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Summary الملخص 

 الفرنسي مبايل و أتثريه على الرؤية األمنية اجلزائرية للحدود اجلنوبية التدخل

The French Intervention In Mali And Its Impact On The Algerian 
Security Vision For The Southern Borders 
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سعت الدراسة إىل تسليط الضوء على 
مسألة التدخل العسكري الفرنسي 
بدولة مايل، وكيف كان له األثر البارز 
يف التحركات األمنية اجلزائرية، اهلادفة 
إىل أتمني احلدود اجلنوبية أكثر، 
خاصة يف ظل تنامي التهديدات 
األمنية جرّاء السياسة الفرنسية 

تضاعف نشاط خمتلف ابملنطقة، وكذا 
اجلماعات املسلحة مبايل، واتساع رقعة 

 اجلرمية املنظمة العابرة للحدود.
: اجلزائر، مشال مايل، كلمات مفتاحية

 التدخل الفرنسي، عملية برخان

The study aimed at shed light on the 
French military intervention in 
Mali, and how its impact 
significantly on the Algerian security 
process, which addressed to make 
the southern borders more secure, 
especially under the increasing of the 
security threats cause of the French 
policy in the region, also the armed 
groups activities growing such as the 
organized crime across boundaries. 
Key words: Algeria, north Mali, 
French intervention, barkhan 
operation.   

 *مرسل املقال: دمحم األمني بن عودة
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 مقدمة: 

الباحثني و الدارسني لشىت لطاملا أاثرت مسألة السيادة الوطنية للدول و احلكومات حتفظات و إجتهادات كثري من 
اجملاالت، خاصة منها تلك املتعلقة حبقلي القانون و العلوم السياسية، و ذلك ملا طرأ على مفهوم السيادة من تغريات و 
تطورات مفاهيمية عديدة، رمست أطرًا و مداخل نظرية جديدة لدراسته، و ابلرغم من ذلك يبقى مفهوم األمن و السياسات 

 ني اإلستقرار الداخلي واإلقليمي للدول، هو املبتغى و اهلدف األساسي لشىت األدبيات املختصة يف هذا احلقل.الدفاعية و أتم

ويف سياٍق متصل فقد مثّلت ظاهرة التدخالت العسكرية األجنبية يف شؤون الدول و احلكومات، ابختالف أسباهبا و 
املعنية، بل حىت ابلنسبة لدول اجلوار اليت حتما ما تتأثر بشكٍل أو  دوافعها، مثّلت هاجساً و معضلًة ليس فقط ابلنسبة للدولة

آبخر هبذه الظاهرة، األمر الذي جيعلها يف موقع وموقٍف جتد نفسها مطالبة بوضع سياسات و رؤى أمنية عديدة جتعلها كفيلة 
 منية بدولة اجلوار.و قادرة على جماهبة أي هتديد متوقع عابر للحدود الوطنية جرّاء إنعكاسات األوضاع األ

 2102ومن هذا املنطلق و ابلنظر إىل احلالة اجلزائرية، فإهنا و منذ بداايت العقد الثاين من هذا القرن، خاصة منذ سنة 
أصبحت تتعايش يف بيئة إقليمية جّد متغري و متسمة حبالة من عدم اإلستقرار األمين مّست عديد دول اجلوار، فرضت عليها 

سرتاتيجية أمنية معينة لتأمني حدودها وبسط األمن و اإلستقرار ابلداخل اجلزائري، و عليه فإن هذه الورقة وضع إ -اجلزائر–
، و أتثريه على التوجهات األمنية الوطنية 2102البحثية حتاول أن تدرس أبعاد أتثريات التدخل الفرنسي بدولة مايل منذ سنة 

ما هي أهم ل حماولة اإلجابة على إشكالية و تساؤل رئيسي هو كالتايل: حلماية احلدود اجلنوبية للبالد، و ذلك من خال
 مالمح الرؤية األمنية اجلزائرية حلماية احلدود اجلنوبية يف ظل التدخل الفرنسي بدولة مايل ؟ 

 وقد سطّرت الورقة البحثية أربعة حماور أساسية لإلجابة على هذه اإلشكالية هي كالتايل:    

 األزمة املالية.  الدور الفرنسي يف 
 .موقف اجلزائر من األزمة مبايل 
  .طبيعة التهديدات األمنية لألمن الوطين من األزمة املالية 
 اإلسرتاتيجية األمنية اجلزائرية حلماية احلدود اجلنوبية. 

 أوالً / الدور الفرنسي يف األزمة املالية
،  Non-State Armed Groupsلطاملا مثّلت دولة مايل بيئًة إلنتشار اجلماعات املسلحة خارج نطاق الدولة 

الفرتة اليت تلت نيل الدولة   "Fragile State"وقد سامهت هذه امليزة بشكٍل كبري يف تكريس الدولة اهلشة طيلة 
، و ذلك من طرف "الّثوار" 0691طة املركزية احلاكمة سنة إلستقالهلا، و قد بدأت أوىل موجات التمرد و الثورات ضد السل
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من الطوارق القاطنني يف مشال البالد، مّث أعقبتها بعد ذلك ظهور عديد القوى و اجلماعات املسلحة من إثنيات خمتلفة هي : 
 .1العرب، الفوالين و السونغاي

إىل تقدمي الدعم املايل للسلطات املركزية احلاكمة مبايل هبدف جماهبة و مواجهة  2102سعى اجملتمع الدويل منذ سنة 
هتديد اجلماعات اجلهادية املنتشرة به، و قد أشارت عديد التقارير يف هذا اخلصوص إىل الفروقات الواضحة اهلائلة فيما خيص 

سكرية القتالية من جهة، و الدعم املايل املقدم إىل تلبية احلاجات اإلنسانية امللحة حجم الدعم املايل املخصص للجوانب الع
 Mali’s Humanitarian Crisis",، فوفق تقرير (12)الشكل الناجتة عن النزاع ابلبالد أنظر 

Overmilitarized And Overshadowed"   أظهر حمدودية املسامهات املالية يف  2106أظهر أنه يف سنة
 .2 2106مليون دوالر أمريكي سنة  123ق اإلنسانية و ذلك بعجٍز قدره الش

 )الوحدة مليون دوالر أمريكي( 1129: يوضح حجم الدعم العسكري و اإلنساين ملايل سنة  12الشكل 

 
Source: Alexandra Lamarche, december 2019. P 14 

جراء النزاع الداخلي هبا،  2102اإلنسانية سنة  لقد شهدت دولة مايل، حىت قبل إستفحال األوضاع األمنية و 
فرنسية إىل تقوية القدرات العسكرية القتالية للبالد، و ذلك يف إطار برانمج تقوية النظام األمين لدول  -شهدت مساٍع أمريكية

  ، و قد مثّلت دولة مايل الركيزة األساسية هلذا الربانمج على اإلطالق.3منطقة الساحل اإلفريقي

إنطلقت السلطات الفرنسية يف تبنيها لقرار التدخل ابلشأن املايل من فرضية عامة، و هي وجود ضعف و متاطل  
إفريقي يف تدارك املوقف التأزم بدولة مايل، و أن املساعي اإلفريقية لن تكون جاهزة وال تستطيع أن تتحرك قبل سبتمرب 

القاضي برفض التدخل لفض النزاع الداخلي  NATOف األطلسي ، و يف املقابل إستندت أيضاً إىل قرار قوات حل2101
قرار بداية عملية  François Hollandeمبايل، و كانت النتيجة على إثر هذه املقدمات هو إصدار الرّئيس الفرنسي 

 .4، و ذلك بعد يومني مباشرة من زايرة الرئيس املايل لباريس2102جانفي  00يوم  Serval Operationسريفال 
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05001000150020002500
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عليه فإن السلطات الفرنسية مل تنتظر وقتاً طوياًل للتدخل يف الشأن املايل الداخلي، و أضحت منذ بداية النزاع سنة و 
أحد أبرز أطرافه على اإلطالق، فمنذ تصاعد وترية سيطرة القوات املتمردة اإلنفصالية التابعة حلركة "ازواد" بشمال  2102

كرية ابلبالد و اليت عرفت آنذاك بعملية سريفال ، و اليت كان اهلدف منها وفق مايل، أطلقت فرنسا أوىل عملياهتا العس
السلطات الفرنسية وقف النشاطات "اإلرهابية العدائية مبايل" و دول اجلوار من منطقة الساحل على غرار بوركينافاسو، التشاد، 

 .5موريتانيا و النيجر
ًا ملحوظًا يف القوات األجنبية، فبعد التواجد الفرنسي على و لقد شهدت الساحة و مناطق النزاع يف مايل تواجد

 0111، و اليت إرتكزت يف بداية أألمر يف قاعدة عسكرية ضمت حوايل 2101األراضي املالية منذ بداايت األزمة سنة 
فيما بعد  اهلادفة حملاربة "اجلماعات اإلرهابية"، تلتها Barkhane Operationجندي يف إطار ما ُعرف بعملية برخان 

، يف إطار ما ُعرف بـ "البعثة األممية املتكاملة 6 2102قوات أممية حلفظ األمن و دعم إتفاقية السالم و محاية املدنيني لسنة 
 Multidimensional Integrated Stabilization Mission in متعددة األبعاد لتحقيق اإلستقرار مبايل  " 

Mali. 
 :اجلزائر من األزمة مبايل موقفاثنياً / 

إقليمية ولديها القدرة على التأثري على مجاعة أنصار الدين وغريها من األطراف الفاعلة يف مشال  عسكريةاجلزائر قوة 
 6.2مايل. كما ميكن هلا أن تكون ابلفعل العباً رئيساً يف تطّور األزمة احلالية. إذ تتصف اجلزائر أبن لديها أكرب ميزانية دفاع )

( يف القارة األفريقية، وقدرات قوية لعرض القوة العسكرية )بفضل أسطوهلا الكبري من 2100مليارات دوالر يف العام 
الطائرات(، وخربة معرتفًا هبا يف جمال مكافحة اإلرهاب. كما أهنا عضو مؤّسس وابرز يف العديد من احملافل اإلقليمية والعاملية 

، FLU ووحدة الدمج واالتصال CEMOC ئر جلنة األركان املشرتكة لدول الساحلملكافحة اإلرهاب. وتستضيف اجلزا
ومها آليتان مؤّسسيتان متّثالن احملافل املفضلة ابلنسبة إىل اجلزائر لتشكيل املعركة اإلقليمية ضد اإلرهاب، يف الوقت الذي متنعان 

 .7فيه التدّخل األجنيب

ترّدد النظام اجلزائري من الوضع األمين يف دولة مايل إىل عدد من العوامل، بدءًا من قاعدة عدم التدّخل، إىل  يعود
القلق إزاء التدّخل اخلارجي، وامتداد التهديد املتطّرف إىل أراضيها. ويعتقد عدد من الباحثني يف اجلزائر أبن هذا التدّخل 

امرة كارثية. إذ اّدعى البعض أن مثل هذا االحتمال هو ابلضبط هدف اجملموعة اجلزائري يف مايل سيوّرط البالد يف مغ
 .االقتصادية لدول غرب أفريقيا، اليت ترّوج، ومعها مؤيّدوها األجانب أي فرنسا واملغرب، إلسرتاتيجية تدّخل على مرحلتني

ن الذي أقامه مبشّقة بني أولوايته وخيشى النظام اجلزائري أيضًا من أن من شأن التدّخل يف مايل أن يهّدد التواز 
فاحلفاظ على النظام وإضفاء الشرعية عليه من جانب اجملتمع الدويل هو احملّرك الرئيس للسياسة اخلارجية .  اخلارجية والداخلية
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ة الظروف وعلى رغم اختالف املصاحل الذي المفّر منه داخل دائرة احلكم، مثّة توافق عام مشرتك على ضرورة هتيئ.  اجلزائرية
 . 8اخلارجية املؤاتية لتأمني قبضة النظام على السلطة، واملوقع اجليوسياسي املمّيز للبالد

يعين، على وجه التحديد، أنه يتعنّي على النظام أن يسيطر على عدم االستقرار يف املناطق الساحلية اجلنوبية  وهذا
النائية، وأن يوفّر احلماية ضد االخرتاق والتدّخل الغريب، وحيّيد منافسيه اإلقليميني. ومع وصول اإلسالميني إىل السلطة يف دول 

فإن النظام "قلق من أنه مت إضعاف أحد البنود الرئيسة للتوازن اإلسرتاتيجي يف العقد املاضي اجلوار والتدّخل الغريب يف ليبيا، 
 ". الذي مت التوصل إليه مع الوالايت املتحدة وأورواب

تشتبه اجلزائر أبنه جيري أتسيس كتلة بقيادة فرنسا هدفها الرئيس احتواء القوة اجلزائرية. والتثق البالد جبرياهنا، وخاصة 
سّمى احملور املؤيّد لفرنسا، بقيادة املغرب ودول الساحل الضعيفة. وقد منا الشعور بعدم االرتياح وعدم األمان مع التغريات ماي

السياسية اهلائلة اليت اجتاحت تونس اجملاورة وخاصة مصر، حيث أزاح اإلسالميون جنراالت احلرس القدمي من دون إاثرة أي 
رية. قّلة قليلة من املراقبني كانت تتوّقع سيناريو يهزم فيه رئيس إسالمي منتخب دميقراطياً احتجاجات عامة أو انقالابت عسك

جنراالته خالل شهر من انتخابه. فقد استغرق األمر اإلسالميني يف تركيا عقودًا للتخّلص من احلكم العسكري يف هناية 
 . 9املطاف

اجلزائر التوفيق بني أولوايهتا احمللية وأهداف سياستها  يشّكل الصراع يف مايل اختبارًا حول ما إذا كان يف وسع
اخلارجية. فخطر امتداد النزاع يف مشال مايل إىل اجلزائر ليس اتفهاً، وال أيضاً احتمال حصول تدّخل يف الشمال بقيادة فرنسا. 

ل خطورة على موقف البالد املهيمن ويؤثّر كال االحتمالني على ديناميكيات الصراع على السلطة داخل القيادة اجلزائرية، ويشكّ 
يف اجلوار. وخّلص كامل داود، وهو كاتب مقاالت جزائري، على حنو لطيف ضعف اجلزائر امللحوظ عندما قال إن الوجود 

ة.  العسكري الغريب عند اخلاصرة اجلنوبية للبالد ضاّر ابلنسبة إىل اجلزائر احملاصرة ابلفعل جبريان غري ودودين وأوضاع غري مستقرّ 
كما تراتب اجلزائر مبنافسها املغريب يف الغرب، وتشعر ابلقلق إزاء ارتفاع منسوب السخط وعدم االستقرار يف خميمات 

 . البوليساريو يف تندوف يف اجلنوب الغريب، وابلتهديد من الشرق بسبب االضطراابت يف ليبيا

نفسها ضد تداعيات هذه السيناريوهات. فقد  منذ أن بدأت االضطراابت يف مايل، اّّتذت اجلزائر إجراءات حلماية
عّززت بشكل ملحوظ وجودها العسكري على حدودها اجلنوبية وزادت عدد نقاط التفتيش وطلعات املراقبة اجلوية لتتّبع حركة 

على جتار املخدرات وجتار السالح واإلرهابيني الذين ميكن أن ينقلوا الصراع عرب جمموعة من املناطق. كما جرى التشديد 
وهذه هي التدابري اليت ضغطت الوالايت املتحدة واالحتاد األورويب .  املعابر احلدودية وإخضاع نقل البضائع للرقابة والسيطرة

 .على اجلزائر الّتاذها على مدى سنوات

تسّللت  وكثّفت اجلزائر أيضًا عمليات رصد خميمات الالجئني الضخمة قرب تندوف يف جنوب غرب البالد. فقد
 .  إىل هذه املخيمات، يف عدد من املناسبات السابقة، مجاعات متطرّفة وعصاابت هبدف خطف غربيني للحصول على فدية
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، أرسلت إسبانيا طائرة عسكرية إلجالء 2102متوز/يوليو،  26ويبدو أن املتاعب بدأت تتشّكل مرة أخرى. يف 
ضي اجلزائرية بسبب وجود "أدلة اثبتة على زايدة خطرية يف انعدام األمن يف عمال اإلغاثة التابعني هلا من املخيمات يف األرا

ومتّثل عملية اإلخالء إحراجًا سياسيًا للجزائر اليت اّدعت منذ فرتة طويلة أن خميمات الالجئني منيعة يف وجه ."  املنطقة
  .هجمات اجلماعات املتطرّفة واإلجرامية

 التهديدات األمنية لألمن الوطين من األزمة املالية:  اثلثاً /  طبيعة

ابلرغم من التهديد الواضح و احملسوس اليت أنتجتها األزمة املالية، ليس فقط على األوضاع األمنية و حالة اإلستقرار 
كثريًا ابلبدء و   بدولة مايل فحسب، بل حىت على األمن و اإلستقرار الدوليني، إال أن قوى و فاعلي اجملتمع الدويل أتخرت

النظر يف سبل احلل السياسي أو األمين لألزمة، و جاءت التحركات و اإلهتمامات الدولية األوىل خبصوص األزمة املالية 
، األمر الذي صّعب فيما بعد عملية السيطرة على اجلماعات املسلحة خاصة 10متأخرة حبوايل عشرة أشهر منذ إنطالقها

 . 2102ة التدخل الفرنسي الفعلي يف جانفي بشمال البالد، حىت بعد بداي

ويف نفس السياق، فإن الصراع و األزمة املالية مثّلت حالة جّد معقدة على مستوى دول الساحل اإلفريقي، و ذلك  
النروجيية Peace Building ملا ميزها من تداخالت و تركيبات عديدة يف أبعادها و معاملها، فوفق تقرير صادٍر عن هيئة 

حول األزمة مبايل، فقد أشار إىل ثالثة أبعاد أساسية لألزمة، سامهت بشكل أساسي يف ضبابية املشهد األمين  2101 لسنة
 : 11السياسي مبايل، و صّعبت من مهمة فرض و بسط األمن و اإلستقرار هبا، و هذه األبعاد كالتايل

 حلكم مبايل بقيادة أزمة سياسية و دستورية داخلية، متمثلة يف اإلنقالب العسكري على اAmado Sanogo  مما
 زاد من إحتماالت التدخل األجنيب ابلبالد فيما بعد.

  معضلة يف اإلندماج الوطين بدولة مايل أنتج أزمة إنفصاليةSecessionist crisis  سامهت يف بروز عدة
احلركة الوطنية لتحرير أزاواد مجاعات مسلحة متمردة و اثئرة على السلطة املركزية احلاكمة منذ الستينات، من بينها 
The National Movement for the Liberation on Azawad .و الناشطة مشال البالد 

 .إنتشار اجلماعات اجلهادية على غرار مجاعة أنصار الدين، تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي و غريها 
ت اجلماعات املتمردة من جهة، و تفاقم األوضاع لقد ألقت حالة عدم اإلستقرار و سقوط مشال مايل حتت سيطر 

األمنية عقب التدخل الفرنسي العسكري من جهة أخرى، ألقى بعدة خماوف على اجملتمع الدويل أبن أصبحت منطقة مشال 
 مايل بؤرة لتجمع و نشاط عدة مجاعات مسلحة متطرفة، هتدد بشكل مباشر أمن واستقرار دول اجلوار على رأسها اجلزائر.

و لطاملا صّرحت السلطات اجلزائرية حبجم التهديدات الناجتة عن حالة عدم اإلستقرار بشمال مايل، و قد خّلصت 
األمريكية خماوف السلطات اجلزائرية، يف إزدايد إحتمالية إنتشار اجلرمية املنظمة، إنتشار و  the diplomaticصحيفة 
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استخدام كل الطرق اإلجرامية اإلرهابية اليت من شأهنا مساعدة هذه اجلماعات اإلجتار ابلسالح عرب احلدود اجلزائرية املالية، و 
 . 12على جلب متويالت مالية لتكثيف نشاطها ابملنطقة

يف دراسة معنونة بـ   Dennison, Susiويف سياق التهديد األمين لألزمة املالية على اجلزائر، كتب الباحث 
“The EU, Algeria and the northern Mali question.”   أن األوضاع و املستجدات على الساحة

املالية خلقت ترتيبات و إعادة هيكلة جديدة للجماعات املتطرفة املسلحة، فقد ربط الباحث بني ما شهدته اجلزائر من حالة 
املسلحة  إرهاٍب و عنف خالل فرتة التسعينات، و أن إستفحال الوضع األمين مبايل ساهم يف إعادة تشكل عديد اجلماعات

املتطرفة املناوئة للسلطات احلاكمة اجلزائرية، و أوضح إىل مسألة إقامتها لعّدة خميمات و مراكز تدريب عديد على سلسلة 
على احلدود بني البلدين، و املخاوف اجلزائرية املتصاعدة من أحداث هتريب األسلحة الثقيلة عرب  Ageulhokجبال 

 13ادة النظر يف مسألة وضع خطط فاعلة ملراقبة و محاية احلدود اجلنوبية.حدودها، األمر الذي حّتم عليها إع

 – Unsecured Libyan Weaponsيف مقاله   Eray basarويف هذا اإلطار أيضًا أشار الباحث 
Regional Impact And Possible Threats إستفادت عّدة مجاعات مسلحة مبايل من الوضع املتأزم و حالة ،

، من بني هذه اجلماعات جند مقاتلي الطوارق الذين شاركوا يف 2100اإلنتشار الواسع للسالح اللييب منذ سنة الفوضى و 
بداية النزاع اللييب إىل جانب قوات الرئيس السابق معمر القذايف ضد فصائل و كتائب املعارضة الليبية، و لقد إنضم غالبيتهم 

، وقد مثل الصراع الدائر يف مايل و دعم كفة 2102حرير أزواد بشمال مايل سنة فيما بعد إىل ما يُرف بـ احلركة الوطنية لت
 .14 2100األزواد فيها ابلسالح الثقيل املتطور مّثل هتديداً صارخاً لألمن القومي اجلزائري منذ أواخر سنة 

املختلفة على غرار الدراسة املقدمة ولقد أثبت التقارير الصادرة من اهليئات الّرمسية احلكومية، وكذا من املراكز البحثية 
أّن هناك إزدايد يف حجم مضبوطات السلطات  Francesco strazzari ,francesca zampagni نيمن الباحث

اجلزائرية من األسلحة املهربة من األقاليم الليبية ابجتاه اجلزائر، خاصة اجلنوب الكبري مثل والايت متنراست، إليزي أنظر 
 .15(  )اجلدول رقم

 1121: يبنين أهم األسلحة املهربة من ليبيا متن ضبطها لدى السلطات اجلزائرية ابجلنوب الكبري سنة 12جدول 
 الكمية نوعية السالح

 996 بنادق كالشنيكوف األوتوماتيكية
 FMPK 36املدافع الرشاشة 

 13 قذائف اهلاون
 12 مسدسات أوتوماتيكية من أنواع خمتلفة

 362 قنابل
 19 صواريخ مضادة للطائرات 
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RPG-7 rocket propelled grenade  06 
Source: Francesco strazzari ,francesca zampagni, 2016, p446 

 خامتة: .5

ختامًا وبعد الدراسة و التحليل يتضح جليًا مدى األوضاع األمنية املضطربة احمليطة ابجلوار اإلقليمي للجزائر، األمر 
السلطات اجلزائرية العمل أكثر على إجياد احللول األكثر فعالية للتقليل من حّدة هذه التهديدات األمنية الذي تطلب من 

العابرة للحدود، وذلك يف ظل إلتزام وطين و دويل اتم مببادئ السياسة اخلارجية اجلزائرية واليت يف مقدمتها عدم التدخل يف 
 ولة احملافظة على حالٍة من اإلستقرار السياسي و األمين العام ببلدان اجلوار.الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، وكذا حما

 . قائمة املراجع:5

 
                                                           
1
 - Aurélien tobie and boukary sangaré ,"the impact of armed groups on the populations of 

central and northern mali". Stockholm: sipri, october 2019.p06 
2 - Alexandra Lamarche ,"mali’s humanitarian crisis overmilitarized and overshadowed".  
Field report , washington : refugees international, december 2019. P 14 
3 - Thiam, A., Centre du Mali: enjeux et dangers d’une crise négligée négligée [Central 
Mali: issues and dangers of a neglected crisis] (Centre pour le dialogue humanitaire: Geneva, 
Mar. 2017). 
4 - Bergamaschi, I 2013 French Military Intervention in Mali: Inevitable, Consensual yet 
Insufficient. Stability: International Journal of Security & Development, 2(2): 20, p 06 
5 - Ebyan Farah, Raji Gandhi, Sophie Robidoux,"STATE FRAGILITY IN MALI". 
UK:Policy Paper. 2018, P 03 

6 - Alexis Arieff, "Conflict in Mali".Washington- USA:congressional research service, 
August 16, 2019, p 07. 

  https://carnegie-mec.org/2012/10/23/ar-pub-49765أنور بوخرص، "اجلزائر و الصراع يف مايل". على الرابط:  - 7
 2121فيفري  12اتريخ التصفح: 

 نفس املرجع - 8
 ,  https://carnegie-mec.org/2012/10/23/ar-pub-49765أنور بوخرص، "اجلزائر و الصراع يف مايل". على الرابط:  - 9
 2121فيفري  12اتريخ التصفح:   

https://carnegie-mec.org/2012/10/23/ar-pub-49765
https://carnegie-mec.org/2012/10/23/ar-pub-49765


 (19_12)ص       التدخل الفرنسي مبايل و أتثريه على الرؤية األمنية اجلزائرية للحدود اجلنوبية دمحم االمني بن عودة /دمحم بن شهرة
 

            E -ISSN 2773-3548                                                      والقانونية السياسية للدراسات مرافئ جملة 29
 11:   التسلسلي العدد رقم                                                       2022: سنة.  11: عدد.    12: جملد

 

                                                                                                                                                                                

10 - david j. Francis,"the regional impact of the armed conflict and french intervention in 
mali". Noref report – april 2013, norway: peace building,2013. P 01 
11 - ibid, p 02 
12 - Lister, Tim. 2013. “Six reasons events in Mali matter.” CNN, 

January 17th  2013. 
13 - Dennison, Susi. 2012. “The EU, Algeria and the northern Mali question.” European 
Council of Foreign Relations Policy Memo. December 11th. <http://ecfr.eu/content/.../ 
the_eu_algeria_and_the_northern_mali_question> 

14 - Eray basar ,"report update: unsecured libyan weapons – Regional impact and possible 
threats". Uk: civil-military fusion centre presents , november 2012, p03 
15 - Francesco strazzari ,francesca zampagni," illicit firearms circulation and The politics of 
upheaval In north africa ".north africa studies,uk 2016, p446 


