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  تشكـــــرات
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الحمد هللا الذي أعاننا على إكمال هذه المذكرة  الحمد هللا الذي أعاننا على إكمال هذه المذكرة  الحمد هللا الذي أعاننا على إكمال هذه المذكرة  الحمد هللا الذي أعاننا على إكمال هذه المذكرة          ....الدينالدينالدينالدين    مممميو يو يو يو     إلىإلىإلىإلى    تبعه بإحسانتبعه بإحسانتبعه بإحسانتبعه بإحسان
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        سياسية الذين واكبوا أطوار دراستي  سياسية الذين واكبوا أطوار دراستي  سياسية الذين واكبوا أطوار دراستي  سياسية الذين واكبوا أطوار دراستي  

        وكل من ساهم من قريب او بعيدوكل من ساهم من قريب او بعيدوكل من ساهم من قريب او بعيدوكل من ساهم من قريب او بعيد
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يعترب الوجود الفرنسي يف القارة األفريقية بصفة عامة ويف منطقة الساحل األفريقي بصفة خاصة قدمي إذ 
وبعد إعالن إستقالل دول , طق عديدة يف القارة يرجع إىل العهود اإلستعمارية أين كانت فرنسا تسيطر على منا

هذه األخرية بقيت مرتبطة بالكيان الفرنسي من خالل إتفاقيات أمنية أبقت على اإلرتباط بني فرنسا ودول عديدة 
مسحت هلا بالتدخل يف شؤوا الداخلية وفقا موعة من األليات متكنها من تنفذ سياستها األمنية فيها ,يف إفريقيا 

ه السياسة عرفت تطورا كبريا بعد احلرب الباردة أين مت إدراج أليات تقوم على مفهوم حتقيق األمن اإلنساين  هذ
إال ان هذه السياسة تبقى جمرد خطابات تسوقها إدارات صناعة .ومساعدة الدول الفاشلة على النهوض بنفسها 

  .القرار الفرنسي لتربير وجودها بإفريقيا
إلسرتاتيجية إلفريقيا وخاصة الساحل اإلفريقي اليت تعدها فرنسا كمنطقة نفوذ هلا يف موقعها تكمن امليزة ا      

اجلغرايف واجليوبولتيكي فهي تطل على كل من احمليط األطلسي الذي لعب دورا حمددا يف توازن القوى العظمى 
  .وذلك من خالل إسرتاتيجية الردع املتبادل

تيكية على املستوى الداخلي يف ظاهرة معاناة جمتمعاا من الصراعات املختلفة اليت كما تبدوا أمهيتها اجليوبول       
مما سبب هلا أزمات مستمرة للعديد من دوهلا ومما جعلها هدفا لتواجد , عادة من يتخللها اجلوؤ إىل العنف 

الباحثة , ألجنبية األخرى او التدخالت ا) الفرانكونية(األجنيب كفرنسا اليت ماتزال تدير العديد من شؤون دوهلا 
على املستوى اخلارجي فإا تكمن يف تسهيل العبور اجلوي والبحري إىل , عن مناطق نفوذ هلا كالواليات املتحدة 

حبيث ال زالت تعترب املنطقة الثالثة .دول العامل ومامتثله من موارد ومن أسواق مهمة السيما بالنسبة لتجارة السالح
وعليه فإن هاجس فرنسا قد تظل على املستوى اإلسرتاتيجي يكمن يف كيفية , ل األسلحة عامليا يف ميدان تباد

  .ضمان إستمرارية نفوذها يف إفريقيا
إن متسك فرنسا بأمهية هاته املنطقة وإختاذها منطلقا من أهم منطلقات اإلرتكاز إلسرتاتيجيتها الشاملة       

 للحصول على مزيد من الثروات وتأمني األسواق ومحاية مصاحلها يفملواجهة الدول الكربى يف عامل اجلنوب سبيال 
قد أدى إىل تأجيج ظاهرة التنافس والصراع حول منطقة الساحل , أفريقيا ومنطقة الساحل األفريقي خاصة  

األفريقي الىت تعد حمط أنظار القوى الكربى كما أدى ذلك إىل بروز قوى فاعلة أخرى تطمح لبسط نفوذها 
  ).الدورالروسي , الدور الصيين ( مصاحلها كذلك يف هاته املنطقة وتأمني 
وهنا سيتم الرتكيز على التدخل العسكري الفرنسي يف مايل الذي جاء حتت ذرائع عديدة ويف معظمها        

منطقة وقف ديدات اجلماعات املتطرفة يف مايل أو القضاء عليها كليا يف : ذرائع سياسية أكثر منها قانونية مثل 
وإستنجاد احلكومة املالية بفرنسا حلمايتها من اهلجوم عليها من طرف هذه , الساحل وبالد املغرب العريب 

ووجود دواعي إسرتاتيجية لدى الدولة الفرنسية ودول منطقة الساحل واملتمثلة يف عدم إعطاء الفرصة , اجلماعات 
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أو منع فرنسا أو دول الساحل من ) ذهب-نفط–نيوم يورا(للجماعات املتطرفة لإلستيالء على ثروات املنطقة 
مث ذريعة التدخل حلماية املدنيني من خطر اجلماعات املتطرفة وكل هذا إنطالقا من قرار جملس األمن , إستغالهلم

من ميثاق األمم املتحدة رغم هذه الذرائع يبقى التدخل العسكري الفرنسي  51املستند على املادة  2085رقم 
  .ل تساؤل حول مدى شرعيته وأهدافه يف مايل حم

  :إشكالية الدراســــــــــــــــــة 

شهدت منطقة الساحل األفريقي تطورات أمنية خطرية يف السنوات األخرية مما أدى بفرنسا إىل ضرورة إختاذ 
أثار الكثري  وكان أبرز مثال على ذلك التدخل العسكري الفرنسي يف مايل الذي, سياسة أمنية إجتاه هاته املنطقة 

  :وبناء على ذلك نطرح اإلشكال التايل .من التساؤالت 

خالل التدخل العسكري في منطقة الساحل األفريقي خاصة من اإلستراتيجية  هاأهدافهل حققت فرنسا 

  في مالي ؟

  :وتطرح ضمن هاته اإلشكالية تساؤالت فرعية

  رادية ؟بصفة إنفكان التدخل العسكري يف مايل بقيادة فرنسا ملاذا - 1

  ؟ أمهية منطقة الساحل األفريقيتكمن أين - 2

  ملاذا كان موقف اإلحتاد األورويب مؤيد للتدخل العسكري الفرنسي يف مايل ؟- 3

  :فرضية الدراسة 

  .مايل  يف الفرنسي للتدخل العسكريادية من أبرز الدوافع الرئيسية محاية املصاحل اإلقتص تعد- 

 :ة فرضيات فرعيةوتندرج تحت هاته الفرضية الرئيسي

  .التدخل الفرنسي يف مايل هو تطبيق لسياسة تقليدية تنتهجها فرنسا يف مستعمراا القدمية- 1

  . مما زاد من إهتمام الدول الكربى املتنافسة عليها,تتميز منطقة الساحل األفريقي مبوقع إسرتاتيجي مهم - 2

نطقة زاد من تسارع التدخل العسكري الفرنسي ختوف دول اإلحتاد األورويب من التنافس الدويل على امل - 3
  .يف مايل
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  :أسباب إختيار الموضوع
 :أسباب ذاتية   -

حيث تعد فيه أزمة  منطقة الساحل األفريقي يفمنية الفرنسية حث لتناول دراسة لإلسرتاتيجية األأوال إرادة البا- 
   .ذا املوضوعوهذا مازاد من رغبة الباحث يف دراسة ه, الساحل  من األزمات اجلديدة 

فضل الباحث معاجلة دراسة تركز على أبرز العناصر " دراسات أمنية وإسرتاتيجية " رجوعا إىل إختصاص دراستنا- 
 .املهمة لإلسرتاتيجية األمنية الفرنسية إجتاه منطقة الساحل

  :أسباب موضوعية -

رنسا كدولة فاعلة يف العالقات منطقة الساحل األفريقي تعد منطقة ذات أمهية إسرتاتيجية مهمة بالنسبة لف- 
  .حبيث جيب احلفاظ على تواجد ومحاية مصاحلها يف املنطقة,الدولية وكذلك بإعتبار املنطقة مستعمرة قدمية هلا

  :أهمية الدراســــــــــــــــــة 

  .يا بالنسبة هلاتكمن أمهية املوضوع أنه يركز باألساس على اإلسرتاتيجية األمنية الفرنسية إجتاه منطقة مهمة تارخي
يف ظل األزمة األمنية اجلديدة اليت تشهدها مايل تسارع التدخل العسكري الفرنسي حلماية مصاحلها خاصة حتت 

  .ذرائع أخرى كالقضاء على التنظيمات اإلرهابية اليت دد أمن املنطقة
  :أهداف الدراســــــــــــــــــة

  :أهداف عدة منها دف الدراسة اليت حنن بصدد دراستها لتحقيق- 
التعرف أوال على منطقة الساحل األفريقي اليت تعترب منطقة ذات أمهية بالغة حبيث جعلت منها حمل أطماع - 

  .الدول الكربى
  .من خالل تدخلها العسكري يف مايل  على حتقيقها فرنسا اليت ركزت متكننا الدراسة من معرفة األهداف- 

  : حدود الدراســــــــــــة
قمنا بتحديد إطار "اإلسرتاتيجية األمنية الفرنسية يف منطقة الساحل األفريقي "الدراسة املقدمة حول  يف إطار

  زمين ومكاين 
  :اإلطار الزمني 

يف طبيعة هاته الدراسة بالظبط الميكن حصر دراستنا بإطار زمين حمدد ونظرا لطبيعة اإلسرتاتيجية الفرنسية اليت 
الساحل األفريقي ولكن نظرا للتغريات اليت شهدا املنطقة قرر الباحث حتديد فرتة  تعترب كدولة إستعمارية ملنطقة

  ).2014- 2012(من .معينة يف ظل التدخل العسكري الفرنسي يف مايل يف األزمة األخرية 
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  :اإلطار المكاني 

اصة نظرا ملا تضم منطقة الساحل اإلفريقي عدة دول أفريقية ومنها مايل اليت تعد موضوع دراستنا كحالة خ
  .ية باإلضافة اىل بعض دول اجلوار تشهده من تغريات أمن
  :المناهج المستعمـــــلة 

اإلسرتاتيجية  حيث تقوم هاته الدراسة على حتليل أبرز النقاط الرئيسية اليت متيز:منهج الوصفي التحليلي -
 . األمنية الفرنسية عن باقي اإلسرتاتيجيات األخرى يف مستعمراا القدمية

تكمن ذلك يف منوذج الدراسة وهي مايل حبيث تشهد ازمة داخلية وتتعداه خلارج كذلك :  منهج دراسة حالة-
مستعمرات قدمية لفرنسا لذلك هناك  باإلضافة إىل ذلك تعد هاته املنطقة, ما سيأثر ذلك أمنيا على املنطقة

حيث يستوجب .تعد مناطق نفوذ بالنسبة هلاإمتداد تارخيي للعالقات بني البلد اإلستعماري ومستعمراته اليت 
 .صياغة سياسة أمنية جديدة هلاته املنطقة

  :المقاربات
الا من أهم النظريات اليت تعترب أن األمن مسألة مهمة وضرورية يف مسقبل : النظرية الواقعية الجديدة

  .العالقات الدولية 
الدور ..الدور الفرنسي (هاته الدراسة ومدى فعاليتها حبيث يربز ذلك من خالل أدوار الفاعليني يف : نظريةالدور

  ).,اجلزائري 
  :الدراسات السابقة

  :إعتمد الباحث على بعض املراجع املتمثلة يف كتب منها
اليت تعرضت إىل إبراز "البعد النيوكولونيايل جتاه أفريقيا:بعنوان التدخل الفرنسي يف مايل"عبري شليغم"دراسة ل - 

 نسبة إىل الرتابط التارخيي بني فرنسا,لسياسة الفرنسية جتاه أفريقيا وخاصة مايل بالذات العوامل األساسية ل
ومن ذلك متكن الباحث من خالل حبثه يف هاته الدراسة إىل أن ,ومستعمراا القدمية وباقي الدول الفرانكفونية 

  . مناطق نفوذهاأهداف التدخل الفرنسي يف مايل هي باألحرى محاية للمصاحل احليوية لفرنسا يف
السياسة األمنية الفرنسية جتاه منطقة الساحل األفريقي وإنعكاساا على األمن القومي "مذكرة بعنوان  - 

نظرا ملا حتتويه ,اليت تناولت السياسة األمنية الفرنسية منطقة تعد مركز نفوذ هلا ومستعمرات قدمية " اجلزائري
باإلضافة إىل إبراز التواجد الفرنسي ,إهتمام الدول الكربة املنافسة لفرنسامما جعلها حمل ,املنطقة من ثروات وموارد 

حيث توصل الباحث من خالل هاته الدراسة .يف املنطقة وأثره على األمن القومي اجلزائري بالدرجة األوىل 
اغة جديدة الوقوف على أبرز النقاط اليت متيز السياسة االمنية الفرنسية جتاه مستعمراا وذلك عن طريق صي

  .إلسرتاتيجيتها بشىت الوسائل والطرق
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اإلسرتاتيجية اجلزائرية إجتاه التطورات األمنية يف منطقة الساحل "دراسة اليت قام ا بوحنية قوي حتت عنوان - 
حيث تركز هاته الدراسة على أهم أبعاد املسألة . 2012, وهي مقال نشر يف مركز اجلزيرة لدراسات  "الألفريقي

مما يتوجب على اجلزائر كدولة فاعلة يف املنطقة ,ة واملوقف اجلزائري منها على املستىوى األمين واإلسرتاتيجي املالي
  .إحالل األمن والسلم يف املنطقة  ومن دول اجلوار ضمان سالمة حدودها اإلقليمية والعمل على

  :صعـــوبات الدراســــــــة 

الكتب فيما خيص اإلسرتاتيجية األمنية الفرنسية إجتاه منطقة نوعا ما هناك نقص كبري يف املراجع خاصة - 
  .الساحل األفريقي خاصة يف مكتباتنا الوطنية 

ناول األزمة املالية و التدخل تتو ,املنشورة يف اإلنرتنت فقط مقاالتهي  املستعملة املصادر واملواقعأغلب - 
  . العسكري الفرنسي يف املنطقة

  :اســـــــــــة مفــــــــــــــــاهيم الدر 

 : مفهوم اإلستراتيجية-أ

وأصبح اليوم يدرك عرب أبعاد أكثر , هو مفهوم كثر إستخدامه يف الوقت احلاضر يف ميدان العلوم اإلجتماعية 
وأكثر أتساعا من حيث مستواها ليتالءم مع حتديده كمفهوم على أنه خيار , مشولية من حيث مضمونه 

( إجابات ثابتة يف األساس ومتطورة يف العموم احتقيق املصلحة القومية للدولاألهداف اليت تعمل على إجياد 
  1.ومفهوم القوة,ووسائل القوة,وإرتبط مفهومها بالقوة العسكرية ).األمن القومي  -األمن

  :مفهوم األمن-ب

. “ديدعدم وجود ”ال شك يف أن مجيع تعريفات األمن تتلخص يف بعض التعديل والتغيري يف كلمات عبارة 
 Barry Buzanومتكن رؤية ذلك يف قائمة من التعريفات لعدد من املؤلفني وردت يف كتاب باري بوزان 

، وتشمل القائمة عبارات “People, States and Fearالناس والدول واخلوف ” 1991املنشور عام 
رر النسيب من التهديدات التح“، و“القدرة على مقاومة العدوان اخلارجي“، و“التحرر النسيب من اخلوف”: مثل

  2.“وعدم وجود ديدات لقيم مكتسبة“، و“الضارة

                                                           

- 4(ص ,2009,اجلزائر ,للنشر والتوزيعطاكسيج كوم ).إىل األن دراسة مستقبلية 1981منذ (اإلستراتيجية الفرنسية حيال الجزائر,صاحل سعود 1
5(.  
-www.alkhabarnew:على املوقع التايل,نشر على جريدة اخلرب إخبارية شاملة ".ادة مفهومهاألمن مقاربات وإع",خالد وليد حممود 2

net/news/141036/27/08/2014.html.  
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فهي . يشكل الساحل االفريقي املنطقة الفاصلة بني مشال إفريقيا و افريقيا جنوب الصحراء:  منطقة الساحل- ج
مايل، موريتانيا  السودان، التشاد، النيجر،: متتد من البحر األمحر شرقا إىل احمليط األطلسي غربا شاملة بالتايل 

  .اجلزائر.والسنغال

ذلك التدخل الذي يتخذ جانبًا عسكرياً، ومبوجبة تقوم إحدى الدول أو جمموعة من الدول  :مفهوم التدخل-د
بأخذ األذن من جملس األمن أو بدونه يف بعض األحيان وذلك ألغراض إنسانية ملنع الفوضى واالضطرابات داخل 

1.االدولة الواجب التدخل بشؤو  
لى احلفاظ على نفسها  هي باالسم دولة ذات سيادة، ولكنها مل تعد قادرة ع :مفهوم الدولة الفاشلة_ه

  لمجتمعبالنسبة لغري قابلة للحكم تنقصها الشرعية فهي الدولة اليت تصبح . واقتصادية ة كوحدة سياسي
  2.الدويل

  :خطة الدراسة

المبحث هو إطار نظري للدراسة حيث يف  الفصل األوليف حيث ,وسنتاول يف دراستنا للموضوع اخلطة التالية 

وينقسم هذا ,تطرقنا فيه إىل ماركز عليه اإلجتاه التقليدي ملفهوم األمن  المبحث الثانيمث يف ,هو تعريف األول
  . تصورام فسرت األمن حسب نظريات اليت هي أبرزوالثاني  تعريف األمن تناول مطلبين األولاملبحث إىل 

فهي دراسة إسرتاتيجية وأمنية ملنطقة الساحل األفريقي حيث تكلمنا فيه يف املبحث , في الفصل الثانيما أ   
هو  المطلب األولفيما خيص ,مطلبني  المبحثاألول تعرضنا إىل جيوإسرتاتيجية هاته املنطقة وإختذنا يف هذا 

ي بارز وماتضمه من دول وباألخص دولة تعرف على اال اجلغرايف ملنطقة الساحل اليت تتميز مبوقع إسرتاتيج
نتعرض فيه لطبيعة الرتكيبة السكانية ملنطقة الساحل  المطلب الثانيمث يف ,مايل بإعتبارها موضوع الدراسة 

التهديدات األمنية اليت تشهدها منطقة  المبحث الثانيمث نتناول يف .األفريقي وماحتتويه من تعدد إثين قبلي  
مث بعد ذلك نتناول يف ,صادر ديد داخلية وخارجية خطرية على أمن دول الساحل الساحل مبا فيها من م

  .مدى تأثري هاته التهديدات األمنية على دول الساحل وتداعياا  على دول اجلوار الثالث حثبالم
أو سنتعرض فيه إىل احلديث بشكل مفصل عن كيفية التدخل ,من هاته الدراسة  الفصل الثالث واألخيرويف    

نتناول فيه أبعاد  المبحث األولففي ,أليات التدخل العسكري الفرنسي يف مايل وإنعكاساته على املنطقة كذلك

                                                           

على املوقع .2012.05.15.مركز دمشق للدراسات النظرية  واحلقوق املدنية. مفهوم التدخل اإلنساني,ناصر الغزايل 1
  .2015.04.14:اريخ التصفحت .www.mokarabat.com/s8620-html:التايل

 .2015/06/04تاريخ التصفح .1/4/2013, 4049العدد,مجلة الحوار المتمدن.الدولة الفاشلة,ماجد أمحد الزاملي 2
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الوجود الفرنسي يف مايل أو العوامل املؤثرة يف السياسة الفرنسية أجتاه مايل وباقي الدول األفريقية واملتمثلة يف 
سنتطرق فيه إىل ذكر املربرات الرئيسية حيث تقسم  الثاني المبحثمث يف ,العوامل الثقافية والعسكرية وغريها

املبحث إىل مطلبني األول هو  األسباب الدافعة للتدخل العسكري الفرنسي يف مايل والثاين  هي أهداف هذا 
يتضمن إنعكاسات هذا التدخل على دول مايل  المبحث الثالثمث يف ,التدخل و معرفة الغاية من هذا التدخل 

  .  جهود دول اجلوار جتاه األزمة يف مايل  ويف منطقة الساحل المبحث األخيرويف ,منطقة الساحل  باألخص مث



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل األول

النظري  املفاهيمي و اإلطار
 لإلسرتاتيجية واألمن
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حيث يف البداية سادت مفاهيم , وخمتلفة حقل العالقات الدولية عرفت اإلسرتاتيجية مفاهيم متعددة يف  
مث قدم , ليشمل كيفية استخدام القوة املسلحًة عموما لتحقيق األهداف السياسية  اإلسرتاتيجية مفهوم حصرت

إيل إطار أوسع يعترب القوة  لعسكريا من إطاره  اإلسرتاتيجية مفهوم اجلنرال أندريه بوفر إضافته اليت أخرجت
   . املسلحة أحد أبعاده وجماالته

عرفت الدراسات األمنية سيطرة املنظور الواقعي حول مفهوم األمن الذي عرف , ويف نفس السياق كذلك     
الباردة إال أن اية احلرب ,حيث كان مرتبط بالدولة الوطنية أو القومية 1648تغريا كبريا بعد معاهدة وستفاليا 

بني املنظور الواقعي واملنظور  ريكية ساهم يف إحتدام نقاش نظريوغياب العدو الواضح للواليات املتحدة األم
يضيف أبعاد جديدة له وينوع مستوياته وخيتلف يف تفسريه النقدي والليربايل حول مفهوم واضح لألمن الذي 

  .حسب كل تصور تناول هذا املفهوم
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  اإلستراتيجيةتعريف :مبحث األولال   

باحلرب  اإلسرتاتيجية ومن الناحية التارخيية ارتبط لفظ, أصل عسكري ذو  مصطلح هو اإلسرتاتيجة مصطلح إن     
فن  اجلهود اجلادة لتدوين  ية احلرب فرعا من فروعه ، وبدأتوإدارا وعند ظهور علم احلرب أصبحت إسرتاتيج

  ." فن الحرب"لذي آلف كتابا بعنوانمكيافيللي امع نيكوال  احلرب

عندما قام املفكر االجنليزي , إيل منتصف القرن الثامن عشر  اإلسرتاتيجية ترجع بداية الدراسة العلمية ملوضوع     
بتدوين عدد من النظريات العسكرية العامة ,يف مقدمة كتابه عن تاريخ حرب السنوات السبع " هنري لويد"

استخدام القوة املسلحة بواسطة الدولة  العسكري اال ويقصد باإلسرتاتيجية يف,ربية احل اإلسرتاتيجية وأسس
  1.وميكن اإلشارة إىل إضافات فكرية سامهت يف تطوير املفهوم وحتديد معناه . لتحقيق أهدافها 

صول إىل هدف باك كوسيلة للو استخدام االشت(اإلسرتاتيجية بأا  كارل فون كالوزفتزف املفكر األملاين عر     
 نه جعلأاإلسرتاتيجيةإال ته إىلالتواصل بني الوسائل واألهداف يف نظر  - ذا التعريف- حقق كالوزفتز ف  )احلرب

  .اإلسرتاتيجية حكرا على ميدان القتال بوسائلها وأهدافها
العملية إجراء(تعريف اإلسرتاتيجية بأا بنقله نوعية يف  - املفكر العسكري الفرنسي -  فون مولتكهوجاء      

 2.)للوسائط املوضوعة حتت تصرف القائد لتحقيق الغرض املقصوداملالئمة 
خرج اإلسرتاتيجية من ميداا احلريب ليضعها يف خدمة أات و يوجد الصلة التكتيكية بني الوسائل والغاأف     

  .خلدمة أغراض واسعة القيادة السياسية وبذلك أطلق العنان لإلسرتاتيجية جبعلها توظف وسائالً غري حربية
املالحظ إن التطور يف مفهوم اإلسرتاتيجية وأبعادها حياكي التطور يف النظرة إىل احلرب اليت بدأت ومنذ القرن  

  ..التاسع عشر تطال اتمعات بتأثرياا، بسبب التطور يف أنظمة السالح وإدارة احلروب واستعداداا
ن توزيع واستخدام خمتلف الوسائط العسكرية لتحقيق ف"يجية بكوا يعرف اإلسرتات ليدل هارتفنجد إن       

  ".هدف السياسة
خرج اإلسرتاتيجية أفالقوة اليت فسرت بداللتها اإلسرتاتيجية تنطوي على أبعاد أكثر سعة من البعد العسكري ف   

 .عم واشمأمن غايتها العسكرية ووسيلتها العسكرية إىل وسيلة وغاية 

                                                           

على املوقع التايل .2011,العراق.المفهوم العسكري لإلستراتيجية والتطور التاريخي,الكردي علي حممد 1
:www.kenanaonline.com, 22/03/2015,تاريخ التصفح. 
  .1ص . العراق, جامعة كربالء. اإلستراتيجية من منظور وظيفي إجرائي,سامر مؤيد  2
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قد فسر غموض اإلسرتاتيجية بغموض القوة، إذ إن القوة حبد ذاا مفهوم يتسع يف تفسرياته إال إن بوفر    
  .ويغوص يف غموضه

بسبب ما أملته احلرب العاملية الثانية من  -والشعبوملا أصبحت احلرب يف القرن العشرين حرب األمة      
ته احلرب الباردة، وحركات التحرر يف العامل تطورات تقنية يف منظومات السالح ووالدة السالح النووي، وما أمل

من تأكيد اعتمادية احلرب على موارد األمة وإمكاناا، أضحت اإلسرتاتيجية كذلك إسرتاتيجية شاملة 
فتنادى املعنيون يؤكدون هذه احلقيقة   ةباستخداماا ملوارد األمة كافة وشاملة يف أهدافها لتحقيق طموحات األم

  1." ةاإلستراتيجية الشامل"تيجية مفهوم مسبغني على اإلسرتا

قيادة اجلنود يف وقت اإلتصال "فهي:  القوة العسكرية:قد ترتبط ب إلستراتيجيةاوهناك من يرى أن       
  ).رميون أرون(وأا قيادة جممل العمليات العسكرية عند ) . فريديرك موريس(عند " بالعدو

عند ليدل " دام خمتلف الوسائل العسكرية لتحقيق اهلدف السياسي فن وتوزيع وإستخ" فهي تعين :وبوسائل القوة
  ).هارت

  2".لوسيان بوارييه" فن إستخدام القوة للوصول إىل أهداف السياسة عند "فهي تعين : مفهوم القوةوب 

 االستغالل الكامل للقوى السياسية واالقتصادية(ومن الباحثني العرب يعرفها اللواء حسن مطاوع بأا      
  .)والنفسية والعسكرية للدولة يف السلم واحلرب لتحقيق األهداف اليت تضمن سالمتها وأمنها

هي فن : اإلستراتيجيا / ستراتيجيةإلفتناول معجم أكسفورد تعريفا ل لإلستراتيجيةوجاءت عدة تعريفات    
  .ر وهزمية العدودف حتقيق النص, احلرب وبالذات ختطيط حركة القوات العسكرية إىل مواقع خمتارة 

  ..أو هي التخطيط لعمل أو سياسة يف أي منظمة أو شركة أو حكومة     
أا حتديد األهداف الطويلة املدى واألهداف احملددة للمنظمة وتبين :  اإلستراتيجية" ألفريد تشاندلر" وعرف    

  .مسارات عملية وختصيص املوارد الضرورية للوصول لألهداف
نقل ذلك املعىن عن العمل اإلسرتاتيجي تدرجييا من ميدان املؤسسة العسكرية إىل , األخري  وبعد منتصف القرن  

  3.ميدان املؤسسات و املنظمات اإلقتصادية واإلدارية والسياسية و اإلجتماعية 

                                                           

  .مرجع سابق,سامر مؤيد  1
  .6ص.,مرجع سابق,سعود صاحل 2
 ),تيجيةماسرتعلوم سياسية ختصص دراسات أمنية وإسرتا-حماضرات ألقيت على طلبة سنة ثانية(.  مدخل إلى الدراسات المستقبلية,قاسم حجاج  3

  ).19-18(ص . 2015-2014,ورقلة ,جامعة قاصدي مرباح 
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هي فن قيادة :"وكتعريف إجرائي توصل إليه الباحث من خالل ذكر التعاريف السابقة جند أن اإلسرتاتيجية   
  ".عمليات العسكرية من أجل حتقيق أهداف سياسية للدولة ال

  اإلتجاه التقليدي لمفهوم األمن    :المبحث الثاني

ولذلك فنحن حباجة إىل منهج التحليل , متت الصياغة املفاهيمية لألمن إستنادا لطبيعة البيئة الدولية ومتغرياا   
فالعالقات الدولية اليت تشري يف إحدى صورها لتلك العالقات , التارخيي إلستخراج املدلوالت العميقة هلذا املفهوم

تعطينا بإفرازاا أمناط ,تنازعية –سلمية تعاونية أو ال–م الدويل أيا كانت طبيعتها سلميةالقائمة بسن وحدات النظا
  :تفاعالا إطارا مهما لألمن التقليدي يتضمن نقطتني مركزيتني

  .تمعات والدولطبيعة التحديات اليت تواجهها ا-أ

  .طبيعة التعامل والتفاعل مع هاته التحديات-ب

  .ولذلك فبالضرورة املنهجية كان لزاما إستعراض البيئة الدولية لألمن قصد ظبط مفهومه وأليات حتقيقه   

كوحدة حتليل أساسية   كرست الدولة القومية  1648قدت عام اليت ع westphaliaمعاهدة واستفاليا ومنذ    
مل يكن فهم حركية وديناميكية العالقات الدولية ,عالقات الدولية لكوا املكون الفاعل يف النظام الدويل يف ال

ولذلك كان .مبنأى عن الدولة الوطنية برغم التباينات اجلغرافية والبشرية واحلضارية واإلقتصادية يف طبيعة الدول 
, تقدير من حدود متاسكها املباشر مع وحدات أخرىلزاما أن يفهم األمن من داخل هذه الوحدة أو على أقصى 

بتسخري اإلمكانيات واملوارد , فإندرج األمن كموضوع للسياسة العليا اليت تصيغ التوجه الوطين والقومي للدولة
  1.اإلسرتاتيجيات املناسبة لتحقيق أمنها القومي

داخل "أو مبنظار " مابني دواليت "مبنظار وعرف األمن بكونه إلتزاما حكوميا باألساس سواءا نظرنا إىل ذلك     
  2. وعليه مل يكن غريبا أن يتم حصر األمن يف دائرة األمن القومي " دواليت 

وعموما فتحديد مفهوم األمن وفقا هلذا اإلجتاه يعين محاية املصاحل الوطنية للدولة من التهديدات اخلارجية     
وهذا ال . وضمان إستمرار حتقيق هذه املصاحل , ديد اخلارجية بإستخدام القوة العسكرية لقطع كل مصادر الته

                                                           

 مذكرة مقدمة لنيل( سبتمبر11دراسة الخطاب األمني األمريكي بعد :التنظير في الدراسات األمنية لفترة مابعد الحرب الباردة ,خالد معمري  1

  .19ص,2008-2007,اجلزائر ,امعة باتنةج,)شهادة ماجستري يف العلوم السياسية ختصص عالقات دولية دراسات إسرتاتيجية

  .مرجع سابق,خالد معمري  2
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يتحقق إال بزيادة اإلمكانات العسكرية اليت جتعل الدول تنظر بعني الرضا إىل ماتتوفر عليه من قوة وإقتدار جيعالا 
من والقوة لذلك يفهم كيف يتم الربط ضمن هذا اإلجتاه بني متغريي األ. أمنة فيما يتعلق بعدم ديد مصاحلها

العسكرية بإعتبار أن الوسيلة العسكرية هي األداة الرئيسية لتحقيق األمن اخلاص بالدول وعدم الفصل بينهما هو 
  1.إعمال للسيادة القومية ومحاية الدولة من التهديدات اخلارجية 

  :تعريف األمن :المطلب األول 

مما ميكنهم من العمل , اتمع بالطمأنينة واإلستقرار هو إحساس األفراد واتمعات اليت يتشكل منها: األمن لغة
  .واإلنتاج أكثر

فليعبدوا رب هذا البيت الذي :"ن الكرمي يف قوله وسبحانه وتعاىلوأدق تعريف لألمن هو ماورد يف القر    

, االسياسي , اإلقتصادي ( فاألمن هو ضد اخلوف واخلوف هو التهديد 2"وأمنهم من خوف أطعمهم من جوع
  .)جتماعي اإل

فإنه مفهوم حديث يف حقل العلوم , وشيوع إستخدامه" األمن"على الرغم من األمهية القصوى ملفهوم     
السياسية هذه احلداثة جعلته يتسم بالغموض ويستخدم بعشوائية يف الكثري من األحيان باإلضافة إىل حداثته 

تطبق عليه  –عن العالقات الدولية منفصال–لسياسةصبح حقال علميا داخل علم افاألمن مل يتبلور ويتطور لكي ي
وإختيار أدوات التحقق العلمي وقواعد اإلثبات , املالئمةقواعد النظرية من وضع للفروض وحتديد مناهج البحث

  3.الدويل , احمللي,الوطين : بأبعاده املختلفة ( والنفي وبالتايل الوصول إىل قانون حيكم ظاهرة األمن 

حيث ظهر تيار من األدبيات تبحث يف  ,اية احلرب العاملية الثانية  دام األول ملصطلح األمن إىليعود اإلستخ    
كيفية حتقيق األمن وإمكانية حتقيقه وظهور على إثر ذلك نقاش فكري حاد بني أنصار املدرسة الواقعية الذين 

وبني أنصار , لتايل إستحالة حتقيق األمن يؤمنون حبتمية الصراع  وبطبيعة النظام الدويل العدائية واملتصارعة وبا
وبأن األمن هو حتمية ستصري إليها ,املدرسة املثالية اليت تراهن على مرحلية الفوضى والصراع يف النظام الدويل 

  .العالقات بني الدول
                                                           

  .20ص .رجع سابقنفس امل 1
  .من سورة قريش ) 5- 2(األية , القرآن الكرمي 2
ة رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتورا. (دراسة لمرحلة مابعد الحرب الباردة: اإلستراتيجية األمنية األمريكية في منطقة شمال أسيا,نسيمة طويل 3

   .36ص .2010-2009,اجلزائر ,جامعة باتنة,)العلوم يف علوم سياسية ختصص عالقات دولية 
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  التصور األمني عند النظرية الواقعية والليبرالية:المطلب الثاني

  .النظرية الواقعية- أ

، كانت مبثابة انتصار للدميقراطية والرأمسالية، وهي بذلك "فرانسيس فوكوياما"رب الباردة، بالنسبة لـ اية احل   
مبعىن أن التاريخ دخل مرحلته النهائية كنتيجة النتصار الواليات املتحدة وحلفائها وسقوط . تعرب عن اية التاريخ

ألمن العاملي على احملك، فإنه كان على العامل أن يتعامل وطاملا أن ا. االحتاد السوفيييت والدول الشيوعية األخرى
وباختصار، فقد تتوجب على باحثي العالقات الدولية أن يعيدوا النظر يف تصورام . مع وضع شبيه ببداية التاريخ

، يف "النهضة للدراسات األمنية"إىل وسم هذه املرحلة مبرحلة" ستيفن وولت"ما حدى بـ . النظرية حول األمن
  1. شارة منه إىل ما متثله من تطور يف حقل العالقات الدوليةإ

، اليت اختزهلا يف )المدرسة الواقعية(لقد متيزت الدراسات األمنية حىت وقت قريب بسيطرة التصور الواقعي و      
ألول الذي اال العسكري، وتنظر تلك املدرسة إىل األمن من زاوية القوة القومية، إذ رأى الواقعيون أن اهلدف ا

الذي يرى يف حال ) جون هوبز(تسعى إليه الدول هو البقاء، ويعتمد هؤالء على مرجعيات الفكر الواقعي، مثل 
أمن (لألمن يركز على الدولة القومية  المنظور الواقعيالطبيعة أن كل وحدة سياسية تتطلع إىل البقاء، وعليه؛ إن 

يف السياسة الدولية ضد أي _ إن مل يكن الوحيد_عل املركزي ؛ كوا الفا)…حدودها، وسيادا، واستقرارها 
  .2ديد عسكري خارجي، أما القوة العسكرية فهي األداة الرئيسة لتحقيق األمن

ويتعني علينا الرجوع إىل اليونان . لواقعية هي الطريقة اليت يتم وفقها النظر إىل العالقات الدولية كعالقات قوةا     
للواقعية ولعالقات القوة اليت تقوم عليها " توسيديدس "إذ أسسّ . ا أردنا تتبع جذور هذه النظريةالقدمية والصني إذ

، وقد قال يف هذا "البيلونيزية الحرب"عرب تأرخيه للحرب اليت دارت رحاها بني أثينا وإسربطا، واليت عرفت بـ
ويف الواقع، فإن القوي يفعل ما متكنه قوته إرساء معايري العدالة يعتمد على نوع القوة اليت تسندها، : "الصدد أن

، االسرتاتيجي "سان تسو"وبدوره أسدى ". من فعله، أما الضعيف فليس عليه سوى تقبل ما ال يستطيع رفضه
، النصح للحاكم وكيفية صيانة بقائه، واستعمال القوة لتعزيز مصاحله خالل "مو تي"الصيين الذي عاش يف زمن 

  3.زمن احلرب
  

                                                           

  .2010.حبوث األلكرتونية"مدونة . مفهوم األمن في العالقات الدولية,ترمجة عادل زقاغ,تاكايوكي يامامورا 1

  .مرجع سابق,خالد وليد حممود 2

  .نفس املرجع السابق 3
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  :ألمني الدوالتيالطرح ا-1

على النحو "  المثلث الواقعي األمني"ميكن إختصار األفكار الواقعية يف ثالث نقاط رئيسية أن متثل روؤسا ل   
  :التايل

  .هي الفاعل األساسي ألي عملية تفاعلية يف العالقات الدولية بإعتبارها الدافع والغاية يف نفس الوقت:الدولة- 
ه الدولةو أولوية تسبق كل األهداف نتيجة إلستشعار التهديد املادي اخلارجي هو اهلدف األمسى هلذ:البقاء- 

  .املوجود
  .خاصة يف ظل الطبيعة املعقدة لواقع السياسة الدولية,هو األداة األنسب لتحقيق هذا اهلدف: اإلعتماد الذاتي- 

 statism:الدوالنية 

بإعتبارها نقطة اإلنطالق يف تفسري السياسة , عيني تشكل السيادة مكونا أساسيا يف تعريف الدولة عند الواق    
كحالة أو ,فالدولة سواء نظرنا إليها كإطار أو كفاعل ,كما متثل القوة متغريا مركزيا يف البناء النظري الواقعي.الدولية
  .  جند أا يف النهاية نزوع حنو سياسات القوة بدافع القوة,سلوك

حيث نظر ,مح تشكل التصور الواقعي للدراسات األمنية يف صورة ضيقة من هذا الطرح الدواليت بدأت أوىل مال
إىل أمن األفراد يف إطار العالقة التبادلية بني السلطة واملواطنني أي من خالل إحتكار العنف من قبل الدولة يف 

  .1.ة العنف السلطويمبا معناه ان األمن كان ينظر له من زاوية دوالتية ومبنظار مشروعي,مقابل توفري األمن لألفراد

 powerالقوة:واحلقيقة أن إدراك التصميم الواقعي للدراسات األمنية يقوم على مرجعيتني أساسيتني   
  .statismوالدوالنية

فقد تعاطى الواقعيون مع القوة يف صورها التقليدية وحدودها الضيقة اليت مت حصرها يف بعدها العسكري فقط   
فهي بنظرهم املقدرة على حتقيق الدولة ألهدافها بإستعماهلا القوة . د األخرى للمفهومدون إيالء اإلهتمام باألبعا

       2.أو التهديد ا
  
  
  
  

                                                           

  .85-84 ص.سابق مرجع,خالد معمري  1
  .86ص .رجع امل نفس 2
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  التصور األمني للنظرية الليبرالية-ب 

  األمن الجماعي والسالم الديمقراطي- 1     

ت الجتاه يعترب األمن القومي والتحالفاهذا ا.لك تصورا أمنيا خمالفا للواقعيةالليربالية هي من املنظورات اليت متت   
وهو، وفقا لـ يالجماعن األميف اليني ميتلكون تصورا بديال يتمثللكن الليبري .نتاجا لتطبيق املنظور الواقعي

تشكيل حتالف موسع يضم أغلب الفاعلني األساسيني يف النظام الدويل بقصد مواجهة أي "، يتمثل يف قولدستين
عندما اقرتح , يلسوف األملاين إميانويل كانط أسس هذا التصور قبل قرنني من الزمنوقد وضع الف". فاعل آخر

. إنشاء فديرالية تضم دول العامل، حيث تتكتل غالبية الدول األعضاء ملعاقبة أية دولة تعتدي على دولة أخرى
دولة تسعى لتحقيق  وهذا يعين أن الدول األعضاء يف منظومة األمن اجلماعي ستتعاون مع بعضها البعض ضد أية

  .مصاحل ضيقة

بات يف وجه ورغم وجود الكثري من العق .وال يرتك للدول منفردة حتديد ما تراه إجراءات مناسبة ختصها وحدها-
إال أن هذا التصور الكانطي ال يزال قائما، وقد ثارت العديد من النقاشات حول هذه جتسيد األمن اجلماعي،

، فضال عن "المجموعة األمنية التعددية"و"نظرية السالم الديمقراطي"ع املسألة، واليت تصاعدت حدا م
لكن ومهما اختلفت التسميات . الذي أبرزته سياسات ما بعد احلرب الباردة" نظام العصور الوسطى الجديد"

 .بعضإال أن هذه التصورات تشرتك يف نقطة واحدة وهي أن البلدان الدميقراطية ال تلجأ إىل احلرب ضد بعضها ال
القدمية لألمن القومي ساعية إىل إجياد  األمة تدرجييا بعيدا عن تبين الصيغة–مع اية احلرب الباردة انساقت الدولة

صيغ أخرى لألمن، ألنه أصبح يتعني على هذا املفهوم أن يكون جمهزا للتعامل مع األزمات اإلقليمية، وأزمة 
  .هذه األزمات األربعة تعترب حساسة جدا للحياة اإلنسانية. ريهاالغذاء، وأزمة الطاقة، وأزمة التلوث البيئي وغ

واليت مؤداها أن الدول , بىن التصور األمين هلذا اإلجتاه إستنادا لفكرة الطرح السلمي الدميقراطي الكانطية    
دالع حرب   لتفادي إن 20مع بداية القرن " وودرو ويلسون"هي الفكرة اليت تبناها ,الدميقراطية التذهب للحروب 

بل على العكس من ذلك فقد حاول اإلنطالق ,واحلقيقة أن دويل مل يتجاهل اإلفرتاضات األساسية للواقعية
  1.منهابالتساؤل عن اخللفيات والدوافع اليت جتعل العالقات بني الدول خاضعة ملنطق القوة والصراع 

                                                           

  .94ص,نفس املرجع السابق  1
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أسس أفكاره من حقيقة أن - ت الليربالية األخرىمثل غريه من اإلجتاها–لذلك جند أن ج السالم الدميقراطي     
ألنه يتعامل من جهة مع الفوضى بشكل مطلق مهمال بعض صور , التوصيف الواقعي للسياسة الدولية ظل قاصرا

أي دون األخذ بعني اإلعتبار تلك ,كما يقدم  من جهة أخرى التفاعالت الدولية بشكل خطي ,التعاون الدويل
  . بني وحدات النظام الدويل سواء على مستوى الدوافع أو على مستوى السلوكاتالتمايزات املوجودة فعال
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بني املاضي  اإلسرتاتيجية واالختالفات املتباينة يف وتعاريف العسكري جيةاإلسرتاتي مفهوم أصلمن خالل   
مث انتقلت تدرجييا حىت  , العسكري ت يف بداياا يف االاحنصر  اإلسرتاتيجية وبعدها الحظنا أن, واحلاضر 

 مر مبراحل تطور على مدى التاريخ اإلسرتاتيجية مفهوم كل ذلك يؤكد بأن معىن. مشلت خمتلف ااالت األخرى 
منذ زمن بعيد حيث كتب  "صان تزو"فقد تناولت العديد من املفاهيم اليت كانت بدايتها مع املفكر الصيين ,

 تعد اإلسرتاتيجية مقتصرة على اإلستخدامات العسكرية ومل,"أن إخضاع العدو دون قتال هو قمة المهارة"عنها 
  .بل تعدته للعلوم وااالت االخرى

هاته املنعطفات اليت تأيت كتعبري واضحا لالعبني جدد ,وفيما خيص مفهوم األمن الذي مر مبنعطفات عديدة     
الوضع الدويل مل يعد قائًما ، وبفعل  إذ إن احتكار الدولة القومية دور املؤثر يف تشكيل معامل ,يف املشهد الدويل

األمن يعيش توسًعا، ويعد هذا من بني حتوالت املشهد األمين العاملي، أما التحول وأصبح مفهوم  العوملة أيًضا؛ 
اآلخر يف اال األمين فهو حتوالت القوة، ذلك أن القوة مل تعد ترتبط ارتباطًا وثيًقا بالعامل العسكري، بل تعدته 

  .إال أنه يبقى العامل العسكري الوسيلة النهائية حلماية الدول نفسها ,كنولوجيا، والتعليم، والنمو االقتصاديإىل الت

  



 

 

    

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثاين

  :منطقة الساحل األفريقي 

 رتاتيجية وأمنية للمنطقةدراسة إس



 ةدراسة إستراتيجية وأمنية للمنطق:منطقة الساحل األفريقي                   :      الفصل الثاني
 

 

20 

      

واليت جعلت منها حمل أطماع القوى ,إحدى أهم ااالت اجليوسياسية يف العامل  تعترب منطقة الساحل األفريقي 
وماتتوفر به دول ,باإلضافة للثروات النفطية والغازية,ا تتميز به من موقع إسرتاتيجي مهم الكربى واملتنافسة نظرا مل

وهذا ماجعلها حمط إهتمام القوى الكربى و ..اجلزائر .مايل والنيجر وموريتانيا:الساحل من موارد معدنية خاصة 
نطقة يف السنوات األخرية حالة من كما تشهد هاته امل,ساحة لتنافس الفواعل الدولية وصوال للنفط يف أفريقيا 

اإليار واإلنفالت األمين بسبب ماتعيشه دول الساحل من أزمات داخلية وصراعات إثنية وقبلية اليت غالبا 
ماتؤدي إىل غياب مفهوم الدولة وحالة اهلشاشة واإلنكشاف األمين واإلقتصادي وماينتج عنه من أزمة 

اليت باتت تشكل ديدات أمنية خطرية "  اهلجرة السرية واجلرمية املنظمة "ة باإلضافة إىل التحديات اجلديد,اهلوية
حيث سنتقدم يف هذا الفصل بدراسة للرقعة اجلغرافية ملنطقة الساحل وطبيعة الرتكيبة السكانية يف  .للمنطقة عموما

  .لمث نتناول أبرز التهديدات األمنية اخلطرية  وتأثريهاعلى منطقة الساح, هاته املنطقة
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   منطقة الساحل األفريقيجيوإستراتيجية :المبحث األول

تكمن امليزة اإلسرتاتيجية إلفريقيا اليت تعد بالنسبة لفرنسا منطقة نفوذ تابعة هلا يف موقعها اجلغرايف واجليوبولتيكي    
منطقة حيث تعد ,ددا يف توازن القوى العظمىفهي تطل على كل من احمليط األطلسي الذي يلعب دورا حم

عد تظى بإهتمام دويل خارجي و ة يف القارة خاصة والعامل حيث حتيوإسرتاتيجياجل تاالاأبرز وأهم  من الساحل
  .حمل أطماع القوى األجنبية

  .المجال الجغرافي لمنطقة الساحل األفريقي:المطلب األول

اجلغرافية اليت تشغلها منطقة الساحل ،فالبعض  ن هناك اختالف يف حتديد الرقعةأىل إيف البداية جيب االشارة      
يعتربها  املنطقة اليت حيدها البحر األبيض من الشمال ، موريتانيا و احمليط األطلسي من الغرب ، والبحر األمحر 
من الشرق والتشاد من اجلنوب  أما قلب الساحل، فإنه يشمل الشمال والشمال الغريب ملوريتانيا ومشال مايل 

 2400خر يعتربها املنطقة اليت متتد جغرافيا من احمليط األطلسي إىل البحر األمحر ملسافة و البعض األ. والنيجر
حيدها مشاال . 2ميل يف حزام يرتاوح عرضه بني عدة مئات وآلف كلم وتبلغ مساحة أكثر من ثالثة ماليني كلم

ريتانيا ،مايل بوركينافاسو، النيجر ، التشاد وهي تضم اليوم السنغال، مو .الصحراء الكربى  وجنوبا منطقة السافانا 
  1.،السودان وأرترييا

إن دول الساحل والصحراء متتد جغرافيا من احمليط األطلسي غربا مرورا بالسنغال ودول غرب إفريقيا ووسطها      
  2.مية املنظمةوصوال إىل السودان والبحر األمحر وتتميز بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي وتنامي ظاهرة اجلر 

ومصطلح الساحل األفريقي هي تسمية قدمية أطلقها الفاحتون املسلمون على املنطقة اجلغرافية اليت متتد من      
–وبالرغم من بساطة التضاريس اجلغرافية ملنطقة .احلافة اجلنوبية للصحراء الكربى إىل منطقة الغابات األفريقية 

بع الصحراوي مع وجود بعض الكتل اجلبلية املرتامية إال أن هذه البساطة إذ يغلب عليها الطا - الساحل األفريقي
هذه التعقيدات ميكن القول أا من بني أهم ,أخفت وراءها تعقيدات يصعب إدراكها أو السيطرة على مكوناا

                                                           

مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجسرت يف .(السياسة األمنية الفرنسية تجاه منطقة الساحل وإنعكاساته على األمن القومي الجزائري,سفيان منصوري 1
  .50ص ,2013-2012,ورقلة,جامعة قاصدي مرباح )السياسات العامة املقارنة:العلوم السياسية ختصص

ملتقى الدويل . الرهانات و القيود): اسرتاتيجية من اجل الساحل(استراتيجية االتحاد االوروبي لألمن و التنمية في منطقة الساحل, مشسة بوشنافة 2
  .2013,ورقلة,جامعة قاصدي مرباح .قسم علوم سياسية,التحديات األمنية للدول املغاربية يف ضوء التطورات الراهنة :حول



 ةدراسة إستراتيجية وأمنية للمنطق:منطقة الساحل األفريقي                   :      الفصل الثاني
 

 

22 

عامل توترا وال مسبباا العنصر البشري الذي إستغل هذه البساطة اجلغرافية ليجعل من املنطقة إحدى أكثر مناطق ال
  1. يقل أمهية عن منطقة الشرق األوسط

إن منطقة الساحل هي اخلط الفاصل بني أفريقيا الشمالية وأفريقيا جنوب الصحراء، وهو معرب جتاري تارخيي ف     
من " إقليم الساحل"وميتد . والبحر األبيض املتوسط من جهة أخرى تقليدي بني منطقة غرب أفريقيا من جهة،

السودان، التشاد، النيجر، مايل، موريتانيا والسنغال؛ وكثريا ما يتم وبالتايل األطلسي إىل البحر األمحر،احمليط 
الضفة األخرى  ويقابله على .نيجرييا وجزر الرأس األخضر,لتشمل بوركينافاسو إقتصادية توسيعها-حلسابات جيو

منطقة تتقاطع فيها احلضارات والثقافات " احلالس"و. من الصحراء الكربى الفضاء املغاريب املطل على املتوسط
 والعربية، ولكن التناقضات والصراعات واحلروب لتكون جسرا رابطا بني احلضارتني األفريقية  واللغات مما أهلها

جسر رابط  وصارت نقاط قوا هي نقاط ضعفها حني حتول موقعها اجلغرايف من  جعلتها تدفع مثن هذا املوقع؛
  .املنطقة ساحة حروب ونزاعات ال تنتهي وأصبحت. موقع تتحارب فيه الثقافات واألثنيات بني احلضارات إىل

ىل إافريقيا الشمالية و الغربية وصوال ساحل  منطقة حمورية بتداخلها مع ن منطقة الإو ذا املوقع يتضح  ف    
  2.ورويب الفرنسي باملنطقةهتمام األمحر و من هنا يفسر اإلالبحر األ

دول الساحل والصحراء املمتدة جيوسياسيا من احمليط األطلسي غربا مرورا بالسنغال ودول غرب إفريقيا تشكل و   
ووسطها وصوال إىل السودان والبحر األمحر، رهانا دوليا المتالكها خمزونا مهما من مصادر الطاقة واليورانيوم 

الكربى وتداخل مصاحلها جتعل من استقرار هذه والتنافس بني القوى . ومعادن مثينة وسوقا استهالكية قابلة للنمو
  3.املنطقة هدفا اسرتاتيجيا مشرتكا

    

  

  

                                                           

  .2015.جامعة ورقلة اجلزائر,كلية احلقوق والعلوم السياسة .صراعات قديمة وتحديات جديدة:منطقة الساحل األفريقي,مربوك كاهي  1
  .2014,القاهرة,195العدد , مجلة السياسة الدولية.األسباب واملواجهة:معضلة األمن يف الساحل والصحراء ,عصام عبد الشايف 2
-http//:www.middle-east:مقال نشر على .تحديات مواجهة التهديد اإلرهابي في أفريقيا,ويحممد بن أحممد العل 3

online.com/id=194078 
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  توضح دول الساحل:1الخريطة

  
  .2015,الجزائر,تقارير:لدراسات ل الجزيرة مركز.لجزائر والهواجس األمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي ا,قوي بوحنية :المصدر

  :افي لدولة ماليالمجال الجغر :الفرع األول–ب 

 مربع كيلومرت  1,240192فريقية، ومستعمرة فرنسية سابقة، متتد على مساحة أدولة إسالمية  هي مايل    
 (²مليون كم 1.219(فريقياأمجهورية جنوب  بني املساحةعامليا من حيث  24لتحتل بذلك املرتبة 

مليون   1.267را الشرقية النيجر البالغة كما أا ال ختتلف كثريًا عن مساحة جا. مليون كم 1.246)وأنغوال
؛ كيلومرتا 7243تقع ضمن ما يعرف مبنطقة الساحل حماطة بسبعة بلدان تتقاسم معهم حدودا بطول  .مك

كم شرقًا، غينيا   1000كم مشاال بوركينا فاسو  1376كم غربا، اجلزائر  2237موريتانيا  :وتتوزع على النحو التايل
ا يعطيها كم، مم  419كم جنوبا والسنغال   535كم الشمال الشرقي، كوت ديفوار  821كم جنوبًا، النيجر  858

  1.أمهية إسرتاتيجية خاصة

  

                                                           

  .2015,اجلزائر,املركز العريب ألحباث والدراسات .البعد النيوكولونيالي تجاه أفريقيا:التدخل الفرنسي في مالي,عبري شليغم 1
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تعترب مايل إحدى الدول الغنية من حيث الثروات الطبيعية، وهذه األمهية اجليوبوليتيكية هي اليت زادت من و     
طقة نفوذ حيوي، باعتبارها مستعمرة سابقة هلا، هذا حدة تنافس القوى الغربية على املنطقة، إْذ تعتربها فرنسا من

اجلزائر، : الغنية بالثروات املعدنية، ومنها مثًال فهي حتاذي العديد من الدول باإلضافة ملوقعها اإلسرتاتيجي، 
وما تبعه من خمتلف  2012موريتانيا، النيجر، وعلى ضوء ما حدث يف مايل إثر االنقالب العسكري األخري يف 

اإلقليمية، وحىت الدولية لتسوية النزاع يف مايل، فقد كان واضًحا حرص فرنسا وبعض الدول داخل النظام اجلهود 
الدويل على تضخيم ما حدث يف مايل، وتصويره على أنه إرهابا، وأنه البد لفرنسا أن تتدخل إلعادة سيطرة 

إال أن الواقع يشري إىل أن الدافع الرئيسي ستعادة السيادة على أراضيها، إالنظام احلاكم يف الدولة املالية على 
سرتجاع نفوذها ومكانتها وهيمنتها السابقة خالل احلقبة لفرنسا هو احملافظة واإلبقاء على مصاحلها، والسعي إل

  1.ستعمارية يف القارة األفريقية، والسيطرة على ما متلكه الدولة املالية وتزخر به من ثروات وموارد أولية هامةاإل

تيكي للدولة املالية، من حيث املوقع واملساحة، واملوارد، جيعل هناك منظومة من املصاحل لو ن هذا الوضع اجليوبإ    
السياسية واالقتصادية للدولة الفرنسية وحيفزها دائًما على التدخل حلماية تلك املنظومة، وعالوة على ذلك فإن 

ة، حيقق لفرنسا قدرا من األمن واحلماية ألهدافها وملصاحلها وجود دولة مايل يف العمق اإلسرتاتيجي للدول املغاربي
ومن َمث يصبح التدخل يف . ااورة ملايل املتنوعة يف تلك الدول، باإلضافة إىل جمموعة الدول الفرانكفونية األخرى

  .مايل مسألة منطقية ضمن حسابات املصاحل املتنوعة للدولة الفرنسية
   بة السكانية لمنطقة الساحل األفريقيطبيعة التركي : المطلب الثاني

فريقي أحد ااالت اجليوسياسية اليت تثري اهتمام الفواعل الدولية والتطلعات البحثية ملراكز يشكل الساحل األ     
الدراسات والبحوث عرب العامل، على خالف ما كانت عليه يف ظل احلرب الباردة، حيث كانت منطقة هامشية 

سبب هذا التحول يف التفكري العملي و العلمي حول املنطقة ال يعود للشروخات  .ديا وسياسيااسرتاتيجيا، اقتصا
اجلديدة اليت أفرزا العوملة وال ألي حتوالت سياسية نوعية و جديدة وقعت يف املنطقة ولكن حلسابات أساسية 

  2.مرتبطة بتطلعات خاصة بالفواعل العاملية وبعض دول اجلوار اجليوسياسي

  

                                                           

  .نفس املرجع السابق 1
  .مرجع سابق,يف عصام عبد الشا 2
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متتاز منطقة الساحل اإلفريقي بكثافة سكانية جد منخفضة يقابلها يف ذلك وجود تنوع كبري يف اإلجتاهات    
حيث حتتل السودان الصدارة ,وتضم منطقة الساحل اإلفريقي أكرب شساعة يف القارة اإلفريقية .الدينية والعرقية 

 1,26والنيجر ,اخلامسة بعد الكونغو وليبيا فيما حتتل املرتبة,كلم  1,284وتشاد ,مليون كلم 2,5مبساحة تبلغ 
  .مليون كلم وحتتل املرتبة السادسة يف القارة السمراء تليها كل من مايل وموريتانيا

وجود كثافة سكانية ضعيفة جدا جبميع املناطق الشمالية كما :وتشرتك أربع دول يف اخلصائص الدميغرافية وهي    
الغريب ففي موريتانيا اهليكل احلضري مرتفع –اسية يعين يف اجلزء اجلنويب أا تكون مرتفعة جدا بالعواصم السي

أما املناطق األخرى فتتميز بكثافة سكانية منخفضة ,بصورة هائلة حيث يقطن ربع السكان يف العاصمة نواكشط 
  " . اخلرطوم"مة اما السودان فتتوزع فيها الكثافة السكانية بنسبة متوسطة إىل مرتفعة باجلنوب لوجود العاص.جدا 

هناك عنصر أساسي جيب التطرق إليه وهو التنوع اإلثين الذي تتميز به منطقة الساحل ,باإلضافة إىل ذلك
حيث يتواجد األسود باجلزء باجلنويب واألبيض ) األسود واألبيض(اإلفريقي حيث تضم املنطقة نوعني من األجناس 

  1.باجلزء الشمايل للساحل

وعنصر ,ثلث السكان وهم العرب الفاحتون الذي إستوطنوا مشال إفريقيا" المور"لعنصر ويف موريتانيا ميثل ا 
  ".السنغال "وهم الزنوج املنحدرون من ساللة العبيد ويتمركزون يف الشريط الساحلي لنهر " األرتان"

  :قبائل رئيسية  5أما يف مايل نظرا لتعدد اإلثنيات ميكن أن منيز تقسيم 

 .الربوز...السوننكي ,تضم البامربا و :قبيلة املاندينغا  �
 .تكولر,البال :قبيلة البلسار وتضم �
 .املانويكا,سينوفو,بوبو:وتضم " الفولت"قبيلة  �
 .العرب,وتضم املرور الطوارق :قبيلة الصحراء �
 .قبيلة السونغاي �

                                                           

  .55ص.مرجع سابق,سفيان منصوري 1
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مث تليه ,د يف املناطق الوسطى والشرقية من البال" اهلاوسا"والنيجر تتوسط منطقة الساحل وحيث جند إثنية 
وتضم كذلك إثنيات   %10وميثلون نسبة " طوارق الشمال"يف حني جند عنصر " اجلري ماسونغي"عنصر 
  ..الفوال وغريها,التوبو,العرب :أخرى

جند كذلك التعدد الديين بني املسلمني ,باإلضافة إىل هذا التنوع اإلثين مبنطقة الساحل اإلفريقي 
واللغة احمللية ,وكذا التعدد اللغوي بني اللغة العربية والفرنسية واإلجنليزية,ة احملليةأصحاب املعتقدات اإلفريقي,واملسيح

  1.للقبائل املختلفة

نشأت خمتلف الصراعات والنزاعات ,وبوجود هاته الرتكيبة البشرية املتنوعة  والتعدد اإلثين يف منطقة الساحل   
مما خلق مشكل عدم التجانس ,2ومعضلة التنمية احمللية  ومتثلت يف أزمات اجلماعات اإلثنية,القبلية والعرقية 

مما زاد من ضعف العدالة اإلجتماعية اليت تنتج عنها اخلالفات والنزاعات الداخلية داخل إقليم هاته ,اإلجتماعي 
مع إنتشار الفساد السياسي ,حيث تشهد كذلك دول املنطقة غياب اإلرادة السياسية للحكومات .الدول

  3.ظمة األمنية و البىن املؤسساتيةوهشاشة األن,
  التهديدات األمنية لمنطقة الساحل األفريقي:المبحث الثاني

" خاصة مالي"و  "جنوب الصحراء"على الرغم من عوامل الضعف الذايت اليت تتسم ا دول الساحل اإلفريقي   
منية اليت عكستها تطورات دول األ أثريات، واليت أهلتها لتدخل غالبيتها يف إطار الدول الفاشلة؛ جاءت الت

الشمال اإلفريقي خالل العقدين األخريين لتضاعف من التهديدات األمنية واإلنسانية اليت تعيشها هذه الدول، 
الذي كان ميتد يف السابق من أفغانستان مرورًا بإيران واجلزيرة العربية " قوس األزمات"ولتدفعها لتصبح جزًءا من 

حيث شهد الساحل مصادر ديد داخلية .ضم هذه الدول ليصل إىل احمليط األطلنطي غربًاحىت القرن اإلفريقي، لي
  .وخارجية ملنطقة الساحل األفريقي

 "قوس األزمات"بالنظر خلارطة األزمات الداخلية اليت تعرفها إفريقيا ميكن تعريف الساحل اإلفريقي ب      
، التشاد وصوال إىل الشروخات )جنوب السودان، اآلن دارفور(انطالقا من األزمات اإلثنية املستعصية بالسودان 

                                                           

  .نفس املرجع السابق 1
 .مرجع سابق,مربوك كاهي 2
على  2010,جامعة اجلزائر ,معهد الدراسات اإلسرتاتيجية . منطقة األمننة في ساحل األزمات ,حمند برقوق 3

 /http//:www.politics_dz.com/threds:التايل
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الداخلية والتهديدات األمنية اليت تعرفها النيجر، مايل وموريتانيا، كما أنه من املنتظر أن تتوسع وتتفاقم هذه 
، قبليا التهديدات األمنية وذلك لتوفر عدد من احلركيات السببية ومنها أساسا الطبيعة االجتماعية املفككة إثنيا

وعرقيا مما جعل من مستوى التجانس االجتماعي ضعيفا وحركيات االندماج اتمعي صعبة، خاصة مع غياب 
ثقافة سياسية وطنية موحدة وموحدة مما ينتج أزمات مثل دارفور يف السودان، التوارق يف مايل والنيجر،االضطرابات 

ة يف التشاد وفشل الدول اجلديدة؛ اليت ورثت حدودا سياسية العرقية يف موريتانيا والصدامات اإلثنية وحىت القبلي
   دون مراعاة احلدود األنثروبولوجية للمجتمعات احمللية؛ يف عمليات البناء السياسي للدول خاصة مع وجود أشكال 

اعيا، اجتم(للهيمنة اإلثنية أو اجلهوية على احلياة السياسة يف كثري من دول الساحل وضعف العدالة التوزيعية 
تتعدد األسباب اليت تقف خلف تشابك وتعقد معضلة األمن يف منطقة الساحل و 1.)اقتصاديا وسياسيا

و ما ميكن هوالصحراء، واليت تنبع من البيئة الداخلية لدول املنطقة أو من البيئة اإلقليمية والدولية احمليطة ا، و 
 :تناوله على النحو التايل

  :ستعمارالعامل التاريخي ودور اال 1-

يعود انتشار احلروب والصراعات يف منطقة الساحل والصحراء إىل أزمة اهلوية وضعف االندماج الوطين الناجم     
عن ختطيط عشوائي للحدود إبان احلقبة االستعمارية، فقد أسس املستعمر دول الساحل ضمن حدود سياسية 

يف إطار اسرتاتيجية موحدة يف عموم الشريط من  وإدارية مصطنعة قطَعت أوصال اتمعات والثقافات واللغات
موريتانيا إىل السودان خملفا يف كل بلد من بلدان املنطقة أزمة بناء دولة متماسكة األطراف ومنسجمة اجلنوب 

 2.والشمال

ويف معظم دول منطقة الساحل جاء املستعمر من اجلنوب وجعل من اجلنوب مركز الدولة وأساسها وقلبها يف       
األقطار باستثناء السودان اليت جاءها اإلجنليز من الشمال وهو ما عزز موقع الشمال ومكانة أهله يف الدولة  كل

هتمام إوالنيجر وتشاد، فإن اجلنوب كان حمور  فاسوأما يف موريتانيا ومايل وبوركينا .مقارنة مع باقي دول الشريط

                                                           

العدد ,1ط,مركز اإلمارات لدراسات والبحوث اإلسرتايتيجة.األمن القومي العربي ودول الجوار األفريقي,بغدادي سعد ناجي جوادوعبد السالم 1
  .58ص .1999اإلمارات , 31

  .مرجع سابق,بن عائشة حممد األمني 2
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سكانية وحفظ النظام واألمن والتواصل الطبيعي واإلثين الكثافة ال:1عتبارات خمتلفة منهااملستعمر الفرنسي إل
  .والثقايف مع باقي املستعمرات يف غرب أفريقيا

أدى غياب أو ضعف فلسفة املواطنة يف هذه الدول، مع انتشار الفساد السياسي، وضعف األداء املؤسسايت      
ومصداقية، مما جيعل من تدخل طرف أجنيب الستحالة بناء آليات الوقاية أو حل النزاعات الداخلية ذات فعالية 

اجلزائر يف أزمات التوارق مبايل والنيجر، الدول اإلفريقية والغربية يف التشاد ويف السودان ومنظمة (ثالث أمرا ضروريا 
التعاون االقتصادي لدول غرب إفريقيا يف حالة موريتانيا، باإلضافة إىل ضعف األداء االقتصادي واألزمات البيئية 

  .يت أنتجت أكثر من مليوين ضحية ألزمات ااعة يف الثالثني سنة املاضيةال

 :ـ تفاوت القدرات العسكرية واالقتصادية2

عسكرياً، توجد دول منطقة الساحل والصحراء ضمن قائمة الدول اليت تشكل فيما النفقات العسكرية عائقا      
زائر وتونس وليبيا، استأثرت بثلث جتارة السالح يف القارة كبريا أمام منوها االقتصادي، حيث جند أن املغرب واجل

 .2007اإلفريقية سنة 

واقتصادياً، جند أن جل اقتصادات بلدان منطقة الساحل والصحراء تنتمي إىل املرحلتني التقليدية وما قبل     
لضغط حنو ا"نطالق، وتتسم كل هذه املراحل مبا يسمى نطالق، وبعضها اآلخر يدخل ضمن مرحلة اإلاإل

 2.، أي أن النخب احلاكمة حتتوي عدم االستقرار االقتصادي بنهج سياسة إقليمية عدوانية"اخلارج

هتمام بالعالقة بني مصادر الطاقة وإمداداا اإل ومع تزايد حدة التنافس الدويل حول مصادر الطاقة، تواىل     
فالنزاعات الداخلية اليت شهدها . لي واخلارجيوالصراع العسكري خاصة مورد النفط كأحد مصادر الصراع الداخ

جبانب التهديدات . السودان، وتشهدها نيجرييا مثال هي وجه من أوجه الصراع حول تقسيم الثروات النفطية
  .3  ,اإلرهابية اليت تستهدف املنشآت النفطية

  

  

                                                           

ص .2003,القاھرة,المطبوعات المكتب المصري لتوزيع).دراسة تاريخية(أفريقيا ماوراء الصحراء من ا�ستعمار إلى ا�ستق�ل,جاسم ظاھر 1
101 -102(  

  .مرجع سابق,عصام عبد الشافي 2
  .180ص .2009,اإلسكندرية ,مؤسسة شباب اجلامعة.أفريقيا واألطماع الغربية,حممود السيد 3
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 :جتماعيةالمشكالت اإل-3

و ذات طبيعة سياسية، حيث تؤدي األوىل بالدولة إىل وهذه املشكالت إما أن تكون ذات طبيعة اقتصادية أ    
جتماعية حلل املشكالت الداخلية واإلقالل من املوارد املخصصة للسياسة اخلارجية إعادة ختصيص املوارد اإل

  . نعزالوبالتايل الدفع بالدولة حنو اإل

    :الجريمة المنظمة-4

أشكاهلا سواءا على مستوى التهريب خاصة السجائر  تعرف منطقة الساحل تنامي ظاهرة اجلرمية املنظمة بكل  
املتاجرة بالبشر، املتاجرة باألسلحة ، وتبييض األموال   احللقة األساسية هلا، "مبايل" "الكيد"اليت تشكل منطقة 

لنقطة عبور للمخدرات    ولكن تبقى جرمية املتاجرة باملخدرات األكثر خطرا واألسرع منوا حبكم حتول الساحل
من أمريكا الالتينية ألوروبا عرب إفريقيا الغربية مث الساحل اإلفريقي “ الكوكايني و الكراك  اهلريويني،“مثل  الصلبة

  1.وعرب املغرب العريب

فقد أصبحت اجلرمية املنظمة اليت تقودها شبكات التهريب مصدر خطر حقيقي على دول املنطقة، خاصة وأن    
يضاف إىل هذا أن و سية كبرية ذات ارتباط بأطراف خارجية فاعلة، هذه الشبكات أصبحت متتاز ببنية ومؤس

يشكل  .)األسلحة. سجائر,بنزين(التهريب ,واجلرمية اإللكرتونية أو الرقمية ,واهلجرة السرية , تنامي اجلرمية املنظمة
ات ديدا كبريا املخدر  فتمثل  2. مصدراً من مصادر عدم االستقرار خاصة على املناطق احلدودية بني دول املنطقة

ن لتجارة أميكن القول و . يف اجلانب االجتماعيأثارها  لدول الساحل خاصة يف اجلانب االقتصادي ناهيك عن
  3. املخدرات احلظ الكبري والوافر يف اجلرمية املنظمة وأن عوائدها تستغل لنشاطات أخرى

 : الهجرةالسرية-5

لتطور اخلطري الذي آلت اليه اجلرمية املنظمة عرب الدول وتقدر األرباح تعترب اهلجرة السرية أحد املظاهر املميزة ل    
عداد كبرية من أجرامية بتهريب دوالر سنويا وتضطلع املنظمات اإل مليار 3.5احملققة من هذا النشاط بنحو 

غري  ودهم بإدخاهلم بصورةجتماعية وتقإو أو اقتصادية أيغادرون بلدام ألسباب سياسية  املهاجرين الذين

                                                           

  .مرجع سابق, حمند برقوق 1
  .مرجع سابق,عصام عبد الشايف  2
  .2012,قال نشرعلى جريدة صحراء تاميزم.التهديدات األمنية بمنطقة الساحل والصحراء,حياة زملاط 3



 ةدراسة إستراتيجية وأمنية للمنطق:منطقة الساحل األفريقي                   :      الفصل الثاني
 

 

30 

ىل البلدان املتقدمة، وتشكل اهلجرة خطرا على سيادة الدول املستقبلة هلا إذ أن وجود املهاجرين غري إمشروعة 
  .الشرعيني يف إقليم الدولة يشكل خرقا لسيادا

ىل الشروط القاسية اليت إو تطور وسائل املراقبة باإلضافة جراءات الصارمة ويف ضل عسكرة احلدود واإل    
دول املهجر من جهة وسلطات دول العبور من جهة اخرى أمام دخول مواطين دول اجلنوب اىل دول  تفرضها

دفع أولئك املوطنني اىل انتهاج وسائل جديدة للوصول اىل هذه الدول، سواء من خالل مقصورات  الالشم
مراكز انطالق وعبور الشاحنات أو من خالل قوارب املوت، وقد ادى القرب اجلغرايف اىل اعتبار مناطق معينة 

املهاجرين من دول اجلنوب اىل دول الشمال، كما هو احلال بالنسبة للمغرب وليبيا وموريتانيا يف افريقيا وتركيا 
بآسيا، واملكسيك بأمريكا الشمالية، وذا أضحت ظاهرة اهلجرة توصف باا خطر يهدد الدول الغربية أكثر من 

  1.االرهاب واجلرمية

 :نظيم القاعدةتنامي نشاط ت-6

ستيالء اجلماعات إأدى متدد تنظيم القاعدة يف املنطقة، إضافة إىل سقوط نظام القذايف واخلوف من      
اإلسالمية على أسلحة ترسانته العسكرية الضخمة، إىل بروز أزمة بني ليبيا اجلديدة ودول الشمال والساحل 

وأصبحت الفضاءات الواسعة ملنطقة الصحراء الكربى . هلاهي العدو املشرتك " القاعدة"اإلفريقي اليت تعترب أن 
اللجوء إىل    األمر الذي دفع عناصر التنظيم إىل" القاعدة"وساحل غريب إفريقيا، املناطق املفضلة لنشاط تنظيم 

منطقة الساحل اإلفريقي، حيث تفتقر هذه املنطقة الشاسعة للمشاريع التنموية إضافة إىل أا تعيش يف ظل فراغ 
فقد حتولت هذه املنطقة إىل   2.أو رقابة أمين، حيث ال يوجد يف تلك األقاليم، ما يستدعي حضور أي حكومة

فناٍء خلفي للجماعات اإلرهابية يف الشمال اإلفريقي، خاصًة تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي الذي تعود 
وبدأ يف  2003نتشر يف الصحراء الكربى منذ صيف إذي أصوله إىل اجلماعة السلفية للدعوة والقتال اجلزائرية، وال

استهداف دول الساحل والصحراء منذ هذا التاريخ؛ حيث كان ملوريتانيا والنيجر النصيب األكرب من هجمات 
  .التنظيم بعد خروجه عن إطاره احمللي عقب الغزو األمريكي للعراق

وما صاحبها من هزات  2010إلفريقي يف أواخر عام نتفاضات الشعبية اليت شهدا دول الشمال اومع اإل     
عنيفة لألجهزة األمنية يف هذه الدول، ويف ظل هشاشة احلدود بني الدول اإلفريقية، فقد فُتح الطريق أمام صعود 

                                                           

  .نفس المرجع السابق 1
  .مرجع سابق,عصام عبد الشافي 2
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جتار يف املخدرات، واهلجرة غري اجلماعات اإلرهابية إىل واجهة األحداث، ومعها كافة أشكال اجلرمية املنظمة؛ كاإل
شرعية، وغريها من اجلرائم اليت تنفذ عرب الصحراء، واستمرت عالقات التفاعل والتأثري والتأثر يمن على املنظومة ال

األمنية لدول الشمال اإلفريقي ودول الصحراء، فظهر الصراع يف مايل يف بعض جوانبه كأحد تداعيات ايار نظام 
رية الدولية للجماعات اإلرهابية يف مشال مايل زحفت عناصر من القذايف يف ليبيا، ويف املقابل ومع الضربات العسك

هذه اجلماعات إىل داخل دول الشمال اإلفريقي، فوجدت الدعم التسليحي والبشري من مثيالا بتوافر األسلحة 
الليبية، واستقطاب أعضاء جدد؛ حيث كان التونسيون أكثر املنضمني إىل هذه اجلماعات، مما ساهم يف استعادة 

 "مختار بالمختار"بعض هذه اجلماعات لقوا، بل وتكوين مجاعات جديدة كجماعة املرابطني اليت يتزعمها 
  1.ومشروعها تكوين دولة إسالمية من النيل إىل احمليط

  :األزمات الداخلية- 7

سد تعرف منطقة الساحل حاالت من اإلظطرابات الداخلية واليت جعلت من دارفور احلالة اليت أخذت حصة األ
ولكن أيضا لكوا تقع على أحد حبريات , من التغطية اإلعالمية ليس فقط بالنظر للكوارث اإلنسانية اليت أنتجتها

مع ذلك تبقى تشاد كذلك اليت تعيش بصفة شبه . النفطية الكرى يف الساحل مع وجود تنافس صيين غريب عليها
نسا تلف اإلثنيات مع وجود أطماع خارجية تارخيية لفر دائمة اإلظطرابات الداخلية بني الشمال واجلنوب وبني خم

حاليا من طرف الواليات املتحدة األمريكية بالنظر إىل اإلكتشافات النفطية ," على شريط أوزو"وسابقا ليبيا 
  األول مرتبط :ولكن مع أمهية هاتني األزمتني تأيت أزمة الطوارق األكثر حساسية لثالثة أسباب.املهمة يف البلد 

أما الثاين فهو ضعف العدالة التوزيعية إقتصادياو .دول 6اليت جتعلهم موجودون يف  *للتوارقحلركة العربوطنية با
أما الثالث يرجع للتوظيف اخلارجي .وسياسيا يف مايل والنيجر وهذا ماأنتج إظطرابات كثرية قبل اإلستقالل وبعده

عدد من اجلمعيات الفرنسية على دعم بعض اجلماعات هلذه املسألة سواءا من اجلوار أو اخلارج خاصة مع عمل 
  2.التارقية لتبين مطالب متطرفة ال تتوافق مع طبيعة اتمعات التارقية

                                                           

مقال ,القاهرة  ,مركز األهرام لدراسات السياسية واإلسرتاتيجية.تأثير اإلظطرابات الداخلية على األمن اإلقليمي للساحل والصحراء, بدون مؤلف  1
  :نشر على املوقع التايل

/news/3430/aspx.www.inlightpress.com 15/01/2015,تاريخ التصفح.  

بفزان جنوب ليبيا اليت " تارقة"هي تسمية أطلقها العرب على شعب أمازيغ الصحراء الكربى وهناك من يرجع أصل التسمية ملدينة :توارق أو طوارق *
  .يعتقد ان التوارق ينحدرون منها

  .مرجع سابق,ند برقوقحم 2
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  :اإلهتمام األجنبي- 8

تتمتع منطقة الساحل والصحراء بأمهية كبرية للعديد من القوى الدولية، التقليدية منها وصاحبة التااريخ      
فرنسا، أو القوى احلديثة على املنطقة مثل الواليات املتحدة والصني، ومع هذا التعدد  ةاالستعماري يف املنطق

، من "اإلرهاب الدويل"سعت هذه القوى إىل توثيق التحالف مع عدد من دول املنطقة ملواجهة ما أطلقت عليه 
  .ةوتأمني آبار النفط لضمان تدفقها لألسواق الغربية والدولية، من ناحية ثاني. ناحية

هتمام إلعددًا آخر من دوافع تنامي ا عتبارات رصد معهد واشنطن لسياسات الشرق األدىنوجبانب هذه اإل     
احلرب يف ليبيا، واحلرب يف مايل، ووجود صراعات : الدويل مبنطقة الساحل والصحراء، ومن بني هذه الدوافع

، وتنامي )مثل ليبيا واجلزائر ونيجرييا(فط والغاز حمتملة على الثروات بني الدول الغنية بالثروات الطبيعية كالن
وكذلك وجود مؤشرات الحتماالت اندالع حروب جديدة يف . التهديدات املتوقعة العابرة للحدود إىل أوروبا

املنطقة بني دولة السودان وجنوب السودان أو بني اجلزائر واملغرب، ووقوع حروب أهلية صغرية لكنها قابلة للتمدد 
نفصالية يف دارفور بل والتصعيد يف ليبيا وتونس ومصر والنيجر ومايل، جبانب تنامي دور احلركات اإلوالتوسع 

  1.بالسودان والتبو يف ليبيا والطوارق يف النيجر ويف مايل

اإلكتشافات النفطية و ، ) النيجر خصوصا(أمنية ملنطقة الساحل، وجود اليورانيوم -وبالنظر للحساسية اجليو      
الواليات املتحدة  خاصة فرنسا وكذلك ية، أصبحت هذه املنطقة جتلب اهتمام الفواعل الدولية األساسيةوالغاز 

 شمل افريقيا أيضا، ومنها الساحل توسيع جماالت اهتمامها االسرتاتيجية لت 1992األمريكية اليت تريد منذ 
بعد ) بان ساحل( بادرة عرب الساحلومت تبين مل  .وبذلك كانت جولتني مكوكيتني لكلينتون بالقارة السمراء

، إلنشاء تعاون عمليايت مينع من حتول هذه املنطقة ملالذ آمن لإلرهاب الدويل وهذا 2001سبتمرب  11أحداث 
يات التدريب واملناورات لباإلضافة أيضا للمبادرة اخلاصة مبكافحة اإلرهاب عرب الصحراء واإلنطالق يف عم

املتحدة لبناء قواعد عسكرية هلا يف افريقيا عموما ويف الساحل خصوصا، ويشكل  وكذلك تطلع الواليات .املشرتكة
  2.مايل أحد الدول األكثر احتماال إلحتضان أحد هذه القواعد

                                                           

  ..مرجع سابق,عصام عبد الشايف  1
  .مرجع سابق,حمند برقوق 2
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ال سيما _ وتشكل القارة األفريقية عموما والساحل خصوصا على الدوام حمط صراع بني القوى العظمى      
وى الصاعدة إقليميا ودوليا، فمنذ قرون تتعرض أفريقيا الستنزاف وب مسرحا لتنافس كثري من الق_ فرنسا 

لثرواا ومواردها من القوى التقليدية ومل تسلم هذه القارة من هذا االستنزاف والنهب بعد دخول قوى دولية 
ساحة للصراع صاعدة كالصني والواليات املتحدة واهلند وإسرائيل وإيران فضال عن القوى الكربى التقليدية لتصبح 

وقد كان لبعض الدول خاصة الدول الكربى  .هعلى النفوذ والنفط والثروات تسعى هذه الدول إىل االستحواذ علي
التقليدية وجودا عسكريا يف كثري من دول القارة األفريقية خاصة بعد نيلها االستقالل يف مطلع الستينيات، متثل 

  .لفة من القارة حلماية مصاحلها االقتصادية وتأمينهايف وجود بعض القواعد العسكرية يف مناطق خمت

  1).تشاد وغيرها,مالي ,القواعد الفرنسية في جيبوتي ( 

  :سقوط النظامو ماليتمرد شمال ال

يف حني متيزت األوضاع . ستقرار وحركات التمرد يف الشمال مسًة دائمة من مسات الوضع املايلعدم اإل يعد     
سلطة على وقع االنقالبات واألنظمة الديكتاتورية مع اضطرابات اجتماعية ووضٍع السياسية بالصراع على ال

اقتصادي هش، وزادت فرتات اجلفاف والقحط املمتدة من حّدته، إذ تعد مايل من بني أفقر عشرين دولة يف 
 .العامل

فرتاضي بني جزأين عقود االستقالل ترسم خط فصل ا رجتماعية ملايل على مقتصادية واإلت اخلريطة اإلوظل    
أهم مدنه، وجنوب تقع  "متبوكتو وغاو وكيدال"متمايزين؛ مشال هو األكثر تضررًا من اجلفاف واألقل تنمية متثل 

قتصادي عالوًة على التمايز اإلو .فيه العاصمة باماكو وترتكز فيه األنشطة االقتصادية األساسية يف البالد
إذ إن . لك أبعاًدا أخرى جيب تناوهلا هنا كعوامل لألزمات املتتالية يف مايلجتماعي ما بني إقليَمي مايل، فإن هنااإل

وغين عن القول إن هذا التنوع  .ةمن الناحية اإلثني عشديدة التنو  - مليون  14.5البالغ عدد سكاا  - دولة مايل 
ت يف أغلبها من أراضي تشكل" (السودان الفرنسي"اهلجني ما هو إال نتيجة للحدود اليت وضعتها فرنسا ملستعمرة 

واملعتمد على معايري الثروات  1895ضمن تقسيم مستعمراا الثماين يف غرب أفريقيا يف) دولة مايل احلالية

                                                           

مقال نشر على الموقع .أفريقيا في ا�ستراتيجية العسكرية الفرنسية,أحمد عسكر 1
 //id=87/readarticle.phpwww.fekronlin.comhttp.::التالي
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الطبيعية اليت متتلكها كل مستعمرة وعلى أساس مدى السيطرة الفرنسية على مناطقها املختلفة، وليس على أساس 
  1.التجانس بني سكان هذه املستعمرات

ستقالل مايل، وشهدت الفرتة ما بني عام قام الطوارق حبركات مترد متكررة على امتداد العقود اخلمسة إل    
وغذى عامالن رئيسان عدم االستقرار يف دولة مايل؛ أوهلما . أكرب عدد من حماوالت التمرد 2009وعام  1990
وشعور سكان الشمال ويف ) اجلنوبالشمال و (جتماعي بني إقليمي مايل الرئيسني قتصادي واإلاإل التفاوت

مقدمتهم الطوارق مبحاباة إقليم اجلنوب بربامج التنمية على حساب إقليمهم، أو على األقل فشل سياسات 
أما العامل الثاين، فهو التنوع اإلثين وهيمنة إثنية واحدة . التنمية يف الشمال على حنو أشد وضوحا من اجلنوب

ل، ما عزز الشعور بعدم االنتماء لدى الطوارق واألقليات اإلثنية األخرى يف ستقالاليد احلكم منذ اإلعلى مق
 .الشمال اليت أصبحت تنظر إىل الدولة كممثلة موعٍة إثنية أو قبلية يمن على باقي اإلثنيات والقبائل

2  

مشال مايل وبعض مناطق  عالقة بني الناشطني يف اجلرمية املنظمة وبني اجلهاديني يفال مظاهربرزت للعلن : ثانيا   
ورغم أن تاريخ التهريب يف منطقة الساحل يعود لقرون، فإن مثة , يف السلطة توريالساحل ااورة هلا خالل فرتة 

مشاريع إجرامية مل تكن معروفة إضافة إىل بزوغ بعض الالعبني اجلدد، فقد زاد نشاط ريب األسلحة والسجائر 
   .أفريقيا، منذ مثانينيات وتسعينيات القرن املاضي والبشر عرب الصحراء باجتاه مشال

اليت تأسست يف اجلزائر وعرفت باجلماعة السلفية للدعوة والقتال  - ، بدأت اجلماعة السلفية 2003ويف العام     
جديدا متثل  راخط - AQMI "القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي"لتصبح    2007قبل أن تغري امسها يف عام 

  .ياح الغربيني وعمال اإلغاثة يف منطقة الصحراء والساحليف خطف الس

وبالتوازي مع اهتمامها املتزايد بضرب أهداٍف يف منطقة الساحل، كما كثفت القاعدة يف بالد املغرب العريب     
جهودها لتجنيد شباب ومقاتلني موريتانيني، وماليني، ونيجريني، وغريهم كما خطف هذا التنظيم واجلماعات 

 - يف اآلونة األخرية - شقة مواطنني أوروبيني وأمريكيني يف اجلزائر وموريتانيا والنيجر، ومايل، كما ساعدت املن
  .اموعات اإلسالمية املسلحة يف نيجرييا يف تنفيذ عمليات خطف يف مشال هذا البلد

                                                           

1 David j.francis."the regional impact of the armed conflict and French intervention in 

mali".norwegian peacebulding resource centre.report .april.2013; p 3  
لى ع.2013,فيفري,املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات.أزمة مالي والتدخل الخارجي,بدون مؤلف 2

 http//:www.dohainstitute.org/release/afe68c3a2d7c-48cfacab-40491fd8f9ad:الرابط
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الشعبية يف النظام مؤسسات الدولة، وقوض الثقة  - حكم توريالذي تفشى خالل  -أضعف الفساد  :ثالثا    
 .السياسي، وفتح الباب أمام ممارسة اجلماعات اإلجرامية واجلهادية يف الشمال ألنشطة هدامة

اإلقليمية املشاكل يف مايل، فاجلزائر وموريتانيا والنيجر، ولقد بذلت مايل جهودا معتربة  تغرياتفاقمت ال :ارابع   
رغم من إنشاء  - ظلت متباينة وخمتلفة  ت دول جوار مايللكن سياسا, لصياغة إطار مشرتك ملكافحة اإلرهاب

 - ، وعلى الرغم من عقد قمم إقليمية عديدة 2010مركز قيادة مشرتكة يف متنراست، جنوب اجلزائر يف عام 
فعلى سبيل املثال، سحبت اجلزائر وموريتانيا , حيث انتهجت هذه احلكومات مقاربات متباينة جتاه هذا التنظيم

  2010.1 يفرين باماكو احتجاجا على إقدامها على التفاوض لتبادل األسرى مع هذا التنظيم يف فسفرييهما م

بالتنسيق مع مجاعات إسالمية أخرى مناطق  MNLA ، اجتاحت2012جانفي وأفريلخالل فرتة ما بني     
لذي أطاح بتوري بعد االنقالب ا MNLA وتسارعت وترية االنتصارات العسكرية لــ, شاسعة من الشمال املايل

ولكن ". أزواد"رمسيا استقالل  MNLA  ، أعلنت حركة2012ريل فويف السادس من أ. 2012مارس  22يف 
وسرعان ما مت , املؤشر توجه إىل االحندار، فسرعان ما فقدت هذه احلركة السيطرة السياسية والعسكرية يف املنطقة

بل 2,"أزواد"طلعاا إلقامة وطن مستقل يف إقليم العلمانية من قبل إسالميني ال يأون لت  MNLAميش
يف معارك بتمبكتو،  MNLA ينصب شغلهم الشاغل على تطبيق أحكام الشريعة االسالمية بصرامة، وبعد هزمية

سيطرم على كل الشمال  2012جوان 28وكيدال، وغاو، وأماكن أخرى، أعلن أنصار الدين وحلفاؤهم يف 
إياد آغ من قبل الزعيم الطارقي املخضرم  2011لدين قد تأسست يف أواخر عام املايل، وكانت حركة أنصار ا

بل كان لسنوات عديدة شخصية حمورية يف  ,الذي كان أحد زعماء التمرد يف تسعينيات القرن املاضي غالي
  3.سياسة املتمردين الطوارق

 /إي كواس(ادية لدول غرب إفريقيا مساعدة املنظمة االقتص 2012سبتمرب ,طلبت احلكومة املؤقتة يف مايل     
ECOWAS) ديد احلركات اإلسالمية املتفاقم، واملساعدة على قمع التمرد الذي يشهده مشال البالد ملواجهة. 

  :مقاربة من شقني حلل األزمة - تلبية للطلب املايل –وقد اعتمدت اموعة

                                                           

على  .نيجرييا,ريقي للبحوث والدراساتاملركز األف.التدخل العسكري الفرنسي األفريقي في مالي والمخاوف األمنية المتفاقمة,فريدوم أنوها 1
 http//:www-studies-aljazeera.net/report/2013/02/13 2148143942.html:الرابط

  
  .2013,القاهرة.مركز األهرام للدراسات السياسية واإلسرتاتيجية. التدخل الدولي في مالي األسباب والفرص,أمرية حممد عبد احلليم 2

3 David j.francis,op cit ,p 4.  
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ثلي أنصار الدين على أمل إقناع هذه اجلماعة بالتفاوض مع مم بليز كومباوريكلفت الرئيس البوركينايب  :أوال
 - بقطع عالقاا مع القاعدة باملغرب اإلسالمي والقبول باتفاق سالم مع احلكومة املالية وقد تعهد أنصار الدين 

بنبذ التطرف واإلرهاب،  - يف واغادوغو مع الرئيس كومباوري  2012بعد حمادثات السالم يف منتصف نوفمرب 
ة املنظمة العابرة للحدود والدخول يف حوار مع مجيع األطراف حلل األزمة مبايل، وتال ذلك ومكافحة اجلرمي

  .زمةمفاوضات أخرى مع وفد آخر من أنصار الدين يف اجلزائر يف حماولة إلاء األ

من أجل تدخل عسكري حال فشل املفاوضات، ويف هذا  - دبلوماسيا  -إيكواس  /ECOWAS ضغط :ثانيا   
 .إىل جملس األمن الدويل طلب احلكومة املؤقتة يف مايل ملساعدا يف قمع التمرد   ECOWAS التاإلطار أح

 ، الذي يفوض اموعة واالحتاد األفريقي*2071جملس األمن الدويل القرار رقم    أكتوبر ، أصدر 12ويف 
(AU) 45حركات يف غضون وضع خطة للتدخل العسكري الدويل يف مايل وتقدمي تقرير عن تطورات هذه الت 

يف  - مدة أسبوع  - اجتماعا عقد خرباء عسكريون من أفريقيا واألمم املتحدة وأوروبا , ومتاشيا مع ذلك.يوما
ستعادة مشال مايل من مجاعات جندي إل 4000و 3000وضعوا خالله خطة أولية لنشر ما بني  باماكو

  1.املتمردين املرتبطة بتنظيم القاعدة

لى ع ECOWAS يف أبوجا، وأمجع ممثلو 2012نوفمرب  11جتماع آخر يوم إكو عقد جتماع باما إوبعد    
يل قرار اموعة إىل االحتاد ستعادة مشال مايل من املتمردين اإلسالميني، وأحإل 3300تشكيل قوة تدخل قوامها 

ل هذه اموعة، وأكد قب حتاد األفريقي بدوره اخلطة املقرتحة منألمن والسلم التابع لإلفريقي، وأيد جملس ااأل
نوفمرب  13يف مؤمتر صحفي يف أديس أبابا، بإثيوبيا يوم  - حتاد األفريقي للسلم واألمن رمضان العمامرة مفوض اإل

 تقرر يف هذا اليوم يف ضوء مجيع العوامل ذات الصلة بإقرار العمليات املنسقة خلطة نشر قوات"أنه قد  - 2012
AFISMAوقدمت اخلطة العسكرية يف وقت الحق "حتاد األفريقي لدعم مايلعثة اإلختصار املعتمد لب، وهي اإل ،

  2071.2 إىل جملس األمن مبوجب تفويض القرار

 بنشر   -2012ديسمرب  20الذي اعتمد يف  *2085يف القرار  - وقد مسح جملس األمن الدويل    
AFISMA ا سنة واحدة، وحث القرار أيضا السلطات االنتقالية يف مايل على وضع يف مايل لفرتة أولية مد

, للتفاوض مع مجيع األطراف يف مشال مايل ممن قطعوا كل عالقام باملنظمات اإلرهابية -دون تأخري–إطار عمل 
                                                           

  .مرجع سابق.فريدوم أنوھا 1
  .http//www.fundacion al fanar /com .2014:مقال نشر على . والمآ.تا,سباب :التدخل الفرنسي في مالي,بشير موسى نافع 2
 .يوما لتقيدم مخطط التدخل في شمال مالي 45من ميثاق ا;مم المتحدة حيث حددت ھاته ال6ئحة مدة 2071لقرار ا*
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تشري إىل أن  - بسب التحديات اجللية املتعلقة بالتمويل والتدريب واملسائل اللوجستية  –وقد كانت التوقعات 
  .2013لن يكون قابال للتنفيذ إال حبلول سبتمرب أو أكتوبر من العام  االنتشار الفعلي هلذه القوة

مفاوضاا مع املتمردين اإلسالميني يف مشال مايل وخالل لقاء مع الرئيس ECOWAS ومع ذلك واصلت    
، طالبت حركة أنصار الدين باحلكم الذايت للشمال وبتطبيق الشريعة، قبل أن 2013 جانفييف   بليز كومباوري

 - وعلى لسان زعيمها إياد أغ غاىل MNLA يف واغادوغو بينها وبني بعد جولة ثانية من احملادثات  - قرر ت
  .متهمة احلكومة املالية بإعداد العدة للحرب , حتللها من التعهد السابق بالسالم

ات العسكرية الصغرية وبعد تعثر املفاوضات يف واغادوغو واجلزائر، بدأ املقاتلون اإلسالميون سلسلة من اهلجم    
كما شن املقاتلون , "ومينانكا"لريي "من مدن مثل  MNLA اليت مشلت طرد امليليشيات احمللية ومقاتلي

محلة أكثر خطورة، تقدموا خالهلا إىل منطقة موبيت الواقعة يف وسط مايل  - 2013جانفي اإلسالميون منذ بداية 
  1)..(Sevaréو  Konna)يف حماولة للسيطرة على بلديت كونا وسافار

مثل (وال يستبعد أن اإلسالميني كانوا يسعون لالستيالء على إحدى معامل البىن التحتية الرئيسية يف املنطقة   
الذي يعتقد أن القوات املسلحة القادمة من خارج مايل كانت تسعى إىل استخدامه يف  (Sevaré مطار يف
دق ناقوس اخلطر يف  "موبيت"املايل، لكن توغل اإلسالميني يف يف الشمال    -إذا مت يف اية املطاف  -التدخل 

اليت ال تبعد  Konna تقدم اإلسالميني حنو مدينة كونا ان –ورأت فرنسا , الدوائر احلكومية يف باماكو وباريس
, ديدا واضحا للعاصمة باماكو   -Sevare   كيلومرتا إىل الشمال من معقل احلكومة يف سافاري  70سوى 

املخاوف احلقيقية بأن اجليش املايل املنهزم نفسيا سينهار ببساطة أمام هجمات املقاتلني اإلسالميني   قمتوتفا
وبعد اهلجوم املشرتك من قبل تنظيم القاعدة يف املغرب اإلسالمي وأنصار الدين ومجاعة التوحيد واجلهاد , املتزايدة

فرنسا اإلسراع بنجدة  ديونكوندا تراوري املؤقت ، ناشد الرئيس املايل2013 جانفي 10يف  Konnaعلى بلدة 
  2.مايل

                                                           

1 French intervention in mali:causes and consequences. :www.studies.aljazeera;net /en position 
papers /11/02/2013.2031201130207.html. 

حتضري لعمل عسكري وإرسال قوة أفريقيةو وحتديد أجل حمدد لسنة واحدة لتنفيد العمل :ن ميثاق األمم املتحدة حيث تضمن شقني م2085القرار*
  .الثاين تشجيع مساعي التسوية السياسية واحلوار السياسي بني الفرقاء يف مايل,العسكري و

  .مرجع السابق,بشربموسى نافع  2
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  تأثير التهديدات األمنية على منطقة الساحل والصحراء :المطلب الثاني

اليت تعرفها املنطقة حتديا حقيقيا أمام إقتصاديات دول ) اجلرمية املنظمة-اإلرهاب(تشكل التهديدات األمنية    
ة املنظمة العابرة للحدود تضرب إقتصاديات دول املنطقة وخارج املنطقة  حيث أضحت مجيع أنواع اجلرمي,املنطقة 
ستقرار األمين والسياسي واالقتصادي لدول املنطقة، من ا زعزعة اإلأرهابية فمن شأما التهديدات اإل .كذلك

حىت  خالل اهلجمات التفجريية الكربى اليت يتم تنفيذها أومن خالل استهداف مؤسسات الدولة ورموزها بل
ختطافهم ومساومة الدول اليت حيملون إستهدافهم، حيث يتم إالسياح الذين يتوافدون على دول املنطقة يتم 

مر الذي ينعكس على حركة السياحة يف املنطقة، وبالتايل تراجع األ. جنسيتها بفدية كبرية مقابل طالق سراحهم
  .عائداا على خزينة الدولة

أما احملصلة النهائية هلذه . ستثمارات األجنبية يف املنطقة بسبب عدم االستقرارإلىل تراجع حجم اإباإلضافة     
نفتاح السياسي لدول املنطقة وإحداث انتكاسة باجلهود التنموية على التهديدات فتتمثل يف إعاقة عملية اإل

اشرة وغري مباشرة تأثريات مب األمنية بالطبع كان لكل هذه التطوراتو 1. قتصاديجتماعي و اإلالصعيدين اإل
 :على األمن اإلقليمي يف منطقة الساحل اإلفريقي ككل إال أنه ميكن التأكيد على مالحظتني هامتني

تشري إىل أن ترتيبات التعاون والتنسيق األمين اإلقليمي يف منطقة الساحل كانت تقودها دول  :المالحظة األولى -
ذه الدول من قدرات مادية وتنظيمة؛ حيث قامت اجلزائر بدور الشمال اإلفريقي دون غريها، نظرًا ملا متتلكه ه

امتالكها للموارد والقدرات الدبلوماسية والعسكرية، وأيًضا قدرا على تفادي بعض  فعال يف هذا اإلطار حبكم
كما حاولت ملء الفراغ الذي تركه نظام العقيد معمر القذايف يف منطقة الساحل، فقدمت . التهديدات

واليت تضم إىل جانب (والتدريب، وعقدت اتفاقيات ومناورات مشرتكة، خاصة يف إطار دول امليدان  املساعدات،
  .)اجلزائر، موريتانيا، مايل، النيجر

فرتتبط بأولويات القضايا األمنية اليت تشغل هذه الدول، فقضية تأمني احلدود تعد من أهم  :أما المالحظة الثانية-   
 تعاوا املشرتك، ومن مث تصبح املعاجلة األمنية هي الركيزة األساسية اليت تعتمد عليها يف القضايا اليت تركز عليها يف

لراهنة يف دول تنعكس هاتان املالحظتان على حتليل التأثريات اإلقليمية للتطورات او 2.مواجهتها للتهديدات
ماعات يف القضاء على متدد اجلعولت هذه الدول كثريًا على الضربات العسكرية الدولية  الساحل، فمن ناحية

                                                           

  .مرجع سابق,حياة زملاط 1

  .مرجع سابق. تأثير ا�ظطرابات الداخلية على ا,من ا�قليمي لمنطقة الساحل والصحراء,بدون مؤلف2
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قدمت هلذه  - خاصة ليبيا- إال أن حالة الفوضى اليت تعيشها دول الشمال اإلفريقي  اإلرهابية يف دول املنطقة
اجلماعات فرصا جديدة للبقاء والنمو، ليس فقط باالعتماد على السالح والبشر، ولكن أيًضا مسحت هذه 

مناطق داخل هذه الدول، ليصبح نطاق نفوذها أوسع، خاصة يف  الفوضى لبعض هذه اجلماعات بالسيطرة على
مجاعة أنصار الشريعة يف ليبيا، كما ميكنها  :ظل تواصلها مع غريها من اجلماعات املتشددة يف الدول ااورة، مثل

 ضى اليت، دفعت الفو من ناحية ثانيةو1. الرجوع إىل التمركز يف دول الصحراء، ولكن بصورة أقوى من السابق
يف بعض األحيان على إىل الرتكيز  - كدولة اجلزائر- اإلقليميَة الراعية لألمن والسلم يف اإلقليم  تعيشها هذه الدول

ومنع وصول عناصر اجلماعات املتشددة إىل داخل أراضيها من دول اجلوار، مما يؤثر على  تأمني حدودها
 .املساعدات اليت تقدمها لغريها من دول اإلقليم

احية ثالثة، أدت التطورات األمنية اليت شهدا دول الشمال اإلفريقي مؤخرًا إىل بروز اخلالف اجلزائري ومن ن     
املغريب على سطح األحداث، وإعاقته للتعاون والتنسيق بني دول اإلقليم يف ااالت املختلفة، سواء يف إطار 

، حيث يتهم كل طرف اآلخر مبحاولة 5+5و جمموعة ثنائي، أو يف إطار التجمعات اإلقليمية، كاالحتاد املغاريب، أ
السيطرة والقيادة وضرب مصاحله، وهذا كله يف إطار التنافس حول ضمان املصاحل الذاتية يف املنطقة، وترى املغرب 
أن تشكيل طوق يف الساحل بقيادة اجلزائر يعترب ديًدا هلا وهلذا أثار املغرب قضية غيابه عن التنسيق يف الساحل 

، وحاول منافسة اجلزائر عرب توسيع التنسيق خارج اإلطار اجلزائري يف تنافس "دول امليدان"ذ ظهور مبادرة من
  2.جزائري مغريب يف ملف الساحل

عقب الثورات، قد " العربية"وأخريًا، يبدو أن تداعيات املراحل االنتقالية اليت تعيشها دول الشمال اإلفريقي      
ماعات اإلرهابية املتشددة؛ إال أن الدول اإلفريقية جنوب الصحراء ستظل األكثر تأثًرا قدمت فرًصا حقيقيًة للج

ذه التداعيات، ملا تتسم به من مشكالت هيكلية ترتبط بتكوين الدولة الوطنية بعد االستقالل، إىل جانب 
  .مية فيهااألطماع اخلارجية اليت حتيط ذه الدول، واليت تتحكم يف مسارات حتقيق األمن والتن

                                                           

في الساحل ا;من المغاربي على ضوء المستجدات :مشاركة ضمن المحور الرابع.إشكالية ا,زمة المعقدة في الساحل ا�فريقي,مخلوف ساحل 1
 2013,جامعة قاصدي مرباح ورقلة,"التھديدات ا;منية للدول المغاربية في ضوؤ التطورات الراھنة"ملتقى حول

  ..سابق مرجع, تأثير ا�ظطرابات الداخلية على ا,من ا�قليمي لمنطقة الساحل والصحراء 2
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أن منطقة الساحل األفريقي تعد إحدى بؤر التوتر يف العامل وبالنظر إىل األزمات والصراعات ,نستنتج مما سبق   
" قوس األزمات"أو " ساحل األزمات"اإلثنية والقبلية اليت تعيشها املنطقة حاليا ميكن إعتبار منطقة الساحل 

 كما,حيث أصبحت املنطقة مصدر لكثري من املشاكل املرتبطة غالبا بعدم توفر أدىن مستويات احلياة لألفراد ,

يف الساحل حيث ال تزال كل دولة فيه  ”املشروع الوطين”أضحت مسألة اهلوية من أكرب املعضالت اليت تواجه 
الثقايف حيث عرفت كل من مايل والنيجر ونيجرييا تعاين أزمة تكامل وعجز يف التعامل مع التنوع العرقي والتعدد 

  .وتشاد والسودان والصومال وموريتانيا حروبا أهلية وأزمات سياسية وانقالبات عسكرية

التزاحم الدويل يف املنطقة والتقارير اليت تشري إىل أن منطقة الساحل وبالرغم من توسع التهديدات األمنية إال أن   
حيث جعلتها حمل إهتمام الفواعل الدولية  ني بوضوح تزايد أمهية منطقة الساحلتب“ أفغانستان ثانية”هي 

  .الكربى

 

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :الفصل الثالث

آليات تنفيذ التدخل العسكري 
الفرنسي يف مايل وإنعكاساته 

 على املنطقة
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تعترب فرنسا الدولة األوربية األوىل من حيث قوة نفوذها وقدرا على احلركة والفعل يف الساحة األفريقية، حىت    
 م يف جملس األمن والقدرة النوويةفرنسا الدولية جبانب مقعدها الدائإن أفريقيا متثل أحد ثالثة عوامل داعمة ملكانة 

ستعادته لقوته أال إستمرار الدور الفرنسي يف القارة و إإضافة لذلك فإن هناك عامال دوليا مِهما حيسب ملصلحة 
 عة الدوليةحتاد األوريب الذي ميثل دعامة حقيقية لفرنسا فهي تعد أحد األعضاء املؤسسني هلذه امو وهو اإل

 تباع جمموعة من اآللياتإحيث تسعى لتحقيق مصاحلها يف القارة األفريقية بشكل عام ودولة مايل على األخص، ب
يف مايل الذي كان  ولعل أبرز مثال على ذلك التدخل العسكري الفرنسي األخري.الثقافية والعسكرية و اإلقتصادية 

  .اء دولة مايل مستقرة وأمنةلوقف زحف اجلماعات اإلسالمية وإعادة بنيهدف 

ومربرات التدخل العسكري الفرنسي يف مايل حيث ,أبعاد الوجود الفرنسي يف مايل :وسنتناول يف فصلنا هذا أوال
مث إنعكاس هذا التدخل على مايل خاصة ومنطقة الساحل األفريقي ,سندرس فيه أسباب وأهداف هذا التدخل 

منية اجلزائرية  مع بعض جهود دول اجلوار كما سنربز فيها أهم معامل هاته وأخريا سنحاول طرح املقاربة األ,عامة 
  .   املقاربة ودورها يف حل األزمات 
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  الوجود الفرنسي في مالي أبعاد :المبحث األول

  :السياسة الثقافية -أ

ملشرتكة، تعتمد فرنسا يف عالقاا الثقافية بالدول األفريقية على عدة عناصر أمهها اللغة ا  
واملؤسسات التعليمية الفرنسية واملراكز الثقافية يف إفريقيا، باإلضافة إىل القمم الفرانكوفونية اليت تنعقد كل 

 :وستتم اإلشارة إليها كالتايل. عامني يف باريس أو يف إحدى العواصم األفريقية
نظمة الفرانكفونية اليت أُعلن حكمت فرنسا قبضتها يف هذا اال من خالل إنشاء امل :الفرانكفونية   .1

وكالة التعاون الثقايف والفين للتبادل الثقايف مع "مبفهومها اجلديد بإسم  1970عنها رمسيا يف 
وسعت فرنسا من . مارس مبثابة اليوم العاملي للفرنكوفونية 20 ، وأعترب تاريخ تأسيسها املوافق"احلكومات

الروابط الثقافية والدبلوماسية واالقتصادية وغريها بني وراء تأسيسها للمنظمة الفرانكفونية لتوثيق 
أعضائها، واعتبار أن اللغة الفرنسية هي لغة عاملية بإمكاا التصدي للمد املعاكس املتمثل يف 

  1.األجنلوفونية
إستمرت فرنسا يف عالقاا مبستعمراا من خالل غرسها للقيم والثقافة واللغة : ةاللغة الفرنسي  2.
ية، أين أصبحت اللغة الرمسية يف بعض الدول األكثر إستعماال يف دول أخرى فلم تسمح هلم الفرنس

بتعلم لغتهم احمللية سواء العربية أو لغات أخرى، وحىت أماكن التعليم والتدريس اخلاصة بلغام احمللية ال 
  2توجد، بل عملت على تعليم ونشر اللغة الفرنسية فقط دون منازع

عملت فرنسا على إنشاء املراكز الثقافية واملدارس واجلامعات يف الدول  :ثقافية الفرنسيةالمراكز ال  3.
تعمل أيضا على ترمجة بعض األعمال األدبية املختارة من اللغات احمللية إىل اللغة الفرنسية، هذا ,األفريقية 

  .باإلضافة إلستخدام الطالب األفارقة يف الدراسة وإقامة حمطات البث اإلذاعي

  
  
  
  
  

                                                           

   .مرجع سابق,عبري شليغم1

 على,2012.ا من منظور تاريخيالسياسة الفرنسية تجاه أفريقي,عبري الفقي.2
  .10:30 الساعة.2015.04.10تاريخ الزيارة .http//:www.elsyasi.com/art/_detail.aspx.id:الرابط
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  :السياسة العسكرية الفرنسية -ب

 :سا سياسة عسكرية يف مايل كالتايلتتبىن فرن
اختزلت إىل ، قاعدة 100حنو1960ا سنةيبلغ عدد القواعد العسكرية الفرنسية بأفريق: القواعد العسكرية   .1
قاعدة داكار يف , يتقاعدة يف جيبو (وأبرز القواعد الفرنسية .قواعد عسكرية توزعت على دول إفريقية عديدة 5

  1).قاعدة يوريون يف ساحل العاج,قاعدة جنامينا يف تشاد ,قاعدة ليربفيل يف الغابون,السنغال

تفاقيات ثنائية تشمل العديد من جماالت املساعدات إعبارة عن : تفاقية الدفاع العسكري المشتركإ   .2
ملنح الدراسية العسكرية، برامج التدريب للضباط املساعدات املباشرة جليوش وأجهزة الشرطة، ا العسكرية والفنية

وجتدر  2.األفارقة من خالل إنشاء فرنسا أكادمييات عسكرية حبجة تكوينهم للقيام بعمليات حفظ السالم بالقارة
دولة أفريقية، معظمها ُمنتمية للمنظمة الفرانكفونية من  21اإلشارة إىل أن هذا النوع من االتفاقيات جيمع فرنسا بـ

مبواثيق ومعاهدات دفاع مشرتكة ُحتِتم عليها مساعدة السلطات املالية يف حالة نشوب  ترتبط معها نهم دولة مايلبي
  3.صراعات دد كيان الدولة املالية

  : ةاإلقتصادي سياسةال- ج

لفرنسي منطقة الفرنك ا"عملت فرنسا على ربط مستعمراا السابقة مبا فيهم دولة مايل مع اإلبقاء على نظام     
ستبدادية، من أجل إحىت ولو كانت  .، وكان ذلك يقتضي مساعدة األنظمة القائمة ومحايتهCFA"األفريقي

تلك اليت حصلت خالل يف مواجهة املنافسة األمريكية واليابانية واألملانية، وأخريا الصينية  لفرنسا ضمان والئها
  .ق التنقيب عن اليورانيوم يف مشال مايلعلى ح 2010حكم الرئيس السابق أمادو توماين توري يف عام

مهمتها " الوكالة الفرنسية للتنمية"ومل تكتف فرنسا بنظام الفرنك السابق بل استخدمت جهازا آخر يدعى بـ  
مرافقة الدول اإلفريقية خاصة األكثر ختلفا دف تنميتها، ولتحقيق ما سبق خصصت الوكالة للقارة ما يقارب 

من بني األسباب اليت جعلت دول صحراء أفريقيا تتمتع باألفضلية حسب رئيس جملس من إمكانياا، و  60%
هو تأخرها يف اإلقالع سواء على مستوى النمو  Pierre André Wiltzer "بيري أندري وليتزر"إدارة الوكالة 

  4.االقتصادي أو مستوى معيشة السكان

                                                           

  .مرجع سابق,محد عسكرأ 1
  www.almoqatel.com:موسوعة مقاتل الصحراء على املوقع التايل,"عالقات فرنسا بإفريقيا منذ إنتهاء الحرب الباردة" 2
  .2013, 202العدد ,جملة اجليش.فرنسا والسياسة األوروبية في مجالي األمن والدفاع,لفبدون مؤ  3
  .مرجع سابق,عبري شليغم  4
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مع الدول األفريقية، إذ تعترب فرنسا املستورد األول  عتمدت فرنسا على التجارة البينيةإإضافة لذلك، فقد     
صدر األول للسلع 

ُ
للمواد اخلام من غالبية دول غرب أفريقيا بشكل عام ودولة مايل على األخص، كما تعد امل

موقع وزارة الشئون اخلارجية الفرنسية يشري  واجلدير بالذكر أن بعض اإلحصاءات ومنها. املصنعة لبعض هذه الدول
لفرنسا ومعظم صادراا من الذهب  165لفرنسا واملصدر رقم  87أن دولة مايل هي املستورد رقم إىل 

من الواردات الفرنسية، كما تسيطر املؤسسات % 0.002ماليني يورو سنويًا، مما يعادل  10وتبلغ   والقطن
أما .ةاع الصناعيف قط% 15يف التجارة و% 20من قطاع اخلدمات و% 65والشركات الفرنسية يف مايل علي 

تعد   فرنسا اليت  ويف املقابل أن اجلالية املالية يف، مستثمر  آالف 5فيبلغ حوايل   مايل  عدد املستثمرين الفرنسيني يف
  1.ألف شخص 80  حنو

  مبررات التدخل العسكري الفرنسي في مالي : المبحث األول

  أسباب التدخل:المطلب األول

وحلفاؤها تراجعهم عن قرار سابق كانوا اختذوه “ أنصار الدين”ركة أعلنت ح 2013جانفي يف الثالث من      
ويف الثامن من الشهر نفسه بدأ . احلكومة املالية بوقف األعمال القتالية يف مايل إلعطاء فرصة للمفاوضات مع

مسلحوهم يف الزحف جنوبا باجتاه العاصمة وهو ما أدى إىل نشوب مواجهات مع القوات احلكومية اليت مل 
قرر على إثرها الرئيس هوالند املشاركة يف . ستطع صد اهلجوم فطلبت العون من فرنسا والدول األفريقية ااورةت

الدفاع عن احلكومة الشرعية بالبالد وأمر بإرسال مئات اجلنود الفرنسيني إىل مايل وأصدر توجيهات إىل سالح 
  2 .الن احلرب ضدهموإع اجلو بتوجيه ضربات للمسلحني الزاحفني باجتاه اجلنوب

بتبين اخليار  2012ولقد حضرت فرنسا هلذه احلرب منذ مدة طويلة و أقنعت جملس األمن يف شهر أكتوبر    
لدعم , للمشاركة واملساندة يف العمل العسكري " اإليكواس"ودفعت دول  2085القرارالعسكري بإصدار 

كما رحب بدعم اتمع الدويل وشجعه على تقدمي دعم ,ة قوات الدفاع و األمن املالية إلستعادة السالمة اإلقليمي

                                                           

 .السابق نفس املرجع 1
   www.alsakinna .com:على املوقع التايل.  3/2/2013.نظرة في األسباب واألهداف والتداعيات..الحرب على مالي ,بدون مؤلف  2
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وحث الدول واملنظمات الدولية ,واسع من طريق إختاذ اإلجراءات املنسقة لتلبية اإلحتياجات الفورية وطويلة األجل
  1.و اإلقليمية إىل املشاركة والتعاون بفاعلية ملواجهة اخلطر اإلرهايب 

عطيات اجلديدة اليت حاولت اجلماعات املسلحة فرضها على األرض سرعة القرار الفرنسي جاء نتيجة املو 
، وهو ما يعين رغبة يف السيطرة بشكل كامل على كل أراضي دولة مايل، "باماكو"بالزحف جنوبا باجتاه العاصمة 

ية يف األمر الذي يعطي قوة للتنظيمات املسلحة اليت تنشط يف منطقة الساحل والصحراء، مبا يهدد املصاحل الفرنس
  2.تلك املنطقة احليوية

فوجدت احلكومة الفرنسية نفسها يف مواجهة أمام الرأي العام فسارعت إىل تقدمي احلجج واألسباب لتربير      
تيودور  "وهي حسب األستاذ, عملها فجاءت التربيرات أقل وضوحا وإقناعا ويغلب عليها الطابع العسكري

  :ث حجج وهي متثل يف ثال" كارين باليني"و" كريستاكيس

التدخل من قبل األمم املتحدة وترخيص لدول أخرى (من امليثاق  51المادة الدفاع الشرعي اجلماعي مبوجب - 1
  ).بذلك

  .موافقة احلكومة الشرعية املالية على التدخل العسكري- 2

  3.وماسبقه من قرارات 2085القرار يف ,الرتخيص من قبل جملس األمن - 3

ار جملس األمن مل ينص على مشاركة القوات الربية لالحتاد األورويب مباشرة يف العمليات، وعلى الرغم من أن قر    
 إذ على اجليوش األوروبية تأمني الدعم اللوجيسيت جليش مايل واحللفاء األفارقة وتدريب قوات األمن احلكومية

نسا مل تنتظر طويال بعد جناح العناصر ، فإن فر والتنسيق الوثيق مع البعثة املتكاملة يف جمال إصالح القطاع األمين 
وسط البالد، بعد معارك مع القوات النظامية، " كونا"اإلسالمية املسلحة يف السيطرة الكاملة على بلدة 

  .يف املنطقةاسُتخدمت فيها األسلحة الثقيلة، لتتخذ قرارا سريعا بالتدخل العسكري 

                                                           

مقال نشر على موسوعة مقاتل الصحراء على املوقع ,التسوية والسيناريوهات المستقبلية جهود, بدون مؤلف1
  .www.almoqatel.com . 2015:التايل

 :على الرابط.2013,مصر,مركز األهرام للدراسات السياسية اإلسرتاتيجية. أهداف التدخل العسكري الفرنسي في مالي,شريف شعبان مربوك 2
http//:www.ar.qawim.net/index.php option=com-contenttask-view=8353 

  .69ص .2014, اجلزائر ,جامعة باتنة, 11العدد,دفاتر السياسة والقانون.التدخل العسكري في مالي ومدى شرعيته,غضبان مربوك 3
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فرنسا تتكون من حتضري نشر قوة التدخل األفريقية أن مهمة " فرانسوا هوالند" وحسب الرئيس الفرنسي   
ملساعدة مايل على إعادة الوحدة اإلقليمية تطابقا مع قرارات جملس األمن أما وزير اخلارجية الفرنسي فأعلن من 

  :جانبه أن املربرات القانونية للتدخل تتمثل يف 

  .الدفاع الشرعيوهنا يكون أمام حالة , دعوة وطلب احلكومة املالية الشرعية:أوال 

كل قرارات األمم املتحدة اليت ال تسمح فقط بالتدخل بل تطلب من هذه الدول فعل ذلك لدعم القتال :ثانيا
 1.ضد اإلرهابيني خبصوص هذا األمر 

ختطاف لرعاياها يف شىت الدول األفريقية لعل أوهلا كان يف شهدت فرنسا العديد من اإل, باإلضافة إىل ذلك   
 Pierr باختطاف مخسة رعايا فرنسيني، يليها بعد ذلك اختطاف الرعية بيار كامات 2008ة موريتانيا سن

Kamette""   وذلك بدفع فدية ,2010ومت اإلفراج عنه سنة  من مايل، 2009نوفمرب  26الذي اختطف يف
ابيني جزائريني كانوا وإطالق سراح أربعة من اإلرهابيني كانوا معتقلني لدى السلطات املالية، إضافة اإلفراج عن إره
تواصلت عمليات و .حمل حبث من طرف األمن اجلزائري، وهو ما دفع لتوتر العالقات بني حكوميت اجلزائر ومايل

 Michelميشال جريمانو"االختطاف للرعايا الفرنسيني، وهذه املرة باختطاف الرعية الفرنسي واملهندس 
Germanea " وقد سعت فرنسا  2010 جويلية 22اين مشال النيجر يف، الذي كان يعمل يف جمال العمل اإلنس

مقابل  ماليين يورو 8من أجل إنقاد رعيتها بالتنسيق مع موريتانيا يف عملية عسكرية بعد أن طلبت القاعدة 
وعقب إعدام الرعية الفرنسي شهدت فرنسا . 2010 جويلية 27اإلفراج عن الرهينة، إال أنه مت إعدامه يف 

، مت اختطاف سبعة أشخاص يعملون يف النيجر من بينهم 2010ى ففي شهر سبتمرب عمليات اختطاف أخر 
مدينة أرليت يف  "، األشخاص السبعة كانوا يعملون يف"مدغشقر"وآخر من  "وغو ط"مخسة فرنسيني وشخص من 

ملة يف هذا أكرب الشركات العا Areva الفرنسية  "أريفا"يف موقع الستخراج اليورانيوم تابع لشركة "مشال النيجر 
 )عين أمناس(حتجاز الرهائن يف إفضال عما سبق، وجب اإلشارة أن احلكومة الفرنسية استغلت حادثة  ,اال

باقي الدول  بل  فقط اجلزائر، وذلك إلضفاء الشرعية على تدخلها معتربة أن التهديد اإلرهايب ال يستهدف فرنسا
   2.ما سهل من مهمتها يف تعميم التهديد اإلرهايب، كون الرهائن ينتمون إىل جنسيات خمتلفة هذا كذلك

                                                           

  ) ن ص.(نفس املرجع السابق 1 
   .مرجع سابق,عبري شليغم 2
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غري أن مثة قراءة تعيد األسباب احلقيقية للتدخل الفرنسي يف مايل إىل محاية املصاحل الفرنسية يف املنطقة، وحماولة  
منطقة  تعزيز الوجود الفرنسي يف منطقة تعترب تقليديا مركز نفوذ هلا بفعل سابقة الوجود االستعماري، خصوصا أا

من حقول النفط  قربيتنبأ اخلرباء بأا قد حتمل يف باطن أرضها ثروات نفطية وغازية ومعدنية كبرية، وعلى 
كما تعترب هذه .اجلزائرية اليت تشكل مطمعا كبريا للفرنسيني وأماكن التنقيب يف موريتانيا ذات املؤشرات اإلجيابية

افريقيا ’بانتهاء عصر ما يعرف بسياسية " فرانسوا هوالند"رنسي احلرب أول انتكاسة حقيقية لتعهدات الرئيس الف

، خالل زيارته "هوالند"وهي السياسة اليت قال  فريقياأ ، اليت مثلت امتدادا للهيمنة الفرنسية على *‘ـ فرنسا
اتت تقوم األفريقية ب –، إن عصرها انتهي، مؤكدا أن العالقة الفرنسية 2013للعاصمة السنغالية داكار يف أكتوبر 

 إىل مايل لشن حرب فيها كة واستقالل كل طرف عن اآلخر، ولكن مع  عودة هوالند وإرساله قواتا على الشر 
  1.ذات البعد االستعماري ‘افريقيا ـ فرنسا’يف ما يعترب هذا جتسيدا حيا لسياسة 

وليني واإلقليميني انغماسا ل فرنسا العسكري يف مايل مفاجئا، إذ إا كانت أكثر الالعبني الدخمل يكن تدو      
وكانت صاحبة الدور الرئيس يف نقل أزمة مايل لتناَقش دوليا، ويف . 2012يف األزمة املالية منذ اندالعها يف عام 

وكان اجلهد السياسي  .استصدار ثالثة قرارات من جملس األمن حتت الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة
بإرسال قوات إىل مايل يف مهمة " إكواس"موعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا الفرنسي العامل احملرك لقيام ا
اعتمدت إسرتاتيجية فرنسا يف التعاطي مع األزمة يف مايل أساسا على تدويل . احلفاظ على وحدة الرتاب املايل

ادها على اجلهد عتمإاألزمة، وحشد الدعم اإلقليمي والدويل ملساندة احلكومة املركزية يف مايل، إضافة إىل 
وعلى الرغم من تعدد األهداف وتداخل . ستشارياإالعسكري لبلدان غرب أفريقيا مع دعمها لوجستيا، وماليا، و 

املصاحل اإلقليمية بني بلدان غرب أفريقيا ومايل، فإن أحد العوامل احملفزة لتدخل قوات جمموعة دول غرب أفريقيا  
ل األفريقي خبل ميكن القول إن فرنسا كانت لتكتفي بالتد. اء األزمةكان لتحقيق الرؤية واألهداف الفرنسية إز 

العسكري لو أنه كان قادرا على حسم املعركة، أي أا كانت ستكون راضية بأن ختوض قوات أخرى معركة 
.بالوكالة عنها فتحقق أهدافها ورؤيتها من األزمة املالية من دون أن تتورط قواا يف القتال بصورة مباشرة

2  

                                                           

  .مرجع سابق,بشري موسى نافع 1
  ..مرجع سابق.دخل الخارجيزمة مالي والتأ 2
هي سياسة جاء ا الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي وتتمثل يف اإلمتداد واهليمنة الفرنسية إجتاه أفريقيا كمستعمرات " فرنسا- أفريقيا"سياسة *

 .قدمية وتابعة هلا
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على طلب رمسي من احلكومة املالية  ءاوبنا ,إعالن حالة الطوارئ يف مايلبعد  جاء التدخل العسكري املباشر     
األمر الذي ساهم يف أن تربر فرنسا تدخلها بأنه يقع ضمن إطار مساندة دولة صديقة وليس انتقاصا من 

الحرب على "رنسا أصبحت تقع ضمن سيادا، ودف طرد اموعات اإلسالمية املتطرفة، أي أن حرب ف

 عدةستهداف حركات يف بلدان إاليت أصبحت تعبريا غري حمدد لكنه مربر على الصعيد الدويل يف ظل " اإلرهاب
  1.وبغض النظر عما تعنيه من اخرتاق لسيادة تلك البلدان

إىل غاية انسحاا  2013 جانفيمراحل خمتلفة، بداية من  العسكري الفرنسي يف مايل ثالث عرف التدخلو     
تعمل اخلطة يف املرحلة األوىل على توطيد سيطرة القوات احلكومية . :أوال: وهي على النحو التايل جزئيا من مايل

على جنوب مايل من خالل الدعم اللوجسيت االستخبارايت والتدريب والتنظيم والتسليح دف وقف انتشار 
  .اجلماعات اإلرهابية إىل اجلنوب

دأت القوات الفرنسية اليت تقود العمليات العسكرية يف إقليم أزواد بشمال مايل، املرحلة الثانية من العملية ب. ثانيا
العسكرية، بعد استعادة املدن الرئيسية يف اإلقليم والسيطرة على حماور الطرق الكربى، وعملت القوات الفرنسية يف 

وتدمري خمازن السالح لدى هذه  نظيمات املسلحةهذه املرحلة على اإلطاحة مبجموعة من أخطر قادة الت
  .ةاملنظمات يف عمليات نوعي

ثالث إىل أربع كتائب عسكرية مالية، تعتمد عليها القوات األوروبية واألفريقية، بعد  وتلى ذلك نشر    
جماعات ، حيث قصف الطريان الفرنسي مواقع لل- غاو وتومبوكتو –ستيالء على املدن الرئيسية يف مشال مايلاإل

  .2 وضواحيها يف أقصى مشال شرق مايل "كيدال"اإلرهابية املسلحة يف 

ستدامة مؤسساا، وتعزيزها بقوات فرنسية إضافية إتأمني العاصمة باماكو لضمان االستقرار للمدينة و :ثالثا   
واطنني الفرنسيني من ساحل العاج وتشاد، بغرض توفري احلماية للم مرابطة يف الدول اإلفريقية ااورة، خاصة

ويف األخري العمل على توطيد االستقرار يف مشال البالد، وتشمل اخلطة قصف مواقع  .سيةواألوربيني واملصاحل الفرن
ستخبارايت، ومن اجلماعات األصولية، وطبيعة تدخل القوات اخلاصة، فيما ستوفر الواليات املتحدة الدعم اإل

  3. الغطاء اجلوي للعمليات العسكريةاملمكن أن تقوم القوات الفرنسية بتوفري

                                                           

1 Ziad maalouf,"mali/France:lecteur de la guerre a travers le principe de non-
contradiction".30/01/2013:www.togocouleur.com. 
2   Roland marchal,"military(mis)adventures in mali".article ,african affaires ,27/06/2013. 
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  .2015,املركز العريب لألحباث والدراسات.البعد النيويكونيايل جتاه أفريقيا:التدخل الفرنسي يف مايل,عبري شليغم:مصدر:

  توضح المناطق التي إستهدفتها الغارات الفرنسية في شمال مالي:2الخريطة

  :أهداف التدخل :المطلب الثاني 

قتصادية يف منطقة الغرب األفريقي عامال تفسرييا آخر إلسرتاتيجيتها يف هذا اإلقليم احل فرنسا اإلمتثل مص    
قتصادية املباشرة يف مايل حبكم وعلى الرغم من حمدودية مصاحلها اإل. وكذلك يف تعاملها األخري مع أزمة مايل

ة مهمة يف إطار إقليم تنشط فيه فرنسا حمدودية استثماراا فيها مقارنًة مع بلدان أخرى، إال أن مايل قطع
 النيجر، والسنغال: جماورة مثل وعليه، فإن ديد استقرارها يهدد مصاحل فرنسا االقتصادية يف بلدان. ااقتصادي

وملايل أمهية بالغة بالنسبة إىل فرنسا إذا ما أخذنا بعني االعتبار مناجم اليورانيوم .وبوركينا فاسو، وكوت ديفوار
  1.اليت توفر احتياجات احملطات الفرنسية النووية اليت تقع مباشرًة على حدود النيجر مع مايل النْيجرية

                                                           

 .نفس املرجع السابق 1
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 القوات أن هدف" جان إيف لودريان"وجاءت تصرحيات بعض املسؤولني الفرنسني أبرزهم وزير الدفاع      
حيث تتمثل .ى جيوب املقاومةاملشرتكة الفرنسية واملالية هو حترير مشال مايل من قبضة اإلسالميني والقضاء عل

. الوظيفة األوىل حسب وزير الدفاع وقف زحف اإلرهابيني إىل اجلنوب والثانية قصف القواعد اخللفية لإلرهابيني
وسكاا واملؤسسات الوطنية واألجنبية املتواجدة فيها، يف  باماكوأما الوظيفة الثالثة فهي ضمان أمن العاصمة 

يف إعادة هيكلة اجليش املايل لينظم نفسه من جديد ويكون قادرا على الدفاع عن سيادة حني تتعلق املهمة الرابعة 
  1.بالده يف املستقبل

إن ما حيدث يف ”كبري القضاة الفرنسيني املتخصص يف ملف اإلرهاب   "مارك تريفيديش"ويف هذا الصدد قال     
هذه املنطقة “ .راء اليت تضم عدة دول افريقيةمايل هو أول مظاهر النزعة اجلهادية تعرفها منطقة الساحل والصح

على غرار ما يقع يف  "بالحرب على اإلرهاب"الشاسعة قد تتحول إىل بؤرة صراع دويل يف إطار ما يسمى 
فمنطقة مشال مايل ينتشر فيها السالح والتهريب وتواجد عدد كبري من املقاتلني األجانب خاصة . أفغانستان

  2.ة إىل ضعف الدولة فيهااجلهاديني العرب، باإلضاف

جديد يف مايل، بعد " مستنقع"بأن فرنسا لن تغرق يف  "فرانسوا هوالند"تصرحيات الرئيس الفرنسي  إضافة إىل    
 يب واتمع الدويلالحتاد األورو ل باإلضافة ، نظرا ألا حتظى بدعم الشعب املايلأفغانستانأن سحبت قواا من 

مصري التحالف بني  أولهما: ستقرار يف مايل يتوقف على عاملنيفريقية يف إعادة اإلفنجاح القوات الفرنسية واأل
فهو إجياد حل شامل وعادل ملطالب الطوارق، من خالل  ثانيهماا مأ, هذه اموعات واحلركات الطوارقية املتمردة

مع املايل وخاصة الطوارق عملية سياسية شاملة يف مايل، تسمح ببناء نظام دميقراطي يستوعب مجيع أطياف ات
  3.الذين يعانون من التهميش واإلقصاء

 "مايل، بل هي ببساطة ختدم السالمفرنسا ليس لديها أي مصاحل يف "بأن وكما أكدت احلكومة الفرنسية    
، واحلفاظ على _"باماكو"عتداءات املتمردين، وتأمني العاصمة إوحدد أهداف العملية العسكرية هناك بوقف 

                                                           

1 Pascal Raiché,"pourquoi la France entre  en guerre au mali",12/01/2013.:www.Rue89-
nouvelobs.com/pourquoi –la France-entre-en –guerre au mali238534.html. 
2 Ziad maalouf.op.cit. 

  .مرجع سابق, أزمة مالي والتدخل الخارجي 3
  .يف انعقاد جملس الدفاع بباريس 2013جانفي 12جاء يف تصريح للرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند يوم_,
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راضي تلك البالد، وحترير الرهائن احملتجزين فيها، مؤكًدا أن بالده ستنهي تدخلها يف مايل وستسحب قواا وحدة أ
واألمان هلا ويصبح فيها نظام سياسي راسخ، ولكن واقع األمر يؤكد وجود  ستقرار من هناك مبجرد أن يعود اإل
وبا وفرنسا حتكمها جمموعات تستهدفنا علًنا، وعلى إقامة دولة إرهابية على أبواب أور "خماوف فرنسية وأوروبية من 

 1".جان إيف لو دريان"، حبسب ما صرح وزير الدفاع الفرنسي "رأسها القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي

فإن احلرب اليت دعت إليها فرنسا، تريد تقسيم مايل “ القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي”وحبسب تنظيم     
جمرد حرب نصرانية على اإلسالم ”ثروات هذا الشعب، معتربا أن التدخل العسكري يف مايل  بأي مثن لتستفيد من

  2.”واملسلمني

كما جيب أن يفهم التدخل يف مايل يف سياق سياسة هجومية يف أفريقيا تتبعها فرنسا يف السنوات األخرية يف     
حنسار خالل سنوات ي كان عرضة خلطر اإلإطار تنافسها مع الدول الكربى على النفوذ هناك؛ فالنفوذ الفرنس

 دة األهداف يف أفريقياداليت انتهجت سياسة تدّخلية أمريكية واسعة املدى ومتع 2008 - 2000" بوش"إدارة 
منها السعي لتنويع مصادر الطاقة لالقتصاد األمريكي ومحاية خطوط نقل الطاقة اليت متر عرب املمرات البحرية 

. ولتعزيز نفوذها السياسي والعسكري) قناة السويس، خليج عدن، ورأس الرجاء الصاحل( ااورة لقارة أفريقيا
 مساعدات اقتصادية أو تنسيق أمين وتعددت الوسائل األمريكية لتنفيذ هذه السياسة، فبعضها كان من خالل

كية مبزيج من وقد تعاملت فرنسا مع هذه السياسة األمري  .وبعضها كان من خالل مشاريع إقامة قواعد عسكرية
مواقف دفاعية وتسليم باألمر الواقع وسياسة االنتظار، مث عادت لتستغل التغيري الذي جاءت به سياسة إدارة 
أوباما األقل توسعية يف أفريقيا واألقرب لالنكماشية، وتبنت سياسة هجومية ذات طبيعة عسكرية من أجل تثبيت 

تنافس األمين أمهية قصوى يف ضوء حقيقة أن التنافس بني القوى ويتخذ هذا ال. نفوذها ومراكز قوا يف القارة
الشريك التجاري  2009الكربى على النفوذ اقتصاديا  حيسم وبصورة جلية لفائدة الصني اليت أصبحت منذ عام 

من  وإذا كان التدخل يف مايل منوذجا فإن هذه السياسة الفرنسية ال يعرتضها أي نقٍد أو معارضة. األكرب ألفريقيا
فاملتتبع لتصرحيات السياسيني الفرنسيني وتعليقات الصحافة الفرنسية يستنتج أن هذه .الشارع أو النخب الفرنسية

  .السياسة التدخلية يف أفريقيا تكاد حتظى باإلمجاع

  
                                                           

  ..مرجع سابق,كشريف شعبان مربو  1
  .مرجع سابق.نظرة في األسباب واألهداف والتداعيات.الحرب على مالي,بدون مؤلف 2
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ات بغض النظر عن تربير  - تعكس التدخالت العسكرية الفرنسية املباشرة يف أفريقيا وتدخلها األخري يف مايل      
اعتماد فرنسا على ثالث إسرتاتيجيات متداخلة ومركبة يف إطار حفاظها على نفوذها يف  - فرنسا وحججها 

العالقات التارخيية البنيوية بني فرنسا وبعض األنظمة واحلركات  :أولهاأفريقيا وتنافسها مع دوٍل كربى أخرى 
إستثمار العالقات االقتصادية القائمة أصال  انياوثالسياسية وبعض النخب االقتصادية والثقافية يف تلك البلدان 

اإلسرتاتيجية العسكرية واألمنية اليت قد تتطور يف حال األزمات إىل تدخٍل عسكري  وثالثا 1وتوسيعها وتعميقها،
  .مباشر

ل كما ميكن القول أن فرنسا تنظر إىل منطقة غرب أفريقيا كمنطقة نفوذ جيوسياسي متارس التأثري فيها من خال    
العالقات مع أنظمة تلك البلدان أو مع حركاٍت سياسية حمددة فيها، وذلك يف إطار ما اصطلح البعض على 

فتدخل فرنسا العسكري يف مايل ليس أول تدخل هلا يف أفريقيا، فمنذ عام "  .أفريقيا - فرنسا"تسميته سياسة 
. ة يف بلداٍن أفريقية كانت مستعمرات هلاأكثر من أربعني مرة يف نزاعاٍت أفريقية وأزماٍت داخلي تدخلت 1960

وتشري مراجعة سريعة ملسوغات تدخالت فرنسا العسكرية إىل أنه ال ميكن إمجال هذه املسوغات يف إطار واحد 
فأحيانا كانت تتدخل لفائدة أنظمٍة سلطوية أو ديكتاتورية، وأحيانا أخرى لفائدة حتوالت دميقراطية، ومرات أخرى 

وكانت مصاحل فرنسا دائما الدافع الثابت لتدخالا العسكرية يف . سي على حساب آخرملساندة جانب سيا
  2.أفريقيا مبسوغات متغرية

وأيضا فإن فرنسا كقوة استعمارية سابقة يف إفريقيا ال تقبل أن تفقد مناطق نفوذها التارخيية لصاحل قوى أخرى     
أكيد البعض أن القيمة االقتصادية للمستعمرة الفرنسية بدأت تتغلغل إليها كالصني وإيران وكندا، وذلك مع ت

  3.السابقة ليست األساس يف عالقة فرنسا مبايل، إذ إن قيمتها األوىل اسرتاتيجية

فإن خلفيات التدخل الفرنسي ال ميكن إختزاهلا يف خطر اجلماعات املسلحة فقط، وإمنا يقف وراءها ,لذا     
 ومشال غرب إفريقيا على حنو عام، موردا مهما لليورانيوم والنفط والغاز والذهب أيًضا مصاحل اقتصادية إذ متثل مايل

واللؤلؤ والكوبالت، وختشى فرنسا من أن حتول اجلماعات األصولية يف مشال مايل دون االستثمار الواسع يف تلك 

                                                           

 www.chaos-:على املوقع التايل,  2012.مالي من الدعم إلى المشاركة,)ترمجة مصطفى بن براح(,جون جاك روش 1

/ar76lang- 1pacorg-international 01/03/2015:تاريخ التصفح. 
  .مرجع سابق,عبري شليغم 2
  .مرجع سابق,شريف شعبان مربوك 3
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فاظا على مصاحلها الواسعة املنطقة اليت مل تستغل كامال بعد، ويكفي اإلشارة إىل رغبة فرنسا يف تعزيز وجودها ح
  1.من اليورانيوم اخلام% 80يف املنطقة ااورة ملايل، وخصوصا يف النيجر، حيث تتزود بنحو 

حتاذي العديد من دول الساحل اليت ميتاز باطنها بثروات برتولية كبرية منها  مايل فإن,باإلضافة إىل ذلك     
الفرنسية على النصيب األكرب منه، إضافة المتالكها خمزونا مهما " لتوتا"الغنية بالنفط،إْذ حتصل شركة  موريتانيا

 ا للفرنسينياليت تشكل مطمعا كبري من احلديد املهم لصناعة الصلب يف أوربا، هذا باإلضافة حلقول النفط اجلزائرية 
ب إىل حد بل إن هناك من ذه. اليت تعد عاصمة منطقة الفرنك األفريقي) كوت ديفوار(إىل جانب ساحل العاج 

اعتبار هذا التدخل حماولة من الرئيس الفرنسي لتصريف األزمات اليت يعيشها اتمع الفرنسي حنو اخلارج، مشلت 
األزمة االقتصادية من ضعف التنافس االقتصادي، وتراجع الصناعات وحىت ارتفاع اإلنفاق العام، إضافة ملا ختلفه 

سنة قائمة  50فالسياسة الفرنسية يف الساحل منذ  .ع نسبة البطالةاألزمة األخرية من تبعات اجتماعية يف ارتفا 
اإلحتفاظ بالتأثري وإمكانية الفعل للحفاظ على املصاحل االسرتاتيجية يف منطقة إمتداد  :على فكرتني أساسيتني

ثل يف عند اإلستقالل املتم" شارل ديغول "النفوذ، وما األحداث األخرية إال تأكيدا على املنطق الذي رمسه 
  2.ضمان الصدارة الدولية لفرنسا يف مستعمراا القدمية

األهداف الغربية يف اهليمنة  من السيطرة على مشال مايل اجلماعات املتشددةبوقف  هتمام الفرنسيومل خيف اإل    
ا يف إقليم فاملصاحل احليوية لفرنس. سرتاتيجية الكربيإ - ذه املنطقة ذات األمهية اجليوواحلفاظ علي النفوذ يف ه

غرب إفريقيا، واليت متثل محايتها أحد األهداف الرئيسية حلرص فرنسا على القضاء علي اجلماعات اإلرهابية يف 
فاملصانع . هذا اإلقليم، كانت وراء اإلندفاع الفرنسي لقيادة احلرب يف مايل ورفض احلوار مع اجلماعات املتشددة

حتتويه أراضي النيجر، حيث تعد أكرب منتج هلذا املورد يف العامل، فشركة  الفرنسية تعتمد علي خمزون اليورانيوم الذي
الفرنسية تدير عمليات استخراج اليورانيوم، الذي يزود به أكثر من ثلث حمطات الطاقة النووية لشركة ) أريفا(
)EDFGDF (يضمها اإلقليم كما أن املوقع االسرتاتيجي لدول غرب إفريقيا، واألسواق اليت . للكهرباء يف فرنسا

يضاف إىل ذلك أن الرعايا الفرنسيني يف . جيذبان خمتلف القوي الدولية واإلقليمية للبحث عن موطئ قدم داخله

                                                           

جملة , مركز األهرام لدراسات السياسية واإلسرتاتيجية."التداعيات الداخلية واإلقليمية للحرب على مالي:مابعد التدخل",أمرية حممد عبد احلليم 1
  .2013,السياسة الدولية

حوار مع حمند برقوق خبري الشؤون ," ال يمكن تجاوز الجزائر في ادارة أمن الساحل وإسرائيل كالعب جديد في المنطقة",يم بوفنداسة سل 2
  .2014, 15176العدد ,األمنية واإلسرتاتيجية للنصر
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غرب إفريقيا ومنطقة الساحل كانوا األكثر استهدافا من قبل تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي خالل 
  .السنوات األخرية

فرتتبط باألزمة املالية واالقتصادية اليت عانتها أوروبا، وأدت إيل تبين سياسات تقشف أما املصاحل األوروبية،     
 واملالذ لألوربيني قاسية يف بعض الدول وهو األمر الذي دفع بإفريقيا الغنية بثرواا الطبيعية إيل أن تصبح املنفذ

 لنظام الدويل، مثل الصني، واهلنداوالسيما مع إشتداد حدة املنافسة مع بعض القوي االقتصادية الصاعدة يف 
واإلجتار  د وترية اهلجرة غري الشرعيةهذا إيل جانب اهلاجس األمين الذي تعانيه الدول األوروبية نتيجة لتزاي. وروسيا

لذلك انطوت عملية التدخل العسكري يف مايل علي  .بالبشر، وريب املخدرات القادم من منطقة الساحل
  1. أهداف استعمارية جديدة

  إنعكاس التدخل العسكري الفرنسي على مالي والمنطقة :المبحث الثالث

، فقد يف مايل ديد اموعات املسلحة برد قوي على فرنسا هلجماا على مواقع املقاتلني اإلسالميني جاء    
 ل هياجلزائر، ينتمون إىل عشر دو جنوب " عين أمناس"من العاملني يف حقول  اعامال أجنبي 132حتجز إ

النرويج وفرنسا والواليات املتحدة وبريطانيا ورومانيا وكولومبيا وتايالند والفلبني وأيرلندا واليابان وأملانيا، وذلك مع 
ت دجزائري ليضطر اجليش اجلزائري إىل التدخل عسكريا ضد املسلحني يف عملية أ عامل 600حتجاز حوايل إ

جزائريا  573رهينة منهم  650من الرهائن وحترير قرابة  23ومسلحا  32حبسب تقديرات غري ائية إىل مقتل 
  .وحوايل مائة أجنيب

ختطاف إوقد هددت القاعدة فرنسا والدول اإلفريقية املتعاونة معها ومن بينها اجلزائر، بتوسيع عمليات     
يف الصومال " بابحركة الش"الرهائن يف الساحل اإلفريقي وأينما وجد الفرنسيون يف كل مكان، وذلك مع تنفيذ 

ديداا بإعدام أحد الرهائن الفرنسيني مع بدء العملية العسكرية يف مايل، يف عملية أدت إىل مقتل جنديني 
  .فرنسيني خالل حماولتهما حترير الرهينة

                                                           

  .مرجع سابق,أمرية حممد عبد احلليم  1
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 األغلب وقوع خسائر بشرية كبريةنطباع بأن العملية الفرنسية يف مايل سيصاحبها على وكل ذلك يعطي اإل    
  1.عكس احلال يف العملية اليت سبق ونفذا يف ليبيا، واليت مل حتظ مع ذلك بدعم شعيب على

على الرغم من توقع أن تؤدي العملية العسكرية يف مايل إىل إحلاق خسائر بشرية ومادية باهظة يف صفوف     
إذ  ملرتبطة باجلماعات اإلسالميةصر ااملقاتلني، إال أا يف الغالب لن تقود إىل نصر حاسم حىت يف حال هزمية العنا

يتوقع توجههم حنو قواعد يف اجلبال والكهوف البعيدة لتبدأ من هناك حرب عصابات قد تقصر أو تطول حبسب 
 غانستان على حميط أكرب ثالث مراتالظروف واملالبسات، مما يهدد بتحويل مايل إىل مستنقع أخطر من أف

تكثيف عمليات التجنيد للمقاتلني اإلسالميني بسبب اإلستياء الذي  خصوصا وأن احلرب يف مايل قد تدفع ناحية
يسود شعوب الدول اإلسالمية من التدخل الفرنسي األجنيب يف مايل وخصوصا يف الدول ااورة يف اجلزائر وتونس 

على عمليات ، وكل ذلك يساعد "إيكواس"وليبيا واملغرب وموريتانيا، وحىت يف الدول اإلفريقية املشاركة يف بعثة 
  2.جتنيد املقاتلني

 تنعكس فقط على مايل بل تتعداه إىل ماوراء احلدود املالية وعلى ذلك فإن التداعيات احملتملة للتدخل ال    
بالنظر إىل حميطها اجلغرايف وحدودها املرتامية مع عدة دول أبرزها اجلزائر وموريتانيا، وما قد يؤدي إليه تصاعد 

ات سياسية وأمنية وإنسانية على هذه الدول، ال تتعلق فقط مبخاطر التعرض للهجمات االشتباكات من انعكاس
وقد . االنتقاميةكما حدث يف اجلزائر، ولكنها تتعلق أيًضا بتدفق آالف الالجئني إليها هربًا من القتل والقصف

، أن  2013انفيجيف منتصف  تصدر  تابعة ملكتب الألمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ريراتقجاءت 
ألف شخص يف الدول ااورة،  150عدد الالجئني الذين اضطروا إىل مغادرة مايل بسبب النزاع فيها يقرتب من 

   3.ألًفا 230وأن عدد النازحني داخل البالد يناهز 

ط بقضايا ونظرا خلصوصية األزمة يف مايل وتشابه مصريها باحلالة األفغانية، وما تطرحه من أبعاد ال تتعلق فق   
 الفساد، وندرة املوارد، واجلفاف اإلرهاب، ولكن ترتبط بقضايا مثل اإلثنية، وأزمة بناء الدولة الوطنية، وانتشار

وانتشار األمراض، وغريها من القضايا اليت قد تدفع احلرب يف مايل يف اجتاهات غري متوقعة، فإن تطورات هذه 
إال أن الداخل املايل واإلقليم احمليط سيكونان األكثر تأثرا ذه . يةاألزمة ستلقي بظالهلا علي االستقرار والتنم

                                                           

  .مرجع سابق,شريف شعبان مربوك 1
  .مرجع سابق,ارجيأزمة مالي والتدخل الخ 2

  .نفس املرجع  3
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أما القوى الغربية، فستعمل على استغالل هذه األزمة يف حتقيق مزيد من النفوذ، واإلستحواذ علي مزيد من  .األزمة
األوسط املنغمسة يف  الثروات، وبناء القواعد العسكرية، للسيطرة علي هذا اإلقليم احليوي والقريب من دول الشرق

، واليت حتتوي هي األخرى على مصاحل اسرتاتيجية للقوي الغربية، ودون أي إكرتاث مبا قد "الربيع العريب"تطلعات 
بعد هذه احلرب من دولة فاشلة، أو منهارة، أو ما ستعانيه دول منطقة الساحل اإلفريقي  "مايل"تتحول إليه دولة 

  1.جراء إستمرار الفوضى يف مايل

فإن احلرب على مايل ستعود على اجلزائر خاصة بعواقب وخيمة على املستوى األمين , ومن ناحية أخرى   
وحماصرة اجلزائر .واإلقتصادي واإلسرتاتيجي فهي تعين بالضرورة إدخال اجليش الشعيب الوطين يف حرب إستنزاف 

لالجئني على احلدود اجلنوبية وخلق مشكلة ا.من طرف الوجود الفرنسي العسكري من كل اجلهات تقريبا
  2.للجزائر

إىل أفغانستان جديدة مبا حيمله " يمال" وروبية ستتحول مدادات احلربية الىت تعهدت ا الدول األظل اإل ويف    
ممثلة ىف هروب آالالف  واألمين يأو السياس نساينهذا األمر من تداعيات بالغة السوء سواء على املستوى اإل

. ، هذا فضال عن تزايد أعداد الضحايامايل لدول ااورة، مع تدمري للبنية التحتية واملؤسسات يفالالجئني إىل ا
ن كانت منوذجا للدول املستقرة أو تقسم إىل دولتني بعد أإىل دولة فاشلة  هذه احلرب إىل حتول مايل يوقد تؤد

 قتصادية حادة إثنية و إجتماعية و إمشكالت  يف الدول ااورة الغارقة أفريقيا، بل وقد تنتشر الفوضى يف سياسيا يف
خطفتهم إفراج عن رهائن ستخدام قواا العسكرية لإلإىل إضطرت أاجلزائر الىت  وكانت بادرة هذا األمر يف

الساحل قاعدة  ، ومن مث تصبح منطقةمايل للبالد على خلفية احلرب يف ياجلنوب الشرق اجلماعات اإلرهابية يف
هذه املنطقة والسيطرة على  سراع ببناء قواعد عسكرية يفة، مما قد يدفع الدول الغربية إىل اإلللجماعات اإلرهابي

  3 .ستعمار جديدا لدول القارةإسرتاتيجية ومبا ميثل مواردها اإل

  

  

                                                           

  .مرجع سابق,أمرية حممد عبد احلليم  1
  .2013, 636العدد,جريدة البصائر ". الحرب على مالي واألضرار في الجزائر:التدخل الفرنسي ",عبد احلميد عبدوس 2
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  جهود دول الجوار تجاه األزمة في مالي والساحل األفريقي  :المبحث الرابع

، حركية ملحوظة بسبب التحوالت اإلقليمية 2013 -  2012خالل  اجلزائر عرف النشاط الدبلوماسي يف   
واجلهوية اليت تعرفها مناطق اجلوار، مما دفع إىل مسايرا والتفكري يف األساليب املالئمة للتعاطي معها، حيث 

اآلونة األخرية حركية دبلوماسية مكثفة باجتاه الوسط اجلغرايف احمليط ا  يف جلزائريةا سة اخلارجيةتشهد السيا
  1. مايل وموريتانيا إىل النيجر إىل املغرب ومن ونست من

كرب من مساحتها ووقوعها يف نقطة تقاطع إسرتاتيجية بني موقع اجلزائر املمتد يف الصحراء اليت تشغل احليز األف   
مشال ووسط إفريقيا وإطالهلا حبدود جد طويلة على شاطئ الساحل اإلفريقي الذي حيتوي على مجيع بذور 
النزاعات املوجودة يف إفريقيا، جتعل األمن القومي اجلزائري منكشفا من هذه اجلهة خاصة مع تسارع وترية 

حتدث فيها واليت تؤثر بطريقة مباشرة على الوضع يف اجلزائر، وللتطورات اليت تأخذها هذه التفاعالت اليت 
    2. .التفاعالت يف كل مرة يف ظل تدخل فواعل خارجية مبشاريع تؤثر مباشرة على األمن القومي اجلزائري

سة اخلارجية اجلزائرية ذات اخلصوصية اجليوسياسية جتعل وبشكل متزايد من السيا فمنطقة الساحل والصحراء   
كلم متتد عرب   6343جماال إلعادة القراءة الكتشاف حمركات ووسائل هذا التحرك اجتاه منطقة وحدود تتجاوز 

  3.احلدود اجلزائرية شرقا وغربا وجنوبا

اجلهود اليت قدمتها اجلزائر يف إطار جهود دول اجلوار األفريقي هي اليت رحبت دائما باجلهود ولعل أبرز    
وقد ركزت دول اجلوار على أن تتوىل اجلزائر .ومل ترحب بالتدخل العسكري,الدبلوماسية والسياسية حلل األزمة 

  .وفوضتها يف إدارة احلوار والسعي بني األطراف لتقريب وجهات النظر,بتنسيق اجلهود الرامية حلل األزمة 

باإلضافة إىل دعمها منذ إندالع أزمة ,ة بالطوارقوتأيت وجهة نظر دول اجلوار من أن اجلزائر هلا عالقة تارخيي   
وترى أن إستقرار املنطقة عامل . الطوارق يف تسعينات القرن املاضي لتفضيل التسوية السياسيةمع بقاء مايل موحدة

  .حيوي لتأمني حدودها اجلنوبية

                                                           

على املوقع , 2013-12- 04,مقال نشر على جريدة اجلزائر نيوز .أزمات الساحل والهندسة الدبلوماسية الجزائرية, بن عائشة حممد األمني 1
  :التايل

.www.aldjazairnews.com  05/01/2015تاريخ التصفح. 
  .2014,رھاانات وتحديات:اريع بناء السلم ا�قليمي في منطقة الساحل ا�فريقيالجزائر مش:في الملتقى الدولي بعنوان,تجويد,م 2
  .2012,مركز الجزيرة للدراسات.إستراتيجية الجزائر تجاه التطورات ا,منية في الساحل ا,فريقي,بوحنيةقوي  3
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سدها أمام دولة فاشلة جت إىل أن اجلزائر ستجد نفسها يف الشؤون األمنية تيجيةاسرت لدراسات اإلبعض اتشري و   
أشبه باحلالة األزموية " كيان أزواد"والذي أدى الحقا إىل إعالن , 2012أفريلنقالب إوذلك بعد " احلالة املالية"

، وما ستجره الحقا من أزمات ترتبط "الصومالي واألفغاني "يتواليت جتمع يف خصائصها الفشل الدوال"الفاشلة 
ة املنظمة، واهلجرة يدات األمنية الصلبة والناعمة من انتشار جتارة السالح، واجلرميمفصليا بنشر وتوسع رقعة التهد

 آثار ستكون تداعياا واضحة على وهي ديدات تضعها اجلزائر وتتعامل معها حبذر ودقة ملا هلا من غري الشرعية
يغي الطارقي املوجود يف مايل والدول الوحدة الرتابية للجزائر نتيجة للروابط األثنية والتارخيية بني املكون األماز 

  1.املغاربية

، حيتم نطقة الساحل باعتباره ساحل أزماتللتهديدات واملخاطر األمنية القادمة من م اجلزائر ويف إطار جتنب   
بعاد تتميز ا املنطقة بإمكاا أن تشكل وسيلة لتقوية الروابط معها ويف كافة ااالت، هذه عليها استغالل عدة أ

قتصادية واألمنية، فاملوقع اجليوسياسي ملنطقة الساحل جيعل تمثل يف األبعاد اجليوسياسية واإلاألبعاد ت
ل جيعلها مع منطقة الساح اجلزائر بوابة املنطقة إىل افريقيا وأوروبا يف الوقت نفسه كما أن شساعة حدود اجلزائر من

يف الساحل اإلفريقي يرتبط أساسا بطبيعة  اجلزائري لدوراف. نكشاف أمين دائمإيف عرضة دائمة ويف حالة
  2.التهديدات األمنية يف هذا األخري ومدى تأثريها على احلدود اجلنوبية للجزائر

حتتم إعادة قراءة الواقع اجليوسياسي اإلفريقي بتصميم رؤية إسرتاتيجية  ألزمة اجلديدة اليت تعيشها دولة مايلفا    
  :أمنية وطنية استباقية تراعي املتغريات واملعطيات اجلديدة التالية

حني مجعت سبع دول إفريقية معينة  ,يف اجلزائر 2011حاولت اجلزائر وضع خارطة طريق بقمة مارس  -   
ىل ضرورة تكثيف جهود التنسيق فيما بينها، دون الرضوخ لتدخالت أو باملنطقة وحددت مبادئها الداعية إ

ضغوطات خارجية كما حدث يف قضية التدخل الفرنسي يف دفع الفدية، باإلضافة إىل إجياد آليات للتنسيق على 
زائر تدافع ، فحني كانت اجل"النيباد" املستوى االستخبارايت واألمين، إىل جانب بعث املشاريع التنموية، مثل مبادرة 

. سنوات فهي بذلك دف إىل بناء مقاربة تنموية للقضاء على اإلرهاب واجلرمية املنظمة 10طيلة " النيباد" عن 
إىل مكافحة هذه الظاهرة، مبا فيها تلك املتعلقة  اليت دف يف اجلهود الدولية واإلقليمية وتشارك اجلزائر بنشاط

إن هذه اجلهود الثنائية . ومكافحة غسيل األموال) 2006(كافحة اإلرهاب بإسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية مل
                                                           

  .نفس املرجع , قوي بوحنية 1
  .مرجع السابق,حممد األمني بن عائشة 2
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ويف الواقع، فإن هذا . ذا اخلطر العابر للقومياتهل للتصدياعدت يف تعزيز رغبة مجيع الدول ومتعددة األطراف س
  .مكافحة التمردالتعاون الدويل أفاد كال الطرفني فقد وفر للجزائر ما يلزم من اخلربة الفنية لتحسني أساليب 

وقد جنحت الدبلوماسية اجلزائرية يف الكثري من املناسبات، يف مترير الرؤى اخلاصة مبكافحة اإلرهاب واجلرمية    
هو التطورات  اجلزائرية املنظمة وكافة اآلفات املتعلقة بالشق األمين مباشرة، ولعل أكثر ما ميز حركية الدبلوماسية

، وذلك يف أعقد قضية عرفتها مايلاخلطرية اليت تشهدها مشارف احلدود اجلنوبية للبالد، بسبب األزمة يف مشال 
كثريا على  اجلزائر طرية اليت قد تنعكس ال حمالة على كافة منطقة الساحل، وقد ركزتاملنطقة بسبب التداعيات اخل

ب إجياد حل سلمي هلذه األزمة وتفادي التدخل العسكري الذي ستكون نتائجه وخيمة على املديني القري
  1.والبعيد

، قامت اجلزائر اليت كانت دائما هي الراعي احلصري 2012منذ اندالع األزمة املالية األخرية يف جانفي و    
جلميع اتفاقيات السالم السابقة، بدعوة طريف النزاع لوقف إطالق النار واجللوس إىل طاولة املفاوضات إلجياد 

زاع الدائر عرب وقف تزويد اجليش املايل بالسالح، والذي كانت تسوية سلمية لألزمة، وسعت للنأي بنفسها عن الن
تِربره سابقا مبحاربة تنظيم القاعدة، كما سحبت خرباءها العسكريني من مشال مايل، حتت حجة أا ختشى أن 
يستخدم سالحها أو خدمات خربائها يف حرب اجليش املايل ضد املتمردين التوارڤ، لكن يف املقابل، رفضت 

ل بعض اجلرحى من املتمردين التوارڤ، وأعلنت عدم استعدادها لدعم أي من الطرفْني، وإن كان البعد استقبا
الشعيب للتوارق يف جنوب اجلزائر سيمنح املتمردين فرصة أكثر لالستفادة من العمق اجلزائري، إال أن املراقبني 

  .تتدخل وسيطا، لتفرض شروطها على اجلميعيعتقدون أن اجلزائر قد تنتظر فرصة إاك احلرب للطرفْني، قبل أن 

مبثابة مأزق خطري للسياسة اجلزائرية يف منطقة الساحل كان   التدخل العسكري الفرنسي يف مشال مايل إال أن     
والصحراء إذ من شأنه أن حيول اجلزائر إىل باكستان جديدة، وهي اليت ظلت لعقود متارس اسرتاتيجية احلذر وإبعاد 

سريعا عرب أزمة "إال أا مل تفلح يف منع تداعيات التدخل الفرنسي يف مايل، إذ دفعت اجلزائر الثمن التأثريات، 
من قبل جمموعة إسالمية ذات انتماءات قاعدية  جنوب اجلزائر" بعين أميناس"ن يف منشأة الغاز ئاحتجاز الرها

                                                           

  .نفس املرجع  1
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ة يعرب عن رغبة اجلزائر يف منع تفاقم طالبت بوقف التدخل الفرنسي، وكان األسلوب الصارم واحلاسم يف معاجل
  1.تداعيات التدخل الفرنسي على حساا

  :ومن معامل املقاربة األمنية اجلزائرية جند النقاط التايل

، مشكلة تسهيل عمل اجليوش النظامية لدول الساحل اإلفريقي مبا ميكنها 2009حلت خطة اجلزائر لسنة :الأو
، وضرب معاقل تنظيم القاعدة، وجتفيف منابع الدعم واإلمداد اللوجسيت اليت من مطاردة اإلسالميني وراء احلدود

متول أفراده بالسالح واألموال، والسيطرة النهائية على منطقة الساحل اإلفريقي باالعتماد على اجليوش النظامية 
ية موحدة، تتضمن  على إنشاء أول قاعدة بيانات حمل - آنذاك-كما اتفقت دول الساحل اإلفريقي . لدول املنطقة

، على أن تلتزم هذه الدول بتغذية هذه القاعدة "تنظيم القاعدة يف بالد املغرب"كافة املعلومات املتاحة حول 
  .باملعلومات بفعالية للتصدي للتنظيم بفعالية

لتابعة هلا على السماح هليئات األركان للجيوش اخلمسة ا) اجلزائر وليبيا وموريتانيا ومايل والنيجر(اتفقت : ثانيا
باملطاردة املستمرة للجماعات اإلسالمية املسلحة املنضوية حتت لواء تنظيم القاعدة يف املناطق الصحراوية والسماح 
هلا بعبور احلدود يف منطقة الساحل والصحراء بعد إبالغ الدولة اليت جتري املطاردة داخل إقليمها، بشرط توفر 

  .اليت جتري على أرضها املطاردة قوات نظامية جاهزة للمالقاة يف الدولة

االتفاق على التعاون العسكري بني هذه القوى النظامية املوحدة ومقاتلي القبائل من الطوارق والقبائل العربية  :ثالثا
  .والزنوج وغريها، وضمان حياد الطوارق خصوًصا يف املواجهة بني القوات العسكرية املالية وتنظيم القاعدة

وتكثيف , ادر متويل اإلرهاب والتصدي للمهربني، وتنفيذ مشاريع استثمارية مشال مايل والنيجرجتفيف مص: رابعا
  2.الرقابة على منطقة الصحراء 

يعتقد الكثري من الباحثني يف شأن األمن اجلزائري أن الديبلوماسية األمنية اجلزائرية يف حاجة إىل , ومع ذلك    
  :، وهذه القراءة جيب أن تشمل املنظومات التاليةه التهديدات األمنيةيف ظل هات إعادة قراءة سياسية وأمنية

                                                           

على املوقع , يومية إخبارية وطنية,جريدة الرائد . الدور الريادي لجزائر في تسوية النزاعات الداخلية في مالي,د دخوشحمم 1
 .www.alraaed .com /ara/sujets-opinions/31020/-html:التايل

  .2014,اساتمركز اجلزيرة للدر .الجزائر والهواجس االمنية الجديدة في منطقة الساحل اإلفريقي,بوحنية قوي 2
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إعادة قراءة مدى جناعة الدبلوماسية األمنية اجلزائرية وقدرا على أن تستجيب لوزن الدولة اجلزائرية وقدرا - 
ينات والسبعينات مرحلة الست(اجليوسياسية ودبلوماسيتها النشطة تارخييا خصوصًا يف مرحلة اإلشعاع الدبلوماسي 

  .من القرن املاضي

إعادة النظر يف ضمان إجراءات دستورية تعطي اجليش اجلزائري حق التدخل وتتبع فلول اجلماعات اإلرهابية -     
 .والتهديدات الصلبة املتأتية من خارج حدود الدولة، مبا يضمن عدم تكرار مثل هذه اخلروقات

ل استشرايف يقوي اجليش اجلزائري ويضمن احرتافية أكرب يف ظل اإلنعاش إعادة قراءة واقع األمن اجلزائري بشك- 
االقتصادي الذي تعيشه اجلزائر، مبا يكفل تقوية املنظومة الدفاعية الوطنية وفق آلية تضمن سالمة احلدود اجلزائرية 

  1.من التهديدات الصلبة والناعمة

ملواجهة هذه التحديات اليت تواجهها منطقة الساحل ويف سياق اجلهود احمللية واإلقليمية , ومن جهة أخرى   
من خالل تفويض  يف وجهات النظر وإاء اخلالف ,تركزت يف حماولة فض األزمة سياسيا .والقارة اإلفريقية أيضا 

 نتيجة الدور احملوري الذي لعبته بعض الدول احملورية اجلزائر   إقرار مبادرة إقليمية إختاذباإلضافة إىل , اجلزائر
 .وجنوب أفريقيا واملتمثلة يف مبادرة النيباد

و ترتكز على حتقيق    ومن أهداف هذه املبادرة اجلديدة حتقيق تنمية شاملة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وامنيا  
ن كما أن هذه املبادرة النابعة م,الفقر واحلرمان والالمساواة    وهو التنمية املستدامة ملواجهة حتديات  اهلدف األول

حتقيق األمن    وهو ما من شأنه   عمق القارة اإلفريقية حاولت أن تعاجل مشاكل القارة و منطقة الساحل اإلفريقي
  .و التنمية يف الساحل اإلفريقي 

اجيابيات هذه املبادرة تكمن يف الربط بني التنمية املستدامة من زاوية اقتصادية واجتماعية إىل جانب كما أن     
جتسيد التنمية السياسية املرتبطة بنيويا بالتنمية الدميقراطية من خالل تعزيز أطرها البنائية كبناء ضرورة السعي إىل 

وحتقيق ذلك سوف يساهم ال حمال يف حتقيق ,دولة القانون واملؤسسات واحلكم الراشد واحرتام حقوق اإلنسان 
  2.وبالتبعية يف منطقة الساحل اإلفريقي االستقرار واآلمن مث الوصول إىل تأسيس بيئة أمنة لإلنسان يف القارة

  

                                                           

  .مرجع سابق.إستراتيجية الجزائر إتجاه الطورات األمنية في منطقة الساحل األفريقي,بوحنية قوي1
  .مرجع سابق,مخلوف ساحل  2
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أخريا، ميكن القول إن احلرب الدولية على اإلرهاب يف مايل لن تنتهي سريعا، كما أعلن املسئولون الفرنسيون،    
 "الحرب على اإلرهاب"الذين جتاهلوا اخلربات السابقة يف التعامل مع اجلماعات املتطرفة، يف ظل إسرتاتيجية 

إطارها أن اإلعتماد على احللول األمنية وحدها يزيد من إنتشار اجلماعات اإلرهابية، يف ظل  واليت اتضح يف
إنتشار عناصرها خارج مناطق احلرب، وإكتساا ملؤيدين ينضمون لصفوفها، مع تزايد اهلجمات العسكرية، وتزايد 

تبار تدخلها العسكري يف مايل ضمن أما عن فرنسا، فإنه ميكن إع.أعداد الضحايا بني عناصرها، أو بني املدنيني
يف أفريقيا ال تزال حاضرة خالفا ملا أعلنه الرئيس " المهيمنة فرنسا"إمجاع فرنسي داخلي، داللة على أن سياسة 

  .ذات األبعاد االستعمارية هي من املاضي" أفريقيا -فرنسا"هوالند أن سياسة 

حيث زادت املخاوف من ,زائري بالدرجة األوىلي اجلفتداعيات هذا التدخل ستنعكس سلبا على األمن القوم   
مما يستوجب العمل على ضمان أمن وإستقرار البالد ,مع احلدود اجلنوبية للبالد التهديدات واخلروقات األمنية

  . ومضاعفة اجلهود لتأمني احلدود,
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دراسة " نية الفرنسية يف منطقة الساحل األفريقي اإلسرتاتيجية األم"وميكن القول أن بعد تناول دراستنا حتت عنوان 
  :أن الباحث توصل لبعض النتائج من خالل دراسة البحث واليت هي كالتايل " حالة مايل 

ألقد ,ذات أصول عسكرية وكانت له عالقة باحلرب , 18أن مصطلح اإلسرتاتيجية تعود بدايته إىل القرن -1
كما عرف كذلك ,ستخدام القوة من أجل حتقيق األهداف السياسيةإقتصرت بدايات اإلسرتاتيجية يف كيفية إ

أنها  "كالزوفيتز"مفهوم اإلسرتاتيجية إضافات متعددة ومشل تعاريف خمتلفة حيث جاء تعريف املفكر األملاين 

  .حيث جعلها حكرا على ميدان القتال" إستخدام اإلشتباك كوسيلة لتحقيق هدف الحرب

نظرا ملوقعها اجلغرايف الذي تتميز به عن ,قي منطقة ذات أمهية إسرتاتيجية بارزة تعد منطقة الساحل األفري - 2
ومما جعها حمط ) ,,الذهب, النفط والغاز واليوروانيوم(باقي املناطق يف العامل إضافة إىل الثروات املعدنية واملوارد 

ل بسط النفوذ وضمان املصاحل إهتمام الدول الكربى وأضحى التنافس الدويل على هاته املنطقة يتزايد من أج
وبالرغم من األمهية اجليو إسرتاتيجية ملنطقة إال انه ,اإلقتصادية يف املنطقة يف ظل األزمات اليت يعيشها العامل حاليا 

حيث أصبحت هاته , الساحل يشهد تغريات أمنية خطرية وديد حقيقي للمنطقة ككل ودول اجلوار 
 ومتعددة األبعاد، والبعد األساسي فيها معقدةفالنزاع يف مايل يعد مسألة , التهديداتتشكل هاجس أمنيا متفاقم

حيث أن سيطرة اجلماعات اإلسالمية , وتدهور األوضاع اإلقتصادية واإلجتماعية،أزمة بناء الدولة في يتمثل
  .اطر األمنية غريها من املخ,وخطر تنظيم القاعدة  يف مايل مع تزايد إنتشار ريب  األسلحة واهلجرة السرية 

بعد الوضع األمين الذي ألت إليه منطقة الساحل األفريقي مبا فيها أزمة مايل خاصة بني احلكومة املالية  - 3
وزيادة خطر اجلماعات اإلرهابيةهكذا أضحت املصاحل الفرنسية عرضة , واملتمردين وفشل التفاوض بني األطراف 

جاء طلب احلكومة املالية بضرورة  ء والساحل بشكل عام،للخطر يف مايل على وجه اخلصوص، ومنطقة الصحرا
يف إطار الشرعية األممية ( أدى بذلك للتسارع حنو طريق التدخل العسكري الفرنسي يف مايلمما ,التدخل الفرنسي 

كخطوة   من جهة أخرى يعد هذا التدخل,وبدعم من األحتاد األورريب ,) من ميثاق األمم املتحدة 2085بقرار 
سيطرة الفعلية على منطقة تعتربها فرنسا تقليديا مركز نفوذ خاص ا لكوا جزء من مستعمراا السابقة، اللضمان

بؤرة توتر لدرجة جعلتها متثل ديدا خطريا لألمن اإلقليمي بل , غري أن هذه املنطقة غدت اليوم وعلى حنو متزايد
  .والعاملي
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رزها التدخل الفرنسي و خاصة يف القارة األفريقية دائما يتم وميكن القول كذلك أن التدخالت األجنبية وأب- 
لكن " الحرب على اإلرهاب"حبجج محاية الرعايا الفرنسيني أو من أجل القضاء على اجلماعات اإلرهابية وبإسم 

ويف حقيقة ذلك هو أن هدف التدخل ماهو إال محاية للمصاحل اإلقتصادية الفرنسية يف املنطقة يف ظل التنافس 
  .لدولىي على املنطقة وتزايد وتنامي نفوذ القوى املنافسة كالواليات املتحدة والصني وروسيا واليابانا

زاد من تسارع فرنسا ,دول اإلحتاد األوريب وماتعيشه من أزمات إقتصادية وخاصة فرنسا ,باإلضافة إىل ذلك - 
والسيطرة على ثروات واملوارد اليت , رة للجوء للتدخل العسكري كحل من أجل إسرتجاع املكانة الرئيسة يف القا

مما زاد من ذلك ختوف فرنسا ودول اإلحتاد األوريب من سيطرة اجلماعات اإلسالمية على مشال ,تزخر ا املنطقة 
وبعد التدخل دخلت فرنسا يف توقيع ,مايل مما يكون ذلك خطرا كبريا على اوربا وديدا مباشرا على مصاحلها 

  .شركات إستغالل مناجم الذهب واليورانيوم والفوسفاط والبحث عن البرتول صفقات إقتصادية مع
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