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تصعيد باماكو
عمــد املجلــس العســكري االنتقــايل الحاكــم يف مــايل إىل 
انتهــاج سياســة تصعيديــة إزاء فرنســا خــال األيــام األخــرة، 

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م وه

1- إنهــاء االتفاقيــات الثــاث: قــررت الســلطات املاليــة 
إلغــاء ثــاث اتفاقيــات كانــت توفــر اإلطــار القانــوين للنشــاط 
العســكري الــذي تقــوم بهــا فرنســا والــركاء األوروبيــن 
ــة،  ــة املالي ــم الحكوم ــدث باس ــن املتح ــد أعل ــو، فق يف باماك
ــوات  ــات وضــع الق ــاء اتفاقي ــا، إلغ ــه مايغ ــل عبدالل الكولوني
ــار  ــن اإلط ــي تتضم ــارس 2013، والت ــة يف م ــوفا”، املوقع “س
مــايل،  يف  املوجــود  الفرنــي  للقــوات  الحاكــم  القانــوين 
والربوتوكــول اإلضــايف املوقــع يف مــارس 2020، واملنظــم لعمــل 

ــا.  ــة تاكوب ــودة يف عملي ــة املوج ــوات األوروبي الق

ــوري،  ــر ف ــذ بأث ــز التنفي ــرار حي ــل الق ــرض أن يدخ ويف
كــا تضمــن قــرار الســلطات املاليــة إلغــاء اتفاقيــة التعــاون 

ــايل  ــن م ــو 2014 ب ــة يف 16 يولي ــركة، املوقع ــي املش الدفاع
ــد  ــذ بع ــز التنفي ــيدخل حي ــرار س ــذا الق ــر أن ه ــا، غ وفرنس

نحــو 6 أشــهر.

2- انتهــاكات فرنســية متكــررة: أرجعــت مــايل القــرارات 
ــيادتها  ــح” بس ــاس الفاض ــه بـــ “املس ــا وصفت ــابقة إىل م الس
الوطنيــة مــن قبــل باريــس، واملوقــف األحــادي الــذي تتبنــاه 
ــواء  ــة، س ــى األرايض املالي ــكرية ع ــا العس ــا يف تحركاته فرنس
عندمــا قــررت تعليــق العمليــات املشــركة مــع القــوات 
املاليــة يف يونيــو 2021، فضــاً عــن إعانهــا انســحاب قــوات 

ــو.  ــع باماك ــاور م ــن دون تش ــا م ــان وتاكوي برخ

ويضــاف إىل مــا ســبق انتهــاك الطائــرات الفرنســية املجــال 
الجــوي املــايل بنحــو 50 مــرة خــال األســابيع األخــرة، كــا أن 
هــذه االنتهــاكات تجاهلــت منطقــة الحظــر الجــوي الواســعة 

التــي أنشــأتها الحكومــة املاليــة مؤخــراً.

3- انتقــادات فرنســية وأوروبيــة: اعتــربت الخارجية الفرنســية 
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أعلــن المجلــس العســكري الحاكــم فــي مالــي، برئاســة الكولونيــل عاصمــي جويتــا، فــي مطلــع مايــو الجــاري، 
إلغــاء االتفاقيــات الدفاعيــة كافــة التــي وقعتهــا باماكــو مــع فرنســا وشــركائها األوروبييــن، بمــا فــي ذلــك 
اتفاقيــات وضــع القــوات “ســوفا”، واتفاقيــة الدفــاع المشــتركة التــي وقعــت فــي 16 يوليــو 2014، فــي 

خطــوة تؤشــر إلــى تنامــي التوتــر بيــن باماكــو مــن ناحيــة، وباريــس والقــوى األوروبيــة مــن ناحيــة أخــرى.

ــو 2022،  ــرات المســتقبل, العــدد 1542، 14 ماي ــات التعــاون العســكري مــع فرنســا، تقدي صــدام محتمــل: إعــان مالــي إلغــاء اتفاقي
ــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة. أبوظب
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أن القــرارات األخــرة التــي أقدمــت عليهــا باماكــو غــر مربرة، 
ومتثــل انتهــاكاً لإلطــار القانــوين الثنــايئ، كا اســتبعدت باريس 
إحــداث أي تغيــرات عــى جــدول االنســحاب الفرنــي مــن 

مــايل بنــاء عــى القــرارات األخــرة ملــايل. 

ويف املقابــل، عــرب املتحــدث باســم االتحــاد األورويب، بيــر 
ســتانو، عــن أســفه لقــرار مــايل األحــادي بشــأن إلغــاء كافــة 

اتفاقيــات التعــاون العســكري مــع فرنســا.

دالالت مهمة 
عكســت القــرارات األخــرة التــي أصدرتهــا باماكــو جملــة مــن 

الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- اســتمرار تدهــور العاقــات الثنائيــة: شــهدت األشــهر 
األخــرة تســارع وتــرة تدهــور العاقات بــن باماكــو وباريس، 
ــي يف  ــفر الفرن ــرد الس ــايل بط ــام م ــح يف قي ــا اتض ــو م وه
ينايــر املــايض، قبــل أن تقــرر باريــس يف الشــهر التــايل إنهــاء 

ــو.  ــات برخــان العســكرية يف باماك عملي

ويف أبريــل 2022، نــرت باريــس مقاطــع فديــو، أشــارت 
ــارص فاجــر،  ــر عن ــرات مســرة، تظه ــا بطائ ــا التقطته إىل أنه
وهــم يدفنــون جثثــاً بالقــرب مــن قاعــدة “جــويس”، بعدمــا 
وأملحــت  املاليــة.  للحكومــة  الفرنســية  القــوات  ســلمتها 
باريــس إىل أن هــدف عنــارص فاجــر هــو توجيــه االتهامــات 
لفرنســا بارتــكاب جرائــم حــرب يف مــايل، فيــا ردت األخــرة 
عــى هــذه الفيديوهــات باتهــام الجيــش الفرنــي بالتجســس 

ــب. ــة التخري ومحاول

ظــل  يف  متوقعــة  نتيجــة  كان  الصــدام  أن  وياحــظ 
ــدم  ــايل، خاصــًة يف ظــل ع ــن فرنســا وم ــة ب ــرات القامئ التوت
ــن التحــركات  ــو املتكــررة م ــس بشــكاوى باماك ــام باري اهت
مراجعــة  لطلبــات  تجاهلهــا  وكــذا  األحاديــة،  الفرنســية 
معاهــدة التعــاون الدفاعــي املشــركة، عــى الرغــم مــن قيــام 
باماكــو بطــرح جملــة مــن التعديــات عــى هــذه املعاهــدة 
ــل  ــدت إىل تأجي ــس عم ــد أن باري ــايض، بي ــام امل ــة الع نهاي

ــب. ــذه املطال ــة ه مناقش

2- رد باماكــو عــى العقوبــات االقتصاديــة: ترتبــط الخطــوات 
ــي  ــة الت ــوط االقتصادي ــايل بالضغ ــا م ــي اتخذته ــرة الت األخ
ــن  ــا م ــة عليه ــية املفروض ــات القاس ــبب العقوب ــا بس تعانيه
املجلــس  قيــام  عــى  رداً   ،2022 مطلــع  اإليكــواس  قبــل 

ــة.  ــة االنتقالي ــد املرحل ــم بتمدي ــكري الحاك العس

وتــرى مــايل أن هــذه العقوبــات فرضــت بنــاء عــى 
إمــاءات فرنســية، وبالتــايل رمبــا تلجــأ باماكــو للتصعيــد 
ــذه  ــف ه ــا لتخفي ــس لدفعه ــى باري ــط ع ــة للضغ يف محاول
ــي  ــارة الت ــا يدعــم هــذا االســتنتاج الزي ــات. ولعــل م العقوب
قــام بهــا وزيــر الخارجيــة املــايل، عبــد اللــه ديــوب، إىل لومــي، 
عاصمــة توجــو، يف 4 مايــو الجــاري، لطلــب تدخــل رئيســها، 

فــوري غناســينغبي، للقيــام بــدور الوســاطة بــن باماكــو 
ــواس(،  ــا )اإليك ــرب أفريقي ــة غ ــة ومجموع ــوى األوروبي والق

ــا.  ــع فرنس ــة م ــات قوي ــع بعاق ــه يتمت ــة أن خاص

ومــع ذلــك، فإنــه يبــدو أن هــذه الجهــود مل يكتــب لهــا 
ــدار  ــى إص ــو، ع ــو، يف 12 ماي ــت باماك ــد أقدم ــاح، فق النج
مذكــرة اســتدعاء بحــق وزيــر الخارجيــة الفرنــي جــان إيــف 
ــات  ــة مبخالف ــام العدال ــا أم ــاس، ليمث ــه توم ــان ونجل لودري
تتعلــق مبنــح عقــد لطباعــة جــوازات الســفر البيومريــة 
الخاصــة مبــايل مــن دون اإلعــان عــن مناقصــة عامــة، وهــو 

ــس. ــد ضــد باري ــايل يف التصعي ــي اســتمرار م ــا يعن م

3- غمــوض مســتقبل بعثــة املينوســا: ترتبــط تحــركات 
املجلــس العســكري الحاكــم يف مــايل كذلــك بالجولــة األخــرة 
التــي قــام بهــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة، أنطونيــو 
غوتريتــش، ملنطقــة غــرب أفريقيــا، مبــا يف ذلــك زيارتــه 
للنيجــر مطلــع مايــو الجــاري، والتــي دعــا خالهــا إىل رضورة 
ــاد  ــددة االبع ــة املتع ــدة املتكامل ــم املتح ــة األم ــال بعث إح
تابعــة  بقــوات  “مينوســا”  مــايل  االســتقرار يف  لتحقيــق 
لاتحــاد األفريقــي، حــال تــم ســحب قــوات األمــم املتحــدة. 

وتــأيت تلــك الترصيحــات قبــل نحــو شــهر مــن االجتــاع 
املقبــل ملجلــس األمــن، يف يونيــو 2022، والــذي ســيناقش فيــه 
ــود  ــل وج ــايل، يف ظ ــا يف م ــوات مينوس ــود ق ــتقبل وج مس
مراجعــات تقــوم بهــا بعــض القــوى املشــاركة يف هــذه البعثة، 
األمــر الــذي يرجــح عــدم التجديــد للبعثــة، أو التجديــد لهــا 
ــرة  ــة كب ــاً أمني ــرض ضغوط ــا يف ــط، م ــدودة فق ــدة مح مل

عــى املجلــس الحاكــم يف باماكــو. 

ــان  ــوات برخ ــى ق ــد ع ــة تعتم ــوات األممي ــت الق وكان
الفرنســية يف حالــة وجــود أي تهديــد خطــر وشــيك تتعــرض 
لــه، وهــو مــا يعنــي أن هــذه القــوات ســوف تكــون عرضــة 
ــاب القــوات الفرنســية، مبــا يدفــع يف  ــة غي للهجــات يف حال
ــه املتحــدث باســم  ــة إىل انســحابها، وهــو مــا أملــح إلي النهاي
ــات  ــاك تداعي ــد أن هن ــالغادو، إذ أك ــه س ــا، أوليفيي مينوس
النســحاب القــوات الفرنســية مــن باماكــو عــى عمــل البعثــة.

انعكاسات محتملة
يف إطــار املتغــرات التــي يشــهدها امللــف املــايل، هنــاك عــدد 
ــي ميكــن أن تتمخــض عــن القــرارات  مــن االرتــدادات الت
األخــرة للمجلــس العســكري الحاكــم يف باماكــو، والتــي ميكــن 

عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــا  ــزال فرنس ــارشة: ال ت ــات مب ــدوث مواجه ــاالت ح 1- احت
متتلــك نحــو 2400 جنــدي عــى األرايض املاليــة، باإلضافــة إىل 
ــحاب  ــة انس ــاج عملي ــكرية، وتحت ــد العس ــن القواع ــدد م ع
هــذه القــوات إىل عــدة أشــهر. ويف ظــل حالــة االحتقــان 
الحــادة يف عاقــة باماكــو وباريــس، ميكــن أن يتمخــض عــن 
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أي تحــركات غــر محســوبة للقــوات الفرنســية حــدوث 
احتــكاكات رمبــا تفــي إىل مواجهــات مبــارشة بــن القــوات 
الفرنســية واملاليــة. خاصــًة أن القــرارات األخــرة لباماكــو 
ســتزيد تضييــق الخنــاق عــى حريــة حركة القــوات الفرنســية 

ــايل. ــودة يف م املوج

ــر  ــدم تأث ــا ع ــان فرنس ــرح، إع ــذا الط ــم ه ــا يدع ورمب
مــايل  مــن  قواتهــا  انســحاب  لعمليــة  الزمنــي  الجــدول 
بالقــرارات املاليــة األخــرة، وأن قواتهــا لــن تخــرج مــن 
ــل يف  ــول الخريــف املقب القواعــد العســكرية يف مــايل إال بحل

القامئــة. اللوجســتية والعملياتيــة  التحديــات  ظــل 

2- متســك أملانيــا باالســتمرار يف مــايل: أعلنــت وزيــرة الدفــاع 
ــاء  ــاري، إنه ــو الج ــت، يف 4 ماي ــتينه المربيش ــة، كريس األملاني
مشــاركة برلــن يف مهمــة التدريــب التابعــة لاتحــاد األورويب 
يف مــايل، عــى أســاس أن بادهــا ال ميكنهــا االســتمرار يف دعــم 

النظــام الحــايل يف باماكــو. 

ويف املقابــل، أكــدت المربيشــت أن بادهــا مســتعدة 
ــم  ــة باس ــت املتحدث ــث أعلن ــا، حي ــم مينوس ــة دع ملواصل
برلــن  أن  إىل  هوفــان،  كريســتيان  األملانيــة،  الحكومــة 
مســتعدة لزيــادة قواتهــا املشــاركة فيهــا، مــن 1100 جنــدي 
ــب  ــوات التدري ــارة إىل أن ق ــدر اإلش ــدي. وتج إىل 1400 جن
األملانيــة كان قوامهــا حــوايل 328 جنــدي، أي أن برلــن ســوف 
تنقــل هــذه القــوات مــن املظلــة األوروبيــة إىل األمميــة، مــن 
دون نقــل قــوات إضافيــة، وهــو مــا يعكــس رغبــة برلــن يف 

ــايل.   ــكري يف م ــا العس ــى وجوده ــاظ ع الحف

ــايل  ــف امل ــع املوق ــوف يدف ــة: س ــية قامئ ــاوف فرنس 3- مخ
األخــر فرنســا إىل االرتــكاز عــى دول أخــرى يف الســاحل 
األفريقــي، أبرزهــم النيجــر، التــي أقــرت مؤخــراً قانوناً يســمح 
لفرنســا بنــر مزيــد مــن قواتهــا عــى أرضهــا، وكذلــك تشــاد.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن منــوذج مــايل اليــزال ميثــل 
هاجســاً بالنســبة لباريــس، بســبب احتــاالت تكــراره يف 
ــركة  ــاع املش ــات الدف ــدد اتفاقي ــل تع ــرى، يف ظ ــق أخ مناط
التــي وقعتهــا عــدة دول أفريقيــة مــع روســيا مؤخــراً، لعــل 
ــابيع  ــة أس ــو ثاث ــل نح ــت قب ــي وقع ــرون الت ــا الكام أبرزه
اتفــاق تعــاون عســكري مــع موســكو، باإلضافــة إىل كل مــن 

ــا. ــا وموريتاني نيجري

ويف الختــام، وضعــت قــرارات مــايل األخــرة نهايــة للتدخل 
العســكري الفرنــي واألورويب يف مــايل منــذ عــام 2013، وهــي 
القــرارات التــي التــزال تلقــى مقاومــة غربيــة، كــا يف رفــض 
ــا  ــل أملاني ــايل، أو نق ــن م ــحابها م ــرة انس ــع وت ــا ترسي فرنس
تبعيــة قواتهــا تحــت املظلــة األمميــة. وســوف يحــدث القــرار 
املــايل اســتقطاباً بــن الــدول األفريقيــة يف الســاحل بــن خيــار 
االنضــام إىل روســيا، أو الــدول األوروبيــة، مبــا ميثــل خصــاً 
مــن نفــوذ األخــرة، يف حالــة أقدمــت دول أخــرى عــى 
ــون  ــوف يك ــر س ــك األم ــكو، وإن كان ذل ــو موس ــه نح التوج
ــة يف  ــات اإلرهابي ــم التنظي ــر يف تحجي ــاح فاج ــاً بنج مقرون

مــايل.  



يمكن قراءة تقديرات المستقبل على الرابط 
https://bit.ly/3gc65aG :التالي

لألبحاث والدراسات المتقدمة
المستقبل

ص.ب. 111414 أبوظبى - إ.ع.م.
هاتف: 24444513 971+
فاكس: 24444732 971+

info@futureuae.com :بريد إلكتروني
www.futureuae.com

المحرر المسؤول: د. شادي عبدالوهاب منصور

ISSN: 2789-5041

ISSN: 2789-5033

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

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

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

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

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

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

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

الــرق األوســط عمومــاً.

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

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

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


