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إعادة هيكلة الحضور األوروبي
تــأيت جولــة بريبــوك إىل الســاحل يف إطــار إعــادة هيكلــة 
االتحــاد األورويب لوجــوده العســكري هنــاك، وهــو مــا ميكــن 

ــايل: توضيحــه عــى النحــو الت

1- إنهــاء االتحــاد األورويب ملهامــه يف مــايل: تــأيت جولــة وزيــرة 
الخارجيــة األملانيــة إىل منطقــة الســاحل بعــد يــوم واحــد مــن 
قــرار االتحــاد األورويب بإنهــاء مهمتــه التدريبيــة يف مــايل، وفقاً 
ملــا أعلنــه مســؤول السياســية الخارجيــة األوروبيــة، جوزيــب 
بوريــل، لكنــه أشــار إىل اســتمرارية هــذه املهــام لباقــي دول 
الســاحل، إذ إن هــذه املنطقــة متثــل أولويــة لربوكســل، ومــن 

ثــم فلــن يتــم التنــازل عنهــا. 

ضامنــات  تتلــق  مل  أنهــا  األوروبيــة  الكتلــة  وأعلنــت 
ــية  ــر الروس ــارص فاج ــأن عن ــة ب ــة املالي ــن الحكوم ــة م كافي
لــن تتدخــل يف عملهــا، وبنــاء عليــه قــررت وقــف عملياتهــا 
ــط  ــف األورويب ارتب ــظ أن املوق ــو. ويالح ــة يف باماك التدريبي

كذلــك برفــض الســامح لطائــرة عســكرية ماليــة باملــرور مــن 
ــي األوىل.  ــابقة ه ــايل يف س ــوي مل ــال الج ــالل املج خ

الربملــان  يناقــش  أجنبيــة:  قــوات  النيجــر  اســتضافة   -2
النيجــري، يف 22 أبريــل 2022، مقــرح حكومــي يتعلــق بفكرة 
اســتقبال مزيــد مــن القــوات األجنبيــة عــى أرضهــا ملكافحــة 
اإلرهــاب، ويف ظــل وجــود أغلبيــة لحــزب الرئيــس النيجــري، 
محمــد بــازوم، يف الربملــان النيجــري، فمــن املرجــح أن يقــوم 
أعضــاء الربملــان بالتصويــت لصالــح هــذا القــرار، عــى الرغــم 
مــن تنديــد العديــد مــن املنظــامت غــري الحكوميــة املحليــة 

بهــذا القــرار.

3- زيــارة وزيــرة الدفــاع األملانيــة ملــايل: ســبقت جولــة 
ــاع  ــرة الدف ــا وزي ــارة أخــرى قامــت به ــوك للســاحل، زي بريب
األملانيــة، كريســتني المربخــت، إىل مــايل، يف 9 أبريــل الجــاري، 
حيــث عقــدت األخــرية لقــاًء مــع الجنــود األملــان املوجوديــن 
يف مدينــة “جــاو”، حيــث يوجــد نحــو 300 جنــدي مــن 
ــاد  ــب االتح ــة تدري ــار مهم ــاك يف إط ــة هن ــوات األملاني الق
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قامــت وزيــرة الخارجيــة األلمانيــة، أنالينــا بيربــوك، بزيــارة مالــي والنيجــر، يومــي 12 و13 أبريــل 2022، وتنبــع 
ــة فــي أنهــا ســتحدد مســتقبل الحضــور العســكري األلمانــي فــي مالــي، حيــث تعانــي  ــة هــذه الجول أهمي
الحكومــة األلمانيــة حالــة مــن االنقســام الداخلــي بيــن رأي يدعــم اســتمرار القــوات األلمانيــة فــي مالــي، 

وآخــر يؤيــد االنســحاب الكامــل مــن باماكــو.

تــردد برليــن: دالالت جولــة وزيــرة الخارجيــة األلمانيــة إلــى مالــي والنيجــر، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1534، 26 أبريــل 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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األورويب هنــاك، باإلضافــة إىل نحــو 1100 جنــدي يف إطــار 
 .)MINUSMA( ”ــايل “مينوســام ــم املتحــدة يف م ــة األم بعث

ــلطات  ــو الس ــا لباماك ــالل زيارته ــت خ ــت المربخ وطالب
ــة بــرورة إجــراء تحقيقــات موســعة بشــأن األحــداث  املالي
التــي شــهدتها منطقــة مــورا يف نهايــة مــارس املــايض، مشــريًة 
مــايل. وكانــت  األملــاين يف  الجيــش  اســتمرار  إىل صعوبــة 
ــادات  ــة ملكافحــة اإلرهــاب ضــد قي ــد شــهدت عملي مــورا ق
ــهدت  ــا ش ــت أنه ــة زعم ــة الغربي ــري أن الصحاف ــة، غ إرهابي

ــني.  ــقوط مدني س

مسارات ألمانية محتملة
عكســت جولــة وزيــرة الخارجيــة األملانيــة إىل مــايل والنيجــر 

دالالت مهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل: 

1- محاولــة لحســم الجــدل يف برلــن: ال تــزال هنــاك حالة من 
ــات  ــة بشــأن طبيعــة العالق ــة األملاني الجــدل داخــل الحكوم
مــع الســلطات االنتقاليــة يف مــايل، برئاســة الجــرال عاصمــي 
ــل  ــن قب ــادات املســتمرة م ــن االنتق ــم م ــا. فعــى الرغ جويت
برلــني واالتحــاد األورويب للســلطات يف باماكــو منــذ االنقــالب 
العســكري األخــري الــذي قــاده جويتــا يف مايــو املــايض، فضــالً 
عــن عالقــات األخــري مبوســكو ورشكــة فاجــر الروســية، بيــد 
أن مثــة دعــوات بــدأت تتصاعــد داخــل الربملــان األملــاين مــن 
أجــل اســتئناف العالقــات مــع باماكــو لتجنــب تــرك املجــال 

مفتوحــاً أمــام روســيا للهيمنــة عــى املشــهد. 

ــاين  ــان األمل ــاه آخــر داخــل الربمل ــاك اتج ــل، هن ويف املقاب
يعــارض بشــدة أي محاولــة لتمديــد مهــام القــوات األملانيــة 
يف مــايل، غــري أن هــذه املعارضــة تقتــر عــى حزبــني فقــط، 
ــعبوي  ــل الش ــزب البدي ــرايك وح ــار االش ــزب اليس ــام ح وه

اليمــني املتطــرف.

ويف هــذا الســياق، عقــدت وزيــرة الخارجيــة األملانيــة 
لقــاءات مــع ممثــي حكومتــي مــايل والنيجــر، وكــذا ممثــي 
ــوات  ــع الق ــاور م ــن التش ــالً ع ــاك، فض ــدين هن ــع امل املجتم
األملانيــة املوجــودة يف املنطقــة، حيــث أعلــن املتحــدث باســم 
الحكومــة األملانيــة أن هــدف هــذه الجولــة يتمثــل يف محاولة 
الحصــول عــى صــورة دقيقــة لطبيعــة املشــهد الســيايس 
واألمنــي الفعــي يف كال البلديــن، التخــاذ قــرار نهــايئ بشــأن 
الســاحل  ومنطقــة  مــايل  يف  األملــاين  الحضــور  مســتقبل 

األفريقــي ككل.

وســتنتهي فــرة انتــداب القــوات األملانيــة يف مــايل بنهايــة 
ــاذ  ــاين اتخ ــان األمل ــى الربمل ــب ع ــايل يج ــل، وبالت ــو املقب ماي
ــة  ــرار حاســم حــول مســتقبل املشــاركة العســكرية األملاني ق
هنــاك، خاصــًة بعــد قــرار فرنســا بســحب قواتهــا املتواجــدة 

ــر املــايض.  هنــاك يف فرباي

ويتمثــل أحــد الحلــول املطروحــة يف قيــام برلــني بالتواصل 
مــع النيجــر الســتقبال بعــض القــوات التــي كانــت منخرطــة 
ــد  ــا ق ــاد األورويب، لكنه ــة باالتح ــب الخاص ــة التدري يف مهم
تبقــي عــى قواتهــا املوجــودة يف إطــار بعثــة األمــم املتحــدة 
يف مــايل، وتــرك املجــال مفتــوح إزاء أيــة مباحثــات مقبلــة مــع 

الســلطات املاليــة.

2- نقــل القــوات األملانيــة للنيجــر: نقلــت فرنســا مركــز 
العمليــات العســكرية يف منطقــة الســاحل مــن مــايل إىل 
ــاذ  ــرى يف اتخ ــي األخ ــري ه ــني يف التفك ــدأت برل ــر، وب النيج
خطــوة مامثلــة، خاصــًة أن أملانيــا متتلــك بالفعــل مركــزاً 
لوجســتياً يف النيجــر، يتمثــل يف قاعــدة النقــل الجــوي يف 
ــرات إىل أن  نيامــي. ويف هــذا الســياق، أشــارت بعــض التقدي
هــذا امللــف كان هــو محــور املباحثــات التــي أجرتهــا بريبــوك، 
مــع الرئيــس النيجــري، محمــد بــازوم، وذلــك بالتزامــن مــع 
اتجــاه الربملــان النيجــري إلقــرار اســتقبال قــوات أجنبيــة 

ــالد. ــل الب داخ

3- مواجهــة أزمــة الغــذاء والالجئــن: أشــارت بريبــوك إىل أن 
ــد  ــدد الوحي ــل امله ــاحل ال متث ــة يف الس ــات اإلرهابي الجامع
الســتقرار هــذه املنطقــة، مشــريًة إىل االنعكاســات التــي 
أفرزتهــا الحــرب الروســية – األوكرانيــة الراهنــة عــى املنطقــة، 
ــام يتعلــق مبلــف األمــن الغــذايئ، يف ظــل توقــف  خاصــًة في
امــدادات القمــح التــي تحصــل عليهــا منطقــة الســاحل مــن 

ــا.  روســيا وأوكراني

ــل جولتهــا إىل الســاحل أنهــا ســركز  ــوك قب وأعلنــت بريب
مــا  وهــو  الغذائيــة،  اإلمــدادات  معضلــة  بحــث  عــى 
ــة حجــم  ــرة املقبل ــالل الف ــتزيد خ ــا س ــى أن أملاني ــؤرش ع ي
مســاعداتها التنمويــة واإلنســانية لــدول الســاحل، يف محاولــة 
ــة.  ــذه املنطق ــن ه ــم م ــن التفاق ــرة م ــكلة الهج ــع مش ملن
ولعــل هــذا مــا انعكــس يف تريحــات بريبــوك خــالل زيارتهــا 
للنيجــر، والتــي أعلنــت خاللهــا أن بالدهــا قدمــت نحــو 100 
ــورو ملســاعدة النازحــني يف املنطقــة، مشــريًة إىل أن  ــون ي ملي
برلــني ســتقدم أيضــاً حــوايل 15 مليــون يــورو إضافيــة ملكافحة 

ــاك.  أزمــة الغــذاء هن

4- تقاســم أدوار بــن برلــن وباريــس: اتخــذ االتحــاد األورويب 
ــري  ــايل، غ ــب يف م ــام التدري ــاء مه ــأن إنه ــركاً بش ــراراً مش ق
أن برلــني ال تــزال مل تتخــذ قــراراً حاســامً يف هــذا الشــأن، 
ــرك املجــال أمــام روســيا يف مــايل،  ــا يف ت يف ظــل عــدم رغبته
وقــد يعكــس األمــر وجــود تبايــن يف املواقــف األوروبيــة، أو 
محاولــة لتقاســم األدوار بــني برلــني وباريــس، خاصــة يف ضــوء 
أن األخــرية قــد أجــربت عــى االنســحاب بنــاء عــى طلــب مــن 
مــايل، ومل يكــن هــذا خيارهــا املفضــل، ولعــل مــا يؤكــد ذلــك 
ــلطات  ــو، الس ــة، يف باماك ــة األملاني ــرة الخارجي ــة وزي مطالب

املاليــة بوقــف التعــاون مــع فاجــر.
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ــة  ــاك تطلعــات أوروبي ــر، ميكــن القــول إن هن ويف التقدي
ــدم  ــي، لع ــاحل األفريق ــن الس ــل م ــحاب الكام ــدم االنس بع
تــرك املجــال مفتوحــاً أمــام النفــوذ الــرويس للتوســع والتمــدد 
ــة مــن  ــاك، بيــد أن املوقــف األملــاين ال يــزال يســوده حال هن
الــردد بشــأن االســتمرار مــن عدمــه يف مــايل، لكنــه يف جميــع 
األحــوال فــإن الحكومــة األملانيــة تجــري مشــاورات مــع 

ــني خــالل األســابيع  ــل حــال اتخــذت برل النيجــر إليجــاد بدي

ــح االنســحاب مــن مــايل، لكــن يبقــى  ــة أي قــرار لصال املقبل

ــد مهــام  املســار املرجــح حتــى اآلن هــو اتجــاه برلــني لتمدي

ــدودة  ــرة مح ــو لف ــى ول ــو، حت ــكرية يف باماك ــا العس قواته

ــد. ــة للتمدي قابل
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عن المركز
مركــز تفكــري Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــالل 

املرحلــة الحاليــة، مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.

تقديرات المستقبل
تحليــالت موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات اإلقليميــة والدوليــة املؤثرة 

عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــامم برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة.


