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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

موقف اجلزائر من التدخل العسكري الفرنسي يف مالي 

ملخص

حرصت الجزائر منذ سنوات على أن تكون وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، 
وإحترام الوحدة الترابية وحل النزاعات، عن طريق الوسائل السلمية، وهو الحل الذي تركز عليه دبلوماسيتها 
لوقف الخطر القادم من شمال مالي. كما أن رفض النظام الجزائري التدخل العسكري في مالي، يستند إلى 
القلق إزاء التدّخل الخارجي، وإمتداد التهديد إلى أراضيها، وبهذا التدخل ستتورط الجزائر في مأزق ودوامة 
أمنية بمفهوم المدرسة الواقعية، وهو بالضبط ما تسعى إليه فرنسا، من أجل توريط الجزائر في المستنقع 

المالي.
نجحت فرنسا في تحويل أزمة داخلية إلى حرب دولية، وعرقلت الفرقاء من التفاوض للوصول إلى حل 
سياسي كما حصل في إفريقيا الوسطى، وسارعت إلى تقمص زي الدركي ورفع عصا الحرب، وبررت فرنسا 
تدخلها بضرورة صد هجوم المسلحين اإلسالميين، على مدينة كونا الفاصلة بين شمال مالي وجنوبه، وإيقاف 
زحفهم إلى العاصمة باماكو. وقد حضرت فرنسا لهذه الحرب منذ مدة طويلة، وأقنعت مجلس األمن في شهر 
أكتوبر 2012، بتبني الخيار العسكري بإصدار القرار 2085. ودفعت دول مجموعة “اإليكواس” في غرب 
إفريقيا إلى المساندة والمشاركة في عملية التدخل العسكري، بينما ظلت الجزائر تنادي بضرورة إنضاج الحل 
السياسي عن طريق تشجيع المفاوضات بين فرقاء األزمة المالية. حيث فشلت الجزائر في فرض أجندتها ومنع 
استصدار قرار أممي بعدم التدخل العسكري في مالي، وهو ما يؤكد فرضية البحث “كلما زاد التدخل األجنبي 

)األمريكي و الفرنسي( في أزمة مالي كلما قّل دور الدبلوماسية الجزائرية وزاد تهميشها من القضية.
الكلمات  الدالة :التدخل العسكري، األزمة المالية، الدبلوماسية الجزائرية، فرنسا. 

Abstract 

  For many years, Algeria is still taking notice to remain its diplomacy mediation that has worthy built on; principal of 
non-interference in states affairs, respect for territorial integrity and resolving disputes through peaceful  means, as a 
disentanglement that Algerian diplomacy based on to stop coming risks from northen Mali. As, the rejection of Algerian 
regime to military’s intervention, is being based somehow on concern about external interference and extending threats 
t its territory, “what” consequently, and from a realistic point of view could push Algeria being implicated in a stalemate 
and a security spiral. And that what French seeks to do; by involving Algerian in the Malian quagmire accordingly. 
French succeeded in transforming an internal crisis into international war and blocking parties from negotiation to 
settle on political solution as what happened In the central Africa.

Algeria's Position on the French Military Intervention
 in Mali
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مقدمة

تعترب فرنسا صاحبة التجربة اإلستعمارية جلل دول منطقة 
منطقة  األخرية  هذه  تعترب  فهي  ولذلك  اإلفريقي،  الساحل 
الساحل  نفوذ تقليدي بإممتاز، حيث تنظر فرنسا إىل منطقة 
خالل  من  فيها  التأثري  متارس  جيوسياسي  نفوذ  كمنطقة 
سياسية  حركات  مع  أو  البلدان  تلك  أنظمة  مع  العالقات 
''فرنسا-  سياسة  بـ  عليه  إصطلح  ما  إطار  يف  وذلك  حمددة، 
العسكري يف احلادي  التدخل  ذلك من  أدل على  وال  إفريقيا''، 
عشر من جانفي 2013، إذ أنها كانت أكثر الالعبني الدوليني 
إنعماسا يف األزمة املالية منذ إندالعها، وكانت صاحبة الدور 
الرئيسي يف تدويل األزمة، وإستصدار ثالث قرارات من جملس 
األمن مهدوا هلا الطريق لتدخل عسكري يف مشال مالي الحقا.

للجنوب  األمين  احلزام  مبثابة  الساحل  منطقة  تعترب  كما 
اجلزائري، وذلك ملا تشكله من عمق جيواسرتاتيجي وتهديدات 
الساحلي  الشريط  يعد  حيث  الوطين،  األمن  إلستقرار  أمنية 
اجلزائري،  القومي  لألمن  بالنسبة  حيوية  قضية  الصحراوي 
فيما  وحتديدا  املنطقة  تطبع  اليت  اخلاصة  للمميزات  نظرا 
إليها  يضاف  جهة،  من  نظامها  وهشاشة  الدول  بفشل  يرتبط 
شساعة الرقعة اجلغرافية للمنطقة الصحراوية مما يصعب 
على دول الساحل ضبط اإلستقرار األمين، وتعترب مجلة هذه 
لألمن  الكربى  األمنية  والتهديدات  التحديات  مبثابة  املميزات 
السلمي  الوطين اجلزائري. ال طاملا أصرت اجلزائر على احلل 
أن  غري  األجنيب،  العسكري  التدخل  ورفض  السياسي  واحلوار 
دبلوماسيتها عرفت نوعا من التغيري وذلك بفتح جماهلا اجلوي 

أمام الطريان الفرنسي. 
أهمية الدراسة

التدخل  وأهداف  خلفيات  إبراز  يف  الدراسة  أهمية  تكمن 
هذا  من  اجلزائري  واملوقف  مالي،  يف  الفرنسي  العسكري 
اجلزائر  تراجع  حول  املختلفة  النظر  وجهات  وطرح  التدخل، 
عن موقفها املتمثل يف عدم التدخل يف الشؤون الدول الداخلية، 
ورفض التدخل األجنيب، والسماح للمقاتالت الفرنسية بعبور 
على  التدخل  هذا  إنعكاسات  وحتليل  اجلزائري،  اجلوي  اجملال 

األمن القومي اجلزائري. 
وعليه نطرح اإلشكالية التالية: 

ما هو موقف اجلزائر من التدخل العسكري الفرنسي يف مالي؟ وما هي 
األسباب اليت جعلتها تنحاز عن مبادئها؟  

لإلجابة على هذه اإلشكالية نطرح الفرضيات اآلتية:
لألمن  تهديدا  مالي  يف  الفرنسي  العسكري  التدخل  يشكل   �

القومي اجلزائري.
� كل ما زاد التدخل األجنيب يف منطقة الساحل كلما تراجع 

دور الدبلوماسية اجلزائرية.
سنتناول هذه الدراسة وفق احملاور التالية:

أوال: طبيعة األزمة في مالي

ثانيا: خلفيات التدخل الفرنسي في مالي

ثالثا: موقف اجلزائر من التدخل الفرنسي في مالي

أوال: طبيعة األزمة يف مالي

أزمة مالي هي نتاج صريح لإلرث اإلستعماري، هلا جمموعة 
من احملددات؛ حيث يرجع حمددها التارخيي إىل إستقالل كل 
من ليبيا 1951، والنيجر 1960، وبوركينافاسو 1960 واجلزائر 
الصحراء  يف  املتمركزة  الرتقية  القبائل  وجدت  عندما   1962
عدم  مبدأ  على  إتفقت  دول  عدة  بني  منقسمة  نفسها  الكربى 

املساس باحلدود املوروثة عن اإلستعمار. 
مما جعل تشكيل الدولة الوطنية يضم العديد من اهلويات، أو 
األقليات واليت مل تدمج يف نظام الدولة؛ إضافة إىل أزمة بناء 
الدولة، سواء يف مالي، أو موريتانيا، أو النيجر، أو حتى التشاد، إذ 
أنها تتميز بهشاشة املؤسسات األمنية والسياسية، وهي الصفة 

املشرتكة بني مجيع هذه األنظمة السياسية.  
النزاعات  من  أنه  على  مالي  يف  النزاع  تصنيف  ميكن  وبالتالي 
احلكومة  عجز  نتيجة  املتجدرة  أو  املتأصلة،  اإلجتماعية 
املركزية يف باماكو التكيف مع املطالب اإلجتماعية واهلوياتية 
يف  اإلسرتاتيجي  املثلث  يف  املتمركزين  مالي،  مشال  لسكان 

French, quickly re-enact the gendarme and raise the stick and ultimately justified its intervention with the need to 
rappel the armed Muslims ’attack on the city of Kuna that separates between north and southern of Mali, and preventing 
militias ‘crawling to the capital of Bamako. Indeed, French has well prepared for a long time, further; it could convince 
the Security Council in October 2012 to adopt the military option that finally lead to make a resolution 2085. Moreover, 
French could accordingly to push states of the ECOWAS group on west of African to sustain and to take part in military 
intervention ‘operation, while Algeria remained calling for maturity of political solution by encouraging negotiations 
among Malian crisis teams, where Algerian failed to impose its agenda and to prevent the issuance of a UN resolution 
after the military intervention in Mali. That what strongly asserts the hypothesis of this research:’’ the greater the foreign 
interference’’ American and French ‘’in Mali, the less role of Algerian diplomacy.  

Keywords: Military intervention, Malian Crisis, Algeria Diplomacy, French.
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موقف اجلزائر من التدخل العسكري الفرنسي يف مالي 

)غاو، تومبوكتو، كيدال(. فمنذ إستقالل مالي عن اإلستعمار 
تستطع  مل  العشرين  القرن  من  الستينات  مطلع  مع  الفرنسي 
اليت  والدورية  املتكررة  النزاعات  ضبط  املركزية  السلطة 

عرفتها دولة مالي.)1(
فقد قام الطوارق* حبركات متّرد متكّررة على إمتداد العقود 
اخلمسة إلستقالل مالي، وشهدت الفرتة ما بني عام 1990 وعام 
2009 أكرب عدٍد من حماوالت التمّرد.)2( وغذى عامالن رئيسان 
اإلقتصادي  التفاوت  أوهلما  مالي؛  دولة  يف  اإلستقرار  عدم 
واجلنوب(  الرئيسني)الشمال  مالي  إقليمي  بني  واإلجتماعي 
إقليم  مبحاباة  الطوارق  مقدمتهم  ويف  الشمال  سكان  وشعور 
العامل  أما  إقليمهم،)3(  حساب  على  التنمية  بربامج  اجلنوب 
مقاليد  على  واحدة  إثنية  وهيمنة  اإلثين  التنوع  فهو  الثاني، 
لدى  اإلنتماء  بعدم  الشعور  عزز  ما  اإلستقالل،  منذ  احلكم 
أصبحت  اليت  الشمال؛  يف  األخرى  اإلثنية  واألقليات  الطوارق 
تهيمن  قبلية  أو  إثنية  جملموعٍة  كممثلة  الدولة  إىل  تنظر 
ليست  إليهم  بالنسبة  فالدولة  والقبائل.  اإلثنيات  باقي  على 
منذ  احلكم  مؤسسات  على  املسيطرة  "البومبارا"  إثنية  سوى 
إستقالل البالد يف سنة 1960.)4( ومل تفشل دولة مالي احلديثة 
أقاليمها فحسب،  املتوازنة بني  التنمية اإلقتصادية  يف حتقيق 
بل فشلت فشال ذريعا يف دمج مواطنيها يف إطار هوية واحدة 

أساسها املواطنة، تتجاوز حدود اإلنتماءات اإلثنية والقبلية.
ويف  املاضي  القرن  يف  الطوارقية  التمّرد  حماوالت  وإنتهت 
بني  سالم  بإتفاقيات  احلالي  القرن  من  األوىل  العشرية 
املالية. وشهدت الفرتة اليت تلت  املتمّردين الطوارق واحلكومة 
2009 إستقرارا نسبيا، حتى  النوع يف عام  آخر إتفاقية من هذا 
التمّرد عّما  2012. وخيتلف هذا  إندالع مترد جديد يف جانفي 

سبقه يف عدة وجوه أهمها:)5(
حركات  بني  حتالف  حمصلة  هو  التمرد  هذا  إن  أوال: 
طوارقية وطنية وجمموعات إسالمية متطرفة من جنسيات 
نشطت  وجزائرية(  وموريتانية،  ونيجريية،  خمتلفة)مالية، 
اجملموعات  بعض  إستمالة  وإستطاعت  الطوارق  مناطق  يف 
السالح  خمزون  من  وإستفادت  برناجمها،  إىل  الطوارقية 
كتائب  ضمن  من  كانت  طوارقية  كتائب  من  وصل  الذي 
نظام القذايف قبل سقوطه. ومل يكن هذا التحالف وليد حلظة 
املسلحة  اإلسالمية  فلقد نسجت اجملموعات   ،2012 التمرد يف 
متبادل  إعتماد  عالقات  اإلنفصالية  الطوارقية  واحلركات 
املاضية.  القليلة  السنوات  خالل  ومنفعية  وأمنية  إقتصادية 
التمرد  قيادات  بعض  على  طرأ  الذي  التحول  هذا  ساهم  وقد 
مجاعة  أصبحت  إذ  التحالف،  تسهيل  يف  وعناصره  الطوارقي 
أبرز  إحدى  اجلهادية  السلفية  الطوارقية  الدين"*  "أنصار 

احلركات املؤثرة يف مناطق الطوارق.
احلكومة  بني  ُعقدت  اليت  السالم  إتفاقات  مجيع  إن  ثانًيا: 
املركزية واحلركات الطوارقية إىل ما قبل هذا التمرد، كانت 
إستنفدت  وقد  اجلزائر،  رأسها  وعلى  جماورة  دوٍل  برعاية 

إمكانيات إستمرارها ألنها مل تكن ضمن إطار عملية سياسية 
كاملة يف مالي، ومل تنعكس إجيابيا على سكان مشال مالي. 
وخالل السنوات األربع املاضية، مل تطرح أي مبادرات إلّتفاقات 
بني طريفيَ األزمة. بل مل يكن هنالك نية أو إهتمام من وسطاء 
حماوالت  فإن  ولذا،  تطبيقها.  ملتابعة   2009 سالم  إتفاقية 
تلك  سواء   ،2012 عام  خالل  جتددت  اليت  السلمية  الوساطة 
اليت قامت بها اجلزائر أو تلك اليت رعتها اجملموعة اإلقتصادية 
لدول غرب أفريقيا، جاءت متأخرة ألن الوضع قد تغري لفائدة 
حركة  يف  الفاعلة  العناصر  أن  إىل  إضافة  التمرد،  حركة 
حركات  يف  الفاعلني  عن  خمتلفة  كانت  اجلديدة  التمرد 
وكذلك  املتطرفة  اإلسالمية  فاحلركات  السابقة،  التمرد 
الدين(  أنصار  )مجاعة  الطوارق  للمتمردين  السلفي  اجلناح 
أصبحت أطراًفا فاعلة يف التمرد، وقيادة هذا التمرد غري معنية 
أو مهتمة مبا ميكن أن تقدمه هذه التسوية هلا أو لسكان مشال 
مالي. كما أن جهد دول اجلوار للوصول إىل إتفاق تسوية مل 
يكن جمديا على اإلطالق، إذ كان املستهدفون منها واملدعوون 
للحوار هم احلركات الوطنية الطوارقية اليت ال متلك أن تغري 
حني  مالي  مشال  من  طردت  أن  بعد  الواقع  أرض  على  شيئا 

أصبح اإلقليم حتت سيطرة احلركات اإلسالمية املتطرفة.
ثالثا: جرت حركة التمرد هذه يف وقت كانت فيه احلكومات 
2012 سيطرت احلركة  املالية يف أضعف حالتها، يف جانفي 
الوطنية للتحرير األزواد على املدن الواقعة يف مشال مالي، ثم 
عاد الطوارق لتنشيط النزاع اخلامد لفرتة طويلة على احلكم 
الذاتي، اإلنتفاضة بينت ضعف اجليش املالي الذي أخفق يف دحر 
مقاتلي الطوارق، األمر الذي أغضب اجليش من عدم كفاية 
يف  إنقالب  ينظم  املالي  اجليش  جعل  مما  والتجهيز،  التمويل 
وأصبحت  باماكو.)6(  يف  احلكومة  إسقاط  على  أسفر  مارس 
على  صراع  هي  املالية  العاصمة  يف  للوضع  الرئيسة  السمة 
املدنية  السياسية  النخب  السلطة يف ظل توازن قوى هش بني 

واإلنقالبيني العسكريني الذين أمسكوا بزمام السلطة.)7(
إستفادت  توري''  توماني  ''أمادو  بنظام  اإلطاحة  فبمجرد 
الوضع  ومن  الداخلي  الوضع  من  اإلنفصالية  اجلماعات 
اإلقليمي بعد إطاحة بنظام معمر القذايف بعودة بقايا اللفيف 
يفتقدها  ثقيلة  نوعية  ذات  باألسلحة  مدججني  الرتقي، 
اجليش النظامي يف مالي، الذي عجز عن مراقبة وبسط قوته، 
وشرعيته يف املثلث اإلسرتاجتي يف الشمال الذي يغطي مساحة 

تعادل مساحة فرنسا وبلجيكا جمتمعني معا.)8(
اجلدير بالذكر أّن األزمة احلالية يف مشال مالي جتد جذورها، 
مرتبطة  إقليمية  عوامل  يف  الداخلي،  العامل  على  عالوًة 
بالوضع السياسي يف دول املغرب العربي. إذ إن هذه اجملموعات 
اإلسالمية املتطرفة الناشطة يف منطقة الساحل، زاد نشاطها 
نتيجة تداعيات التدخل اخلارجي أثناء الثورة الليبّية، وانتشار 
السالح يف املنطقة الذي مسح حبسم املعارك لصاحل املتمّردين 
عام  بداية  يف  مالي  مشال  يف  املتطرفة  اإلسالمية  واجلماعات 
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)9(.2012

ثانيا: خلفيات التدخل الفرنسي يف مالي

منذ  حتوال  الفرنسية  واإلسرتاتيجية  األمنية  العقيدة  شهدت 
حنو  فأكثر  أكثر  موجهة  أصبحت  واليت   2008 عام  بداية 
منطق التدخل العسكري اخلارجي والدليل على ذلك ما قامت 
به فرنسا يف كوت ديفوار وليبيا.)10( تسعى فرنسا من خالهلا 
اإلفريقية  القارة  يف  نفوذها  على  للحفاظ  مالي  يف  تدخلها 
متارسه  الذي  الكبري  التأثري  ينب  ما  وهو  قدمية  كمستعمرة 
حاليا على دول الساحل. وتعد فرنسا أكثر الالعبني الدوليني 
عام  يف  إندالعها  منذ  املالية  األزمة  يف  إنغماًسا  واإلقليميني 
مالي  أزمة  نقل  يف  الرئيسي  الدور  صاحبة  وكانت   .2012
لتناقش دوليا،)11( حيث عملت على تدويل األزمة، وحشد الدعم 
ويف  مالي،  يف  املركزية  احلكومة  ملساندة  والدولي  اإلقليمي 
إستصدار ثالثة قرارات من جملس األمن حتت الفصل السابع 
إعتمادها على اجلهد  إىل  إضافة  املتحدة،)12(  األمم  ميثاق  من 
وماليا،  لوجستيا،  دعمها  مع  أفريقيا  غرب  لبلدان  العسكري 
املصاحل  وتداخل  األهداف  تعدد  من  الرغم  وعلى  وإستشاريا. 
العوامل  أحد  فإن  ومالي،  أفريقيا  غرب  بلدان  بني  اإلقليمية 

كان  أفريقيا  غرب  دول  جمموعة  قوات  لتدخل  احملفزة 
لتحقيق الرؤية واألهداف الفرنسية. )13(

نفذت الطائرات الفرنسية أوىل عمليات قصف ضد اجملموعات 
جنوب  حنو  الزحف  بصدد  كانت  اليت  املتطرفة  اإلسالمية 
مالي يف 11 جانفي 2013، وأرسلت بعد ذلك قوات برية تعدادها 
من  وقوات  املالي  اجليش  وحدات  معها  شاركت  جندي   2500
إىل  عددها  وصل  أفريقيا  لغرب  اإلقتصادية  اجملموعة  دول 
3000 جندي، )14( يف أعقاب إعالن حالة الطوارئ يف مالي وبناءا 
على طلٍب رمسي من احلكومة املالية؛ األمر الذي ساهم يف أن 
تربر فرنسا تدخلها بأنه يقع ضمن إطار مساندة دولة صديقة 
وليس إنتقاصا من سيادتها، وبهدف طرد اجملموعات اإلسالمية 
الدولية  “احلرب  ضمن  تدخل  فرنسا  حرب  أن  أي  املتطرفة، 
لكنه  حمدد  وغري  هالمًيا  تعبريا  أصبحت  اليت  اإلرهاب”  على 
مربر ومقبول على الصعيد الدولي يف ظل إستهداف حركات 
لسيادة  إخرتاق  من  تعنيه  عما  النظر  وبغض  عدة،  بلدان  يف 
أو أزمات يف منظومة  البلدان، بل من دون أن تثري أسئلة  تلك 

العالقات الدولية. )15(

الفرنسي يف مالي حتت ذرائع عديدة  *العسكري  التدخل  جاء 
وقف  مثل:  قانونية  منها  أكثر  سياسية  ذرائع  معظمها  ويف 
تهديدات اجلماعات املتطرفة يف مالي أو القضاء عليها كلية يف 
منطقة الساحل وبالد املغرب العربي؛ إستنجاد احلكومة املالية 
بفرنسا حلمايتها من اهلجوم عليها من طرف هذه اجلماعات، ثم 
ذريعة التدخل حلماية املدنيني من خطر اجلماعات املتطرفة 
وكل هذا إنطالقا من قرار جملس األمن رقم2085 املستند على 
51 من ميثاق األمم املتحدة.)16( ومن ناحية أخرى، ميكن  املادة 

تفسري التدخل الفرنسي يف مالي بتواجد إحتياطات مهمة من 
النفط واليورانيم والغاز والفوسفات، وكل هذه الثروات تزيد 
من رغبة فرنسا وإهتمامها بشمال البالد خصوصا إقليم األزواد 
ميكن  ومنه  اإلسرتاجتية،)17(  إهتماماتها  قلب  يف  أصبح  الذي 
القول أن مصاحل فرنسا اإلقتصادية يف منطقة الغرب األفريقي 
عامال مهما إلسرتاتيجيتها يف هذا اإلقليم وكذلك يف تعاملها 

األخري مع أزمة مالي. 
فرنسا  مصاحل  يهدد  األخرية  هذه  إستقرار  تهديد  فإن  وعليه، 

الشكل رقم )2(: خريطة للصراع مبالي تعرض بشكل عام معاقل القوات املختلفة واألماكن اليت استهدفتها الغارات اجلوية
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اإلقتصادية يف بلداٍن جماورة مثل: النيجر، والسنغال، وبوركينا 
فاسو، وكوت ديفوار. وملالي أهمية بالغة بالنسبة إىل فرنسا إذا 
توفر  اليت  النْيجرية  اليورانيوم  اإلعتبار مناجم  ما أخذنا بعني 
على  مباشرة  تقع  اليت  النووية  الفرنسية  احملطات  إحتياجات 

حدود النيجر مع مالي.)18(
ميخائيل  إلفريقيا  الروسي  املبعوث  تصريح  حسب  فمالي 
وغين  الذهب،  إستخراج  يف  إفريقي  بلد  أبرز  مارغيلوف:'' 
إىل  إضافة  النفيس،  املاالكيت  وحبجر  والنفط  باليورانيوم، 
كما  النيجر.'')19(   نهر  حوض  يف  تقع  ألنها  زراعية  إمكانيات 
على  تتفق  جعلها  مما  هناك  عديدة  مصاحل  الكربى  للقوى  أن 
األمن  جملس  إىل  بالذهاب  الفرنسي-املالي  السيناريو  تنفيذ 
اخلاص  القرار2085  أخطرها  القرارات  من  العديد  وإستصدار 
مبين  التدخل  أن  حقا  يؤكد  ما  وهذا  العسكري.  بالتدخل 
ألسباب إسرتاتيجية، سياسية وإقتصادية، ولكن بغطاء قانوني 

إنساني.
التدخل  أن  ميزاييف  ألكسندر  الروسي  احمللل  يرى  حني  يف 
الفرنسي يف مالي ما هو إال إعادة إستعمار القارة اإلفريقية.)20( 
إقامة  على  القائمة  القدمية؛  اإلستعمارية  مشاريعها  وإحياء 
فصل  مشروع  يزال  وال  الصحراء،  يف  للطوارق  كربى  دولة 
اجلزائريني  أذهان  يف  ماثال  الشمال  عن  اجلزائرية*  الصحراء 
إىل حد الساعة برغم مرور أزيد من نصف قرن على وأده. فرنسا 
قد تتظاهر بأنها تضرب حركة األزواد من باب احلرص على 
بني  إسفينا  ستدق  الوقت  نفس  يف  ولكنها  مالي،  تراب  وحدة 
طوارق اجلزائر، وبلدهم وحتيي مشاريعها اإلستعمارية ثم تعود 
عرقية  مشكالت  أمام  اجلزائر  تاركة  باريس،  إىل  بطائراتها 
خطرية وفتنة جديدة. لذا على اجلزائر أن تسعى جاهدة للحفاظ 
على عالقات البلد الودودة القائمة منذ التسعينيات مع طوارق 
مالي، واألهم من ذلك احلفاظ على وحدة الرتاب الوطين، ووحدة 
النسيج الشعيب من خالل عدم اإلنغماس يف املشاريع الفرنسية 

اليت بالتأكيد سوف تضر باملصاحل اجلزائرية .)21(
التونسي''توفيق  احمللل  إليه  ذهب  ما  مع  تتوافق  الرؤية  هذه 
يف  مالي  يف  الفرنسي  العسكري  التدخل  قرار  فيلخص  املديين'' 

العوامل التالية:
1- الرواسب اإلستعمارية لفرنسا بإعتبارها القوة اإلستعمارية 
املعنية أكثر من غريها يف التدخل بشؤون الدول الفرانكوفونية، 
حيث ال ميكن أن نطرح الدور الفرنسي احلالي يف مالي مبعزل 
لعقود  مالي  إستعمرت  اليت  اإلستعمارية  الدولة  كونها  عن 
الفناء  منطلق  من  معها  تتعامل  ومازالت  الزمن،  من  طويلة 

اخللفي هلا حتى اآلن.)22(
التدخل  لنا  يفسر  جيوبوليتيكي  عامل  هناك  أن  كما   -2
سيطرة  عدم  ضمان  يف  ويتمثل  مالي،  يف  الفرنسي  العسكري 
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالم،ي وحلفاءه من مجاعات 
أي  الساحل،  دول  مالي ويف  املتشددة يف  السياسي  اإلسالم  تيار 
الفرنسية  اإلسرتاجتية  املصاحل  خيرتق  الذي  القوس  على 

مالي  من  ذاتها  األوروبية  القارة  مساحة  تتجاوز  منطقة  يف 
فموريتانيا والنيجر. كما يربز التخوف الفرنسي على منطقة 
مشال النيجر، هذه األخرية اليت تعترب من املناطق اليت تتواجد 
تزود  )23(حيث  النووية،  الصناعة  يف  املهم  اليورانيوم  معدن  بها 
يف  للطاقة  املنتجة  النووية  املفاعالت  ثلث  النووي  بالوقود 
املنجمني  الفرنسية بتسيري  أريفا  فرنسا. ولقد تكفلت شركة 
كوميناك  ومنجم  املكشوف  سومري  منجم  وهما  بالنيجر  األهم 

حتت األرض. )24( 
هناك  العسكري،  التدخل  عن  أسباب  من  يروج  عما  بعيدا 
جمموعة من العوامل تفسر جمتمعة هذا اإلنغماس الفرنسي 
يف الشأن املالي بصفة عامة، على رأس هذه العوامل أن فرنسا 
مل تكن على اإلطالق بلدا غائبا عن املشهد السياسي يف منطقة 
غرب أفريقيا بصفة عامة وعن املشهد السياسي يف مالي بصفة 
أساسيا  العبا  فرنسا  كانت  الداخلي،  صعيد  فعلى  خاصة. 
أحيانا،  هنالك  سياسية  أنظمة  دعم  يف  املاضية  العقود  وطوال 
ويف دعم معارضيها يف أحيان أخرى. وغين عن القول أن فرنسا 
جيوسياسي  نفوذ  كمنطقة  أفريقيا  غرب  منطقة  إىل  تنظر 
متارس التأثري فيها من خالل العالقات مع أنظمة تلك البلدان 
أو مع حركاٍت سياسية حمددة فيها، وذلك يف إطار ما إصطلح 
.Françafrique "البعض على تسميته سياسة "فرنسا- أفريقيا

أو معارضة من  الفرنسية مل يعرتضها أي نقد  السياسة  هذه 
السياسيني  لتصرحيات  فاملتتبع  الفرنسية.  النخب  أو  الشارع 
هذه  أن  يستنتج  الفرنسية،  الصحافة  وتعليقات  الفرنسيني، 
فقد  باإلمجاع.  حتظى  تكاد  أفريقيا  يف  التدخلية  السياسة 
الالزمة  والتربيرات  احلجج  الفرنسية،  احلكومة  حاكت 
وهي  العسكري،  الطابع  عليها  غلب  واليت  إقناعا  واألكثر 
يف  تتمثل  باليين  وكارين  كريستاكيس  تيودور  األستاذان  حسب 

مايلي:  )25(
أمام  نكون  وهنا  الشرعية،  املالية  احلكومة  وطلب  دعوة  أوال: 
امليثاق*  51 من  املادة  مبوجب(  الشرعي اجلماعي  الدفاع  حالة 

)التدخل من قبل األمم املتحدة وترخيص لدول أخرى بذلك.
ثانيا: كل قرارات األمم املتحدة اليت ال تسمح فقط بالتدخل 
بل تطلب من هذه الدول فعل ذلك لدعم القتال ضد اإلرهابيني 

خبصوص هذا األمر.
الفرنسيني  للمسؤولني  املختلفة  التصرحيات  يف  جاء  ما  وهذا 
فابيوس.  لوران  خارجيته  ووزير  هوالند  فرانسوا  الرئيس  سيما  ال 
التدخل  بأن  صحفي،  مؤمتر  يف  أعلن  الفرنسي  فالرئيس 
مع  ومتاشيا  املالي،  الرئيس  من  بطلب  جاء  مالي  يف  العسكري 
ميثاق األمم املتحدة. وأن فرنسا قد ألزمت نفسها بدعم اجليش 
إفريقيا  غرب  يهدد  الذي  اإلرهابي  العدوان  مواجهة  يف  املالي 
اإلفريقية،  التدخل  قوة  تتكون يف نشر  كلها، وأضاف مهمتنا 
ملساعدة مالي على إعادة الوحدة اإلقليمية تطابقا مع قرارات 
أن فرنسا  السيد فابيوس أحل على  جملس األمن. ويف تصريح 
تدخلت ضمن سياق القرار 2085 واملادة 51 من امليثاق. إن هذه 



ساعو حورية | أ.د غربي محمد

األكادميية للدراسات اإلجتماعية واإلنسانية. أ/ قسم العلوم اإلقتصادية و القانونية. العدد  18  - جوان 2017 . ص 247 - 258   252

الفرنسي،  التخبط  عن  تعرب  واملتباينة  املختلفة  التصرحيات 
وعلى غياب الثبات والشعور باحلاجة لتقديم تربيرات خمتلفة؛ 
الشرعية  واحدة وهي إضفاء  نتيجة  تهدف إىل حتقيق  ولكن 
على التدخل. هذا ما يدل على أنها مؤامرة، وأن فرنسا شعرت 
ألن  خمتلفة"،  قانونية  تربيرات  ثالث  تقديم  إىل  باحلاجة 

االعتماد على حجة واحدة ال يكفي حتى يف نظر فرنسا.)26( 
فرنسي  بإمجاٍع  حظى  والذي  مالي  يف  العسكري  التدخل  إن 
أفريقيا  يف  املهيمنة"  "فرنسا  سياسة  أّن  على  داللة  داخلي، 
سياسة  أن  هوالند  الرئيس  أعلنه  ملا  خالفا  حاضرة.  تزال  ال 
"فرنسا- أفريقيا"، ذات األبعاد اإلستعمارية هي من املاضي واليت 
السياسة  وهي  إفريقيا،  على  الفرنسية  للهيمنة  إمتداد  مثلت 
اليت جزم، خالل زيارته للعاصمة السنيغالية داكار 2012، بأن 
الفرنسية– اإلفريقية  العالقة  أن  إنتهى، مؤكدا  عصرها قد 
ستقوم على الشراكة وإستقالل كل طرف عن األخر.)27(إن 
هذا األخري''لطاملا أعلن خالل محلته اإلنتخابية الرئاسية عن 
مقاربتها  يف  اإلستعالئية  اإلستعمارية  سياستها  فرنسا  قطع 
أكد  كما  السابقة،  مستعمراتها  وخاصة  اإلفريقية  للشؤون 
على التعامل مع القضايا اإلفريقية، مبنطق التعاون واحللول 
العسكري)28(.  والتدخل  القوة  إستخدام  وعدم  الدبلوماسية 
وبهذا يعترب هذا التدخل أول إنتكاسة حقيقة لتعهدات الرئيس 

الفرنسي اإلشرتاكي فرانسوا هوالند.
عملية  يشكل  مالي  يف  الفرنسي  العسكري  التدخل  أن  شك  ال 
معقدة ومتعددة اجلوانب، هذه اجلوانب ال تتوقف عند املخاطر 
هناك  ولكن  حتقيقها  املأمول  االقتصادية  املصاحل  وال  األمنية 
يف  العسكري  فالتدخل  واإلنسانية.)29(  االجتماعية  التداعيات 
1960 تدخلت  مالي ليس أول تدخل هلا يف أفريقيا، فمنذ عام 
داخلية يف  وأزمات  أفريقية  نزاعاٍت  أربعني مّرة يف  أكثر من 
بلدان أفريقية كانت مستعمرات هلا. وتشري مراجعة سريعة 
إمجال  ميكن  ال  أنه  إىل  العسكرية  فرنسا  تدخالت  ملسوغات 
لفائدة  تتدخل  كانت  فأحيانا  واحد،  إطار  يف  املسوغات  هذه 
أنظمة سلطوية أو ديكتاتورية، وأحيانا أخرى لفائدة حتوالت 
آخر.  حساب  على  سياسي  جانب  ملساندة  ومرات  دميقراطية، 
وكانت مصاحل فرنسا دائما الدافع الثابت لتدخالتها العسكرية 

يف أفريقيا مبسوغات متغرية.
كما جيب أن يفهم التدخل يف مالي يف سياق سياسة هجومية 
يف أفريقيا، تتبعها فرنسا يف السنوات األخرية يف إطار تنافسها 
النفوذ؛ فالنفوذ الفرنسي كان  مع الدول الكربى على مناطق 
عرضة خلطر اإلحنسار خالل سنوات إدارة "بوش" 2000 -2008 
اليت إنتهجت سياسة تدخلية أمريكية واسعة املدى، ومتعددة 
الطاقة  مصادر  لتنويع  السعي  منها  أفريقيا،  يف  األهداف 
والعسكري.  السياسي  نفوذها  ولتعزيز  األمريكي،  لإلقتصاد 
فبعضها  السياسة،  هذه  لتنفيذ  األمريكية  الوسائل  وتعددت 
تعاملت  وقد  أمنية،  أو  إقتصادية  مساعدات  خالل  من  كان 
فرنسا مع هذه السياسة األمريكية مبزيٍج تراوح بني مواقفيَ 

دفاعية، وبني تسليم باألمر الواقع، وسياسة اإلنتظار، ثّم عادت 
يف  توسعية  األقل  أوباما  إدارة  به  جاءت  الذي  التغيري  لتستغل 
ذات  هجومية  سياسة  وتبنت  لإلنكماشية،  واألقرب  أفريقيا 
يف  قوتها  ومراكز  نفوذها  تثبيت  أجل  من  عسكرّية  طبيعة 
ضوء  يف  قصوى  أهمية  األمين؛  التنافس  هذا  ويتخذ  القارة. 
إقتصاديا  النفوذ  على  الكربى  القوى  بني  التنافس  أن  حقيقة 
راح حيسم وبصورٍة جلية لفائدة الصني اليت أصبحت منذ عام 

2009 الشريك التجاري األكرب ألفريقيا. 

مالي  يف  العسكري  التدخل  إىل  جلأت  قد  فرنسا  كانت  إذا 
نفوذها  على  احملافظة  إطار  يف  األزمة  حلل  رؤيتها  لتحقيق 
دولية  ممانعة  وجود  عدم  هو  لالنتباه  فامللفت  ومصاحلها، 
من  األدنى  احلد  غياب  إىل  فبالنظر  التدخل.  هلذا  إقليمية  أو 
التفاهم بني الدول الكربى بشأن التدخل يف أزمات خمتلفة يف 
العامل، كان من املتوقع أن يثري تدخل فرنسا يف مالي نوعا من 
أو  الدولي  اجملتمع  أقطاب  لدى  الرتدد  األقل  على  أو  املعارضة 
اإلقليمي. وتشري مراجعة مواقف الدول الكربى إىل أن العكس 
هو الصحيح، فقد حظي هذا التدخل بدعم اجملتمع الدولي بل 
إن روسيا عرضت تقديم دعم عسكري للتدخل الفرنسي.)30( إن 
اليوم  يرتجم  الدولي  اجملتمع  موافقة  كسب  يف  فرنسا  جناح 
إمكانية  ليناقش  األجندة،  واضح  مالي  حول  دولي  مؤمتر  يف 
حتويل قّوات اجملموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا لتصبح 

قّوة حفظ سالم أممية.)31(
التدخل  منذ  حتوال  شهد  اخلارجي  فرنسا  سلوك  أن  يبدو 
جتنح  كانت  اليت  الفرنسية  فاجلمهورية  ليبيا،  يف  العسكري 
بتبين  الغري  وتدفع  احلرب،  مبنطق  تتحدث  باتت  السلم  حنو 

القرار نفسه، ويفسر هذا التحول يف املوقف االعتبارات التالية:
1- إحياء إرثها الكولنيالي يف القارة، فقد باتت تنازعها إياه قوى 
التدخل  ومثل  والصني،  االمريكية  املتحدة  كالواليات  أخرى 
العسكري يف مالي إستمرار خلربة العقود املاضية، اليت شهدت 
عن  فضال  الوسطى،  وإفريقيا  وتشاد   كوديفور،  يف  تدخال 
معسكراتها يف جيبوتي اليت بقيت على أهبة اإلستعداد للحفاظ 

على مصاحل فرنسا اإلسرتاجتية.
2- ميثل الساحل أحد أهم الشواغل األمنية الفرنسية اليت أرادت 
من خالل تدخلها يف مالي أن تلعب لعبة دومينو معكوسة مع 
اجلوار  دول  أي عدوان مماثل على  ودرء  اإلرهابية،  اجلماعات 
فاسو،  بوركينا  تشاد،  )النيجر،  الفرنسي  النفوذ  حتت  الواقعة 

موريتانيا(.
حترير  مالي  مشال  يف  الفرنسي  التدخل  من  اهلدف  يكن  مل 
يف  الوقوف  وال  عليه  اجلهادية  الفصائل  سيطرة  من  الشمال 
اياد  يتزعمها  اليت  الدين  أنصار  حركة  مسلحي  تقدم  وجه 
غالي، وإمنا أجهزة األمن الفرنسية كشفت معلومات تتضمن 
تهديدات خطرية على أمن الدولة الفرنسية، وأكد هذا اجلهاز 
للتدخل  الفرنسية  الرئاسة  دفع  الذي  الرئيسي  السبب  أن 
اعتمادا  جاء   ،2012 العام  بداية  مالي  مشال  يف  العسكري 
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موقف اجلزائر من التدخل العسكري الفرنسي يف مالي 

خطط  وجود  عن  كشفت  اليت  االستخباراتية  التقارير  على 
معدة من قبل هذا التنظيم لتنظيم عمليا إرهابية داخل املدن 

الفرنسية.)32(
ثالثا: موقف اجلزائر من التدخل الفرنسي يف مالي

للجنوب  األمين  احلزام  مبثابة  الساحل*  منطقة  تعترب 
اجلزائري، وذلك ملا تشكله من عمق جيواسرتاتيجي وتهديدات 
الساحلي  الشريط  يعد  حيث  الوطين،  األمن  إلستقرار  أمنية 
الصحراوي قضية حيوية بالنسبة لألمن القومي اجلزائري،)33( 
فيما  وحتديدا  املنطقة،  تطبع  اليت  اخلاصة  للمميزات  نظرا 
إليها  يضاف  جهة،  من  نظامها  وهشاشة  الدول  بفشل  يرتبط 
شساعة الرقعة اجلغرافية للمنطقة الصحراوية، مما يصعب 
التماسك  الساحل ضبط االستقرار األمين، وحتقيق  على دول 
هذه  مجلة  وتعترب  التنموية،  املشاريع  لتجسيد  اإلجتماعيني 
لألمن  الكربى  األمنية  والتهديدات  التحديات  مبثابة  املميزات 

الوطين اجلزائري. )34( 
لذلك فإن ما جيري يف مالي هو شأن حيوي بالنسبة للجزائر، 
اجلزائر  مع  متاس  دولة  مالي  تعد  اجلغرافية  الناحية  فمن 
حبدود شاسعة اليت متتد إىل 1400 كلم من اجلنوب، يضاف 
ما  املنتشر  الرتقي  العنصر  يف  املتمثل  اإلجتماعي  التداخل  إىل 
املستمر  الالإستقرار  حالة  من  حتمله  ما  مع  اجلوار،  دول  بني 

لتدفق الالجئني عرب املناطق اجلنوبية للجزائر. )35(
عن  يزيد  ما  تواجد  للجزائر  احليوية  األهداف  ناحية  ومن 
جماال  تعد  واليت  اخلارجية،  اجلزائر  عائدات  من  باملائة   98
اهلجوم  به، وكان  األمن احمليط  التفريط يف  حيويا ال ميكن 
الطبيعي  الغاز  إنتاج  مركز  على  اجلنسيات  املتعدد  اإلرهابي 
نظام  إنهيار  بعد  للجزائر  األول  اإلختبار  تيغنتورين،)36(  يف 
واإلنفصالية  اإلرهابية  اجلماعات  وإنتشار  لييبا  يف  القذايف 
وحتديدا  األجنيب  التدخل  تزايد  أن  .كما  مالي.  مشال  يف 
الساحل  ملنطقة  اإلستقرار  ضمان  دون  سيحول  الفرنسي، 
بـ''  يسمى  ما  أو  اجليوسياسية  الرهانات  بفعل  الصحراوي 

رهانات املوارد''. )37(
على  تشكل  إجرائية  دستورية  وثوابت  أمنية  عقيدة  للجزائر 
الغري،  مع  اجلزائرية  العالقات  مبادئ  من  مهم  مبدأ  الدوام 
وتركز على مفاهيم عدم التدخل يف شؤون الغري، وضبط إيقاع 
اإلفريقية،  أو  العربية،  اجلماعة  ضمن  الدبلوماسي  التحرك 
مع األخذ بعني اإلعتبار سياسة حسن اجلوار، كمبدأ أساسي 

يف العالقات الدبلوماسية اجلزائرية. )38(
بلورت اجلزائر سياسة مرتددة جتاه األزمة يف مالي، فقد ظلت 
على  تداعياته  من  خوفا  املنطقة  يف  األجنيب  للتدخل  رافضة 
أمنها الداخلي، وكي ال تفعل قدرتها العسكرية وهي األكرب 
إقليميا، يف مواجهة احلركات املسلحة يف مشال مالي، خشية 
على  السيطرة  ميكن  ال  احلدود  خارج  معركة  يف  التورط 
قائم  مالي  جتاه  اخلارجي  الدور  أضحى  وبالتالي،  تداعياتها، 

على إسرتاجتية التوازن اهلش بني أطراف النزاع لضمان أمرين 
فهو   : الثاني  أما  اجلزائري،  الداخل  إىل  الصراع  ميتد  أال  أوال: 
مستقل  سياسي  كيان  تشكيل  من  األزوادية  احلركات  منع 

للطوارق، ألن ذلك سيحدث تصدعا للجنوب اجلزائري.)39(
حمكمة،  إسرتاتيجية  وفق  الوضع  هذا  مع  اجلزائر  تعاملت 
اليت  احلرب  طبول  عن  بعيدا  مالي  مشال  ألزمة  حل  إلجياد 
تدقها دول »اإليكواس«، بإيعاز من أطراف دولية معينة وعلى 
رأسها فرنسا، حيث يرى الكثري من املتتبعني، أن الدبلوماسية 
اجلزائرية سعت إىل إجياد حل لألزمة املالية من خالل ثالثة 
حماور أساسية؛ يتقدمها احلل السلمي الداخلي دون أي تدخل 
ألمنها  تهديد  أجنيب  تدخل  أي  أن  اجلزائر  ترى  حيث  أجنيب، 
السابق  األول  الوزير  لسان  على  جاء  ما  وهو  وإستقرارها، 
سيمثل  مالي،  يف  أجنيب  تدخل  قال:''أي  عندما  أوحييى  أمحد 
إليه  ذهب  ما  نفس  وهو  للجزائر'')40(  مباشرا  أمنيا  تهديدا 
أيضا عبد القادر مساهل الوزير املنتدب املكلف بالشؤون املغاربية 
قابلة  غري  ملالي  الرتابية  ''الوحدة  واضح  بشكل  واإلفريقية 

للتفاوض''.)41(
وبالتالي، فإن أهم حمور تركز عليه الدبلوماسية اجلزائرية، 
هو إستبعاد أي تدخل أجنيب يف مشال مالي؛ خاصة أن منطقة 
خصوصا  العاملي  اإلسرتاتيجي  للتنافس  ساحة  تعد  الساحل 
القيادة  إيواء  قبل  من  رفضت  فاجلزائر  والفرنسي،  األمريكي 
العسكرية األمريكية يف إفريقيا »أفريكوم«)42(. وأبعد من ذلك 
بل  األمريكية.  الوصاية  عن  بعيدا  الساحل  تأمني  إىل  دعت 
وسعت إلقناع دول إفريقية بعدم إيوائها، ومن هنا تأتي أهمية 
التنسيق األمين احمللي، بني الدول املعنية فقط دون غريها وهو 
ما حتاول اجلزائر القيام به لتجنب أي وجود أجنيب مهما كانت 
طبيعته يف منطقة جد حساسة، فهي ترى أن التدخل األجنيب 
سيوسع رقعة التهديدات األمنية وسيضاعف من األزمة، حيث 
الشرعية  إلضفاء  غطاء  املتشددة  اجلهادية  اجلماعات  تتخذه 
على أعماهلا وجلب اجلهاديني للمنطقة من كل أحناء العامل، 
مبهام  إضطالعها  يف  تكمن  اجلزائر  خصوصية  فإن  وبالتالي 
اجلزائري  التحرك  فإن  لذلك  الداخل،  يف  اإلرهاب  مكافحة 
الدول، وقد حرصت منذ سنوات  يبدو حمكوما بإحرتام سيادة 
احرتام  مببدأ  حمكومة  الدبلوماسية  وساطتها  تكون  أن  على 
مع  املباشر  احلوار  طريق  عن  واحلل  للجوار  الرتابية  الوحدة 

مجيع األطراف.
احلوار  مبدأ  على  اجلزائرية  اإلسرتاجتية  قامت  مثة  ومن 
جسدته  ما  وهو  مالي،  أزمة  يف  الفاعلة  اإلطراف  مجيع  مع 
خارجيته  وزير  ثم  املالية  احلكومة  لرئيس  الرمسية  الزيارة 
أنصار  حركة  من  لوفد  املعلن  غري  واإلستقبال   )43( للجزائر. 
الدين، إضافة إىل جمموعة من وفود رمسية إفريقية لدول 
اجلوار، وهذا ما يؤكد على ضرورة احلل السلمي من املنظور 
اخلارجية  وزارة  باسم  الناطق  الصدد أكد  اجلزائري. يف هذا 
القلق  ببالغ  مالي  يف  الوضع  تتابع  “اجلزائر  أن:  بالني  عمار 
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إنطالقا من موقفنا السياسي وإنسجاما مع القانون التأسيسي 
لإلحتاد اإلفريقي، وندين بشدة إستخدام القوة ونرفض رفضا 

قطعيا التغيري غري الدستوري. )44( 
 ومن أجل أن يكون هلا الدور الريادي يف حل أزمة مالي ومواجهة 
التهديدات. بادرت اجلزائر بإنشاء القيادة العسكرية املشرتكة 
بني دول الساحل، ومقرها متنراست واليت تتكون من أربع دول 
امليدان ”les pays du champs“  وتضم كل من  مسيت بدول 
املنسقة  العمليات  والنيجر، مركز  ومالي  اجلزائر وموريتانيا 
 )cémoc(comité d’état-major األربعة  الدول  جيوش  بني 
opérationnel conjoint  ، كما ميكن هلذه اجلماعة أن تتوسع  
لتشمل دول أخرى مثل: تشاد ونيجرييا وبوركينافاسو، إال أن 
ل ومل تقم بالدور املنوط بها.)45( ترى فرنسا  هذه املؤسسة مل تفعيَ
يف هذا املركب األمين اإلقليمي تهديدا لنفوذها ومصاحلها يف 

منطقة الساحل اإلفريقي.
إن ممانعة اجلزائر ووقوفها ضد احلل العسكري حلل األزمة 
املالية، أصبح دون جدوى، بعد أن طالبت احلكومة املالية، األمم 
اجلماعات  ضد  القوة  إستعمال  جييز  قرار  بإستصدار  املتحدة 
يف  الشمالية  املناطق  على  تسيطر  اليت  املسلحة  اإلسالمية 
مالي، وإخنراط “اجملموعة اإلقتصادية لدول غرب إفريقيا يف 
هذا املسعى، وإعالن فرنسا إستعدادها لتوفري الدعم اللوجيسيت 
التدخل  ألي عمل عسكري وهو ما قامت به بالفعل من خالل 
عسكريا يف مالي. مع إزدياد الضغوط الدولية وتسارع األحداث 
بإسم  الناطق  وأعلن  موقفها  عن  اجلزائر  تراجعت  مالي،  يف 
مكتوب:''  تصريح  يف  بالني''  ''عمر  اخلارجية  الشؤون  وزارة 
التطورات احلاصلة يف  بإنشغال كبري أخر  تتابع  بأن اجلزائر 
مشال مالي كما تدين بقوة اهلجمات اليت تقوم بها اجلماعات 
جديدا  عدوانا  تعتربها  واليت  موبيت''  منطقة  يف  اإلرهابية 
التطورات  '' أمام هذه  أنه  املالية'' أضاف  الرتابية  الوحدة  على 
املالية  للسلطات  الصريح  دعمها  عن  اجلزائر  تعرب  اجلديدة، 
تعاون  عالقات  اجلزائرية  باحلكومة  تربطها  اليت  اإلنتقالية 
على  وحترص  العسكري  التعاون  فيها  مبا  األشكال،  متعددة 
من  يتمكن  حتى  املالي،  الشعب  مع  األخوي  تضامنها  تأكيد 

إسرتجاع سيادته الكاملة على ترابه الوطين'')46(
إستمرارية  ضمن  جهودها  تدرج  قائال:'' اجلزائر  أضاف  كما 
إطار  ويف   2085 األمن  جملس  الئحة  ومشولية  وإنسجام 
واألمنية  اإلنسانية  باألبعاد  التكفل  أجل  من  تنفيذها  إحرتام 
ألزمة مالي، ويشرح عمار بالني ''التغيري يف املوقف اجلزائري 
سيادة  بكل  طلبت  مالي  أن  بوضوح  التسجيل  ينبغي  قائال:'' 
يف  الوطنية  قدراتها  لتعزيز  مساعدتها  الصديقة  الدول  من 
طلب  يف  مالي  رغبة  حترتم  اجلزائر  أن  اإلرهاب'' أي  مواجهة 
املساعدة اخلارجية واملتمثلة يف التدخل العسكري لوقف زحف 

اجلماعات املتطرفة ومنع انهيار دولة مالي.)47(
التدخل  لدعم  إجحامها  عن  اجلزائر  عربت  الصدد  هذا  يف 
العسكري  التدخل  إحتمال  فإن  مالي،  يف  الدولي  العسكري 

يف  مركزية  وحكومة  سياسي  حوار  بدون  نظرها  وجهة  من 
أن  من  قلقة  فاجلزائر  وعليه  املنطقة،  أمن  سيزعزع  باماكو 
احلملة العسكرية ستؤدي إىل ظهور اإلسالميني يف الصحراء 
اجلزائرية والدول اجملاورة، كما تزداد إمكانية جتمعهم مرة 

أخرى .)48(
هذه  ضمن  حمورية  كدولة  اجلزائر  إستثناء  ميكن  ال 
إنتشار  ظل  ويف  األمنية،  دبلوماسيتها  إطار  يف  احلركيات 
الساحل  منطقة  من  اآلتية  واملخاطر  التهديدات  ومرونة 
متثل  فهي  اإلسرتاتيجي   اجلغرايف  موقعها  وحبكم  اإلفريقي، 
)49( كما أن عملية تغنتورين أكدت أن موقف  نقطة إرتكاز. 
هذا  فبسبب  صائبا،  كان  العسكري  للتدخل  الرافض  اجلزائر 
اإلرهابية  املنظمات  أصبحت  األمين،  اإلنفالت  تزايد  التدخل 
لتسيري  مسح   ما  وهو  الطوارق  قبل  من  وتأييدا  تعاطفا  تلقى 

اهلجوم على املنشاة الغازية لتغنتورين.
البديل  بتوفري  وذلك  وقائية  سياسة  اجلزائر  تبنت  لقد 
االقتصادي واإلجتماعي للطوارق املوجودين على أراضيها عرب 
إدماجهم  وحماولة  معيشتهم  وترقية  ومدن  قرى  يف  مجعهم 
السياسي  تعاطيها  أن  يف  اجلزائر  وترى  السياسية.  احلياة  يف 
دفع  جيب  وسياسية  إقتصادية  كلفة  اإلفريقي  الفضاء  مع 
فاتورتها، ضمانا إلستقرارها وقد أفلحت اجلزائر يف إدارة هذه 
العالقات وجتنب دعوات التمزق واإلنفصال،)50( وحافظت على 
كيانها املوحد بل أنها أجربت القوى الكربى على قبول منطقها 
يف التصدي ملا يعرف بظاهرة اإلرهاب. وميكن إرجاع هذا التحول 

يف سياسة اجلزائر جتاه أزمة مالي لألسباب التالية: )51(
تعرض  بعد  مالي  مشال  يف  اهلش  التوازن  سياسة  فشل   -1
حركيت  من  متتالية  ضربات  إىل  مالي  يف  اجلزائري  النفوذ 
بإقتحام  سواء  القاعدة،  وتنظيم  إفريقيا  غرب  يف  التوحيد 
قنصليتها مبدينة غاو يف مشال مالي يف افريل 2012، أو إعدام 
التوحيد يف سبتمرب  الطاهر تواتي على يد حركة  الدبلوماسي 
عن  اإلفراج  التفاوض  اجلزائر  رفض  بعد  العام،  نفس  من 

معتقلني للحركة لدى األمن اجلزائري.
ملواجهة  اإلقليمي  للتعاون  اجلزائر  على  الدولية  الضغوط   -2
مع  مؤشراته  الحت  واليت  مالي،  مشال  يف  املسلحة  احلركات 

زيارة هيالري كلنتون  إىل اجلزائر يف أكتوبر 2012 .
3- اخلشية اجلزائرية من سحب البساط إقليميا إذ أن املساعدة 
تهميش  من  اخلشية  مردها  األجنيب،  للتدخل  اجلزائرية 
اجلزائر يف أية ترتيبات إقليمية، السيما بعد املسعى الفرنسي 
لتشكيل حمور إقليمي بقيادة املغرب ودول الساحل والصحراء 
يف حال إستمر العناد اجلزائري ضد التدخل يف ظل تقارب بني 

ليبيا واملغرب بعد زوال نظام قذايف.
كما أوضح وزير االتصال وسفري اجلزائر األسبق يف اسبانيا، 
عبد العزيز رحابي، أن اجلزائر أدركت أن موقفها لن يصمد أمام 
إحنياز األربعة الكبار، الواليات املتحدة وفرنسا وروسيا والصني، 
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موقف اجلزائر من التدخل العسكري الفرنسي يف مالي 

حنو احلل العسكري، وهو ما حتم عليها مراجعة موقفها، ألنها 
“ال متلك من النفوذ واألدوات ما ميكنها من الدفاع عن موقفها 

الذي ال يعدو أن يكون ثابتا من ثوابتها الدبلوماسية. )52(
السياسي  للحل  دعمها  أظهرت  املتحدة  الواليات  أن  ورغم 
األعلى  القائد  لسان  على  جاء  الذي  مالي  مشال  يف  والسلمي 
اجلنرال  )أفريكوم(  بإفريقيا  االمريكية  املسلحة  القوات  لقيادة 
كارتر هام أثناء زيارته للجزائر، قائال: أن الطابع املعقد للوضع 
عمل  أي  عن  النامجة  اخلطرية  والتداعيات  مالي  مشال  يف 
عسكري أو تدخل مباشر هو الذي دفع باملوقف األمريكي أن يكون 
مؤيدا للموقف اجلزائري الذي يدعو لتسوية سياسية وسلمية 
الذي  املوقف اجلزائري  املالية وهو ما يؤكد صواب  للمعضلة 
دعا منذ بداية األزمة إىل حل سياسي مستديم عرب إعادة بناء 
اإلقتصادية  املطالب  اإلعتبار  بعني  يأخذ  شامل  دوالتي  منطق 
مساعدة  تقديم  وعرب  مالي  مشال  عنها  املعرب  واإلجتماعية 
مواجهة  من  يتمكن  حتى  املالي  اجليش  بناء  إلعادة  عسكرية 
الذي  التقاطع  بعد  منها ال سيما  يعاني  اليت  األخطار  خمتلف 
اإلجرامية  والشبكات  اإلرهابية  اجلماعات  بني  واضحا  أصبح 
وهذا  موقفها  عن  تراجعت  ثم  للحدود.)53(  العابرة  املنظمة 

بطبيعة احلال يفسره التفاهم املصلحي بني الدول الغربية. 
والذي  الدول  سيادة  يف  التدخل  اجلزائر  رفض  إىل  إضافة 
إىل  أيضا  إرجاعه  ميكن  الدبلوماسية،  ثوابتها  إحدى  أنه  قلنا 
املخاوف اجلزائرية من تداعيات هذا التدخل، فحرب مالي هي 
حرب خارج حدود اجلزائر ومن غري املمكن أن يتورط اجليش 
اجلزائري فيها؛ وهي حرب يغّذيها صراع اإلرادات، وهي حرب 
ضد مجاعات متمردة هلا أصول يف اجلزائر- الطوارق- فتدخل 
طوارق  مساعدة  إىل  يؤدي  قد  مالي  طوارق  حملاربة  اجلزائر 
مما  والقبلي  العرقي  اإلنتماء  حبكم  مالي  لطوارق  اجلزائر 
هوياتي  أمين  ومأزق  أهلية  حرب  دوامة  يف  اجلزائر  سيدخل 

وطين.
أن تدخل اجلزائر عسكريا يف مالي سيؤدي إىل إضعاف  كما 
الدولة،  حدود  محاية  هي  األساسية  مهمته  الذي  جيشها  دور 
كما أن احلرب ستتوسع وستدوم لسنوات طويلة ألن مثل هذه 
احلروب من شأنها أن تستقطب أطراف أخرى جديدة، وكذلك 
حماولة إهلاء اجلزائر حبرب الساحل إلتاحة الفرصة للمغرب 
أجنبية،  أطراف  من  بإيعاز  الغربية  الصحراء  على  للسيطرة 
وكذلك إستنزاف إحتياطات الصرف اجلزائرية ألن للحرب 

تكاليف كثرية.
فاجلزائر موقفها يف هذا الشأن واضح فقد صرح عبد املالك سالل، 
رئيس الوزراء اجلزائري أن بالده لن ترسل أي جندي إىل مالي 
اجلزائر  أن  مضيفا  الربية،  حدودها  حبراسة  فقط  وستقوم 
التوصل  أجل  من  املتناحرة  األطراف  مجيع  بني  احلوار  تدعم 

إىل حل لألزمة.)54(
 من جهة أخرى ميكن القول أن سياسة اجلزائر جتاه منطقة 
العالقات  أن  حيث  النقائص،  من  العديد  يشوبها  الساحل 

اجلزائرية- الساحلية تتميز بعدم اإلستمرارية، وهذا راجع إىل 
الغياب املتكرر للجزائر عن أحداث املنطقة إال يف حالة اخلطر 
أخرى  لدول  اجملال  يفسح  ما  وهو  مالي،  أزمة  مثل  احلقيقي 
)املغرب، فرنسا والواليات املتحدة االمريكية( بنسج عالقات مع 
فواعل يف املنطقة تكون أغلبها ذات مشاريع معاكسة وال ختدم 

املصاحل اجلزائرية.
فاجلزائر مل تستخدم كافة إمكاناتها االقتصادية يف عالقاتها 
مع دول املنطقة، وهذا الضعف يف التعاون اإلقتصادي يرجع إىل 
عدم إهتمامها باملنطقة على غرار إهتمامها املّوجه حنو الشمال. 
شعوب  تربط  اليت  الثقافية  اجلوانب  اجلزائر  تستغل  مل  كما 
الزوايا  الدين واللغة وكذا إستخدام  املنطقة على غرار عامل 
بإمكان  حيث  املنطقة(،  يف  إنتشارها  حبكم  مثال  )التيجانية 
اجلزائر اللعب بورقة العامل الديين من خالل إستقبال الطلبة 
واألئمة لتكوينيهم يف هذا اجملال، فزوايا أدرار كانت يف القديم 
)55( فاجلزائر  الساحل.  منطقة  سكان  من  العلم  لطالب  وجهة 
كمشروع  واإلقليمية،  الدولية  املشاريع  من  جمموعة  تواجه 
أفريكوم،  العسكرية  القاعدة  إنشاء  املتوسط،  أجل  من  االحتاد 
إال  هي  ما  املالية  واألزمة  املنطقة.  يف  حتدث  اليت  والتغريات 
وعودة  األسلحة  تدفق  حيث  الليبية،  للثورة  واضح  إنعكاس 
ضد  القتال  ومواصلة  القذايف  صفوف  يف  احملاربني  الطوارق 
الزعيم املخلوع أهلب من جديد مترد الطوارق املستنفرين ضد 
اجلزائر  إفتقاد  مدى  أثبت  التطورات  هذه  املالية.)56(  احلكومة 
إىل سرعة التكيف مع املتغريات الدولية اجلديدة واليت تسعى 

إىل إعادة رسم اخلريطة اجليوسياسية )57(.
اجلوي  اجملال  فتح  قبل  مليا  تفكر  أن  اجلزائر  على  كان  هلذا 
التصرف  هذا  إن  الفرنسي،  العسكري  الطريان  أمام  اجلزائري 
اجلزائرية  الدولة  وهيبة  سيادة  على  بالسلب  تعود  تبعات  له 

أهمها:)58(
- إحداث شرخ يف الطبقة السياسية اجلزائرية؛ وإخراج اجلزائر 
من موثق احلياد ليس فقط بشأن األزمة يف مشال مالي وإمنا 
بها  قامت  اليت  العملية  هذا  عزز  وقد  املنطقة،  يف  تدخل  أي 
يف  احملتجزين  الرهائن  لتحرير  اجلزائرية  اخلاصة  القوات 

عني أميناس.
- تدهور مصداقية اجلزائر يف لعب دور الوسيط من خالل فتح 

جماهلا اجلوي وعدم معارضتها للتدخل العسكري الفرنسي.
أمام  اجلزائر  من  بدعم  حتظى  بأنها  فرنسا  إظهار  حماولة   -

الرأي العام الداخلي والدولي.
وسعه  يف  يكن  مل  الذي  اجلزائري  السياسي  النظام  إحراج   -
رفض مرور املقاتالت الفرنسية عرب مسائه كي ال يتهم  بأنه 

داعم لإلرهاب يف مشال مالي. 
2012بشمال  6 أفريل  لقد ظلت اجلزائر منذ إعالن األزواد يف 
السلمي،  احلل  أجل  من  ترافع  املستقلة،  دولتهم  قيام  مالي  
وتعارض أي تدخل عسكري فرنسي- إفريقي هناك، وتعرضت 
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بسبب موقفها هذا لضغوط غربية كبرية ويف مقدمتها الضغوط 
احلكمة  غاية  يف  ذاك  موقفها  وكان  والفرنسية،  األمريكية 
ونال رضا واسعًا يف اجلزائر والوطن العربي والعامل بالنظر إىل 
الوثيق بطوارق اجلزائر.  وارتباطها  األزوادية  املسألة  حساسية 
مالية  فرنسية-  إعالمية  تشهري  حلملة  تعرضت  وباملقابل 
اتهمتها بأنها ال تريد مكافحة اإلرهاب يف مشال مالي ولكن كل 
ما بنته اجلزائر طيلة تسعة أشهر، إنهار فجأة وهي تتخذ قراريَ 
يف  أجوائها  باملرور عرب  الفرنسية  العسكرية  للطائرات  السماح 
طريقها إىل قواعدها جبنوب مالي واالنطالق منها لشن محلتها 
وهي  القرار  هذا  إزاء  اجلزائر  بدت  فقد  الشمال،  يف  العسكرية 
درجة،   180 بـ  موقفها  وتغرّي  النقيض  إىل  النقيض  من  تنتقل 
قائمة  إىل  وتنضم  حساباتها  من  متاما  السلمي  احلل  وُتسقط 
الدول اإلفريقية اليت تؤيد احلل العسكري هلذه األزمة املعقدة. 
أن  بعد  املوقف  االستمرار يف نفس  رمبا مل يكن بوسع اجلزائر 
انطلقت مجاعات ''كونا '' اإلسالمية املسلحة ملهامجة بلدة يف 
جنوب مالي وتهديد العاصمة باماكو، وهو اخلط األمحر الذي 
املوالي هلا  املالي  النظام  ال ميكن أن تسمح به فرنسا أبدا ما دام 
قد أصبح مهددا يف الصميم، ولكن ال أحد من املتتبعني –كان 
كان  إذ  النحو،  هذا  على  اجلزائري  الفعل  رد  يكون  أن  ينتظر 
ينتظر أن تلتزم اجلزائر احلياد يف هذه احلرب على األقل، وأن 
ترتك فرنسا تباشر محلتها بعيدا عنها، فتربئ بذلك ذمتها متاما 
وخباصة أمام حركة األزواد؛ فإذا مل يكن بوسعها احلؤول دون 
كان  فقد  األرض،  على  املالية  لألزمة  السلمي  احلل  جتسيد 
باستطاعتها التزام احلياد وعدم تأييد هذه احلرب وعدم السماح 
األجواء اجلزائرية.  الفرنسية عرب  العسكرية  الطائرات  مبرور 
وزير  تصريح  إزاء  املطبق  الصمت  آثرت  السلطة  أن  والغريب 
أن  مبرور  مسحت  اجلزائر  فابيوس  لوران  الفرنسي  اخلارجية 
الرئيس  أكده  ما  وهو  شروط  أية  دون  أجوائها  عرب  طائراتنا 
أو  تعليق  أو  توضيح  بأي  اإلدالء  فرانسوا هوالند الحقا، ورفضت 
جدا  مشغوال  كان  الذي  احمللي  العام  للرأي  تربير  أي  تقديم 
باملسألة ومتفاجئا لقرار فتح األجواء اجلزائرية أمام الطائرات 
توضيحا  وقدمت  صمتها  عن  السلطة  خرجت  ولو  الفرنسية، 
خللفيات هذا القرار ودوافعه لكان ذلك أفضل هلا بكثري، السيما 
بالعامل،  مكان  كل  من  عليها  انهالت  قد  االنتقادات  سهام  وأن 
أبدى حتفظا كبريا  الذي  العام  الرأي  ولساهم ذلك يف تهدئة 

من هذا القرار. )59( 
األزمة،  هلذه  سلمي  حل  إجياد  على  كثريا  اجلزائر  ركزت 
على  وخيمة  نتائجه  سيكون  الذي  العسكري  احلل  وتفادي 
املدين القريب والبعيد، كما حرصت اجلزائر على إبعاد اخليار 
الذي حيظى  الوقت  التعاطي مع هذه األزمة، يف  العسكري يف 
فيه هذا اخليار بإمجاع من قبل بعض الدول اإلفريقية والقوى 
أجل  من  األمل  تفقد  مل  اجلزائرية  الدبلوماسية  فإن  الكربى، 
األمن على  تسوية سلمية رغم مصادقة جملس  إىل  التوصل 
الئحة جتيز التدخل العسكري بشروط، ميكن القول أن سرعة 
حاولت  اليت  اجلديدة  املعطيات  نتيجة  جاء  الفرنسي  القرار 

باجتاه  جنوبا  بالزحف  أرض  على  فرضها  املسلحة  اجلماعات 
العاصمة باماكو.)60(

اخلامتة

إن اخليار العسكري يف مالي فرضته الدول الغربية وعلى رأسها 
فرنسا، وهو نتيجة للضعف الذي متر به القوى املؤثرة يف القارة 
اإلفريقية كاجلزائر، نيجرييا، وجنوب إفريقيا، ومؤشر لعودة 

شبح احلروب والنزاعات املعقدة إىل القارة اإلفريقية.
إن ما حيدث يف مالي هو حرب إستعمارية فرنسية جديدة، وأن 
إفريقيا مل خترج بعد من العصر الكولونيالي، القوة اإلستعمارية 
القدمية، ما زالت تتصرف يف معظم الدول اإلفريقية وكأنها 
بـ“ممتلكات ما  أو ما كان يسمى  الداخلية  والية من والياتها 

وراء البحار”.
قد  الفرنسي يف مالي  العسكري  التدخل  أن  القول  كما ميكن 
سجل بعض النجاحات األولية مثل االستيالء على املدن اهلامة 
وختليص احلكومة االنتقالية الضعيفة يف باماكو من براثن 
التدخل  هذا  أن  هو  جدا  والواضح  املؤكد  لكن  املتمردين،  غزو 
أفريقيا  داخل  األمن  على  ليس  عواقب  له  ستكون  العسكري 
إىل  تسعى  فرنسا  أن  كما  اجلوار.  دول  على  حتى  بل  فحسب 
إشراك اجلزائر يف حرب مالي؛ وإن مشاركة اجلزائر عسكريا 
يف مالي سيؤدي إىل إضعاف دور جيشها الذي مهمته األساسية 
وستدوم  ستتوسع  احلرب  أن  كما  الدولة،  حدود  محاية  هي 
لسنوات طويلة ألن مثل هذه احلروب من شأنها أن تستقطب 
اهلاء اجلزائر حبرب  أطراف أخرى جديدة، وكذلك حماولة 
الصحراء  على  للسيطرة  للمغرب  الفرصة  إلتاحة  الساحل 
الغربية بإيعاز من أطراف أجنبية، وكذلك استنزاف احتياطات 

الصرف اجلزائرية ألن للحرب تكاليف كثرية.
مالي  يف  العسكري  التدخل  اجلزائري  النظام  رفض  أن  كما 
إىل  التدّخل،  عدم  قاعدة  من  بدءاً  العوامل،  من  عدد  إىل  يعود 
إىل  املتطّرف  التهديد  وامتداد  اخلارجي،  التدّخل  إزاء  القلق 
سيوّرط  مالي  يف  اجلزائري  التدّخل  بهذا  واجلزائر  أراضيها، 
وهو  الواقعية،  املدرسة  مبفهوم  أمنية  ودوامة  مأزق  يف  البالد 
أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  اجملموعة  هدف  بالضبط 
اليت ترّوج، ومعها مؤّيدوها األجانب أي فرنسا، من أجل توريط 

اجلزائر يف املستنقع املالي.
اهلوامش
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وجنوب تلك الصحراء. يعترب الطوارق هم السّكان األصلّيون ملنطقة غرب الصحراء 
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مع الفتوحات اإلسالمّية لتلك املناطق بقيادة عقبة بن نافع، وطارق بن زياد. يتبع 
الطوارق املذهب السيّن املالكي، ويتحّدثون لغًة خاّصة بهم تسّمى اللغة الطارقية. 
وتنتشر قبائل الطوارق يف كلٍّ من الدول التالية، اجلزائر، ومالي، والنيجر، وليبيا، 
وبوركينافاسو. سبب تسمية الطوارق بهذا االسم غري مّتفق عليه بني املؤّرخني إىل 
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مسرية األحداث املهمة
احلدث التاريخ
''استقلت مالي عن فرنسا باسم فيدرالية مالي بزعامة''موديبوكيتا جويلية 1960

قام اجليش بانقالب عسكري ، بزعامة ''موسى تراوري'' عندما تدهورت األوضاع االقتصادية وأطاح مبوديبوكيتا، وحل الدستور عام 1968
عام 1974 صدر دستور جديد، جعل مالي دولة احلزب الواحد، يسيطر عليها حزب الشعب املالي الدميقراطي االشرتاكي القومي

انتهى احلكم الديكتاتوري، حبكومة انتقالية عتم 1991
إجراء أول انتخابات رئاسية دميقراطية ، فاز بها الرئيس ألفا عمر كوناري عام 1992

''فوز الرئيس محدو توماني توري عام 2002
إنشاء احلركة الوطنية لتحرير االزواد عام2010

''تأسيس حركة أنصار الدين بزعامة إياد أغ غالي نوفمرب2011
قامت حركة حترير االزواد بإعادة تنظيم صفوفها ، وبدأت عملياتها ضد احلكومة املالية جانفي 2012

قامت قوات احلركة الوطنية لتحرير االزواد بالزحف على مواقع عسكرية مالية بالقرب من مدينة تيساليت أوائل مارس 2012
 اقتحم عسكريون من اجليش املالي ، مباني احتاد اإلذاعة والتليفزيون يف مباكو، وطوقوا آخرون القصر الرئاسي ، وقاموا مبحاصرة

. الرئيس امادو توري
2102 22 مارس 

أعلن االحتاد اإلفريقي ، جتميد عضوية مالي اثر االنقالب 2102 23 مارس 
تعليق عضوية مالي يف مجاعة االيكواس 2102 2 أفريل 

2102 إعالن استقالل إقليم  االزواد  6 أفريل 
2102 إعالن إندماج احلركة الوطنية لتحري االزواد، مع مجاعة أنصار الدين لتكوين الدولة اإلسالمية 6 ماي 

معركة غاو احلركة الوطنية لتحرير االزواد ومجاعة أنصار الدين 2102 27 جولية 
قرار جملس األمن 2056 2102 3 جولية 
قرار جملس األمن 2071 12 أكتوبر2102
قرار جملس األمن 2085 2102 20 ديسمرب 

قرار جملس األمن 2100  2102 25 أفريل 
إرسال فرنسا قوات عسكرية إىل مالي 2013 13 جانفي 


