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:اأطماع فرن�سا في اإفريقيا تعود تحت راية
التجنيد الدولي لمكافحة الإرهاب في مالي
ﻋﺒﻴﺮ ﺷﻠﻴﻐﻢ
باحثة سياسية

 هتدف هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عى التدخل العسكري الفرنيس يف القارة اإلفريقية:ملخص
 تسعى إىل استغالل الطاقات، وعى حضورها يف مايل من خالل رشكات متعددة اجلنسيات، عامة
 كام. من خالل االلتزامات واالتفاقيات العسكرية بينها وبني املستعمرات التابعة هلا ساب ًقا،واملوارد
 وتصويره،تسلط الضوء عى سعي القوى الكرى وعى رأسها فرنسا إىل تضخيم ما حدث يف مايل
. بحجج خمتلفة،عى أنه إرهاب؛ إلضفاء الرشعية الدولية عى تدخلها
ً ،وهلذا ترز الدراسة األسباب املعلنة وغري املعلنة من هذا التدخل
فضال عن انسحاب القوات
 ثم تتناول خمتلف املواقف، وتعويضها بقوات حفظ السالم لألمم املتحدة،الفرنسية من مايل
.الداخلية واإلقليمية والدولية إزاء التدخل الفرنيس
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ABSTRACT
This study aims to shed light on the general French military
intervention in the African continent including Mali as well as the presence of France
by multinational companies which are always seeking to exploit and exhausted
the energies and resources of the continent as well as through various military and
agreements between them and the colonies formerly its obligations.
Moreover; pursuit of major powers led by France to amplify what happened in Mali
and portrayed as a form of terrorism to give international legitimacy it was a must
to France to intervene in the region under the fight against Islamic extremism and
retrieval of financial sovereignty over its territory and the development of its regions
cover.
Based on the foregoing; this study will try to the topic by highlighting the declared
and undeclared causes of this intervention is discussed as well as the withdrawal of
French troops Menen Mali and compensated peacekeepers of the United Nations and
then dealt with various internal positions regional and even international at the French
intervention to get In conclusion some of the findings and conclusions.

المقاالت  -الدرا�سات

عبير �سليغم

مقدمة:
ش�هدت دول�ة مايل كغريها م�ن الدول
اإلفريقية العديد من األزمات ،عى املس�توى
الس�يايس واالقتص�ادي وحت�ى االجتامعي،
لك�ن ش�امل م�ايل ع�ى األخ�ص كان طوال
عق�ود منطقة رصاع مس�لح خاضته حركات
طوارقية مالية متم�ردة ضد احلكومة املركزية
مطالب سياس�ية إثنية
يف الب�الد ،عى خلفي�ة
َ
بلغ�ت ح�دود امل�رشوع االنفص�ايل ،إىل أن
حتول الراع جذر ًّيا يف عام  2012بانخراط
متطرفة فيه ،ودخول
مجاعات إسالمية مس ّلحة ّ
الغربية واملجموعة
فرنسا ومن ورائها القوى
ّ
االقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) إىل
املالية مع بداي�ة عام 2013
جان�ب احلكومة ّ
يف حرب ضدّ هذه اجلامعات اإلس�المية التي
سيطرت عى شامل البالد.

بيد أن ه�ذا التدخل العس�كري الفرنيس
األخري يف مايل مل يكن أول تدخل هلا يف إفريقيا،
مرة
إذ ّ
تدخل�ت منذ  1960أكثر م�ن أربعني ّ
ٍ
ٍ
ٍ
بلدان
وأزمات داخلية يف
نزاعات إفريقية،
يف
إفريقية كانت مستعمرات هلا ،وال يمكن إمجال
مس�وغات تدخالهتا الكث�رية يف إطا ٍر واحد،
تتدخل لفائدة أنظمة س�لطو ّية
فأحيا ًنا كانت ّ
ٍ
جانب
أو ديكتاتورية ،وأحيا ًنا أخرى ملساندة
س�يايس عى حس�اب آخ�ر ،بي�د أن مصالح
فرنس�ا كانت ً
لتدخالهتا
دائ�ام الدافع الثاب�ت ّ
العس�كرية يف إفريقيا ،وإن كانت بمسوغات
متغرية(ً ، )1
فمثال :أسهمت القوات الفرنسية
ّ
يف املعرك�ة ض�د التم�رد يف منطقة تبس�تي يف
ش�امل تش�اد ،وس�اندت األنظمة يف جيبويت،
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ومجهورية إفريقيا الوس�طى ض�د املتمردين،
وعزز التدخ�ل الفرنيس نظ�ام حكم الرئيس
وأجل�ت األجان�ب يف أثن�اء
إدري�س ديب�يْ ،
اعتداءات املتمردين يف السودان عام ،2008
ومنعت االنقالب يف ج�زر القمر ،وتدخلت
يف س�احل الع�اج لتمك�ني الرئي�س الفائز يف
االنتخابات الرئاس�ية "حسن وتارا" من تويل
الس�لطة ،وش�اركت م�ع النات�و يف ليبيا س�نة
ً
وص�وال إىل التدخ�ل العس�كري يف
،2011
مايل يف جانفي/يناير .2013

ً
واضحا حرص
فض�ال عن ذل�ك ،كان
ً
فرنس�ا وبع�ض ال�دول داخل النظ�ام الدويل
جراء االنقالب
عى تضخيم ما حدث يف مايل ّ
العس�كري األخ�ري يف  ،2012وم�ا تبعه من
خمتل�ف اجله�ود اإلقليمي�ة والدولية لتس�وية
الن�زاع فيها ،وتصويره عى أن�ه إرهاب ،وأنه

اأطماع فرن�سا في اإفريقيا

إىل مساندة التدخل الفرنيس يف مايل ،بدعوى
حماربته�ا التط�رف اإلس�المي ،واس�رتجاع
سيادهتا عى أراضيها وتنمية أقاليمها.
يف ضوء ما سبق تستدعي طبيعة املوضوع
صياغة اإلشكالية عى النحو اآليت:
كيف استعادت فرنسا مكانتها وهيمنتها
يف ق�ارة إفريقيا من خ�الل تدخلها يف مايل يف
ظل تباين املواقف من هذا التدخل؟

أم�ا م�ا يتعل�ق بالتس�اؤالت الفرعي�ة
لدراس�ة هذه اإلش�كالية ومعاجلتها فيتطلب
األمر اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 1ما األس�باب املعلنة وغ�ري املعلنة منالتدخل الفرنيس يف مايل؟
البد لفرنسا أن تتدخل إلعادة سيادة مايل عى
أراضيها ،ولتمكني سيطرة النظام عى أجهزة
الدول�ة ،إال أن الواق�ع يش�ري إىل أن الداف�ع
الرئي�س لفرنس�ا كان احلف�اظ ع�ى مصاحلها
واإلبقاء عليها ،والس�عي السرتجاع نفوذها
ومكانته�ا وهيمنته�ا الس�ابقة خ�الل احلقب�ة
االس�تعامرية يف الق�ارة اإلفريقية ،والس�يطرة
ع�ى م�ا متلك�ه م�ايل وتزخر ب�ه من ث�روات
مهمة.
وموارد أولية ّ

وق�د تباينت يف ظل ذل�ك مواقف الدول
من التدخل الفرنيس العسكري يف مايل ،ففي
الوق�ت الذي رفض فيه ع�دد من الدول هذا
التدخلّ ،
را أن
وفضل املقاربة السياسية ،معت ً
مش�كلة مايل األخرية داخلية حتتاج إىل حوار
ب�ني الس�لطة يف بامكو واجلامعات اإلس�المية
هن�اك -ب�ادرت دول أخرى ومنظ�امت أممية

 2إىل مت�ى س�تظل فرنس�ا تعتم�د ع�ىالتدخ�ل العس�كري يف حتقيق مآرهب�ا يف قارة
إفريقيا؟

 3ما موقف القوى الداخلية واإلقليميةوالدولية من التدخل العس�كري الفرنيس يف
مايل؟

ا ًأوال :التدخل الفرن�سي في مالي:

جاء التدخل العس�كري الفرنيس يف مايل
حت�ت ذرائع وأس�باب عديدة ،س�واء أكانت
رسميا
معلنة َرصحت هبا احلكومة الفرنس�ية
ًّ
م�ن خالل وزرائها وممثليها السياس�يني مثل:
وقف هتديدات اجلامعات املتطرفة يف مايل ،أو
القضاء عليه�ا كلية يف منطقة الس�الح وبالد
املغ�رب الع�ريب ،واس�تنجاد احلكوم�ة املالية
بفرنسا حلاميتها من هجوم هذه اجلامعات -أم
خفية مل تعلنها فرنس�ا بش�كل رسمي ،إال أهنا
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ً
ب�ارزا للتدخل األخ�ري .بيد أن
دافع�ا
كان�ت ً
ه�ذا التدخ�ل مل ي�دُ م ،إذ اس�ت ِ
ُبدلت بالقوات
ق�وات حفظ
العس�كرية الفرنس�ية املتدخل�ة
ُ
الس�لم واألمن الدوليني ،متجس�دة يف قوات
األم�م املتحدة إىل جانب الق�وات اإلفريقية،
وعليه نعرض تفصيل األسباب فيام يأيت:

 .1االأ�سباب المعلنة للتدخل
الفرن�سي في مالي:
بعد س�يطرة اجلامع�ات اإلرهابي�ة ،مثل:
أنص�ار الدين ،وحرك�ة التوحي�د واجلهاد يف
غ�رب إفريقي�ا وتنظي�م القاع�دة يف املغ�رب
اإلس�المي ع�ى كون�ا يف 10يناي�ر ،2013
وخ�وف احلكوم�ة املالي�ة م�ن تقدمه�ا نح�و
العاصم�ة باماكو ،طلبت من فرنس�ا التدخل
العسكري لوقف زحف اجلامعات اإلرهابية،
لتنرش فرنس�ا بعض قواهتا ضم�ن ما أطلقت
املتوحش"
عليه اسم "عملية سريفال أو القط
ّ
يف 11كان�ون الث�اين /يناي�ر  ،2013وه�ذا
الطل�ب م�ن احلكوم�ة كان أق�وى ذريع�ة يف
تدخلها بأنه يق�ع ضمن إطار
تس�ويغ فرنس�ا ّ
مس�اندة دول�ة صديق�ة ال أنّ�ه انتق�اص م�ن
سيادهتا ،وهبدف طرد املجموعات اإلسالمية
املتطرف�ة ،أي ّ
أن حرب فرنس�ا أصبحت تقع
ّ
ضمن "احلرب عى اإلرهاب".

أم�ا وزي�ر اخلارجي�ة الفرنس�ية "ل�وران
فابيوس" فأعلن من جانبه أن فرنسا تدخلت
ضمن س�ياق الق�رار  2085وامل�ادة  51من
امليث�اق ،هب�دف حتقي�ق ثالث�ة أم�ور :أوهل�ا:
وق�ف زح�ف املجموع�ات اإلرهابي�ة نح�و
اجلن�وب ،وثانيها :احلفاظ ع�ى حكومة مايل
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واس�تعادة وحدة أراضيها وسيادهتا الكاملة،
وثالثها :التحضري لنرش قوة التدخل اإلفريقية
املرخص هلا بموجب قرار جملس األمن(. )2

يض�اف إىل ذلك؛ وج�ود حوايل 6000
مواطن فرنيس يعيش�ون يف م�ايل ،ناهيك عن
ك�ون تنظيم القاع�دة واجلامعات اإلس�المية
املرتبطة به ُي ِعدّ الفرنسيني -من بني الغربيني-
أولي�ا للخط�ف( ، )3حي�ث اخت ُِط�ف
هد ًف�ا ًّ
مخس�ة فرنس�يني يف موريتاني�ا س�نة ،2008
ث�م اخت ُِطف املواط�ن الفرنيس "بي�ار كامات
 " Pierr Kametteيف 26نوفم�ر 2009
م�ن م�ايلُ ،
وأف ِرج عن�ه س�نة  )4(2010بدفع
م�رورا باختط�اف املهن�دس الفرنيس
فدي�ة.
ً
ال�ذي كان يعم�ل يف جم�ال العم�ل اإلنس�اين
"ميشال جريمانو "Germanea Michel
78عا ًم�ا يف 22يولي�و  2010ش�امل النيج�ر
ً
وص�وال
وإعدام�ه يف 27يولي�و ، )5(2010
إىل اختط�اف تنظي�م "القاع�دة يف املغ�رب
اإلس�المي" مخس�ة فرنس�يني ورهينة سادس
م�ن توغ�و وآخ�ر م�ن مدغش�قر م�ن موقع
الس�تخراج اليورانيوم يف أرليت تابع لرشكة
"أريفا" الفرنس�ية " "Arevaش�امل النيجر"
يف شهر سبتمر 2010؛ ثم اإلفراج عن اثنني
منه�م يف  ،2011يف ح�ني أفرج ع�ن األربعة
الباقني يف هناية .)6(2013

املواطن
تال ذلك اختطاف تنظيم القاعدة
َ
الفرن�يس س�ريج الزارفيت�ش ،م�ع مواط�ن
فرن�يس آخ�ر يدع�ى "فلي�ب ف�ريدون" (53
س�نة) بتاريخ 24نوفم�ر  2011من الفندق
ال�ذي كان�ا ين�زالن في�ه يف هومبوري ش�امل

اأطماع فرن�سا في اإفريقيا

ّ
التدخل في مالي في
يجب اأن يُ فهم
�سياق �سيا�سة هجومية في اإفريقيا
تتبعها فرن�سا في ال�سنوات االأخيرة
في اإطار تناف�سها مع الدول الكبرى
على النفوذ هناك
رشق�ي مايل ،واغتيل هذا األخري برصاصة يف
الرأس يف 19مارس  .2013إىل جانب ذلك
اس�تغلت احلكومة الفرنس�ية حادثة احتجاز
الرهائ�ن يف ع�ني أمناس (اجلزائ�ر) ،إلضفاء
الرشعي�ة ع�ى تدخله�ا ،معت�رة أن التهدي�د
اإلرهايب ال يس�تهدف فرنس�ا ،ب�ل املجموعة
الدولي�ة بأكملها ،لكون الرهائ�ن ينتمون إىل
جنس�يات خمتلفة ،وهذا ما س�هل من مهمتها
يف تعميم التهديد اإلرهايب(. )7

 .2االأ�سباب غير المعلنة للتدخل
الفرن�سي في مالي:
حقيقة مرد التدخ�ل الفرنيس يف مايل هي
املصال�ح الفرنس�ية يف منطقة غ�رب إفريقيا،
ألن مصاحلها يف مايل حمدودة بحكم حمدودية
اس�تثامراهتا فيه�ا مقارن�ة م�ع بل�دان إفريقية
أخ�رى ،إال أن مايل جزء من اإلقليم اجلغرايف
الذي تنش�ط في�ه فرنس�ا اقتصاد ًّيا ،وم�ن َث ّم
ّ
ف�إن أي هتديد ألمن واس�تقرار مايل ينعكس
وهيدد املصالح االقتصادية لفرنسا يف البلدان
املجاورة.

بن�ا ًء ع�ى ذلك؛ يعد الس�احل اإلفريقي
منطق�ة عب�ور إس�رتاتيجية مل�رشوع خ�ط

أنب�وب الغاز العاب�ر للصحراء ،ال�ذي يربط
النيجر ونيجرييا باجلزائر ،ويمتد عى مس�افة
4128ك�م بإمكانيات س�نوية تص�ل إىل 30
ملي�ار م�رت مكع�ب ،ينطل�ق م�ن واري يف
نيجريي�ا ويص�ل إىل ح�ايس الرم�ل باجلزائر،
م�رورا بالنيج�ر ،ويعم�ل ع�ى تزوي�د كامل
ً
أوروب�ا بام فيها فرنس�ا بالغ�از الطبيعي ،وقد
بدأت أعامل�ه يف  3يوليو  2009بعد االتفاق
املرم بني الدول الثالث (.)8

تتبوأ
ومن جهة أخرى فإن جارهتا النيجر ّ
عامليا يف إنتاج اليورانيوم بعد كندا
املرتبة الثالثة ًّ
وأسرتاليا بنسبة  % 87من اإلنتاج العاملي ،كام
أهنا تشغل املركز األول يف إفريقيا ،ويوجد هبا
أكر منجمى اليورانيوم شامل رشق العاصمة
نيام�ي ،ومها :منج�م أرليت ومنج�م أكوتا،
وتغطي ما نسبته  12%من احتياجات االحتاد
األورويب  ،UEإضاف�ة لذل�ك ف�إن فرنس�ا
تعتم�د ع�ى نح�و  75%م�ن الطاق�ة النووية
لتلبي�ة احتياجاهت�ا م�ن الكهرب�اء( ، )9حي�ث
تع�دّ رشكة "أريفا" الفرنس�ية  AREVAمن
أهم الرشكات املس�تخرجة لليورانيوم( )10يف
()12
النيجر يف منطقة "أرليت( ، )11وإيمورارين
" املحاذية ملنطقة أزواد شامل مايل .لذا فإن أي
حم�اوالت لتهدي�د اس�تقرار األوض�اع ونرش
الف�وىض يف النيج�ر واملنطق�ة املحيط�ة ُي َع�دّ
هتدي�دا ألم�ن فرنس�اًّ ،
ً
وخطا أمحر يس�تدعي
ُ
التدخل الفوري واحلاسم.
جتاوزه
ّ

ً
فض�ال عن ذل�ك ،فإن مايل جت�اور عد ًدا
م�ن ال�دول اإلفريقي�ة الت�ي تزخ�ر بث�روات
الغنية بالنفط ،إ ْذ
برتولية كبرية ،نحو موريتانيا ّ
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اأ�س ـ ــدر مجل�س االأمن الدولي قراره رق ـ ــم  2100بتاريخ 25اأبريل ،2013
يق�سي باإن�ساء  MINUSMAبعثة حفظ �سالم تابعة لالأمم المتحدة
في مالي ،يبلغ عدد اأفرادها اثني ع�سر ا ًألفا و�ست مئة �سخ�س .وبموجبه
�سحب ـ ــت فرن�سا قواته ـ ــا وطائراتها ،واأبقت على ج ـ ــزء منها بهدف توفير
االأمن في هذه المنطقة ،وتنفيذ عمليات مكافحة االإرهاب
حتصل رشكة "توتال" الفرنس�ية عى النصيب
ريا
األك�ر منه ،إضافة إىل امتالكه�ا خمزو ًنا كب ً
امله�م لصناعة الصلب يف أوروبا،
من احلديد ّ
إىل جان�ب حقول النف�ط اجلزائرية الت�ي ت َُعدّ
ريا للفرنسيني ( ،)13وكذلك ساحل
ً
مطمعا كب ً
الع�اج (ك�وت ديف�وار) الت�ي ُتع�دّ عاصم�ة
منطقة الفرنك اإلفريقي.

التدخ�ل يف م�ايل يف
ك�ام جي�ب أن ُيفه�م
ّ
س�ياق سياس�ة هجومي�ة يف إفريقي�ا تتبعه�ا
فرنس�ا يف الس�نوات األخرية يف إطار تنافسها
مع ال�دول الكرى عى النفوذ هناك؛ فالنفوذ
الفرن�يس أصبح عرض ًة للخطر بتنامي وبروز
قوى صاعدة جديدة حتاول السيطرة وفرض
نفوذه�ا ع�ى الق�ارة اإلفريقية عام�ة وغرهبا
بش�كل خاص كالصني واهلند والرازيل ،مما
ضيق من حلقة القوى التقليدية املستفيدة من
ّ
ثروات املنطقة ،التي كانت والتزال موجودة
يف املنطقة ،عى رأس�ها فرنسا وأمريكا وحتى
بريطانيا.
عالوة عى ّ
كل ما س�بق؛ هناك من ذهب
إىل ّ
أن هذا التدخل حماولة من الرئيس الفرنيس
"فرانس�وا هوالند" لتري�ف األزمات التي
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يعيش�ها املجتم�ع الفرن�يس نح�و اخل�ارج،
منه�ا األزم�ة االقتصادية الناجت�ة عن ضعف
التناف�س االقتصادي ،وتراج�ع الصناعات،
وارتف�اع اإلنفاق الع�ام ،إضاف�ة إىل ما ختلفه
األزمة األخرية من تبعات اجتامعية يف ارتفاع
نسبة البطالة(.)14

 .3ان�سحاب القوات الفرن�سية من
مالي:
بع�د انقض�اء اثن�ني وعرشي�ن يو ًما عى
الفرن�يس يف مايل،
التدخل العس�كري
بداي�ة
ّ
ّ
ّ
الفرن�يس فرانس�وا هوالن�د يف
ح�ل الرئي�س
ّ

مدينة تومبكتو بشامل مايل يف  2شباط/فراير
ٍ
القوات
 ،2013يف
إع�الن واضح عن نجاح ّ
وقوات
بقوات اجليش املا ّيل ّ
الفرنسية مدعومة ّ
من دول املجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا
يف حتقي�ق اهل�دف الرئي�س مل�ا أطلق�ت عليه
اهلر الوح�ي" ،وهو
فرنس�ا تس�مية "عملي�ة ّ
اس�تعادة الس�يطرة ع�ى امل�دن الرئيس�ة التي
وقع�ت يف قبض�ة املجموع�ات اإلس�المية
املتمردين الطوارق.
املتطرفة املتحالفة مع
ّ
ّ

أص�در جملس األم�ن الدويل ق�راره رقم
 2100بتاري�خ 25أبري�ل  ،2013يق�ي
بإنش�اء  MINUSMAبعث�ة حف�ظ س�الم
تابعة لألمم املتحدة يف مايل ،يبلغ عدد أفرادها
اثني عرش أل ًفا وس�ت مئة شخص .وبموجبه
سحبت فرنس�ا قواهتا وطائراهتا ،وأبقت عى
ج�زء منها هبدف توفري األمن يف هذه املنطقة،
وتنفيذ عمليات مكافحة اإلرهاب (.)15

باإلضاف�ة إىل الق�وات الفرنس�ية الت�ي
ستس�اند بعث�ة حف�ظ الس�الم الدولي�ة ف�إن

اأطماع فرن�سا في اإفريقيا

الص�ني ً
أيضا قررت إرس�ال  400جندي إىل
م�ايل حلفظ الس�الم فيه�ا ،وهذه امل�رة األوىل
التي تش�ارك فيها الق�وات املس�لحة الصينية
ضمن بعثة أممية حلفظ الس�الم( ، )16ذكر ذلك
مس�ؤول بوزارة الدف�اع الصيني�ة ،إضافة إىل
قوات ال�دول اإلفريقية البالغ عددها 6300
جندي.

مهام البعثة الدولية:
هت�دف بعث�ة األم�م املتح�دة

مهم�ة بعثة األمم املتحدة إلحالل
بدأت ّ
رس�ميا ي�وم
الس�الم واالس�تقرار يف م�ايل
ًّ
االثن�ني املوافق ل�ألول من يولي�و (،)2013
وبحس�ب ما نقله راديو (فرنس�ا الدويل) فإن
مه�ام البعثة هي ض�امن األمن يف اجلولة
ُأوىل
ّ
األوىل لالنتخاب�ات الرئاس�ية بتاري�خ 28
يولي�و  ،2013وقد ُن ِّظم احتف�ال يف عاصمة
مايل "باماكو" لتسليم البعثة األممية (مينوسام)
 MINUSMAمها ّمها اجلديدة.

 MINUSMAإىل حتقي�ق االس�تقرار يف ثانيًا :مواقف القوى الداخلية
املراك�ز الس�كانية الرئيس�ة ،ب�ام فيه�ا "غ�او ،واالإقليمية والدولية من التدخل
وكي�دال ،ومتبكت�و" ،وإع�ادة بس�ط س�لطة الفرن�سي في مالي:
الدول�ة عى مجي�ع أنحاء الب�الد ،ودعم تنفيذ
خريطة الطري�ق االنتقالية ،بام يف ذلك احلوار
الس�يايس الوطن�ي ،والعملي�ة االنتخابي�ة،
وتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها(.)17

تباين�ت مواق�ف ال�دول إزاء التدخ�ل
الفرن�يس العس�كري يف م�ايل ،فف�ي الوق�ت
الذي رفضت فيه عدد من الدول هذا التدخل
وفضلت املقاربة السياس�ية ،معترة مشكلتها
89 2015 AÉà°T

المقاالت  -الدرا�سات

عبير �سليغم

داخلي�ة حتتاج إىل حوار بني الس�لطة يف بامكو
واجلامع�ات اإلس�المية هناك -ب�ادرت دول
أخ�رى ومنظ�امت أممي�ة إىل مس�اندة التدخل
الفرن�يس يف م�ايل ،بدع�وى حمارب�ة التطرف
اإلس�المي ،واس�رتجاع س�يادة م�ايل ع�ى
أراضيها وتنمي�ة أقاليمها ،ومن املفيد يف هذه
الدراس�ة بيان مواقف هذه القوى عى النحو
اآليت:

 .1مواقف القوى الداخلية من
التدخل الفرن�سي في مالي:
قوب�ل التدخ�ل العس�كري الفرنيس يف
مايل بمواقف داخلية خمتلفة :مساندة ورافضة
وحمايدة ،توزعت بني احلكومة املركزية لدولة
م�ايل ،واجلي�ش واالنقالبي�ني ،واحل�ركات
املتمردة الداخلية.

الحكومة المركزية لدولة مالي:
يضاف إىل كل هذا التعقيد الذي متتاز به
أزمة مايل بام فيه التدخل العس�كري الفرنيس
األخ�ري -وج�ود أكث�ر م�ن رأس للس�لطة
يف باماك�و ،تتباي�ن مواقفه�م م�ن التدخ�ل
األجنب�ي ،فف�ي الوق�ت ال�ذي يس�تدعي
ويرح�ب في�ه الرئي�س االنتق�ايل "ديوكن�دا
ت�راوري" Doncoundé Traoré
وحكومت�ه هب�ذا التدخ�ل ،ويش�اطره يف هذا
التأييد رئيس ال�وزراء "ديارا"( - )18نجد من
ينظر إىل القوات اإلفريقية والتدخل األجنبي
عمو ًم�ا يف مايل بعني الريب�ة والتوجس ،منهم
قائ�د االنقالبي�ني النقي�ب "آمادو س�انوغو"
 Amadou Haya Sanogoصاح�ب
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النف�وذ األكر يف باماكو ،ال�ذي ّأكد أكثر من
مرة رفضه لوجود قوات أجنبية عى األرايض
املالي�ة ،وينظ�ر زعيم االنقالبي�ني إىل القوات
األجنبي�ة عى أهن�ا قوة دع�م حمتمل�ة لغريمه
الس�يايس ورشيكه يف السلطة الرئيس املؤقت
دوليا عى أنه
"ديوكندا تراوري" ،املعرتف به ًّ
الرئيس الرشعي ملايل(.)19

موقف حركات التمرد الرئي�سة:
أم�ا اجلامعات املس�لحة فرتى يف وجود
الق�وات الفرنس�ية باملنطق�ة ع�ودة جدي�دة
الحت�الل مناطق النفوذ القديم�ة؛ باعتبار أن
َ
ودول املنطقة
فرنس�ا احلريصة عى مصاحلها،
الرافض�ة ألي إصالح س�يايس؛ تس�عيان إىل
احل�د م�ن "حت�والت الربي�ع الع�ريب" ،وصدّ
ّ
تصاع�د اإلس�الميني يف املنطق�ة ،ب�ل ذهبت
ح�د أن احل�رب يف م�ايل
ه�ذه اجلامع�ات إىل ّ
"حرب صليبية" ضد املسلمني ،وعدّ ت ذلك
مسو ًغا لتصعيد أعامهلا وترير انتشارها (.)20
ِّ

أ ّم�ا "احلركة الوطنية لتحري�ر أزواد" فقد
تباين موقفها من التدخ�ل الفرنيس ،إذ أعلن
املس�ؤول يف احلرك�ة موس�ى آغ أس�اريد أن
عنارص احلركة "مس�تعدون ملساعدة" اجليش
الفرنيس يف التصدي للمجموعات املس�لحة
يف ش�امل البالد( ، )21وبالفع�ل ألقت القبض
�را ع�ى عنري�ن متش�ددين بارزي�ن:
ّ
مؤخ ً
أحدمها من "حركة أنص�ار الدين" الطوارقية
الس�لفية ،واآلخ�ر م�ن "حرك�ة التوحي�د
واجلهاد يف غرب إفريقي�ا" املرتبطة بالقاعدة،
ق�رب احل�دود م�ع اجلزائ�ر ،وس� ّلمتهام إىل
القوات الفرنس�ية ...كام انش�قّ عدد كبري من
ّ

اأطماع فرن�سا في اإفريقيا

القاعدة في بالد المغرب االإ�سالميAQMI
اأ�سدرت ً
بيانا بتاريخ 17مار�س  2013دعت
فيه "�سبـ ـ ــاب �سمـ ـ ــال اإفريقيا اإلـ ـ ــى محاربة
العلمانيين في بلدهـ ـ ــم واإعالن الجهاد في
مالـ ـ ــي ...و�سـ ـ ـ ّـد هجمة فرن�سـ ـ ــا ال�سليبية،
ودحر عمالئها في المنطقة"...
قيادات "حركة أنصار الدين" الذين ش�جبوا
حتال�ف احلركة مع ّ
املتطرفة املرتبطة
املنظ�امت
ّ
ً
تنظيام جديدً ا حتت اس�م
وأسس�وا
بالقاعدةّ ،
"حرك�ة أزواد اإلس�المية" ،يف حماولة لترئة
أنفسهم من ّ
كل ما هو مرتبط بالقاعدة(. )22
ومن اجلدي�ر بالذك�ر ّ
أن "احلركة الوطنية

 2013دع�ت فيه "ش�باب ش�امل إفريقيا إىل
حمارب�ة العلامني�ني يف بلده�م وإع�الن اجلهاد
وص�د هجم�ة فرنس�ا الصليبي�ة،
يف م�ايل...
ّ
ودح�ر عمالئه�ا يف املنطق�ة ،"...وي�أيت هذا
البي�ان ليؤكد رغب�ة التنظي�م يف جتنيد عنارص
جديدة من املنطقة لدعم حضورها وقدراهتا،
ويعكس ً
أيضا رغبتها يف توسيع نطاق رضب
املصال�ح الفرنس�ية باملنطق�ة ،كام مح�ل البيان
رسالة إىل خمتلف احلركات اإلسالمية املعتدلة
يف املنطق�ة من أجل دع�م احلركات اجلهادية،
وع�دم ت�رك الس�احة للتي�ارات "العلامني�ة"
رحب كثري من هذه احلركات بالتدخل
بعدما ّ
()23
العسكري الفرنيس يف شامل مايل .

 .2مواقف القوى االإقليمية من
لتحري�ر أزواد"  MNLAانته�زت فرص�ة
التدخل الفرن�سي في مالي:

التدخل العس�كري الفرنيس من أجل العودة
ّ
بقوة يف منطقة "كي�دال" التي تعدّ
إىل املي�دان ّ
قوة فعلية
معقلها التقليدي ،وفرض وجودها ّ
رشقي مايل ،بعد أن طردهتا احلركات
يف شامل
ّ
املتطرف�ة؛ حيث رفض�ت دخول
اإلس�المية
ّ
ّ
مالي�ة إىل م�دن "كي�دال ،وتس�اليث،
ّ
ق�وات ّ
واخللي�ل ،وحتى منطقة ت�ني زاواتني" املالية،
خش�ية قي�ام عنارصه�ا بعملي�ات انتقامي�ة
ض�د الطوارق وع�رب املنطقة ،ع�ى نحو ما
ق�ام به م�ن تصفي�ات عنرية خ�الل حرب
تس�عينيات القرن املايض ،ورحبت يف املقابل
الفرنسية
القوات
بالقوات التشادية إىل جانب ّ
ّ
واإلفريقية.
أم�ا القاعدة يف بالد املغرب اإلس�المي
 AQMIفأص�درت بيا ًنا بتاريخ 17مارس

ل�كل دولة سياس�تها اخلاص�ة يف اختيار
املوقف الذي تراه خيدم مصاحلها ،وسنحاول
هنا معرفة موقف كل دولة عى حدة ،مرزين
بش�كل أدق مواق�ف ال�دول املتامخ�ة مل�ايل،
كدولة اجلزائر وموريتانيا وغريمها ،باعتبارها
تأث�را هب�ذا التدخ�ل ،وأكث�ر عرض�ة
أكث�ر
ً
المت�داد األزم�ة إليه�ا ،ومل�ا هلذه ال�دول من
رواب�ط جغرافية ،وامت�دادات عرقية مع مايل
(مجاعات إثنية مشرتكة).

موقف االتحاد االإفريقي من التدخل
الفرن�سي في مالي:
رح�ب االحت�اد اإلفريق�ي بتعيني رئيس
وأعضاء جلنة املصاحل�ة واحلوار باميل ،مؤكدً ا
أن�ه "يتابع ع�ن كثب تطور الوضع الس�يايس
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تباين ـ ــت مواقف الطبق ـ ــة ال�سيا�سية الموريتانية م ـ ــن التدخل الع�سكري
الفرن�س ـ ــي في ال�سمال المالي ،ففي حي ـ ــن رف�ست الحكومة اإعالن موقف
محدد منهَّ ،عده ُج ّل اأحزاب المعار�سة ”ا�ستعما ًرا ً
جديدا“ ،ودعت فرن�سا
الحترام ال�سيادة المالية ،وترك معالجة الم�سكالت االإفريقية لالأفارقة
وع�دّ االحت�اد يف بيان�ه
واألمن�ي بالب�الد"َ ،
الصادر بأديس أبابا أن "هذه التعيينات تشكل
خطوة ها ّمة نحو تفعيل هذه اللجنة ،وإنعاش
مسلس�ل احل�وار واملصاحل�ة ال�رضوري بني
خمتل�ف مكون�ات الش�عب امل�ايل" ،وج�دد
االحت�اد تأكي�د "التزام�ه م�ن أج�ل العملي�ة
مع�را ع�ن اس�تعداده م�ن
السياس�ية ب�اميلً ّ ،
خالل البعثة الدولية لدعم مايل بقيادة إفريقية
لدعم هذا املس�ار من أجل املسامهة يف خروج
الب�الد م�ن أزمته�ا احلالية" ،وحث�ت املنظمة
ً
أيض�ا الس�لطات املالي�ة ع�ى "متك�ني اللجنة
م�ن مجيع الوس�ائل الالزمة ...داعي�ة املاليني
إىل تقدي�م الدع�م الرضوري هل�ا حتى تؤدي
املهم�ة املوكولة إليها من أجل املصلحة العليا
ّ
للبالد" ،وكانت "جلن�ة املصاحلة واحلوار" يف
مايل قد است ِ
وع ِّني
ُحدثت يف  6مارسُ ،2013
أعضاؤها الثالثون الس�تعادة الروابط داخل
املجتمع املايل وتعزيزها (.)24

مواقف الدول االإفريقية من التدخل
الفرن�سي في مالي:
يف بي�ان مواق�ف ال�دول اإلفريقي�ة م�ن
التدخ�ل الفرن�يس يف م�ايل س�نحاول عرض
مواقف بعض ال�دول املتامخة هلا( :موريتانيا،
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النيج�ر ،بوركينافاس�و ،اجلزائ�ر) ،باعتبارها
ال�دول األكثر عرض�ة للتهديد ،م�ع إمكانية
وصول عدوى األزمة إليها ،بسبب حدودها
املتصل�ة التي تربطها بالدولة املس�تهدفة ،عى
غرار باقي دول منطقة الساحل اإلفريقي .

موقف موريتانيا:
أعلن�ت موريتاني�ا أهن�ا ل�ن تنخ�رط يف
عملية التدخل العس�كري ،إال إذا استهدفت
اجلامع�ات اإلرهابية أراضيه�ا ،إ ْذ تتخوف يف
حال�ة التدخ�ل العس�كري الفرن�يس يف مايل
جغرافيا نحو
من انتقال اجلامع�ات اإلرهابية
ًّ
نظ�را المت�داد حدوده�ا م�ع مايل
أراضيه�اً ،
الت�ي تقدر ب��� 3311كم ،ف�ال يمكنها محاية
كل هذه احلدود الطويلةً ،
فضال عن حمدودية
قواهتا عد ًدا وعت�ا ًدا ( .)25كام ّأكدت موريتانيا
وحدة م�ايل ،ورضورة مواجه�ة "اإلرهاب"
واجلريمة ّ
املنظمة بكل الس�بل ،مع الدعوة إىل
فت�ح حوار بني مجيع الفرق�اء يف مايل الحتواء
لتخوفها
الن�زاع ،وأغلقت حدودها مع مايلّ ،
حت�ول البلد إىل م�الذ للجامعات
م�ن احتامل ّ
اجلهادي�ة يف ح�ال مهامج�ة بع�ض الق�وى
اإلقليمي�ة هل�ا( ، )26وه�ذا ما دفعه�ا لالكتفاء
بفت�ح نق�اط حم�دودة الس�تقبال الالجئ�ني
النازحني من شامل مايل.
ُيض�اف إىل ذل�ك أن موريتاني�ا تتم ّت�ع
بعالق�ات حتا ُل�ف قوية مع "احلرك�ة الوطنية
لتحري�ر أزواد" الداعي�ة الس�تقالل اإلقليم،
والت�ي تع�ارض التدخل العس�كري ،وتعدّ ه
وتلوح بالعودة إىل التحالف
غز ًوا
ْ
أجنبيا ،بل ِّ
ًّ

اأطماع فرن�سا في اإفريقيا

م�ع اجلامعات اإلس�المية املس�لحة ،ملواجهة
هذا التدخل(. )27

إضاف�ة مل�ا س�بق تباينت مواق�ف الطبقة
السياس�ية املوريتانية من التدخل العس�كري
الفرنيس يف الش�امل امل�ايل ،ففي حني رفضت
احلكوم�ة إع�الن موقف حمدد من�ه ،عدَّ ه ُج ّل
”استعامرا جديدً ا“ ،ودعت
أحزاب املعارضة
ً
فرنس�ا الحرتام الس�يادة املالية ،وترك معاجلة
املشكالت اإلفريقية لألفارقة.

موقف النيجر:

مل ُخت ِ�ف احلكومة النيجريية اس�تعدادها
للمشاركة بوحدات من قواهتا املسلحة يف أي
جمهود عس�كري إقليمي أو دويل؛ س�ع ًيا منها
لطرد القاعدة من الشامل ،وإجهاض مرشوع
ً
انتهاكا ملب�ادئ االحتاد
االنفص�ال الذي يع�دُّ
تن�ص ع�ى اح�رتام احلدود
اإلفريق�ي الت�ي
ّ
املوروثة عند نيل االس�تقالل ،واملحافظة عى
وحدة أرايض مايل(. )28

موقف بوركينافا�سو:
ن�رشت بوركينافاس�و  160جند ًّي�ا يف
"ماركاال"( )29وس�ط مايل ،لتصب�ح ّأول قوة
تنض�م إىل قوات فرنس�ا
م�ن غ�رب إفريقي�ا
ّ
وم�ايل يف مواجهة متش�ددين يس�يطرون عى
اجلزء الشاميل من البالد ،وهذا ّ
يؤكد مساندهتا
للتدخل الفرنيس ووقوفها معه.

موقف الجزائر:
ترتكز السياس�ة اخلارجية اجلزائرية عى
ثالثة مبادئ رئيس�ة :أوهلا دعم حق الشعوب
يف تقرير مصريها ،وثانيها الدفاع عن القضايا

العادلة باس�م القان�ون ال�دويل ،وثالثها عدم
التدخل يف الش�ؤون الداخلية للدول ( )30مع
اخلاص للدول.
اإلقرار بمبدأ االستقرار
ّ

وبناء عى ذلك ،اعتمدت الدبلوماس�ية
اجلزائري�ة يف تعامله�ا م�ع م�ا ح�دث يف مايل
ع�ى ثالث�ة حم�اور أساس�ية ،يتقدمه�ا احل�ل
الس�لمي الداخي من دون أي تدخل أجنبي،
واح�رتام الوح�دة الرتابي�ة مل�ايل ،حيث ترى
اجلزائ�ر أن أي تدخ�ل أجنب�ي ُيع�دّ هتدي�دً ا
ألم�ن واس�تقرار اجلزائ�ر ،ثم تفعي�ل املحور
الث�اين وهو التفاوض مع مجيع أطراف األزمة
السياس�ية املالي�ة يف الداخل واخل�ارج ،بعيدً ا
ع�ن أي حساس�يات سياس�ية ،أو أح�كام
وهواجس مسبقة .ويتمثل املحور الثالث من
اإلسرتاتيجية اجلزائرية يف مبدأ احلوار املبارش
م�ع مجيع األط�راف الفاعل�ة يف األزمة ،وهو
ما جس�دته الزيارة الرس�مية لرئيس احلكومة
املالي�ة لوزير خارجي�ة اجلزائ�ر ،إضافة لوفد
من "حرك�ة أنصار الدين" إح�دى اجلامعات
املس�لحة يف ش�امل مايل ،وزيارة وفود رسمية
إفريقية أخرى من دول اجلوار ،وهذا ّأكد قوة
اجلزائر وفاعليتها يف حل أزمة مايل(. )31

 .3مواقف القوى الدولية من التدخل
الفرن�سي في مالي:
إىل جان�ب م�ا ُع�رض س�اب ًقا م�ن
مواقف الق�وى الداخلي�ة واإلقليمية ،كانت
للق�وى الك�رى ردود فع�ل ومواق�ف جت�اه
التدخ�ل الفرن�يس ،إ ّ
ال أهن�ا مل ت�رتاوح ب�ني
املس�انِد له واملع�ارض؛ بل امت�ازت باملوافقة
فج ّل ال�دول الغربي�ة كان مع هذا
األغلبي�ةُ ،
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التدخ�ل العس�كري ،إ ّ
ال أن االخت�الف كان
بش�أن مس�اندهتا بالق�وات العس�كرية ،إذ
اقترت مس�اعداهتا عى الدعم اللوجيستي
بالطائرات ،والدعم الطبي ،والتدريبي.
وفيام يأيت بيان لذلك:

موقف الواليات المتحدة االأمريكية:
ثم�ة نوع من املزاوج�ة بني القوة
أصب�ح ّ
الناعم�ة Soft Powerوالق�وة الصلب�ة
 Hard Powerداخ�ل الوالي�ات املتحدة
األمريكي�ة ،فهن�اك جمموع�ة ق�وى ترس�م
السياسة اخلارجية األمريكية ،منها:
"املرك�ب الصناع�ي العس�كريThe
" military industrial complex
الذي م�ن مصلحت�ه أن تكون هن�اك أزمات
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وحروب ،من أجل رفع نس�بة بيع األس�لحة
للدول التي متتلك موارد نفطية كبرية.

أما املركب الثاين فهو "اجلامعات النفطية
 "Oil groupsداخ�ل الوالي�ات املتح�دة
األمريكي�ة ،ال�ذي يعم�ل ع�ى إجي�اد قواعد
عس�كرية ،للحف�اظ ع�ى التموي�ل النفطي،
والضغط ع�ى الدول اآلس�يوية للرضوخ يف
سياستها اخلارجية ،وإعادة بناء النظام الدويل
اجلديد.
ع�الوة ع�ى ذل�ك؛ اجلامع�ات األخ�رى
فنذك�ر منه�ا "الل�ويب اإلرسائي�ي Israeli
 "lobbyال�ذي هي�دف إىل جتزئ�ة ال�دول
اإلقليمي�ة ،التي تقف حاجزً ا يف طريق متدّ ده،
والتطبي�ع يف املنطقة ،كام ه�و احلال يف العراق
مؤخرا (.)32
والسودان وليبيا
ً

اأطماع فرن�سا في اإفريقيا

أم�ا بخص�وص األزم�ة ش�امل م�ايل
غ�ريت الوالي�ات املتح�دة األمريكية
فق�د ّ
موقفه�ا ،معلن�ة دعمه�ا للح�ل العس�كري
ال�ذي تطرح�ه جمموع�ة غ�رب إفريقي�ا يف
اإلقلي�م لط�رد اجلامع�ات املس�لحة الت�ي
تس�يطر علي�ه من�ذ ش�هر م�ارس ،2012
وق�ال كات�ب الدول�ة األمريك�ي املس�اعد
ويلي�ام برينز يف مؤمت�ر صحفي عقده يف مقر
الس�فارة األمريكية يف اجلزائر إن واش�نطن
ق�د تدع�م أي تدخ�ل عس�كري إفريق�ي
حمتم�ل يف ش�امل م�ايل ،يف ح�ال إخف�اق
املس�عى الس�يايس .وه�ذا ما ح�دث ً
فعال،
حيث س�اندت أمري�كا الق�وات الفرنس�ية
لوجس�تيا ،بطائرات للنقل
املتدخل�ة يف مايل
ًّ
وأخ�رى للتجس�س ،وتدري�ب اجلي�ش
رصح وزي�ر الدف�اع األمريك�ي
امل�ايل ،إ ْذ ّ
"لي�ون بانيت�ا" أن بالده س�رتكز عى تقديم
دع�م لوجس�تي حم�دود ،ودع�م يف جم�ال
االس�تخبارات لفرنسا ،فيام رصحت كذلك
سفرية الواليات املتحدة لدى األمم املتحدة
"سوزان رايس" عن الثقة الكاملة بفرنسا،
مش�يدة بكون ''الفرنس�يني عاجلوا ،وحلسن
احلظ ،التهديد اإلس�المي بطريق�ة ِمهنية''،
لكنه�ا قالت :إن بالدها ''تبق�ى غري متفائلة
من قدرة القوات املالية وحلفائها من غرب
إفريقيا يف اس�تعادة ش�امل مايل'' (.)33

موقف دول االتحاد االأوربي:

اخلارجي�ة كاتري�ن آش�تون .أم�ا بريطانيا فقد
انقس�م ال�رأي فيه�ا ب�ني اجلن�اح العس�كري
واجلناح الس�يايس ،إذ ّ
حذر العس�كريون من
التدخ�ل يف مايل ،مقدّ مني س�ببني عى األقل،
أوهل�ام أن الق�وة العس�كرية الريطانية املدربة
عى احلروب يف اخلارج متناثرة يف أنحاء شتى
من العامل ،وليس لدى بريطانيا عدد كاف من
طائريت نقل
الطائ�رات ،بدليل أهنا اس�تدعت
َ
من أفغانس�تان لنقل املؤن الفرنسية إىل قواهتا
يف مايل ،بل إن الطائرة األحدث التي ختصصها
بريطانيا ع�ادة حلاالت طارئة تعطلت يف أول
رحل�ة هلا يف باريس ،األمر الذي يش�ري إىل أن
القوات العسكرية الريطانية ليست يف وضع
يسمح هلا بالتدخل املبارش أو الواسع(. )34

ويف املقاب�ل؛ مل خيتلف املوقف األملاين عن
موقف دول االحتاد األوريب ،إذ أعلنت أملانيا
تأييده�ا للتدخل العس�كري الفرنيس ،وجاء
عى لس�ان وزير اخلارجية جيدو فيس�رتفيليه
أن�ه(" : )35يتع�ني ع�ى أورب�ا اس�تعادة األمن
ب�اميل ،وأن بالده ق�د تقدّ م الدع�م من خالل
تدريب عسكري لبعثة إفريقيا".
وبناء عى ما تقدم فإن أغلب دول االحتاد
األوريب كان�ت مؤي�دة للتدخ�ل العس�كري
الفرنيس يف مايل ،وقدّ مت ّ
كل منها مساعدات
عس�كرية لوجيستية إىل فرنس�ا يف حرهبا ضد
املتمردي�ن األصولي�ني ،إ ّ
ال أهنا مل تش�ارك يف
العمليات القتالية بالقوات العسكرية.

وع�ى املس�توى األوريب حظ�ي التدخل خاتمة:

العس�كري الفرنيس بدعم واسع من االحتاد،
وذلك وفق بيان صادر عن مسؤولة العالقات

وجدت فرنس�ا يف احل�رب عى اإلرهاب
سياسيا وعسكر ًّيا
تدخلها
حجة قو ّية لتسويغ ّ
ّ
ًّ
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مت�ر بأزمات ،وليس
يف ال�دول اإلفريقية التي ّ

اإلفريقي�ة يف مطل�ع التس�عينيات م�ن القرن

احلقيق�ي وراء اندفاع فرنس�ا وإرصارها عى

عالوة عى ذلك؛ القى التدخل الفرنيس
ً
قب�وال م�ن الق�وى الك�رى ،وع�ى رأس�ها

خاف ًيا أن املصالح اإلس�رتاتيجية هي الس�بب
أن تك�ون ح�ارضة بق�وة يف قل�ب احل�دث
اإلفريق�ي ،رغ�م خط�ورة الوض�ع ،ورغ�م

ضعف الدعم اخلارجي هلا.

العرشين ،وهو" :إفريقيا لإلفرقيني".

مرورا بالدول
الواليات املتحدة األمريكي�ة،
ً
األوربي�ة ،وحتى الصني واإلم�ارات العربية

متاي�زت مواق�ف ال�دول اإلفريقي�ة جتاه

املتحدة ،وذلك بفضل تعبئة فرنسا للمجتمع

بالقوات العس�كرية ،وأخرى اكتفت بتقديم

جيس�د
األم�ن والس�لم واالس�تقرار ،وه�ذا ّ

التدخل الفرنيس ،منها من س�اندت التدخل

املس�اعدات االقتصادي�ة واالجتامعي�ة،
واس�تقبال الالجئ�ني وإس�عافهم .ويف ظ�ل

غي�اب آلية أمنية إفريقية مش�رتكة ،أو جهوية
فعال�ة ،يمك�ن تطبيق الش�عار ال�ذي حيلم به

اإلفريقي�ون من�ذ تأس�يس منظم�ة الوح�دة

الهوامش والمراجع:
 - 1عزمي بشارة ،أزمة مالي والتدخل الخارجي ،المركز
العربي لألبحاث ودراس��ة السياسات ،تاريخ دخول

الموقع ،)2015-10-10( :من الرابط http:// :

www.dohainstitute.org

ال�دويل ،بحج�ة مكافحة اإلره�اب ،وتوفري

حالة من تعميق صورة نموذج الدولة اهلش�ة
والفاش�لة  ،Failed Stateهب�دف إع�ادة

ترتي�ب البني�ة السوس�يولوجية للمنطق�ة،
وإع�ادة توزيع املوارد احليوي�ة بني الرشكات
املتعددة اجلنسيات.

الساحل؟ أوراق كارينغي ،العدد  ،112مايو،2010
ص.9
5

Christophe Boislouvier" le Mali-

simple spectateur" Jeune Afrique n°2634
. p 34 2011/07/9

- 6حازم فودة ،مالي الرهائن الفرنسيون والطريق
المسدود ،األهرام اليومي ،صادرة بتاريخ-11-23 ( :

Le ministre de la Défense rencontre - 2

 ،)2012ص.4

SERVAL Ministére De La Défense

النيوكولونيالي تجاه إفريقيا ...التدخل الفرنسي في

des militaires engagés dans l’opération

 - 7عبير شليغم ،التدخل الفرنسي في مالي" ،البعد

Dossier De Presse vendredi 25 janvier

مالي" ،آفاق سياسية( ،القاهرة :المركز العربي للبحوث

 - 3فريدوم أونوها ،التدخل العسكري الفرنسي اإلفريقي

 - 8عبير شليغم ،المرجع نفسه ،ص.33

،http://studies.aljazeera.net/reports

تاريخ دخول الموقع ،)2015-10-22 ( :من الرابط:

. 2013 p 3

في مالي والمخاوف األمنية المتفاقمة ،من الرابط:

تاريخ دخول الموقع.)2015-10-14( :

- 4جان بيار فيليو ،هل تصبح القاعدة إفريقية في منطقة
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والدراسات ،العدد ،14فيفري  ،)2015ص.32

 - 9حمدي عبد الرحمن ،فرنسا وإعادة غزو إفريقيا،
http://www.aljazeera.net

Issouf ag Maha ’’La Malédiction de - 10

اأطماع فرن�سا في اإفريقيا

l’Uranium –le Nord Niger Victime de Ses

http://www.noqta.info/page-48013-

Richesses : Le Compte a Rebours d’une

ar.html

Catastrophe Annoncée.’’Areva à Arlit et
Akokan Depuis 40 ans ‘’ 2008: en ligne

 - 19التدخل الفرنسي في مالي :األسباب والمآالت،
مركز الجزيرة للدراسات ،تاريخ دخ��ول الموقع:

: www.tchinaghen : Tchinaghen /40

( ،)2015-10-17من الرابطhttp://studies. :

2015

 - 20إدري��س لكريني ،أح��داث مالي بين خطورة

-10-Pourcent .numeric consulté le : )12
 - 11أرليت مدينة صناعية بمنطقة أغاديس شمالي دولة

النيجر ،تبعد 200كم إلى جنوب الحدود الجزائرية،

وعلى بعد  60كم شمال منجم إيمورارين لليورانيوم،

تشتهر بمناجم استخراج اليورانيوم الذي يشكل نحو
 90%من قيمة صادرات النيجر.

ُ - 12ي َعدّ منجم "ايمورارين" الواقع في شمال النيجر

ثاني أكبر منجم إلنتاج لليورانيوم في العالم ،واألكبر

إفريقيا ،و ُيقدَّ ر إنتاجه بحسب تقديرات أريفا العمالقة
ًّ
بنحو  5أالف طن من اليورانيوم سنو ًّيا ،وتبلغ استثمارات
المنجم ما يقرب من  1،2مليار يورو.

Luis Sémon Alexander Mattelaer- 13

Amelia .Une stratégie cohérent de l’UE
pour le sahel en ligne : http ://www.

-europarl.europa.eu consulté le : ) 15
. )2015-10

 - 14إدريس لكريني ،أحداث مالي بين خطورة الوضع

وتعدّ د المواقف ،مركز راشيل ك��وري-10-05( ،
.)2015

 - 15عبير شليغم ،مرجع سابق ،ص.38

aljazeera.net/positionestimate

الوضع وتعدّ د المواقف ،من الرابطhttp://www. :

 ،alarabiya.neتاريخ دخول الموقع-10-15( :
.)2015

 - 21تقدُّ م للمسلحين ودعم دولي لتدخل فرنسا بمالي،

من الرابط ،http://www.aljazeera.net :تاريخ
دخول الموقع.)2015-10-14 ( :

 - 22عزمي بشارة ،مرجع سابق.

 - 23إدريس لكريني ،مرجع سابق.

 - 24االتحاد اإلفريقي يرحب بتعيين لجنة المصالحة
بمالي ،الخبر ،صادرة بتاريخ ،)2013-4-16 ( :ص.6

 - 25عبد النور بن عنتر ،اإلستراتيجية المغاربية حيال

أزمة مالي ،مرجع سابق ،ص.4

 - 26عبد الله ممادو باه ،آفاق الوضع األمني والسياسي

في شمال مالي ،من الرابطhttp://studies. :

 ،aljazeera.net/reportsتاريخ دخول الموقع( :
.)2015-10-15

المرتقبة في أزواد..
 - 27محمد أبو المعالي ،الحرب ُ
خيارات مفتوحة وهواجس متعددة ،من الرابط:

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/
 ،.contentتاريخ دخ��ول الموقع-10-13 ( :

 - 16محمد دالع ،مالي تتجه نحو تأجيل االنتخابات

.)2015

ص.7

 - 29تبعد 237كم عن عاصمة مالي 'باماكو'.

الرئاسية ،الخبر ،صادرة بتاريخ،)2013-6-29( ،

 - 28عبد الله ممادو باه ،مرجع سابق.

 - 17مجلس األمن يقرر نشر بعثة حفظ سالم في مالي،

نص ميثاق األمم المتحدة في المادة  27 /على
َّ - 30

 ،)2015-10من الرابطhttp://www.un.org/ :

نص عليه العديد من مواثيق المنظمات اإلقليمية ،مثل
ما َّ

 - 18آخر المستجدات في دولة مالي ،مركز اإلعالم،

 - 31عبد النور بن عنتر ،مرجع سابق ،ص.5

وكالة أنباء األمم المتحدة ،تاريخ دخول الموقع-25( :

عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة ،وهو

.arabic/news/story

جامعة الدول العربية ،ومنظمة الوحدة اإلفريقية.

تاريخ دخول الموقع ،) 2015-10-11 ( :من الرابط:

 - 32سارة حميدي ،صايج :رفض الجزائر "المناولة"
97 2015 AÉà°T

المقاالت  -الدرا�سات

في درء اإلرهاب نابع من إنكارها ألي تواجد عسكري

 - 34جميل مطر ،أزمة مالي مقدمة ألزمات أخرى في

http://www.radioalgerie.dz/ar/index.

الرابط ،http://rcssmideast.org :تاريخ دخول

أجنبي بالساحل ،اإلذاع��ة الجزائرية ،من الرابط:

المنطقة ،المركز اإلقليمي للدراسات اإلستراتيجية ،من

 ،php?option=comتاريخ دخول الموقع-13( :

الموقع.)2015-10-21( :

 - 33عاطف ق��دادرة  ،مجلس األمن يؤيد التدخل

مالي ومواقف األطراف اإلقليمية والدولية ،آفاق إفريقية،

صادرة بتاريخ ،)2013-1-16( :ص.4

العدد ،2013 ،37ص.109

.)2015-10

الفرنسي ،وواشنطن تشك في قدرة األفارقة ،الخبر،

á`` ` ` `«` `côJ á`` ` ` ` ` `jDhQ 98

 - 35عادل عبد الصبور حسن ،التدخل العسكري في

الهيئة العامة لالستعالمات ،القاهرة ،المجلد،11

