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التوجه شرقًا:
أهداف زيارة وزير خارجية مايل إىل روسيا
العدد  23 ،1400نوفمبر 2021

قــام وزيــر الخارجيــة المالــي ،عبداللــه ديــوب ،بزيــارة رســمية إلــى العاصمــة الروســية ،موســكو ،فــي 10
نوفمبــر  .2021وأشــار وزيــر الخارجيــة الروســي ،ســيرجي الفــروف ،خــال المؤتمــر المشــترك الــذي جمعــه
بنظيــره المالــي بــأن موســكو وقعــت عــدد مــن اتفاقيــات التعــاون العســكري مــع باماكــو لمكافحــة
التهديــدات اإلرهابيــة التــي تهــدد مالــي ،مشــيراً إلــى التــزام بــاده بتنفيــذ هــذه العقــود وتقديــم الدعــم
للســلطات الماليــة ،فيمــا ألمــح ديــوب إلــى االتفــاق علــى زيــارة مرتقبــة لوزيــر الخارجيــة الروســي إلــى باماكــو
خــال الفتــرة المقبلــة ،مشــيراً إلــى وجــود العديــد مــن مجــاالت التعــاون االقتصــادي التــي يمكــن أن تتعــاون
فيهــا بــاده مــع روســيا.

تحوالت المشهد في مالي

منطقــة الســاحل والصحــراء كافــة.

ميكــن اإلشــارة إىل جملــة مــن املتغ ـرات التــي طــرأت عــى
املشــهد يف مــايل خــال األشــهر األخــرة ،والتــي مهــدت
الطريــق أمــام تعزيــز التقــارب مــع موســكو ،وهــو مــا ميكــن
تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

 -2بحــث مــايل عــن حلفــاء آخريــن :ســعت فرنســا لتقليــص
عــدد قواتهــا املســلحة املنتــرة يف منطقــة الســاحل مــن
حــوايل  5100عنــر ،إىل نحــو  3000 – 2500جنــدي بشــكل
تدريجــي ،وهــو مــا أدى إىل إثــارة قلــق العديــد مــن دول
املنطقــة بشــأن التداعيــات األمنيــة الخطــرة املحتملــة ج ـراء
الفــراغ الــذي ســيخلفه الرتاجــع الفرنــي ،وهــو مــا دفــع
بعضهــا إىل البحــث عــن بدائــل أخــرى للحيلولــة دون حــدوث
فـراغ أمنــي ،وظهــرت موســكو يف هــذا الســياق كأحــد البدائل
األكــر موثوقيــة.

 -1إخفــاق فرنســا يف تصفيــة اإلرهــاب :تدخلــت فرنســا
عســكرياً يف مــايل منــذ ينايــر  2013ملواجهــة الجامعــات
اإلرهابيــة التــي هيمنــت عــى شــال باماكــو ،وذلــك مــن
خــال عمليــة ســرفال التــي تحولــت بعــد ذلــك إىل عمليــة
برخــان ،كــا شــكلت باريــس مجموعــة دول الســاحل
الخمــس ( ،)G5بيــد أن فرنســا فشــلت يف مكافحــة اإلرهــاب
يف مــايل ،خاصــة بعــد امتــداد النشــاط اإلرهــايب ليشــمل

 -3االنخ ـراط الــرويس التدريجــي :ظــل الوجــود الــرويس يف
مــايل محــدودا ً خــال الســنوات املاضيــة يف ظــل الوجــود

ً
شــرقا :أهــداف زيــارة وزيــر خارجيــة مالــي إلــى روســيا ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  23 ،1400نوفمبــر  ،2021أبوظبــي:
التوجــه
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الفرنــي هنــاك ،حتــى يف ظــل اتفاقيــة التعــاون العســكري
األمنيــة التــي وقعتهــا الحكومــة املاليــة مــع روســيا يف 1994
والتــي متــت إعــادة مراجعتهــا يف  ،2019بيــد أن الكرملــن بــدأ
خــال الســنوات األخــرة االعتــاد عــى سياســية االنخ ـراط
التدريجــي يف مــايل مــن خــال اســتقبال عنــارص مــن الجيــش
املــايل للتدريــب يف موســكو.
 -4انقالبــان خــال عــام واحــد :مثّــل االنقــاب العســكري
الــذي شــهدته مــايل يف اغســطس  ،2020والــذي أطــاح
بالرئيــس ،إبراهيــم بوبكــر كيتــا ،نقطــة محوريــة يف إطــار
تعزيــز النفــوذ الــرويس يف باماكــو ،فقــد تصاعــد نفــوذ عنــارص
الجيــش املــايل القريبــة مــن موســكو ،وذلــك بقيــادة الجـرال،
عاصمــي جويتــا ،الــذي أصبــح نائبـاً للرئيــس ،قبــل أن تشــهد
البــاد انقالب ـاً آخــر يف مايــو  2021بعــد أن حاولــت فرنســا
الضغــط عــى املكــون املــدين يف الســلطة االنتقاليــة إلبعــاد
بعــض القيــادات العســكرية املرتبطــة بروســيا مــن الحكومــة،
مــا أدى إىل اإلطاحــة بالرئيــس اإلنتقــايل ورئيــس حكومتــه،
وتــويل الج ـرال جويتــا رئاســة الســلطة اإلنتقاليــة.
ويف أعقــاب ذلــك ،كشــفت وكالــة رويــرز يف أغســطس
 2021عــن وجــود مباحثــات تجريهــا الســلطة االنتقاليــة يف
مــايل مــع رشكــة فاجــر الروســية لعقــد اتفــاق يتعلــق بنــر
عنــارص مــن الرشكــة لدعــم جهــود الحكومــة يف مكافحــة
اإلرهــاب وتدريــب الجيــش املــايل ،وهــو مــا أثــار غضــب
فرنســا وبقيــة الــركاء األوروبيــن ،ودفعهــم إىل التهديــد
بفــرض عقوبــات عــى مســؤويل باماكــو حــال إمتــام هــذا
االتفــاق.
 -5عقوبــات لتأجيــل االنتخابــات املاليــة :أبلغــت الســلطات
املاليــة رســمياً املجموعــة االقتصاديــة لغرب أفريقيــا “إكواس”
أنــه ال ميكــن إجــراء االنتخابــات يف موعدهــا املقــرر يف 27
فربايــر املقبــل ،وهــو مــا أدى إىل فــرض عقوبــات عاجلــة مــن
إكــواس عــى أعضــاء املجلــس العســكري الحاكــم يف باماكــو،
تشــمل حظــر الســفر وتجميــد األصــول املاليــة للســلطات
االنتقاليــة ،كــا أعلــن االتحــاد األورويب عــن فــرض عقوبــات
أيضـاً عــى مــن وصفهــم مبعرقــي االنتقــال الســيايس يف مــايل.
دوافع موسكو وباماكو

يف إطــار التطــورات الراهنــة التــي تشــهدها مــايل ،ميكــن
توضيــح دوافــع كال الطرفــن ،الــرويس واملــايل ،لتعزيــز
التقــارب بينهــا عــى النحــو التــايل:
 -1مواجهــة التهديــدات اإلرهابيــة املتفاقمــة :تشــهد مــايل
نشــاطاً إرهابيـاً متصاعــدا ً ،وهــو مــا عــر عنــه ديــوب خــال
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زيارتــه ملوســكو ،حيــث أملــح إىل أن األوضــاع األمنيــة الصعبــة
التــي تعانيهــا باماكــو دفعتهــا لطلــب مســاعدة موســكو .يف
املقابــل ،أكــد الفــروف ،أن بــاده ســوف تعمــل عــى دعــم
الحكومــة املاليــة بالســبل املتاحــة كافــة وتزويدهــا باألســلحة
املطلوبــة ملكافحــة الجامعــات االرهابيــة.
ويرتبــط بهــذه التحديــات األمنيــة إخــاء فرنســا ثــاث
قواعــد عســكرية يف مــايل وتســليمها للجيــش املــايل ،إذ أخلــت
باريــس قاعــدة “كيــدال” و”تيســاليت” يف أكتوبــر املــايض،
ومنتصــف نوفمــر الجــاري .ومــن املنتظــر أن تبــدأ باريــس
خــال الفــرة املقبلــة يف إخــاء القاعــدة الثالثــة “متبكتــو”،
وهــو مــا ينــذر بإمكانيــة اســتغالل الجامعــات االرهابيــة
لهــذا األمــر لتوســيع نشــاطهم ومحاولــة الســيطرة عــى
شــال مــايل ،مبــا ينــذر بعــودة الحــرب االهليــة مــرة أخــرى
إىل البــاد.
 -2اســتيعاب الضغــوط الغربيــة إلجـراء االنتخابــات :متــارس
الواليــات املتحــدة والقــوى األوروبيــة ضغوطــاً متصاعــدة
عــى الســلطات الراهنــة يف مــايل لاللتـزام بإجـراء االنتخابــات
يف موعدهــا املقــرر يف فربايــر  ،2022مــن أجــل تســليم
الســلطة لحكومــة مدنيــة ،وهــو نفــس املوقــف الــذي يتبنــاه
االتحــاد األفريقــي والجامعــة االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيا
“إكــواس” وغريهــا مــن املنظــات الدوليــة.
ويف هــذا الســياق تســعى الســلطات االنتقاليــة إىل
االســتعانة مبوســكو لدعمهــا يف مواجهــة هــذه الضغوطــات،
وعرقلــة صــدور أي قـرار محتمــل مــن مجلــس األمــن يديــن
الســلطات االنتقاليــة الحاليــة .وأبــدت موســكو بالفعــل
دعمهــا لفكــرة تأجيــل االنتخابــات يف ظــل األوضــاع األمنيــة
املتدهــورة التــي ال تســمح باجــراء االنتخابــات.
 -3ضــان دعــم موســكو للتفــاوض مــع اإلرهابيــن :يســعى
الجــرال ،عاصمــي جويتــا ،لتدعيــم وضعــه الداخــي ،قبــل
تحديــد موعــد لالنتخابــات .وقطــع بالفعــل أشــواطاً يف هــذا
الطريــق ،إذ متكــن من اســتاملة القــوى السياســية واملجتمعية
الفاعلــة عــر تعيــن رئيــس تحالــف حركــة  5يونيــو ،شــوجيل
كــوكاال مايجــا ،رئيســاً للحكومــة ،كــا قــام بتمثيــل بعــض
األح ـزاب والنقابــات واملجتمــع املــدين يف الحكومــة الحاليــة
والربملــان املؤقــت.
ويســعى جويتــا إىل الدخــول يف حــوار مــع بعــض
الجامعــات اإلرهابيــة لتحييــد خطرهــا ،إىل جانــب مكافحــة
باقــي الجامعــات اإلرهابيــة .وتســتهدف مــايل الحصــول عــى
دعــم رويس لالنفتــاح عــى بعــض الجامعــات اإلرهابيــة،
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وهــي الخطــوة التــي لطاملــا رفضتهــا فرنســا ،بيــد أن موســكو
يبــدو أنهــا مســتعدة لهــذا األمــر.

املهمــة التــي تعكســها مــؤرشات التقــارب الــرويس – املــايل،
والتــي ميكــن عرضهــا يف العنــارص التاليــة:

 -4تعزيــز موســكو حضورهــا يف الســاحل :تتجــه موســكو
الســتغالل الفـراغ املحتمــل الــذي ســترتكه فرنســا ،فضـاً عــن
تصاعــد حــدة االحتقــان الشــعبي والرســمي ضــد الوجــود
الفرنــي لتعزيــز حضورهــا يف مــايل .وتعــد الظــروف الراهنــة
مــن خــال وجــود عنــارص يف الســلطة االنتقاليــة املاليــة ،ويف
مقدمتهــا الرئيــس االنتقــايل عاصمــي جويتــا ،فرصــة ســانحة
أمــام موســكو لتوســيع نفوذهــا يف مــايل ،وتعزيــز أوراقهــا ألي
مباحثــات مســتقبلية مــع الغــرب.

 -1تعزيــز النفــوذ الــرويس يف غــرب أفريقيــا :ســتمثل باماكــو
نقطــة ارتــكاز محوريــة تســتطيع روســيا مــن خاللهــا التغلغل
يف الكثــر مــن دول أفريقيــا جنــوب الصحـراء وغــرب أفريقيــا.
ومــن ناحيــة أخــرى ،ونظــرا ً لتصاعــد التوتــر يف العالقــات
الفرنســية – الجزائريــة ،وإغــاق األخــرة مجالهــا الجــوي
أمــام الطـران الفرنــي ،ويف ظــل العالقــات االسـراتيجة التــي
تربــط الجزائــر وروســيا ،فيتوقــع أن يكــون هنــاك تنســيق
مشــرك بينهــا بشــأن تعزيــز نفوذهــا ومصالحهــا يف
مــايل ومنطقــة الســاحل والصحـراء ،ملحاولــة تحجيــم النفــوذ
الفرنــي هنــاك ،مــع إمكانيــة اســتخدم مــايل كممــر أمــام
توســيع النفــوذ الــرويس والجزائــري نحــو وســط وغــرب
القــارة األفريقيــة.

وعــى الرغــم مــن إعــان وزيــر الخارجيــة املاليــة بــأن
زيارتــه إىل روســيا مل تشــهد بحــث قضيــة إنشــاء قاعــدة
عســكرية روســية يف مــايل ،فإنــه مل ينــف إمكانيــة االتفــاق
حــول هــذه القاعــدة مســتقبالً ،خاصــة أن هنــاك تقاريــر
أشــارت لوجــود مباحثــات جاريــة بــن موســكو وباماكــو
تتعلــق بإنشــاء قاعــدة عســكرية روســية هنــاك.
 -5تعزيــز االســتثامرات الروســية يف مــايل :تســعى روســيا
لالســتفادة مــن الــروات الطبيعيــة واملعدنيــة التــي تزخــر بــه
القــارة األفريقيــة .ونظـرا ً ملــا متتلكــه مــايل مــن ثــروات ،مثــل
الذهــب واليورانيوم واملنجنيز ،تســعى موســكو إىل االســتفادة
مــن هــذه املــوارد خاصــة الذهــب واملنجنيــز ،يف ظــل معانــاة
روســيا مــن نقــص مــن هــذا املعــدن الصناعــي املهــم.
كــا أشــارت عــدة تقاريــر إىل وجــود مســا ٍع روســية
لتعزيــز اســتثامراتها يف مــايل يف مجــاالت الطاقــة والتكنولجيــا
الزراعيــة واالتصــاالت .ومــن املتوقــع أن تقــوم رابطــة الرشاكة
االقتصاديــة املنبثقــة عــن منتــدى ســوتيش  2019بزيــارة
مــايل خــال الفــرة املقبلــة لتعزيــز التعــاون معهــا يف عــدة
مجــاالت.
انعكاسات استراتيجية محتملة

يف إطــار املعطيــات الســابقة ،هنــاك جملــة مــن الــدالالت

 -2تكريــس التنافــس الغــريب – الــرويس :تســعى واشــنطن
لصياغــة اسـراتيجية غربيــة جديــدة ملواجهــة النفــوذ الــرويس
والصينــي يف املنطقــة ،والــذي تجســد بوضــوح خــال الجولــة
األخــرة التــي قــام بهــا وزيــر الخارجيــة األمريــي ،أنطــوين
بلينكــن ،إىل القــارة األفريقيــة يف  17نوفمــر ،وبالتــايل رمبــا
تشــهد الفــرة املقبلــة تصاعــدا ً يف حــدة التنافــس يف منطقــة
الســاحل وغــرب أفريقيــا بــن الواليــات املتحــدة مــن جانــب
وروســيا مــن جانــب آخــر.
ويف الختــام ،تكشــف املعطيــات الســابقة ،عــن تســارع
وتــرة التقــارب الــرويس – املــايل ،وذلــك لتحقيــق هــدف
الســلطات االنتقاليــة يف مــايل لتعزيــز هيمنتهــا الداخليــة،
وضــان ســيطرتها عىل املشــهد األمنــي يف مواجهــة الجامعات
اإلرهابيــة ،مقابــل ســعي رويس لتوســيع نطــاق توجدهــا يف
القــارة األفريقيــة ،بيــد أن هــذه املســاعي تصطــدم باألســاس
مبحــاوالت غربيــة لقطــع الطريــق أمــام موســكو ،وهــي
الجهــود التــي قــد ال تنجــح بالــرورة.
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