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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  16يوليــو  ،2014فــي
خطــوة تؤشــر إلــى تنامــي التوتــر بيــن باماكــو مــن ناحيــة ،وباريــس والقــوى األوروبيــة مــن ناحيــة أخــرى.

تصعيد باماكو
عمــد املجلــس العســكري االنتقــايل الحاكــم يف مــايل إىل
انتهــاج سياســة تصعيديــة إزاء فرنســا خــال األيــام األخــرة،
وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:
 -1إنهــاء االتفاقيــات الثــاث :قــررت الســلطات املاليــة
إلغــاء ثــاث اتفاقيــات كانــت توفــر اإلطــار القانــوين للنشــاط
العســكري الــذي تقــوم بهــا فرنســا والــركاء األوروبيــن
يف باماكــو ،فقــد أعلــن املتحــدث باســم الحكومــة املاليــة،
الكولونيــل عبداللــه مايغــا ،إلغــاء اتفاقيــات وضــع القــوات
“ســوفا” ،املوقعــة يف مــارس  ،2013والتــي تتضمــن اإلطــار
القانــوين الحاكــم للقــوات الفرنــي املوجــود يف مــايل،
والربوتوكــول اإلضــايف املوقــع يف مــارس  ،2020واملنظــم لعمــل
القــوات األوروبيــة املوجــودة يف عمليــة تاكوبــا.
ويفــرض أن يدخــل القــرار حيــز التنفيــذ بأثــر فــوري،
كــا تضمــن ق ـرار الســلطات املاليــة إلغــاء اتفاقيــة التعــاون

الدفاعــي املشــركة ،املوقعــة يف  16يوليــو  2014بــن مــايل
وفرنســا ،غــر أن هــذا الق ـرار ســيدخل حيــز التنفيــذ بعــد
نحــو  6أشــهر.
 -2انتهــاكات فرنســية متكــررة :أرجعــت مــايل القــرارات
الســابقة إىل مــا وصفتــه بـــ “املســاس الفاضــح” بســيادتها
الوطنيــة مــن قبــل باريــس ،واملوقــف األحــادي الــذي تتبنــاه
فرنســا يف تحركاتهــا العســكرية عــى األرايض املاليــة ،ســواء
عندمــا قــررت تعليــق العمليــات املشــركة مــع القــوات
املاليــة يف يونيــو  ،2021فض ـاً عــن إعالنهــا انســحاب قــوات
برخــان وتاكويــا مــن دون تشــاور مــع باماكــو.
ويضــاف إىل مــا ســبق انتهــاك الطائـرات الفرنســية املجــال
الجــوي املــايل بنحــو  50مــرة خــال األســابيع األخــرة ،كــا أن
هــذه االنتهــاكات تجاهلــت منطقــة الحظــر الجــوي الواســعة
التــي أنشــأتها الحكومــة املاليــة مؤخـرا ً.
 -3انتقــادات فرنســية وأوروبيــة :اعتــرت الخارجية الفرنســية

صــدام محتمــل :إعــان مالــي إلغــاء اتفاقيــات التعــاون العســكري مــع فرنســا ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  14 ،1542مايــو ،2022
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

|

1

تقديرات المستقبل FUTURE BRIEFS

أن القـرارات األخــرة التــي أقدمــت عليهــا باماكــو غــر مربرة،
ومتثــل انتهــاكاً لإلطــار القانــوين الثنــايئ ،كام اســتبعدت باريس
إحــداث أي تغي ـرات عــى جــدول االنســحاب الفرنــي مــن
مــايل بنــاء عــى القـرارات األخــرة ملــايل.
ويف املقابــل ،عــر املتحــدث باســم االتحــاد األورويب ،بيــر
ســتانو ،عــن أســفه لق ـرار مــايل األحــادي بشــأن إلغــاء كافــة
اتفاقيــات التعــاون العســكري مــع فرنســا.

دالالت مهمة
عكســت القـرارات األخــرة التــي أصدرتهــا باماكــو جملــة مــن
الــدالالت املهمــة ،والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:
 -1اســتمرار تدهــور العالقــات الثنائيــة :شــهدت األشــهر
األخــرة تســارع وتــرة تدهــور العالقات بــن باماكــو وباريس،
وهــو مــا اتضــح يف قيــام مــايل بطــرد الســفري الفرنــي يف
ينايــر املــايض ،قبــل أن تقــرر باريــس يف الشــهر التــايل إنهــاء
عمليــات برخــان العســكرية يف باماكــو.
ويف أبريــل  ،2022نــرت باريــس مقاطــع فديــو ،أشــارت
إىل أنهــا التقطتهــا بطائ ـرات مســرة ،تظهــر عنــارص فاجــر،
وهــم يدفنــون جثث ـاً بالقــرب مــن قاعــدة “جــويس” ،بعدمــا
ســلمتها القــوات الفرنســية للحكومــة املاليــة .وأملحــت
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
ومحاولــة التخريــب.
ويالحــظ أن الصــدام كان نتيجــة متوقعــة يف ظــل
التوت ـرات القامئــة بــن فرنســا ومــايل ،خاص ـ ًة يف ظــل عــدم
اهتــام باريــس بشــكاوى باماكــو املتكــررة مــن التحــركات
الفرنســية األحاديــة ،وكــذا تجاهلهــا لطلبــات مراجعــة
معاهــدة التعــاون الدفاعــي املشــركة ،عــى الرغــم مــن قيــام
باماكــو بطــرح جملــة مــن التعديــات عــى هــذه املعاهــدة
نهايــة العــام املــايض ،بيــد أن باريــس عمــدت إىل تأجيــل
مناقشــة هــذه املطالــب.
 -2رد باماكــو عــى العقوبــات االقتصاديــة :ترتبــط الخطــوات
األخــرة التــي اتخذتهــا مــايل بالضغــوط االقتصاديــة التــي
تعانيهــا بســبب العقوبــات القاســية املفروضــة عليهــا مــن
قبــل اإليكــواس مطلــع  ،2022ردا ً عــى قيــام املجلــس
العســكري الحاكــم بتمديــد املرحلــة االنتقاليــة.
وتــرى مــايل أن هــذه العقوبــات فرضــت بنــاء عــى
إمــاءات فرنســية ،وبالتــايل رمبــا تلجــأ باماكــو للتصعيــد
يف محاولــة للضغــط عــى باريــس لدفعهــا لتخفيــف هــذه
العقوبــات .ولعــل مــا يدعــم هــذا االســتنتاج الزيــارة التــي
قــام بهــا وزيــر الخارجيــة املــايل ،عبــد اللــه ديــوب ،إىل لومــي،
عاصمــة توجــو ،يف  4مايــو الجــاري ،لطلــب تدخــل رئيســها،
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فــوري غناســينغبي ،للقيــام بــدور الوســاطة بــن باماكــو
والقــوى األوروبيــة ومجموعــة غــرب أفريقيــا (اإليكــواس)،
خاصــة أنــه يتمتــع بعالقــات قويــة مــع فرنســا.
ومــع ذلــك ،فإنــه يبــدو أن هــذه الجهــود مل يكتــب لهــا
النجــاح ،فقــد أقدمــت باماكــو ،يف  12مايــو ،عــى إصــدار
مذكــرة اســتدعاء بحــق وزيــر الخارجيــة الفرنــي جــان إيــف
لودريــان ونجلــه تومــاس ،ليمثــا أمــام العدالــة مبخالفــات
تتعلــق مبنــح عقــد لطباعــة جــوازات الســفر البيومرتيــة
الخاصــة مبــايل مــن دون اإلعــان عــن مناقصــة عامــة ،وهــو
مــا يعنــي اســتمرار مــايل يف التصعيــد ضــد باريــس.
 -3غمــوض مســتقبل بعثــة املينوســا :ترتبــط تحــركات
املجلــس العســكري الحاكــم يف مــايل كذلــك بالجولــة األخــرة
التــي قــام بهــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة ،أنطونيــو
غوترييتــش ،ملنطقــة غــرب أفريقيــا ،مبــا يف ذلــك زيارتــه
للنيجــر مطلــع مايــو الجــاري ،والتــي دعــا خاللهــا إىل رضورة
إحــال بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة االبعــاد
لتحقيــق االســتقرار يف مــايل “مينوســا” بقــوات تابعــة
لالتحــاد األفريقــي ،حــال تــم ســحب قــوات األمــم املتحــدة.
وتــأيت تلــك الترصيحــات قبــل نحــو شــهر مــن االجتــاع
املقبــل ملجلــس األمــن ،يف يونيــو  ،2022والــذي ســيناقش فيــه
مســتقبل وجــود قــوات مينوســا يف مــايل ،يف ظــل وجــود
مراجعــات تقــوم بهــا بعــض القــوى املشــاركة يف هــذه البعثة،
األمــر الــذي يرجــح عــدم التجديــد للبعثــة ،أو التجديــد لهــا
ملــدة محــدودة فقــط ،مــا يفــرض ضغوطــاً أمنيــة كبــرة
عــى املجلــس الحاكــم يف باماكــو.
وكانــت القــوات األمميــة تعتمــد عــى قــوات برخــان
الفرنســية يف حالــة وجــود أي تهديــد خطــر وشــيك تتعــرض
لــه ،وهــو مــا يعنــي أن هــذه القــوات ســوف تكــون عرضــة
للهجــات يف حالــة غيــاب القــوات الفرنســية ،مبــا يدفــع يف
النهايــة إىل انســحابها ،وهــو مــا أملــح إليــه املتحــدث باســم
مينوســا ،أوليفييــه ســالغادو ،إذ أكــد أن هنــاك تداعيــات
النســحاب القــوات الفرنســية مــن باماكــو عــى عمــل البعثــة.
انعكاسات محتملة
يف إطــار املتغـرات التــي يشــهدها امللــف املــايل ،هنــاك عــدد
مــن االرتــدادات التــي ميكــن أن تتمخــض عــن القــرارات
األخــرة للمجلــس العســكري الحاكــم يف باماكــو ،والتــي ميكــن
عرضهــا عــى النحــو التــايل:
 -1احتــاالت حــدوث مواجهــات مبــارشة :ال تــزال فرنســا
متتلــك نحــو  2400جنــدي عــى األرايض املاليــة ،باإلضافــة إىل
عــدد مــن القواعــد العســكرية ،وتحتــاج عمليــة انســحاب
هــذه القــوات إىل عــدة أشــهر .ويف ظــل حالــة االحتقــان
الحــادة يف عالقــة 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 .خاصــ ًة أن القــرارات األخــرة لباماكــو
ســتزيد تضييــق الخنــاق عــى حريــة حركة القــوات الفرنســية
املوجــودة يف مــايل.
ورمبــا يدعــم هــذا الطــرح ،إعــان فرنســا عــدم تأثــر
الجــدول الزمنــي لعمليــة انســحاب قواتهــا مــن مــايل
بالقــرارات املاليــة األخــرة ،وأن قواتهــا لــن تخــرج مــن
القواعــد العســكرية يف مــايل إال بحلــول الخريــف املقبــل يف
ظــل التحديــات اللوجســتية والعملياتيــة القامئــة.
 -2متســك أملانيــا باالســتمرار يف مــايل :أعلنــت وزيــرة الدفــاع
األملانيــة ،كريســتينه المربيشــت ،يف  4مايــو الجــاري ،إنهــاء
مشــاركة برلــن يف مهمــة التدريــب التابعــة لالتحــاد األورويب
يف مــايل ،عــى أســاس أن بالدهــا ال ميكنهــا االســتمرار يف دعــم
النظــام الحــايل يف باماكــو.
ويف املقابــل ،أكــدت المربيشــت أن بالدهــا مســتعدة
ملواصلــة دعــم مينوســا ،حيــث أعلنــت املتحدثــة باســم
الحكومــة األملانيــة ،كريســتيان هوفــان ،إىل أن برلــن
مســتعدة لزيــادة قواتهــا املشــاركة فيهــا ،مــن  1100جنــدي
إىل  1400جنــدي .وتجــدر اإلشــارة إىل أن قــوات التدريــب
األملانيــة كان قوامهــا حــوايل  328جنــدي ،أي أن برلــن ســوف
تنقــل هــذه القــوات مــن املظلــة األوروبيــة إىل األمميــة ،مــن
دون نقــل قــوات إضافيــة ،وهــو مــا يعكــس رغبــة برلــن يف

الحفــاظ عــى وجودهــا العســكري يف مــايل.
 -3مخــاوف فرنســية قامئــة :ســوف يدفــع املوقــف املــايل
األخــر فرنســا إىل االرتــكاز عــى دول أخــرى يف الســاحل
األفريقــي ،أبرزهــم النيجــر ،التــي أقــرت مؤخـرا ً قانوناً يســمح
لفرنســا بنــر مزيــد مــن قواتهــا عــى أرضهــا ،وكذلــك تشــاد.
وعــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن منــوذج مــايل الي ـزال ميثــل
هاجســاً بالنســبة لباريــس ،بســبب احتــاالت تكــراره يف
مناطــق أخــرى ،يف ظــل تعــدد اتفاقيــات الدفــاع املشــركة
التــي وقعتهــا عــدة دول أفريقيــة مــع روســيا مؤخ ـرا ً ،لعــل
أبرزهــا الكامــرون التــي وقعــت قبــل نحــو ثالثــة أســابيع
اتفــاق تعــاون عســكري مــع موســكو ،باإلضافــة إىل كل مــن
نيجرييــا وموريتانيــا.
ويف الختــام ،وضعــت قـرارات مــايل األخــرة نهايــة للتدخل
العســكري الفرنــي واألورويب يف مــايل منــذ عــام  ،2013وهــي
القـرارات التــي التـزال تلقــى مقاومــة غربيــة ،كــا يف رفــض
فرنســا ترسيــع وتــرة انســحابها مــن مــايل ،أو نقــل أملانيــا
تبعيــة قواتهــا تحــت املظلــة األمميــة .وســوف يحــدث القـرار
املــايل اســتقطاباً بــن الــدول األفريقيــة يف الســاحل بــن خيــار
االنضــام إىل روســيا ،أو الــدول األوروبيــة ،مبــا ميثــل خص ـاً
مــن نفــوذ األخــرة ،يف حالــة أقدمــت دول أخــرى عــى
التوجــه نحــو موســكو ،وإن كان ذلــك األمــر ســوف يكــون
مقرون ـاً بنجــاح فاجــر يف تحجيــم التنظيــات اإلرهابيــة يف
مــايل.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،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 خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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