحليل .وما مل يذكر خالف ذلك ،ت�ستند اال�ستنتاجات الواردة هنا �إىل تلك الأحاديث





اجلرمية املنظَّ مة والصراع في منطقة الساحل والصحراء

والبحوث التي قام بها يف موريتانيا ومايل ،بالإ�ضافة �إىل البحوث التي �أجراها يف ليبيا يف العام
.2012

�صعود اجلرمية َّ
املنظمة يف منطقة ال�ساحل
منطقة ال�ساحل وال�صحراء لي�ست منطقة حمور ّية بالن�سبة �إىل اجلرمية َّ
املنظمة العابرة للحدود
الوطنية .وتنبع �أهمية الن�شاط الإجرامي املنظم هناك من �أن ث ّمة ق ّلة من الأن�شطة البديلة التي
حتقق �أرباح ًا وثرا ًء �سريع ًا مماث ًال .وهذا ينطبق خ�صو�ص ًا
تو�سعت ب�شكل ملحوظ منذ العام 2003
تنبع �أهمية الن�شاط الإجرامي املنظم هناك من �أن ث ّمة على ثالث مه ّمات ّ
وثراء
ق ّلة من الأن�شطة البديلة التي حتقق �أرباح ًا
ً
تقريب ًا :تهريب �صمغ احل�شي�ش املغربي ،وتهريب الكوكايني،
�سريع ًا مماث ًال.
وعمليات االختطاف للح�صول على فدية .وقد ح ّول الأفراد
وال�شبكات ال�ضالعة يف هذه الأن�شطة ثرواتهم �إىل نفوذ
�سيا�سي وقوة ع�سكرية .وو�ضعت التجارة يف ال�سلع امله ّربة امل�شروعة ،والتي تط ّورت يف جميع �أنحاء
املنطقة يف العقود ال�سابقة ،الركيزة امل� ّؤ�س�سية لتطوير هذه الأن�شطة ذات الربحية العالية.

�أ�صل التد ّفقات الإقليمية غري امل�شروعة وتطورها

يف حني مت ّثل ال�سلع امل�شروعة اجلزء الأكرب من التد ّفقات التجارية عرب ال�صحراء ،والتي غالب ًا
ماتعتمد على ترتيبات غري ر�سمية مع �أجهزة الأمن واجلمارك ،التبدو احلدود الفا�صلة بني التجارة
امل�شروعة وغري امل�شروعة وا�ضحة .وتنت�شر ال�شبكات التجارية واالجتماعية التقليدية التي ت�ستند
املتخ�ص�صة يف التجارة عرب املراكز التجارية يف بلدان
يف الغالب �إىل الأُ�سر واملجتمعات املحلية
ّ
خمتلفة .وقد ظلت تلك ال�شبكات تتقارب منذ ت�صفية اال�ستعمار يف �ستينيات القرن املا�ضي .وابتدا ًء
من ال�سبعينيات ف�صاعد ًا ،بد�أت الروابط التي ظلت قائمة بعد انهيار جتارة القوافل يف �أواخر القرن
بالتو�سع ،وازدهرت ب�سبب جتارة ال�سلع اجلزائرية والليبية املدعومة امله ّربة التي تنتقل
التا�سع ع�شر
ّ
1
�إىل �شمال مايل والنيجر.
على غرار ال�سلع اال�ستهالكية امل�ستوردة �إىل املوانئ املوريتانية ،والتي يتداولها التجار العرب يف
متبكتو يف مايل ،جتاوزت هذه التدفقات نظام اجلمارك الر�سمي يف عملية �أ ّدت �إىل ن�شوء ترتيبات
غري ر�سمية بني التجار وامل�س�ؤولني .ويف موازاة ذلك ،منت �صادرات الإبل من مايل والنيجر �إىل
اجلزائر وليبيا ،وهي تعتمد يف �أغلب الأحيان على ال�شبكات نف�سها .ويف حني كان التجار اجلزائريون
والليبيون يهيمنون على هذه التجارة ،عزّز التجار العرب يف مايل والنيجر وجودهم يف هذا القطاع
2
على نحو متزايد.

ولفرام الخر

خالل ت�سعينيات القرن املا�ضي� ،أدت اال�ستقطاعات يف ميزانية الدعم يف اجلزائر �إىل تراجع
اقت�صادي جزئي ،لكن احل�صار املفرو�ض على ليبيا ح ّفز عمليات التهريب� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ح ّولت
ال�صراعات يف اجلزائر و�شمال النيجر ومايل املنطقة �إىل مركز رئي�س لالجتار بالأ�سلحة .ويف بع�ض
الأحيان كانت ال�شبكات التي ت�سيطر على عمليات تهريب الب�ضائع تدير عمليات تهريب ال�سالح،
كما يت�ضح من حالة احلاج بتو ،الذي �سيطر خالل ثمانينيات و�أوائل ت�سعينيات القرن املا�ضي على
3
عمليات تهريب الأ�سلحة وغريها يف جنوب اجلزائر ،وا�ستفاد من حماية كبار امل�س�ؤولني الأمنيني.
واليوم ي�ستمر تهريب الب�ضائع من موريتانيا واجلزائر وليبيا ،وقد ازدادت وتريته مع ن�شوب ال�صراع
يف �شمال مايل ،حيث ت�أتي �أغلب �إمدادات الغذاء والبنزين الآن من اجلزائر .ويتولىّ م�س�ؤولون يف
4
الإدارة وجهاز الأمن اجلزائري �إدارة عمليات البيع غري امل�شروع للوقود اجلزائري املدعوم �إىل مايل.
وقد زاد حجم التجارة الإقليمية يف الأ�سلحة نتيجة لل�صراع يف ليبيا والطلب املتزايد من �شمال مايل
منذ �أوائل العام .2012
�ساهم تهريب ال�سجائر �إىل حد كبري يف ظهور املمار�سات
وال�شبكات التي �سمحت بنمو االجتار باملخدرات .بد�أ �ساهم تهريب ال�سجائر �إىل حد كبري يف ظهور املمار�سات
تهريب ال�سجائر �إىل �أ�سواق �شمال �أفريقيا باالزدهار يف وال�شبكات التي �سمحت بنمو االجتار باملخدرات.
�أوائل ثمانينيات القرن املا�ضي ،وتط ّور �إىل جتارة وا�سعة
النطاق ت�سيطر عليها ق ّلة من الالعبني الكبار .ز ّودت ال�سجائر امل�ستوردة عرب موريتانيا جزء ًا كبري ًا
من الأ�سواق اجلزائرية واملغربية ،يف حني مت توجيه تلك امل�ستوردة عرب كوتونو يف بنني ولومي يف
توغو ،عرب النيجر وبوركينا فا�سو� ،إىل ليبيا واجلزائر .يف العام � ،2009أ�شارت تقديرات مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية � UNODCإىل �أن ال�سجائر املهربة عرب هذه الطرق مت ّثل حواىل
 60يف املئة من �سوق التبغ الليبية (�أو  240مليون دوالر من العائدات على م�ستوى التجزئة) و 18يف
املئة من ال�سوق اجلزائرية (�أو  228مليون دوالر).
تت�ألف الأطراف الفاعلة الرئي�سة يف هذه التجارة من م�ستوردي ومو ّزعي ال�سجائر القانونيني ،الذين
ي�ستوردون ب�ضاعتهم من مناطق التجارة احل ّرة مثل دبي .ولذلك ف�إن �أف�ضل تف�سري لهذه التجارة هو
�أنها �إ�سرتاتيجية متع ّمدة من �شركات التبغ للتحايل على الأنظمة ال�ضريبية� ،أو ك�سر احتكار الدولة يف
�شمال �أفريقيا لتوزيع ال�سجائر.
�أ ّدى هذا النظام �إىل ت�آكل الأجهزة اجلمركية ب�سبب الف�ساد والتواط�ؤ بني املهربني وامل�س�ؤولني يف
الدولة .فخالل جزء من رحلتها ،يتم نقل الب�ضائع يف �شاحنات كبرية على الطرق الرئي�سة ،بالتواط�ؤ
مع م�س�ؤولني �أمنيني يف مايل والنيجر .ويف ليبيا ،تتح ّكم بعمليات تهريب ال�سجائر �شبكات يف الأجهزة
الأمنية التي يهيمن عليها �أفراد من قبيلة القذاذفة .يف املثلث الواقع بني موريتانيا ومايل واجلزائر
تتاجر ال�شبكات ال�صحراوية  -يف كثري من الأحيان مب�شاركة مبا�شرة من م�س�ؤولني يف حركة
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البولي�ساريو التي ت�سعى �إىل ا�ستقالل ال�صحراء الغربية  -بال�سلع اجلزائرية املدعومة وامل�ساعدات
الإن�سانية جنوب ًا وال�سجائر �شما ًال �إىل اجلزائر واملغرب 5.وقد �ساهم تهريب ال�سجائر �أي�ض ًا يف ظهور
ع�صابات �أ�صغر حجم ًا من املهربني مك ّلفة بنقل الب�ضائع من موريتانيا ومايل والنيجر �إىل اجلزائر.
وي�شتهر خمتار بلمختار ،الذي حاز �سمعة �سيئة يف وقت الحق بو�صفه �إحدى ال�شخ�صيات البارزة
يف عمليات بلدان ال�ساحل التي تقوم بها القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي ،ب�أنه �أدار لفرتة طويلة
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عمليات تهريب ال�سجائر عرب ال�صحراء.
وعلى غرار عمليات تهريب ال�سلع وال�سجائر� ،ساعدت جتارة املهاجرين �أي�ض ًا يف ظهور �شركات
متخ�ص�صة يف عمليات النقل على الطرق الوعرة� ،أو و�ضع ترتيبات مع امل�س�ؤولني
نقل يف املنطقة
ّ
الفا�سدين .فقد تزايدت تد ّفقات الهجرة غري النظامية من �أفريقيا جنوب ال�صحراء الكربى �إىل
�شمال �أفريقيا ومنها �إىل �أوروبا ابتدا ًء من �أوائل الت�سعينيات .وبرزت غاو يف �شمال مايل و�أغاديز
يف النيجر املجاورة ،واللتان تع ّدان �أي�ض ًا مركزين لتهريب ال�سجائر ،كمركزين رئي�سني لرحالت
املهاجرين �إىل املغرب (عرب اجلزائر) �أو �إىل ليبيا.
مل ت�ؤ ّد جتارة الهجرة عرب منطقة ال�صحراء �إىل ظهور �شبكات عابرة للحدود الوطنية على نطاق
وا�سع� .إذ تتم عمليات الهجرة غري النظامية يف املنطقة عموم ًا وفق نظام «الدفع �أو ًال ب�أول» بد ًال من
نظام «احلزمة الكاملة» .وهذا يعني ،كما يبينّ مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية،
�أن جمموعة �أو �شبكة واحدة التتولىّ عادة �إدارة العملية بر ّمتها ،حيث تتم عمليات النقل والتفاو�ض
على دفع الر�شاوى مع موظفي اجلمارك وال�شرطة يف العادة يف مراحل منف�صلة من الرحلة عرب
النيجر ومايل ،وتتولىّ �شركات نقل جزائرية �أو ليبية امل�س�ؤولية عند احلدود .فقط يف ليبيا كانت
ال�سيطرة على الهجرة و�أرباحها حكر ًا على �أفراد قبيلة
واحدة – القذاذفة – ممن لهم �صالت وثيقة مع جهاز
متعددة ت�سيطر على �أجزاء
�أ ّدى ظهور ميلي�شيات ّ
7
الأمن .و�أ ّدى ظهور ميلي�شيات متع ّددة ت�سيطر على �أجزاء
من الأرا�ضي الليبية �إىل جعل البالد �أكرث خطورة
من الأرا�ضي الليبية �إىل جعل البالد �أكرث خطورة بالن�سبة
يتعر�ضون الآن �إىل
بالن�سبة �إىل املهاجرين ،الذين ّ
للمهاجرين ،الذين يتع ّر�ضون الآن �إىل خطر اعرتا�ضهم يف
خطر اعرتا�ضهم يف العديد من املواقع املختلفة.
العديد من املواقع املختلفة.

تط ّور تهريب املخدرات

خالل العقد املا�ضي ،جرى ا�ستكمال عمليات تهريب الب�ضائع القانونية ،القائمة على �أ�سا�س فروق
تو�سع وب�سرعة اثنان
الأ�سعار بني البلدان وجت ّنب ال�ضرائب ،بتهريب املخدرات غري امل�شروعة .فقد ّ
من التدفقات املختلفة يف كل �أنحاء منطقة ال�ساحل ،وتقاطعت م�ساراتهما املختلفة يف بع�ض الأحيان
وهما :تدفق الكوكايني من �أمريكا اجلنوبية �إىل �أوروبا ،مبا يف ذلك عن طريق ليبيا وم�صر ،منذ
حواىل العام  ،2005وتدفق �صمغ احل�شي�ش املغربي �إىل ليبيا وم�صر و�شبه اجلزيرة العربية 8.ويعزى
هذا النمو �إىل ارتفاع الطلب يف �أوروبا وامل�شرق ،وكذلك ب�سبب فر�ض �ضوابط م�ش ّددة على طول

ولفرام الخر

احلدود املغربية  -اجلزائرية ،وقبالة �سواحل �إ�سبانيا وجزر الكناري ،واملطارات الأوروبية ،الأمر
الذي جعل الطرق املا ّرة عرب منطقة ال�ساحل التي ت�ضعف ال�سيطرة عليها ج ّذابة للمهربني.
تو�سعت جتارة الكوكايني من �أمريكا اجلنوبية �إىل �أوروبا عرب غرب �أفريقيا ب�سرعة يف الفرتة
ّ
بني  2005و ،2007وهي التزال مهمة ،على رغم انكما�شها بعد العام  .2008فقد ق ّدر مكتب الأمم
املتحدة املعني باملخ ّدرات واجلرمية �أن حواىل  14يف املائة من الكوكايني الذي يدخل �إىل �أوروبا
 �أو  20طن ًا ،بلغت قيمتها ب�سعر اجلملة  1مليار دوالر يف �أوروبا الغربية  -مرت عرب غرب �أفريقيايف العام  .2008معظم كميات الكوكايني التي مت ّر عرب غرب �أفريقيا يف طريقها �إىل �أوروبا ت�صل
�أو ًال �إىل �إحدى الدول ال�ساحلية  -وخا�صة غينيا وغينيا بي�ساو ،وكذلك توغو وبنني وغانا  -وبعد
ذلك يتم نقلها �إما عن طريق اجلو �أو بوا�سطة القوارب .وكبديل ،يتم �إر�سال الكوكايني عرب خدمات
ال�شحن اجلوي �إىل �أوروبا ،مبا يف ذلك من مطارات داخلية يف غرب �أفريقيا .وتع ّد مطارات باماكو
ونيامي وواغادوغو من بني مراكز ال�شحن اجلوي ،حيث مي ّر بع�ضها عرب مطار اجلزائر العا�صمة.
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هذه الطرق الزالت ن�شطة ،كما ت�ؤكد امل�ضبوطات خالل العامني  2011و 2012يف هذه املطارات.
وبرزت موريتانيا لفرتة وجيزة كبلد عبور رئي�س للنقل اجلوي والبحري والربي يف الفرتة -2007
 ،2008حيث جرى �ضبط �أكرب �شحنتني يف مطار نواديبو يف �أيار/مايو  360( 2007كيلو غرام ًا من
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الكوكايني) ،ويف نواك�شوط يف �آب�/أغ�سط�س من العام نف�سه ( 830كيلو غرام ًا من الكوكايني).
ومع ذلك ،انخف�ضت امل�ضبوطات ال�سنوية يف موريتانيا ب�شكل كبري منذ العام .2008
تتن ّوع الطرق الربية عرب منطقة ال�ساحل وال�صحراء نحو �أوروبا ،وث ّمة �أدلة قليلة على وجود تد ّفقات
كبرية م�ستم ّرة على �أي طريق مبفرده .ويتم نقل الكوكايني من املراكز ال�ساحلية -غينيا وموريتانيا
يف هذه احلالة  -ب ّر ًا �إىل �شمال مايل ومن هناك �إىل املغرب واجلزائر وليبيا (عرب اجلزائر �أو
�شمال النيجر باجتاه ليبيا) .و�أ�شارت تقارير عديدة �إىل ا�ستخدام الطائرات يف جلب الكوكايني �إىل
�شمال مايل� ،إال �أن الطريق الربي اكت�سب �أهمية �أكرب خالل العامني  2009و ،2010ويف الوقت نف�سه
انخف�ضت امل�ضبوطات على طول �ساحل غرب �أفريقيا .كان التقرير الأكرث �إثارة من بينها حتى الآن هو
اكت�شاف هيكل طائرة بوينغ  ،727والتي �إما حتطمت عند الإقالع �أو جرى �إ�ضرام النار فيها بالقرب
من بلدة غاو يف منطقة «تركنت» يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  .2009كانت الطائرة ،والتي لقبتها
و�سائل الإعالم فيما بعد با�سم «الكوكايني اجلوي» ،م�سجلة يف غينيا بي�ساو ،و�أقلعت من فنزويال.
وفق ًا للمدعي العام يف التحقيق اجلاري ،كانت الطائرة حتمل مابني  7و 11طن ًا من الكوكايني مت
تهريبها فيما بعد بر ًا �إىل املغرب عن طريق �شبكة ت�ضم رعايا فرن�سيني و�إ�سبان ومغاربة وماليني
و�سنغاليني 11.وبينما اليوجد دليل على �أن �صفقة بهذا احلجم مل تكن �أكرث من جمرد حادث عار�ض
بالن�سبة �إىل �شمال مايل ،وردت تقارير ع ّدة عن ا�ستخدم طائرات �صغرية لنقل الكوكايني من املراكز
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ال�ساحلية �إىل �شمال مايل.
مع ذلك ،مل تقع منذ �أوائل العام � 2011أي حوادث يف املنطقة ميكن �أن ت�شري �إىل كيفية تطور
طرق تهريب وكميات الكوكايني منذ انهيار النظام يف ليبيا ،ومنذ اندالع ال�صراع يف �شمال مايل
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يف �أوائل العام  .2012من املرجح �أن عمليات التهريب الربية عرب ال�ساحل وال�صحراء قد تراجعت
ب�سبب انخفا�ض التهريب عرب غرب �أفريقيا ،ولأن الطرق الربية تعتمد عموم ًا على املراكز يف الدول
ال�ساحلية.
يف املقابل ،ت�شري جميع الأدلة املتاحة �إىل �أن التدفق الرئي�س الآخر� ،صمغ احل�شي�ش املغربي،
باجتاه ليبيا وم�صر واجلزيرة العربية ،م�ستمر بال انقطاع .وبح�سب تقديرات مكتب الأمم املتحدة
للمخدرات واجلرمية فقد بلغ الإنتاج املغربي ،الذي يحتل املرتبة الأوىل �أو الثانية يف العامل 877 ،طن ًا
يف العام  .2008ويقال �إن �أجهزة املخابرات املوريتانية تق ّدر �أن حوايل ثلث الإنتاج املغربي مي ّر يف
دول ال�ساحل ،بهدف االلتفاف جزئي ًا على احلدود اجلزائرية  -املغربية وتداركها� 13.إذ ت�صل �شحنات
�صمغ احل�شي�ش �إىل موريتانيا ب ّر ًا (عرب اجلزائر �أو ال�صحراء الغربية) �أو عن طريق القوارب ،ومن
ثم ت�سلك �إما الطريق ال�شمايل للدخول �إىل �أق�صى �شمال مايل� ،أو يتم نقلها على طريق نواك�شوط
 نعمة للدخول �إىل مايل يف منطقة متبكتو.ُتهيمن على جتارة �صمغ احل�شي�ش �شبكات خمتلطة من املواطنني املغاربة وال�صحراويني واملوريتانيني
 وكذلك �ضباط من اجلي�ش اجلزائري كما يزعم � -إىل �أن ي�صل �إىل �شمال مايل .وعرب �شمال مايلوالنيجر ،تتم �إدارة اجلزء الأكرب من عمليات تهريب �صمغ احل�شي�ش عن طريق �شبكات من اجلاليات
العربية يف مايل والتي ت�ستطيع االعتماد يف كثري من الأحيان على الروابط الأ�سرية والقبلية يف
موريتانيا والنيجر 14.يف بع�ض احلاالت ،تبني �أن مهربي �صمغ احل�شي�ش ال�صحراويني ممن لهم
عالقات وثيقة مع جبهة البولي�ساريو ي�أخذون معهم الكوكايني �إىل املغرب يف طريق عودتهم من
مايل15 .ومن �شمال مايل ،تتداخل طرق تهريب �صمغ احل�شي�ش جزئي ًا مع تلك التي تخدم جتارة
الكوكايني ،وتعرب �شمال النيجر �أو جنوب اجلزائر باجتاه ليبيا .ومن ثم يتم ت�صدير املخدرات �إما
�إىل �أوروبا عرب البلقان �أو نقلها �إىل م�صر و�إ�سرائيل .وهناك طريق �آخر ميت ّد عرب ت�شاد وال�سودان
�إىل �شبه اجلزيرة العربية.
يظهر �ضبط طنني من �صمغ احل�شي�ش قبالة نواذيبو (غرب موريتانيا) يف كانون الثاين/يناير
عام  ،2012و� 3.6أطنان يف متبدرا (�شرق موريتانيا) يف �أيار/مايو � ،2012أن هذه التجارة تزدهر.
واليبدو �أن عدم اال�ستقرار يف ليبيا وال�صراع يف �شمال مايل قد ّ
عطل هذا الطريق ،حيث مت �ضبط 4
�أطنان من �صمغ احل�شي�ش يف طرابل�س يف �أيار/مايو  ،2012ماي�شري �إىل �أن املدينة �أ�صبحت مركز ًا
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رئي�س ًا لتجارته.
ث ّمة القليل من الأدلة التي تدعم مزاعم تورط تنظيم القاعدة يف بالد املغرب الإ�سالمي املبا�شر
يف تهريب املخدرات .واليبدو �أن التنظيم طرف فاعل يف ما ذكر عن وقوع ا�شتباكات بني مهربي
املخدرات يف املنطقة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن العالقة التي ُيزعم �أن حمكمة يف نيويورك �أثبتت
وجودها بني التنظيم املذكور والقوات امل�سلحة الثورية الكولومبية «فارك»  ،FARCومهربي الكوكايني
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ال ت�صمد :كانت الق�ضية تتعلق بعميل �سري من �إدارة مكافحة املخدرات الأمريكية ق ّدم نف�سه �إىل
ثالثة مواطنني من مايل على �أنه مم ّثل لـ «فارك» ،والذين �أكدوا بدورهم �أن بو�سعهم ترتيب حماية
التنظيم ل�شحنة من الكوكايني عرب ال�صحراء .ولي�س هناك ماي�شري �إىل �أن هذا كان �أكرث من ادعاء
كاذب لإقناع �شريكهم التجاري املفرت�ض .ومع ذلك ،من املعقول �أن نفرت�ض �أن التنظيم ،مثل غريه
من اجلماعات امل�سلحة يف �شمال مايل� ،سعى يف بع�ض الأحيان �إىل فر�ض ر�سوم عبور على مهربي
املخدرات �أو ق ّدم احلماية لقوافل التهريب.

اخلطف للح�صول على فدية

ارتبط تزايد عمليات االختطاف للح�صول على فدية
ارتباط ًا وثيق ًا بتنامي وجود تنظيم القاعدة يف املغرب
الإ�سالمي يف منطقة ال�ساحل ،والتي كانت حم ِّرك ًا رئي�س ًا
له .ومنذ نهاية متر ّد الطوارق يف �شمال مايل والنيجر يف
منت�صف الت�سعينيات� ،شملت ما ت�سمى «الل�صو�صية املتبقية»
التي ت�ؤ ّثر على ال�صحراء عمليات خطف للرعايا الأجانب
من حني �إىل �آخر لغايات �سيا�سية �أو مالية .وكان اختطاف � 32سائح ًا �أوروبي ًا يف العام  2003يف
جنوب اجلزائر � -أطلق �سراح �سبعة ع�شر منهم على الرتاب اجلزائري ،يف حني مت �إطالق �سراح
الرهائن اخلم�سة ع�شر الباقني يف �شمال مايل بعد �ستة �أ�شهر من الأ�سر – �أمر ًا جديد ًا وغريب ًا �سواء
يف مداه �أو يف مايتعلق باجلهة امل�س�ؤولة عنه .ن ّفذت عمليات اخلطف جماعة جزائرية متم ّردة هي
اجلماعة ال�سلفية للدعوة والقتال ،والتي غيرّ ت ا�سمها يف �أوائل العام � 2007إىل تنظيم القاعدة يف
بالد املغرب الإ�سالمي .ومع ذلك ،ظ ّلت الق�ضية حادث ًا فريد ًا ل�سنوات عدة .وبا�ستثناء هجوم وقع
على مركز حدود ملغيتي املوريتاين يف العام  ،2005مل يكن هناك الكثري من الأدلة على �أن للمجموعة
ً 17
ح�ضور ًا كبري ًا ،ما حدا ببع�ض املراقبني �إىل الت�سا�ؤل عما �إذا كانت حقيقة �أم خياال.
تغيرّ هذا الو�ضع يف كانون الأول/دي�سمرب  2007عندما قتل �أع�ضاء من تنظيم القاعدة يف بالد
املغرب الإ�سالمي �أربعة �سياح فرن�سيني يف جنوب موريتانيا .بعد ذلك بقليل ،ويف �أوائل العام ،2008
بد�أت �سل�سلة من عمليات اخلطف يف املنطقة .وبحلول ني�سان�/أبريل  ،2012مت ا�ستهداف  42مواطن ًا
�أجنبي ًا؛ حيث �أفرج عن  24منهم ،يف حني قتل �أو �أ�سر خم�سة رهائن ،ويف �أواخر �آب�/أغ�سط�س 2012
كان  13اليزالون رهائن� .شملت مواقع اخلطف جنوب اجلزائر وتون�س وموريتانيا والنيجر ،ف�ض ًال
عن �شمال مايل ،ولكن يف جميع احلاالت جرى احتجاز الرهائن و�إطالق �سراحهم يف �شمال مايل
من جانب تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي� ،أو ،ابتداء من �أواخر العام  ،2011من جانب فرعه
«حركة التوحيد واجلهاد يف غرب �أفريقيا»  MUJAOوقد ر ّكز اخلاطفون على مواطني الدول التي

ارتبط تزايد عمليات االختطاف للح�صول على
فدية ارتباط ًا وثيق ًا بتنامي وجود تنظيم القاعدة
يف املغرب الإ�سالمي يف منطقة ال�ساحل ،والتي كانت
حمرك ًا رئي�س ًا له.
ِّ
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كانت معروفة با�ستعدادها للتفاو�ض على دفع الفدية.
لعبت الدوافع ال�سيا�سية لن�شر الرعب دور ًا حمدودا يف عمليات احتجاز الرهائن التي قام بها
تنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي .ومع �أن التنظيم عبرّ يف بع�ض الأحيان عن املطالب ال�سيا�سية
يف الر�سائل التي كان يب ّثها على �شبكة الإنرتنت� ،إىل �أن الأد ّلة املتاحة ت�شري �إىل �أنه مت ت�أمني �إطالق
�سراح املواطنني الغربيني كافة من خالل دفع الفدية ،بالإ�ضافة �إىل �أنه ،يف بع�ض احلاالت� ،أطلقت
مايل �أو موريتانيا �سراح �سجناء مرتبطني بتنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي �أو «حركة التوحيد
واجلهاد يف غرب �أفريقيا»  .MUJAOو�أحيانا� ،أ ّدت حماوالت الإنقاذ �أو رف�ض دفع الفدية �إىل قتل
18
الرهائن.
الت�ؤ ّكد احلكومات املعنية ر�سمي ًا التقارير التي تتح ّدث عن دفع الفدية ،وتختلف تقارير و�سائل
الإعالم ب�ش�أن حجم املبالغ املدفوعة ،على رغم �أن معظمها يرتاوح بني  1.5و 4ماليني دوالر �أمريكي
للرهينة الواحدة 19.املعلومات الوحيدة التي ميكن �أن يع ّول عليها يف هذا ال�صدد ت�أتي من ال�سوي�سريني.
ففي العام � ،2009سمحت احلكومة ال�سوي�سرية با�ستخدام  5ماليني دوالر تتعلق باملفاو�ضات ب�ش�أن
20
�إطالق �سراح ثالثة من مواطنيها ،منها مليونا دوالر يبدو �أنه مت تخ�صي�صها لدفع الفدية.
حت ّولت عمليات اخلطف من �أجل طلب الفدية �إىل �صناعة مربحة للغاية ،الأمر الذي �سمح
لتنظيم القاعدة ب�أن ي�صبح قوة �سيا�سية وع�سكرية كبرية يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء .وي�ستنتج
من املعلومات املتاحة �أن من املرجح �أن يكون الدخل الذي يجنيه تنظيم القاعدة ،وحركة التوحيد
واجلهاد يف غرب �أفريقيا ،والو�سطاء املرتبطون بهما من
عمليات اخلطف قد بلغ ما بني  40و  65مليون دوالر منذ العام
ت�س ّبب تكرار عمليات احتجاز الرهائن يف تعري�ض
ال�سياحة يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء �إىل االنهيار ،2008 ،دفعت احلكومات الغربية معظمها .يف الوقت نف�سه،
احلد من فر�ص العمل والربح خارج الن�شاط ت�س ّبب تكرار عمليات احتجاز الرهائن يف تعري�ض ال�سياحة
وبالتايل ّ
يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء �إىل االنهيار ،وبالتايل احل ّد
الإجرامي.
من فر�ص العمل والربح خارج الن�شاط الإجرامي.

ت�أثري اجلرمية َّ
املنظمة:
التواط�ؤ والف�ساد واملناف�سة
تبدو ال�صلة بني اجلرمية َّ
املنظمة وال�صراع وا�ضحة يف �أعمال اخلطف مقابل الفدية التي يديرها
تنظيم القاعدة وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب �أفريقيا .ومع ذلك ،لعبت التوترات املت�صلة بتزايد
االجتار باملخدرات ،وت�آكل م� ّؤ�س�سات الدولة عرب التواط�ؤ يف اجلرمية َّ
املنظمة ،دور ًا �أكرث �أهمية يف
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الديناميات التي �أ ّدت �إىل اندالع ال�صراع يف �شمال مايل يف كانون الثاين/يناير  .2012وكان تواط�ؤ
امل�س�ؤولني مع اجلرمية َّ
املنظمة من جميع الأنواع حا�ضر ًا بدرجات متفاوتة يف جميع �أنحاء املنطقة.
يف موريتانيا� ،شهدت ال�سنوات الأخرية من حكم الرئي�س ال�سابق معاوية ولد �سيدي �أحمد الطايع
( )2005-1984م�شاركة رفيعة امل�ستوى من امل�س�ؤولني الأمنيني ورجال الأعمال يف عمليات التهريب
وتهريب الأ�سلحة .فقد كان حكم ولد الطايع ي�ستند �إىل حتالف بني �أفراد قبائل ال�سما�سيد و�أوالد بو
21
�سباع والرقيبات ،وكانت �سيطرة هذه القبائل على ن�شاط التهريب لبنة �أ�سا�سية يف حتالفها.
تظهر م�ضبوطات الكوكايني الكبرية يف العامني  2007و 2008الروابط القائمة بني رموز النظام
وجتارة املخدرات .فقد تزامنت عمليات ال�ضبط مع فرتة من عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،ومار�ست
�شخ�صيات بارزة عمليات االعتقال بتهم تتعلق باملخدرات ك�أداة يف ال�صراع على ال�سلطة داخل النخبة
احلاكمة .واعتقل �سيد �أحمد ولد الطايع ،ابن �شقيق الرئي�س ال�سابق و�ضابط ات�صال الإنرتبول يف
موريتانيا ،لعالقته بعملية تهريب كوكايني يف العام  2007يف مطار نواذيبو ،كما اعتقل �سيدي حممد
ولد هيداله ،وهو جنل رئي�س �سابق �آخر.
ا�ستوىل الرئي�س املوريتاين احلايل ،ولد عبدالعزيز ،على ال�سلطة يف �أعقاب انقالب ع�سكري يف
العام  ،2008ومع توطيد حكمه ،تراجعت عمليات ال�ضبط واالعتقاالت ،ما يجعل من ال�صعب متييز ما
�إذا كان ال�ضلوع يف عمليات التهريب على م�ستوى رفيع م�ستمر ًا .وقد �أثارت بع�ض احلوادث اال�ستهجان
بالت�أكيد ،مبا فيها قرار الرئي�س تخفيف عقوبة ال�سجن بحق خم�سة مدانني بتهريب الكوكايني يف
�شباط/فرباير  ،2011وقرار �إحدى حماكم اال�ستئناف يف نواك�شوط الذي الميكن تف�سريه بالإفراج
عن  30من املهربني املدانني يف متوز/يوليو  .2011ويف حني مت �إلغاء احلكم فيما بعد ،فقد هرب
العديد من الالعبني الكبار يف هذه الأثناء 22.ويف ق�ضية �أخرى� ،سعت �شبكة لتهريب �صمغ احل�شي�ش
مت تفكيكها يف كانون الثاين/يناير � 2012إىل تفادي نقاط التفتي�ش با�ستخدام ت�صاريح خا�صة �صادرة
يزعم �أنها �صادرة عن رئي�س �سابق لل�شرطة 23،ويزعم �أن �ضابط ًا كبري ًا متقاعد ًا يف اجلي�ش كان على
�صلة بعملية م�صادرة �صمغ احل�شي�ش يف متبدرا يف �أيار/مايو  .2012ف�ض ًال عن ذلك ،من الوا�ضح
�أن الأجهزة الأمنية والق�ضائية املوريتانية ف�شلت يف التحقيق يف الرثوات املفاجئة التي جمعها بع�ض
الأفراد يف ال�سنوات الأخرية ،وي�شتبه يف �أن كثري ًا منها يجري جمعها من عمليات تهريب املخدرات.
لكن ال توجد �أد ّلة كافية لال�ستنتاج ب�أن كبار امل�س�ؤولني املوريتانيني يتو ّلون �إدارة عمليات التهريب اليوم
كو�سيلة �سيا�سية ،كما كان عليه احلال خالل ال�سنوات الأخرية من حكم ولد الطايع.
وعلى نحو مماثل ،ف�إن احلدود يف النيجر غري وا�ضحة� .إذ تتم عمليات تهريب ال�سلع امل�شروعة
والهجرة غري النظامية علن ًاوبتواط�ؤ كامل من ال�سلطات� .إ�ضافة �إىل ذلك ،الميكن بب�ساطة تف�سري
�أن عمليات �ضبط �شحنات املخدرات والأ�سلحة نادرة يف �شمال النيجر ،وهي منطقة عبور رئي�سة
لكليهما ،ب�سبب حمدودية قدرات قوات الأمن يف النيجر .ففي بع�ض احلاالت على الأقلّ ،
غ�ضت
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احلكومة الطرف عن تهريب املخدرات والأ�سلحة من �أجل احلفاظ على اال�ستقرار يف ال�شمال.
كان �أبرز مثال م�ؤخر ًا هو الإفراج عن زعيم املتمردين العرب ال�سابقني �أبتا حميد الدين يف �آذار/
مار�س  .2012وكان حميد الدين اعتقل يف حزيران/يونيو  ،2011يف �أعقاب ا�شتباك بني اجلي�ش
متجهة على مايبدو لت�سليمها �إىل تنظيم
النيجري وقافلة حتمل متفجرات و�أ�سلحة من ليبيا ،كانت ّ
القاعدة يف �شمال مايل .كما كان �ضالع ًا يف ق�ضية �أغايل �أالمبو وهو زعيم متمرد �سابق من الطوارق
كان قد عينّ م�ست�شار ًا لرئي�س اجلمعية الت�شريعية يف النيجر (بعد �أن �أم�ضى بع�ض الوقت يف ليبيا
وهو يقود طوارق النيجر الذين كانوا يقاتلون يف �صف معمر القذايف) .واعتقل لفرتة وجيزة يف
�آذار/مار�س  ،2012ومن ثم �أفرج عنه بعد فرتة وجيزة ،جنب ًا �إىل جنب مع حميد الدين ،يف خطوة
24
تهدف �إىل منع رفاق حميد الدين و�أالمبو من حمل ال�سالح �ضد احلكومة.
امت ّد التواط�ؤ �أي�ض ًا �إىل جنوب اجلزائر وليبيا .يف اجلزائر ،يبدو �أن تواط�ؤ كبار امل�س�ؤولني ّ
منظم
على م�ستوى الواليات ال على امل�ستوى الوطني 25.ويف ليبيا ،كان كبار امل�س�ؤولني يتو ّلون عمليات
التهريب حتى زوال نظام القذايف ،ومنذ ذلك احلني ،ازدهر تهريب الأ�سلحة من ليبيا �إىل م�صر
وتون�س واجلزائر ومنطقة ال�ساحل ،و�أ ّدى �إىل خلق م�صالح خا�صة �سيكون من ال�صعب تفكيكها على
�أي حكومة ليبية يف امل�ستقبل� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،ساعدت املناف�سات حول ال�سيطرة على الن�شاط غري
امل�شروع على تغذية ال�صراعات العنيفة يف جنوب ليبيا بني امليلي�شيات على �أ�س�س قبلية.
لكن مل تكن م� ّؤ�س�سات الدولة يف �أي مكان يف املنطقة متو ّرطة يف اجلرمية َّ
املنظمة �أكرث منها يف
�شمال مايل .فقد حاولت القيادة ال�سابقة يف مايل ا�ستخدام اجلرمية َّ
املنظمة كو�سيلة ملمار�سة النفوذ
يف ال�شمال عن طريق ال�سماح حللفائها املحليني بامل�شاركة يف الن�شاط الإجرامي .ويف نهاية املطاف
فقدت تلك القيادة ال�سيطرة على ال�صراعات التي جنمت عن هذا الن�شاط ،بينما ت�آكلت �سيادة
القانون و�شرعية م� ّؤ�س�سات الدولة من خالل التواط�ؤ مع اجلرمية َّ
املنظمة.

ال�صلة بني الدولة
واجلرمية َّ
املنظمة وال�صراع يف مايل
بد�أت اجلرمية َّ
ترت�سخ بالفعل يف �شمال مايل عندما حدث مت ّرد بقيادة �ضباط عدة من
املنظمة ّ
الطوارق من كيدال ،وهي منطقة تقع يف ال�شمال على احلدود مع النيجر واجلزائر ،بد�أ يف �أيار/
مايو  .2006ويف حني اندلع التمرد ب�سبب مظامل �سيا�سية �أو�سع ،ف�إن املناف�سات حول ال�سيطرة على
التهريب �أ�صبحت �أكرث و�ضوح ًا �شيئ ًا ف�شيئ ًا يف ديناميكيات ال�صراع .فقد �أ�سفر ارتفاع الأرباح التي
ميكن حتقيقها بف�ضل تهريب املخدرات عن حملة قامت بها �شبكات خمتلفة لل�سيطرة على طرق
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التهريب �أو لفر�ض ر�سوم عبور على املهربني من املجموعات الأخرى.
ا�ستغلت القيادة يف مايل هذه التوتّرات ب�شكل متع ّمد ملمار�سة نفوذها من خالل حتري�ض قادة بع�ض
اجلماعات �ضد جماعات �أخرى ،واالعتماد على قبائل حمددة للإبقاء على منطقة ال�شمال حتت
ال�سيطرة .وملواجهة قبيلتي الإيفوغا�س والعدنان من املتمردين الطوارق ،حتالفت القيادة املحيطة
بالرئي�س �آنذاك� ،أمادو توماين توري ،مع املتمردين املناف�سني ،خا�صة القيادات من قبائل برابي�ش
وملهر العربية ،وكذلك من قبائل �إمغاد من الطوارق.
اعتبار ًا من �آب�/أغ�سط�س  2007ف�صاعد ًا ،وا�صلت جمموعة �صغرية فقط من املتمردين من فخذ
من الإيفوغا القتال ،وهاجمت ب�شكل متك ّرر قوافل تهريب املخدرات اخلا�صة بقبيلتي برابي�ش وملهر.
وقد خ ّفت اال�شتباكات املرتبطة بتهريب الكوكايني يف العامني  2007و 26.2008يف بع�ض الأحيان كان
امل�س�ؤولون يف الدولة يتدخلون ب�شكل مبا�شر ،كما فعل املقدم ملانه ولد بو  -وهو �ضابط يف جي�ش مايل
له عالقات وثيقة مع رئي�س جهاز �أمن الدولة  -يف ا�شتباك وقع يف �آب�/أغ�سط�س  2007ب�سبب �شحنة
الكوكايني ،حيث رتّب عملية �إعادة ال�شحنة مقابل مبلغ مايل كبري.
�سعت �شخ�صيات عربية بارزة من مناطق متبكتو وغاو حلماية م�صاحلها التجارية من خالل ت�شكيل
امليلي�شيات .كان هذا املوقف يتما�شى مع م�صالح القيادة يف مايل ،والتي ظ ّلت م�ص ّممة على تعبئة
الزعماء العرب ملحاربة املتم ّردين .وبالتايل تر�أ�س هذه القوات غري النظامية ،التي مي ّولها رجال
�أعمال مثل دينا ولد دايا وعمر ولد �أحمد ،م�ؤ ّقت ًا �أفراد من اجلي�ش يف مايل ،مثل العقيد حممد ولد
27
ميدو واملقدم بو.
وميكن مالحظة العالقة بني الوجهاء املحليني والدولة ورجال الأعمال وجتارة املخدرات يف �شحنة
الكوكايني ال�ضخمة املفرت�ضة التي مت نقلها يف ت�شرين الثاين/نوفمرب � 2009إىل �شمال مايل على
منت �إحدى الطائرات .وفق ًا ل�صحايف جزائري على �صلة وثيقة بجهاز الأمن ،بعد �أن هبطت ال�شحنة
يف تركنت� ،شمال غاو ،ف�إن وجهاء ملهر على الأرجح هم الذين تعاملوا معها ،مبن فيهم رئي�س بلدية
املرجح �أي�ض ًا �أن اثنني من �أبرز رجال
تركنت بابا ولد ال�شيخ ،الذي كان مق ّرب ًا من قيادة مايل .ومن ّ
28
الأعمال يف قبيلة ملهر هما �شريف ولد الطاهر وحممد ولد لغوينات كانا حا�ضرين.
و�صلت التوتّرات �إىل ذروتها م�ؤقت ًا يف كانون الثاين/يناير  .2010يومها ،ا�ستولت جمموعة م�سلحة
مكونة من �أفراد من قبيلتي الإيفوغا�س والكونتا على �شحنة كوكايني كبرية كان ينقلها مهربون
متحالفون مع احلكومة من قبيلتي امغاد وملهر .ور ّد �أفراد من قبيلة ملهر بخطف زعيم عرب كونتا يف
29
منطقة غاو.
كان ملثل هذه ال�صراعات املرتبطة بالتهريب بعد �سيا�سي �أو�سع �أي�ض ًا .ف�ش ّقة اخلالف التي ك�شفها
احلادث الأخري ترتبط باالنق�سام بني حلفاء القيادة يف مايل و�أعدائها .وعالوة على ذلك ،كانت
قبيلتا ملهر وامغاد تابعتني تاريخي ًا لقبيلتي كونتا و�إيفوغا ،على التوايل .ومل تكن هذه هي املرة الأوىل
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التي تندلع فيها �صراعات تنطوي على تناف�س ب�ش�أن عالقة التبعية .فقد اندلعت ا�شتباكات خالل
الت�سعينيات ،مبا يف ذلك بعد انتهاء مت ّرد الطوارق يف �شمال مايل 30.وعلى مدى العقد التايل،
ا�ستخدم زعماء قبيلة ملهر ثرواتهم املت�أتّية من التهريب لزيادة نفوذهم ال�سيا�سي يف منطقة غاو ،مبا
31
يف ذلك من خالل االنتخابات الت�شريعية املحلية والوطنية.
وقعت عملية م�شابهة يف منطقة متبكتو ،حيث بد�أ زعماء قبيلة برابي�ش املتورطون يف التهريب بلعب
دور �سيا�سي �أكرث بروز ًا .وجنحت ال�شخ�صيات املرتبطة بتهريب املخدرات يف ال�ضغط على قيادة
مايل لإن�شاء منطقة �إدارية منف�صلة (تاوديني) ومناطق جديدة عدة يف �سياق عملية �إ�صالح �إداري
مت اعتمادها قبل اندالع التم ّرد الأخري مبا�شرة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،مت يف كثري من الأحيان ا�ستثمار
الأرباح املتحق ّقة من التهريب يف املا�شية والبنية الأ�سا�سية املرتبطة بها ،مثل الآبار ،ما �أف�ضى �إىل
ت�أجيج التوتّرات بني املجتمعات على املوارد.

تواط�ؤ الدولة مع تنظيم القاعدة
يف بالد املغرب الإ�سالمي
كان التحالف القائم على اجلرمية َّ
املنظمة بني القيادة يف مايل والوجهاء املحليني ينطبق �أي�ض ًا على
�أعمال اخلطف التي قام بها تنظيم القاعدة من �أجل احل�صول على الفدية .وت�شرح هذه الرتتيبات
ال�سبب يف �أن الأجهزة الأمنية يف مايل ف�شلت �إىل ح ّد كبري يف مواجهة تنظيم القاعدة وك�سر عادته
يف ا�ستخدام �شمال مايل كمالذ �آمن للرهائن الذين يختطفهم.
عندما مت اختطاف ال�سياح الأوروبيني يف العام  ،2003اعتمدت حكومة مايل واحلكومات الأوروبية
على �إياد �أغايل ،الزعيم الطوارقي املتمرد ال�سابق والرئي�س احلايل جلماعة �أن�صار الدين املرتبطة
بتنظيم القاعدة ،ورئي�س بلدية تركنت بابا ولد ال�شيخ للعمل كو�سيطني يف املفاو�ضات اخلا�صة بدفع
الفدية .وابتداء من العام � ،2008ستظهر ال�شخ�صيات نف�سها على ال�سطح مرار ًا وتكرار ًا كو�سطاء يف
ق�ضايا الرهائن ،وتتناف�س مع بع�ضها بع�ض ًا يف بع�ض الق�ضايا ،وتتعاون يف ق�ضايا �أخرى .بالإ�ضافة
�إىل بابا ولد ال�شيخ و�إياد غايل� ،شمل هذا �إبراهيم �أغ ال�صالح – وهو ع�ضو يف اجلمعية الوطنية عن
بورمي (مقاطعة ت�ضم تركنت) والذي �أ�صبح يف وقت الحق قيادي ًا بارز ًا يف «احلركة الوطنية لتحرير
�أزواد«  MNLAالطوارقية املتم ّردة وم�صطفى ولد الإمام �شايف ،امل�ست�شار اخلا�ص لرئي�س بوركينا
32
فا�سو.
على رغم عدم وجود �أد ّلة دامغة ،من املفرت�ض عموم ًا �أن الو�سطاء الناجحني ا�ستقطعوا جزء ًا
كبري ًا من مبالغ الفدية وتقا�سموه مع ال�سيا�سيني ممن يوفرون لهم احلماية من قادة مايل (�أو بوركينا
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فا�سو) .وقد الحظ دبلوما�سيون �أمريكيون يف �أيار/مايو � 2009أن «التدفق الكبري لل�سيولة النقدية
يرجح �أنه مرتبط ب�أزمة الرهائن الكنديني والأوروبيني» �أ ّدى �إىل تعقيد االنتخابات املح ّلية يف
الذي ّ
تركينت ،حيث كان العديد من الو�سطاء �أنف�سهم مر�شحني .فقد ظهر �أفراد ميلي�شيات ملهر وامل�شتبه
فيهم بق�ضايا االختطاف يف املدينة يوم االنتخابات لرتهيب الناخبني 33.بالن�سبة �إىل القيادة يف
مايل ،كان دعم و�سطاء مع ّينني ،على الأقل ،و�سيلة ملكاف�أة حلفائها يف ال�شمال ،ورمبا م�صدر ًا للك�سب
املايل لكبار امل�س�ؤولني.
جتاوز التواط�ؤ بني امل�س�ؤولني الأمنيني وتنظيم القاعدة يف املغرب الإ�سالمي م�س�ألة الت�آمر يف
املفاو�ضات اخلا�صة باحل�صول على الفدية كما تو�ضح عملية اغتيال تنظيم القاعدة املقدم ملانه ولد
بو يف حزيران/يونيو  .2009فقد �أو�ضحت م�صادر عدة با�ستمرار ،مبا يف ذلك �ضباط يف اجلي�ش
املايل� ،أن وفاة املقدم املذكور مرتبطة بف�شل �صفقة �أ�سلحة مع تنظيم القاعدة .كان بو معروف ًا بتزويد
التنظيم باملعلومات ،مثلما هو حال العديد من �ضباط اجلي�ش الآخرين من قبيلة برابي�ش ،حيث
34
يرتبط الكثري منهم بعالقات وثيقة مع الأقارب و�أبناء القبيلة الآخرين يف اجلماعة.
بحلول خريف العام  ،2010برز تواط�ؤ امل�س�ؤولني يف مايل مع تنظيم القاعدة وجتار املخدرات
بو�صفه عقبة رئي�سة �أمام التعاون الأمني الإقليمي .وبعد �أن مني اجلي�ش املوريتاين بخ�سائر فادحة
خالل غارة �شنها يف �شمال مايل يف �أيلول�/سبتمرب  ،2010زار وزير الدفاع املوريتاين عا�صمة مايل
للمطالبة ،على غري طائل ،مبحاكمة �ضابط يف اجلي�ش املايل ي�شتبه يف �أنه �أبلغ تنظيم القاعدة
بالهجوم .و�أ�شار العديد من ال�صحافيني اجلزائريني ،الذين يعملون ك�أبواق للنظام ،علن ًا�إىل تواط�ؤ
35
القيادة يف مايل ،كما فعل كبار امل�س�ؤولني اجلزائريني يف حمادثات مع دبلوما�سيني �أمريكيني.
وا�صل اجلي�ش املوريتاين حماربة تنظيم القاعدة يف �شمال
مايل ،وتقييد التعاون وتبادل املعلومات مع اجلي�ش املايل �إىل ق ّو�ضت �صفقات الرهائن التي �ضغطت فيها الدول
�أدنى ح ّد ممكن .وقد ق ّو�ضت �صفقات الرهائن التي �ضغطت الأوروبية بنجاح على مايل وموريتانيا لإطالق �سراح
فيها الدول الأوروبية بنجاح على مايل وموريتانيا لإطالق اخلاطفني املدانني �أو �أع�ضاء تنظيم القاعدة التعاون
ب�شدة
�سراح اخلاطفني املدانني �أو �أع�ضاء تنظيم القاعدة التعاون الإقليمي ،حيث
احتجت اجلزائر وموريتانيا ّ
ّ
الإقليمي ،حيث ّ
احتجت اجلزائر وموريتانيا ب�ش ّدة على قيام على قيام مايل ب�إطالق �سراح رعاياهما.
مايل ب�إطالق �سراح رعاياهما.
يف �شمال مايل ،فقدت احلكومة كل �صدقية لها يف �ضوء الأد ّلة الكثرية حول تواطئها مع تنظيم
القاعدة واجلرمية َّ
املنظمة .وقد ن ّدد زعماء ال�شمال ،مبن فيهم العبو امل�ستقبل الرئي�سيون يف احلركة
الوطنية لتحرير �أزواد الطوارقية املتمردة ،علن ًابهذا التواط�ؤ 36.واليوم يعرتف حتى كبار امل�س�ؤولني
احلكوميني ال�سابقني �أن التواط�ؤ مع امل�صالح الإجرامية قد «هيمن متام ًا على �سيا�سة احلكومة يف
ال�شمال» يف ال�سنوات الأخرية من حكم الرئي�س �أمادو توماين توري .كان هذا هو ال�سياق الذي غريت
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فيه عودة املقاتلني الطوارق من ليبيا ميزان القوى يف ال�شمال ومهدت بذلك الطريق لتم ّرد جديد.

اجلرمية َّ
املنظمة
وديناميكيات ال�صراع احلايل يف مايل
ال�صراع احلايل يف مايل لي�س ك ّله �أو حتى ج ّله �صدام ًا بني ال�شبكات الإجرامية املتناف�سة .فقد
�ساهمت امل�صالح واملظامل الأخرى يف اندالع ال�صراع يف كانون الثاين/يناير  .2012ومع ذلك ،تلعب
الأطراف ال�ضالعة يف اجلرمية َّ
املنظمة �أدوار ًا بارزة ومتار�س نفوذ ًا �سيا�سي ًا وع�سكري ًا حا�سم ًا ،وهذه
حقيقة ال ب ّد من �أخذها يف االعتبار يف �أي مقاربة تهدف الحتواء �أو حل النزاع.
يبدو هذا �أكرث و�ضوح ًا يف التحالف الذي �سيطر على ال�صراع ،وهو حتالف الزعيم الطوارقي
املتمرد �إياد �آغ غايل و�أفراد �آخرين يف قبيلة �إيفوغا�س مع تنظيم القاعدة .وفق ًا لكل الروايات ،فقد
عقد �آغ غايل اتفاق ًا مع قيادة التنظيم بعد �أن �أحبطت طموحاته لتويل القيادة يف مت ّرد الطوارق يف
كانون الثاين/يناير  37.2012وبذلك مت ّكن من البناء على العالقات التجارية التي كان قد �أقامها مع
التنظيم عرب جوالت مفاو�ضات خمتلفة للح�صول على الفدية منذ العام .2003
املرجح �أن قوة تنظيم القاعدة املالية والع�سكرية ،والتي اكت�سبها ب�صورة رئي�سة من خالل
من ّ
عمليات اخلطف للح�صول على فدية ،كانت �أ�سا�سية يف اعتبارات �أغ غايل التكتيكية .ورمبا كانت
بالقدر نف�سه من الأهمية حقيقة �أن تنظيم القاعدة ا�ستمر يف احتجاز عدة رهائن غداة اندالع
ال�صراع ،ما يعني �أنه كان يتوقع احل�صول على �إيرادات م�ستقبلية كبرية .ويف ميزان القوى الذي
يتطور ب�سرعة بني خمتلف اجلماعات امل�سلحة يف ال�شمال ،ظهر تنظيم القاعدة باعتباره َ
احل َكم
الرئي�س ب�سبب نفوذه املايل .وقد �أتاح التحالف حلركة �أن�صار الدين بزعامة �أغ غايل ب�أن حت ّل ب�سرعة
حم ّل احلركة الوطنية لتحرير �أزواد بو�صفها القوة الع�سكرية الرئي�سة للطوارق.
�إذا كان �آغ غايل ر�أى يف هذا حتالف ًا تكتيكي ًا �ضروري ًا ميكن التخ ّل�ص منه مبج ّرد �أن ي�صبح تقارب
حركة �أن�صار الدين مع تنظيم القاعدة عائق ًا يف مفاو�ضات تقا�سم ال�سلطة ،ف�إن قطع العالقات
بينهما رمبا لن يكون بتلك ال�سهولة� .إذ يتفق من راقبوا التطورات يف متبكتو وغاو عن كثب بني �أيار/
مايو ومتوز/يوليو  2012على �أن قادة تنظيم القاعدة كانوا هم �ص ّناع القرار احلقيقيني يف حركة
�أن�صار الدين ،و�إىل ح ّد �أقل ،فرع القاعدة حركة التوحيد واجلهاد يف غرب �أفريقيا .ولي�س وا�ضح ًا ما
�إذا كان �آغ غايل �سيحتفظ بنفوذه ال�سيا�سي والع�سكري بعد ان�شقاقه عن تنظيم القاعدة.

القتال يف غاو

برزت حركة التوحيد واجلهاد يف غرب �أفريقيا بو�صفها القوة الرئي�سة يف غاو يف �أيار/مايو
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وحزيران/يونيو  ،2012مايبينّ دور امل�صالح الإجرامية ب�صورة �أكرث و�ضوح ًا .ظهرت اجلماعة للمرة
الأوىل ،والتي ترتبط �أبرز �شخ�صيتني عامتني فيها بعالقات وثيقة بتنظيم القاعدة ،للمرة الأوىل
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011حيث زعمت �أنها اختطفت �إ�سبانيني اثنني و�إيطالي ًا من خميمات
الالجئني يف تندوف ب�أق�صى جنوب غرب اجلزائر 38.يف البداية ،م ّثلت اجلماعة النواة ال�صلبة
لعنا�صر جهادية و�إجرامية ،لكنها �سرعان ما �أ�صبحت واجهة ملهربي املخدرات من غاو .وبينما
ت�ضم اجلماعة بع�ض اجلهاديني املدانني� ،إال �أنها �أ�صبحت قوة م�ؤ ّثرة عرب اندماجها �أو ا�شرتاكها مع
�شبكات اجلرمية َّ
يرجح �أن تعترب حركة التحرير واجلهاد يف غرب �أفريقيا �أداة م�ؤ ّقتة
املنظمة ،والتي ّ
مريحة.
كان ال�سواد الأعظم من الأع�ضاء الأ�سا�سيني يف حركة التحرير واجلهاد يف غرب �أفريقيا من العرب
�أبناء قبيلة ملهر يف منطقة غاو ،على الأقل حتى متوز/يوليو  ،2012عندما بد�أت حملة جتنيد وا�سعة.
و�أوردت م�صادر حملية با�ستمرار �أ�سماء عدد من رجال الأعمال من قبيلة ملهر معروفني بتورطهم يف
عمليات تهريب املخدرات واخلطف للح�صول على فدية على �أنهم القادة احلقيقيون واملم ّولون حلركة
التحرير واجلهاد ،مبا يف ذلك �شريف ولد طاهر وحممد ولد �أحمد «روجي» .و�سرعان ما تك ّيف �أي�ضا
الوجهاء ورجال الأعمال البارزون من قبيلتي ملهر و�سونغاي مثل حممد ولد متايل ،وبابا ولد ال�شيخ
وعلي بديع مايغا مع الإدارة امل�شرتكة حلركة التحرير واجلهاد – �أن�صار الدين – وتنظيم القاعدة
39
يف غاو ودعموها حلماية م�صاحلهم.
يرجح �أن حركة التحرير واجلهاد ح ّققت
يبدو �أن اجلماعة على مايرام من الناحية املالية� .إذ ّ
�أرباح ًا كبرية يف مقابل الإفراج عن رهينة �إيطالية و�إ�سبانيني اثنني يف متوز/يوليو  .2012كما حظيت
تو�سطت فيها ،حيث مت الإفراج �أي�ض ًا عن ثالثة من
باالحرتام يف بوركينا فا�سو بعد ال�صفقة التي ّ
امل�شتبه فيهم يف ق�ضية االختطاف الذين �سجنوا يف موريتانيا والنيجر كجزء من االتفاق .وك�سبت
اجلماعة دعم �سكان غاو عرب ا�ستخدام نفوذها املايل لتوزيع املواد الغذائية على النا�س 40.كما
�أعلنت م�س�ؤوليتها عن الهجمات االنتحارية التي ا�ستهدفت قوات الأمن اجلزائرية يف �آذار/مار�س
وحزيران/يونيو  ،2012وكذلك �أ�سر �سبعة م�س�ؤولني قن�صليني جزائريني يف غاو يف ني�سان�/أبريل.
وتبقى م�س�ألة ما �إذا كانت خالفات اجلماعة مع اجلزائر متعلقة ب�أن�شطة التهريب مدار للتكهنات.

ال�صراع يف متبكتو

�ساد و�ضع خمتلف �إىل ح ّد ما يف متبكتو ،حيث دخلت ال�شبكات الإجرامية وامل�سلحون اجلهاديون
مبدئي ًا ،كما حدث يف غاو ،يف حتالف .فقد ان�ش ّقت امليلي�شيات املتحالفة مع احلكومة التي كانت تتولىّ
حماية املدينة يف �أواخر �آذار/مار�س  2012مع اقرتاب قوات احلركة الوطنية لتحرير �أزواد وحركة
�أن�صار الدين .غادرت جمموعة من القوات بقيادة العقيد حممد ولد ميدو متبكتو يف حني بقيت
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جمموعات �أخرى للتفاو�ض على ت�سليم متبكتو .كانت القوات التي بقيت بقيادة ثالثة رجال �أعمال
بارزين ا�شتهروا ب�ضلوعهم يف تهريب �صمغ احل�شي�ش وكانوا �أ�سا�سيني يف جهود تعبئة امليلي�شيات
منذ العام  :2008عمر ولد �أحمد ودينا ولد دايا وموالي �أحمد .وبح�سب عدد من الروايات فقد � ّأخر
ه�ؤالء عملية ا�ستيالء احلركة الوطنية لتحرير �أزواد على البلدة ،و�سمحوا لتنظيم القاعدة ،يف الوقت
نف�سه ،بدخول املدينة وتوليّ زمام الأمور فيها.
ومع ذلك� ،أمر تنظيم القاعدة امليلي�شيات فيما بعد باخلروج من املدينة .بعدها ظهرت القوى التي
مت طردها من املدينة بو�صفها «اجلبهة الوطنية لتحرير �أزواد»  ،FNLAو�سعت �إىل الن�أي بنف�سها
عن اجلماعات الإ�سالمية التي ت�سيطر على متبكتو 41.وعندما عقدت جماعة برابي�ش اجتماع ًا على
احلدود بني مايل وموريتانيا يف حزيران/يونيو  ،2012هاجم الوجهاء و�ضباط اجلي�ش علن ًا قادة
اجلبهة الوطنية لتحرير �أزواد بو�صفهم مهربي خمدرات معروفني تقا�سموا امل�س�ؤولية عن ت�صعيد
ال�صراع يف �شمال مايل ،و�س ّلموا متبكتو عن طيب خاطر �إىل تنظيم القاعدة .ولذلك ،كانت اجلبهة
42
الوطنية لتحرير �أزواد معزولة و�سط جماعة برابي�ش يف االجتماع.
اعتبار ًا من �آب�/أغ�سط�س  ،2012بدا وا�ضح ًا �أن قادة اجلبهة الوطنية لتحرير �أزواد يعتربون �أن
�أف�ضل ما يخدم م�صاحلهم ،يف الوقت احلا�ضر ،هو االنف�صال عن اجلماعات اجلهادية من دون
مواجهتها .ونظر ًا لعالقات قادة اجلبهة الوطنية لتحرير �أزواد الأ�سرية والتجارية ب�أع�ضاء تنظيم
القاعدة وحركة �أن�صار الدين ،ف�إن من غري امل�ؤكد ما �إذا كانوا م�ستعدين وقادرين على مواجهة
تنظيم القاعدة .لكن تبقى اجلماعة قوة الي�ستهان بها ،مثلما هي امل�صالح ذات العالقة بالتهريب
التي مت ّثلها.

ديناميكيات متقلبة

بينا يبدو دور ال�شبكات الإجرامية وا�ضح ًا يف اجلماعات املذكورة �أعاله ،ف�إن الديناميكيات التي
تعمل هنا يف تطور دائم� .إذ غالب ًا ما تكون اخلطوط الفا�صلة بني اجلماعات �ضبابية ،والتحالفات
م�ؤ ّقتة ،وال�شبكات متداخلة .احلدود بني احلركة الوطنية لتحرير �أزواد وحركة �أن�صار الدين ،على
�سبيل املثال ،التزال متق ّلبة ،مايجعل املزيد من عمليات �إعادة الت�شكيل داخل حركات الطوارق احتما ًال
قائم ًا .فقد �سعى زعماء قبيلة �إيفوغا�س الذين يدعمون �أن�صار الدين با�ستمرار – وغالب ًا ما جنحوا
– �إىل ح�شد دعم زعماء ومقاتلي الطوارق املتمردين الآخرين ،مبا يف ذلك العديد من وجهاء منطقة
كيدال .وي�شتهر ه�ؤالء الالعبون ال�سيا�سيون والع�سكريون املهمون بال�ضلوع يف تهريب املخدرات،
وقد ح ّولوا والءهم يف بع�ض الأحيان بني احلركة الوطنية لتحرير �أزواد و�أن�صار الدين 43.وغالب ًا ما
ارتبطت ميلي�شيات امغاد التي كانت متحالفة مع احلكومة يف ال�سابق ،والتي ان�ضم بع�ضها �إىل حركة
�أن�صار الدين بينما ف ّر البع�ض الآخر �إىل النيجر بقيادة العقيد احلجي غامو ومل تعد ن�شطة اعتبار ًا

ولفرام الخر

من متوز/يوليو  ،2012بتهريب املخدرات.
تتم ّيز ديناميكيات ال�صراع احلايل بوجود حتالفات تكتيكية تلعب فيها ال�شبكات ال�ضالعة يف
عمليات االختطاف للح�صول على فدية وتهريب املخدرات دور ًا �سيا�سي ًا وع�سكري ًا حا�سم ًا .بع�ض
هذه ال�شبكات متار�س ال�سلطة حالي ًا يف احلركات الإ�سالمية الراديكالية ،ويبدو الأمر �أكرث و�ضوح ًا
يف حالة حركة التوحيد واجلهاد يف غرب �أفريقيا .وحتتفظ �شبكات �أخرى بعالقة غام�ضة مع هذه
احلركات ،كما هو احلال يف حالة اجلبهة الوطنية لتحرير �أزواد وعالقات �أن�صار الدين مع تنظيم
تنم عن ا�ستعدادها
القاعدة .فكراهيتها للمواقف الوا�ضحة والعلنية يف املرحلة الراهنة لل�صراع ال ّ
لإعادة ترتيب حتالفاتها عندما ي�صبح القيام بذلك منا�سب ًا ،من �أجل تعزيز م�صاحلها ال�سيا�سية
والتجارية .وتبحث هذه املجموعات با�ستمرار عن الرتتيب التايل الأكرث فائدة.
ي�ش ّكل هذا مع�ضلة بالن�سبة �إىل احلكومة يف مايل ،وكذلك بالن�سبة �إىل قادة املجتمع ال�شمايل
املنحازين �إىل احلكومة :فهل ينبغي عليهم ال�سعي للح�صول على دعم الوجهاء ورجال الأعمال
ال�ضالعني يف الن�شاط الإجرامي واملتحالفني حالي ًا مع
اجلماعات امل�سلحة التي ت�سيطر على �شمال مايل من �أجل يعتقد العديد من ال�سيا�سيني يف ال�شمال �أن قيام
�إ�ضعاف تنظيم القاعدة وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب حتالف م�ؤقت مع جتار املخدرات الذين يقودون
المفر منه �إذا ما �أريد للعنا�صر
�أفريقيا؟ �أم �أن هذه التحالفات مع امل�صالح الإجرامية جماعات م�سلحة �أمر
ّ
�ستق ّو�ض �صدقية مبادرتهم ،مايجعلها م�شابهة ملقاربة القيادة اجلهادية التي ت�سيطر على املدن ال�شمالية �أن متنى
ال�سابقة يف مايل جتاه ال�شمال؟ يعتقد العديد من ال�سيا�سيني بالهزمية.
يف ال�شمال �أن قيام حتالف م�ؤقت مع جتار املخدرات الذين
يقودون جماعات م�سلحة �أمر المف ّر منه �إذا ما �أريد للعنا�صر اجلهادية التي ت�سيطر على املدن
ال�شمالية �أن متنى بالهزمية.

ا�ستنتاجات ب�ش�أن ال�سيا�سة
مع �أن منطقة ال�ساحل وال�صحراء تت�أ ّثر ب�أكملها ب�سبب التواط�ؤ بني الدولة واملجرمني ،ف�إن دور
اجلرمية َّ
املنظمة يف انحدار �شمال مايل �إىل ال�صراع وا�ضح متام ًا ،وهو يقدم الدرو�س لي�س �إىل
اجلهات املانحة ملايل فقط ولكن �إىل الدول املجاورة �أي�ض ًا.
متلق
ت�صاعد الن�شاط الإجرامي املنظم يف �شمال مايل يف فرتة كانت فيها البالد �أحد �أكرب ٍ
للم�ساعدات اخلارجية من الواليات املتحدة واالحتاد الأوروبي ،ومن الدول الأع�ضاء االحتاد الأوروبي
ب�صرة فردية .وتر ّكزت املعونة اخلارجية املت�صلة بالأمن ب�ش ّدة على مكافحة الإرهاب وقدرة الدولة،
حيث و ّفرت اجلهات املانحة التدريب وامل�ساعدة التقنية .وقد �أ�صيب املانحون ،وال�سيما الواليات
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املتحدة وفرن�سا باالحباط على نحو متزايد ب�سبب تر ّدد القيادة يف مايل يف معاجلة م�شكلة تنظيم
القاعدة ،لكنها كانت تنظر �إىل هذا ب�صورة رئي�سة من خالل عد�سة مكافحة الإرهاب ،مع �إيالء
اهتمام �أقل مل�شكلة تواط�ؤ الدولة مع اجلرمية َّ
املنظمة.
حاملا تدهور الو�ضع ،بد�أ االحتاد الأوروبي بالرتويج حلملة كبرية لتو�سيع الوجود الإداري والأمني
للدولة يف �شمال مايل عرفت با�سم الربنامج اخلا�ص لل�سالم والأمن والتنمية يف �شمال مايل .وعلى
غرار م�ساعدات املانحني الأخرى يف املجال الأمني ،كانت اخلطة تهدف يف املقام الأول �إىل تعزيز
قدرة الدولة ،لكنها �أغفلت امل�س�ألة ال�سيا�سية اجلوهرية املتمثلة بتواط�ؤ الدولة مع اجلرمية َّ
املنظمة.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،وعلى الرغم من تزايد �إحباط املانحني �إزاء تقاع�س القيادة يف مايل عن العمل يف
مواجهة تنظيم القاعدة ،ف�إنهم مل ميار�سوا �ضغوط ًا �أقوى على احلكومة عرب اال�ستفادة من م�ساعدات
التنمية الكبرية املخ�ص�صة ملايل.
وبو�صفها ق�صة النجاح الدميقراطي املفرت�ضة يف غرب �أفريقيا ،ظلت مايل «مد ّللة املانحني» يف
املنطقة حتى انهار النظام حتت وط�أة �ضربات مت ّرد �ضباط من ذوي الرتب الدنيا يف �آذار/مار�س
 .2012وميكن القول �إنه كان ميكن تفادي �سيطرة عنا�صر �إجرامية على الدولة وال�سيا�سة يف ال�شمال
لو �أن املانحني ا�ستخدموا نفوذهم لل�ضغط من �أجل حماكمة �أو طرد امل�س�ؤولني ال�ضالعني يف اجلرمية
َّ
املنظمة .فالدعم القوي وغري امل�شروط �إىل حد كبري من جانب اجلهات املانحة لنظام �أمادو توماين
توري ،الذي تتّهمه موريتانيا واجلزائر بالف�شل يف التعاون معها ،ي�ستحق تقييم ًا ذاتي ًا حا�سم ًا.
�إحدى النتائج املحتملة بالن�سبة �إىل اجلهات املانحة من م�سار مايل �أنه ينبغي �إيالء مزيد من
االهتمام ملخاطر تواط�ؤ الدولة مع اجلرمية َّ
املنظمة يف موريتانيا والنيجر .فالرتكيز على بناء القدرات
يف القطاع الق�ضائي والأمني هو املقاربة ال�صحيحة طاملا كان هناك دعم �سيا�سي من احلكومات
ملكافحة الن�شاط الإجرامي ،ويف مايل كان وا�ضح ًا �أن الأمر مل يكن كذلك� .إذ يتعينّ �أن ي�ؤ ّثر املزيد
من الرتكيز على جتارة املخدرات والأ�سلحة يف موريتانيا والنيجر على مايل ،بالنظر �إىل �أن معظم
التدفقات العابرة للبالد مت ّر �أي�ض ًا من خالل هاتني اجلارتني.
يف موريتانيا ،كان دعم اجلهات املانحة منذ العام 2009
يتعينّ على اجلهات املانحة �أن توازن �سيا�ساتها من
ي�ستند �إىل حد كبري على مقاربة نظام ولد عبدالعزيز
خالل الت�شديد ب�شكل �أكرب على تدابري مكافحة
املت�شددة ملكافحة الإرهاب ،بعد ما كان ينظر �إليه على �أنه
الف�ساد واجلرمية َّ
املنظمة.
موقف مت�ساهل من �سلفه .ولكن هذا الرتكيز �ضيق جد ًا.
ويتعينّ على اجلهات املانحة �أن توازن �سيا�ساتها من خالل
الت�شديد ب�شكل �أكرب على تدابري مكافحة الف�ساد واجلرمية َّ
املنظمة.
يف النيجر ،ت�سري احلكومة بحذر يف مقاربتها ل�شبكات التهريب املزدهرة يف �شمال البالد لأن
العبث بامل�صالح اخلا�صة املع ّر�ضة �إىل اخلطر ميكن �أن يج ّدد ب�سهولة حالة عدم اال�ستقرار يف
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املنطقة .وكما هو احلال يف مايل وموريتانيا ،جتد حكومة النيجر نف�سها يف حاجة �إىل االختيار بني
ال�سماح حللفائها ال�سيا�سيني باال�ستفادة من التهريب ،وبني املخاطرة ب�أن ت�ؤ ّدي �سيا�سة عدم الت�سامح
�إىل ظهور �شبكات تهريب معادية .وللم�ساعدة يف معاجلة هذه امل�شكلة ،ميكن للجهات املانحة �أن
ت�شجع وتدعم �إ�سرتاتيجية جتعل ا�ستيعاب الالعبني امل�ؤ ّثرين يف �شمال النيجر �سيا�سي ًا يتو ّقف على
ّ
ّ
فك ارتباطهم باالقت�صاد غري امل�شروع والتزامهم باحتواء تهريب املخدرات والأ�سلحة .ويف كل �أنحاء
املنطقة ،ميكن للجهات املانحة �أي�ض ًا دعم املبادرات الرامية �إىل تعزيز النقا�ش العام ون�شر املعلومات
عن الن�شاط الإجرامي من خالل و�سائل الإعالم ،من �أجل
تقوي�ض الدعم ال�سيا�سي الذي تتلقاه ال�شبكات الإجرامية من معاجلة م�شكلة �شبكات التهريب يف مايل نف�سها �ستكون
الدولة �أو املجتمع.
م�ستحيلة طاملا بقي ال�شمال خارج �سيطرة احلكومة.
بيد �أن معاجلة م�شكلة �شبكات التهريب يف مايل نف�سها
�ستكون م�ستحيلة طاملا بقي ال�شمال خارج �سيطرة احلكومة .يف �شمال مايل ،ت�ستم ّد اجلماعات
الإ�سالمية املتطرفة قوتها من حتالفها مع ال�شبكات الإجرامية وامل�صالح التجارية املحلية ،و�أي
مقاربة لل�صراع يجب �أن تت�ض ّمن �إ�سرتاتيجيات لك�سر هذه التحالفات .ووفق جميع االحتماالت ،يجب
�أن ي�شمل هذا ا�ستمالة احلكومة يف مايل لبع�ض العنا�صر الإجرامية �أو تقدمي �ضمانات من الدولة
وجمتمعاتهم ب�أنه �ستتم حمايتهم من املالحقة الق�ضائية.
ينبغي �أن تكون املجتمعات املحلية ال�شمالية يف �صلب �أي مقاربة يف امل�ستقبل .فالعديد من املجتمعات
املحلية يف �شمال مايل تعترب العنا�صر الإجرامية م�س�ؤولة عن انهيار م�ؤ�س�سات الدولة هناك ،ما �أدى
ويرجح �أن يكون مثل هذا ال�ضغط من املجتمعات املحلية �أكرث الو�سائل ف ّعالية
�إىل عزل تلك اجلهاتّ .
الحتواء ال�شبكات الإجرامية.
يف نهاية املطاف ،يتعينّ �أن تعالج �أي ت�سوية لل�صراع م�شكلة املمار�سات والهياكل التي �سمحت
بازدهار تواط�ؤ الدولة مع اجلرمية َّ
املنظمة .وت�شمل هذه املمار�سات ا�ستمرارية وجود امليلي�شيات
املتحالفة مع احلكومة التي �أعطيت ال�ضوء الأخ�ضر للم�شاركة يف التهريب ،وعدم وجود �ضوابط
وتوازنات ق�ضائية وت�شريعية وتنفيذية قوية على امل�ستويني الإقليمي واملحلي.
قد يكون من املغري بالن�سبة �إىل القوى اخلارجية التي ت�سعى التّخاذ �إجراء الآن �أن تو�صي ب�شن
حملة حا�سمة على التهريب لقطع م�صادر التمويل وتعطيل ال�شبكات الإجرامية .ولكن �سيا�سات عدم
الت�سامح جتاه التهريب لي�ست غري واقعية وح�سب بالنظر �إىل امل�ساحات الكبرية التي متتد عليها هذه
ال�شبكات واملوارد املحدودة لقوات الأمن ،بل قد ت�ؤ ّدي �إىل نتائج عك�سية �أي�ض ًا.
يف �شمال مايل والنيجر ،التوجد م�صادر بديلة للدخل ،والفر�ص العمل قادرة على مناف�سة تلك
التي يو ّفرها تهريب ال�سلع واملخدرات .وقد فاقم انهيار ال�سياحة بالتوازي مع تطور �صناعة اخلطف
هذا الو�ضع ،حيث �ست�ستغرق عودة م�صدر الدخل ذاك على الأرجح �سنوات ع ّدة حتى بعد �أن ي�ستقر
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الو�ضع وتتوقف عمليات اخلطف .و�إىل �أن تتوفر بدائل اقت�صادية عملية ،ف�إن من �ش�أن ت�ضييق اخلناق
على التهريب مفاقمة عزلة املجتمعات املحلية عن دولها.
رمبا التكون هناك طريقة حم ّددة لتفكيك هذه ال�شبكات الإجرامية ب�سرعة .ولكن يف ماعدا ت�شجيع
احللول ال�سيا�سية املحلية ،هناك �أكرث من جمالني رمبا ميكن للأطراف اخلارجية �أن متار�س عليهما
درجة من الت�أثري :االختطاف من �أجل الفدية والتعاون الإقليمي� .إذ تلعب احلكومات الغربية دور ًا
مايرجح �أنه �أهم م�صدر لتمويل تنظيم القاعدة
�سلبي ًا ب�شكل كبري من خالل دفع الفدية وتقدمي
ّ
وحركة التوحيد واجلهاد يف غرب �أفريقياّ .
وبتلطيها وراء ال�سر ّية التي حتيط بال�صفقات� ،ساهمت
احلكومات الغربية يف من ّو �شبكات �أ�شبه باملافيا تربط بني اخلاطفني والو�سطاء .كما ي�ستفيد من
ال�صفقات املفاو�ضون وال�سيا�سيون من �أ�صحاب املنا�صب الرفيعة الذين يفرت�ض �أنهم ي�ؤيدونهم.
وق ّو�ضت القوى الغربية التعاون الإقليمي من خالل ال�ضغط على احلكومات للإفراج عن امل�شتبه فيهم
�أو املجرمني املدانني كجزء من االتفاقات ،و�أزعجت ب�شكل متك ّرر احلكومات الأخرى يف املنطقة التي
�سعت الحتجاز ه�ؤالء الأفراد ب�سبب اجلرائم التي ار ُتكبت على �أرا�ضيها.
وبينما يبدو رف�ض دفع الفدية غري واقعي  -ناهيك عن
على احلكومات الغربية االمتناع عن دفع احلكومات
جترميها الذي اقرتحته اجلزائر – ف�إن هناك حاجة
الإقليمية لإطالق �سراح املجرمني كجزء من �صفقات
وا�ضحة ملقاربة دولية متما�سكة جتاه هذه الق�ضية .يتعينّ على
الفدية.
احلكومات الغربية االمتناع عن دفع احلكومات الإقليمية
لإطالق �سراح املجرمني كجزء من �صفقات الفدية .وعليها
�أن تعمل �أي�ض ًا ال�ستبعاد �أي و�سطاء من املفاو�ضات ومبالغ الفدية وال�ضغط على احلكومات الإقليمية
ملقا�ضاة الو�سطاء الذين ي�ستفيدون من هذه املبالغ .وينبغي �إعادة النظر يف الدور املريب الذي تلعبه
بوركينا فا�سو يف هذا ال�صدد ،حيث يجب على م�ؤيديها الدوليني �إعادة النظر يف و�سطائها امل�شاركني
يف املحادثات ال�سيا�سية مع ممثلي �شمال مايل ويف املفاو�ضات املتعلقة ب�إطالق �سراح الرهائن.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن انعدام الثقة بني القيادة ال�سابقة يف مايل وموريتانيا ،وكذلك اجلزائر،
ي�ش ّكل عقبة رئي�سة �أمام التعاون الأمنييف املنطقة ،مبا يف ذلك اجلرمية َّ
املنظمة .من ناحية �أخرى،
ف�إن اجلزائر ممزّقة بني رغبتها يف ت�أكيد دورها املحوري يف معاجلة هذه الق�ضية ،وتر ّددها يف
�أخذ زمام املبادرة ،وهو املوقف الذي �سي�ستمر �أي�ض ًا يف كونه ي�ش ّكل حت ّدي ًا .بيد �أن زوال نظام �أمادو
توماين توري مي ّثل فر�صة لتح�سني التعاون الأمني الإقليمي ،مبا يف ذلك اجلرمية َّ
املنظمة .وينبغي
على احلكومات الغربية اغتنام الفر�صة من خالل دعم املبادرات الإقليمية لتح�سني التعاون ،بد ًال من
حماولة القيام بدور رائد بنف�سها.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي ّ
خا�صة ال ّ
تتوخى الربح ت�سعى �إىل تعزيز
منظمة ّ
التعاون بني الدول وترويج التزام الواليات املتّحدة الفاعل على ال�ساحة الدولية .امل�ؤ�س�سة
التي ت� ّأ�س�ست عام  1910غري حزب ّية ،وت�سعى �إىل حتقيق نتائج عمل ّية.
يف الوقت الذي حتتفل فيه بالذكرى املئوية لت�أ�سي�سها� ،أ�صبحت م�ؤ�س�سة كارنيغي الرائدة
بو�صفها مركز الأبحاث العاملي الأول ،ولها الآن مكاتب مزدهرة يف وا�شنطن ومو�سكو
وبيجينغ وبريوت وبروك�سل .وت�ضم هذه املواقع اخلم�سة مراكز احلكم العاملية ،والأماكن
التي �سيحدد تطورها ال�سيا�سي و�سيا�ساتها الدولية �إىل حد بعيد احتماالت ال�سالم الدويل
والتقدم االقت�صادي يف املدى القريب.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة والتحليل املقارن
الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية والإ�سرتاتيجية يف العامل
املف�صلة وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة،
العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
حتليالت وتو�صيات باللغتني االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من
املنطقة .ويتو ّفر برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح
ال�سيا�سي وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.
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