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في العاشر من ینایر الجار�، عقد رؤساء دول وح�ومات دول غرب إفر���ا تحت م�لة االتحاد االقتصاد� 

) والمن�مة االقتصاد�ة لغرب إفر���ا (إكواس) قمت�ن مزدوجت�ن في أكرا، UEMOAوالنقد� لغرب أفر���ا (

لألعراف والبروتو�والت عاصمة غانا، انتهت �فرض عقو�ات قاس�ة ضّد مالي �حجة م�الفة األخ�رة 

 ال�اصة �المجموعت�ن، أبرزها مما�لة العس�ر في عودة الح�م المدني.

 ما هي العقو�ات ال�فروضة على مالي؟

اشتملت العقو�ات على بنود عدة، منها: تعل�ق المعامالت المال�ة غ�ر الضرور�ة مع مالي، وتجم�د األصول 

لـ"إ��واس" والمصرف المر�ز� لدول غرب أفر���ا، و�غالق حدود  المال�ة للدولة في البنوك التجار�ة التا�عة

الدول األعضاء في المن�مة مع جمهور�ة مالي، وتعل�ق جم�ع المعامالت مع مالي ما عدا المعامالت 

الح�و�ة �المستلزمات ال�ب�ة والسلع الضرور�ة، واستدعاء سفراء الدول األعضاء في "إ��واس" من �اماكو 

جه�ز القّوات العس�ر�ة االحت�ا��ة التا�عة لـ "إ��واس" وجعلها متأ��ة للتدخل عس�ر�ا عاصمة مالي، وت

  حسب ما تقتض�ه الحاجة.

وَفْور انتهاء القمت�ن، عّمم االتحاد االقتصاد� والنقد� لدول غرب إفر���ا على جم�ع المؤسسات المال�ة 

ي منع دولة مالي من الوصول إلى األسواق الواقعة تحت م�لته �ضرورة تعل�ق عضو�ة مالي فورا، مما �عن

  المال�ة اإلقل�م�ة.

في واقع األمر، ل�ست هذه هي المرة األولى التي تفرض ف�ها مجموعة غرب إفر���ا عقو�ات على مالي؛ 

ولكنها تعتبر أكثر قساوة من تلك العقو�ات التي فرضتها سا�قا على جمهور�ة مالي �عد االنقالب األول في 



م والذ� أص�ح �موج�ه العق�د هاشم غو�تا رئ�سا ٢٠٢١م، ثم تاله انقالب ثاٍن في مایو ٢٠٢٠أغس�س 

  للسل�ة االنتقال�ة (المجلس العس�ر�).

  رد ال�ل�ة االنتقال�ة في �اماكو

لم تكن السل�ات المال�ة (المجلس العس�ر�) متفاج�ة �ث�را بهذه القرارات؛ إْذ �انت تتوقع أش�اء قر��ة من 

المتحدث -ل�ست بهذا المستو� من القساوة. وما یب�ن ذلك، الب�ان الذ� ألقاه العق�د عبد هللا ما�غا  هذا؛ ولكن

على التلفز�ون الو�ني، وقال أن الح�ومة متأسفة لما تراه من تحول لمن�مات إقل�م�ة إلى  -�اسم الح�ومة

لمجلس العس�ر� العقو�ات غ�ر أداة في أید� قو� خارج المن�قة، لها م���ات مسّ�قة لألحداث. واعتبر ا

م�روعة واستنكرها ��دة، وندد �ال�ا�ع غ�ر اإلنساني لهذه اإلجراءات التي س��ون لها أثر سلبي على 

الس�ان الذین �انوا �عانون أساسا جراء األزمت�ن األمن�ة والصح�ة. بل ذهب إلى أ�عد من ذلك، وأعلن 

و�ة مع دول اإل��واس، ولكنه في الوقت نفسه یدعو إلى المجلس العس�ر� عن غلق حدود بالده البر�ة والج

 حوار مع مجموعة اإل��واس إل�جاد حلول لهذه األزمة.

 أس�اب ت�ور الوضع ال��اسي في مالي وتأزمه

عاما، رمًزا لعجز الدولة في مواجهة  ٧٥أص�ح الرئ�س المالي إبرا��م أبو��ر ��تا (إب��ا)، ال�الغ من العمر 

، مثل حر�ات االنفصال والتمرد، وتصاعد العنف الجهاد� وال�ائفي الذ� أضعف البالد األزمات المتعددة

لسنوات عدیدة، األمر الذ� أّجَج است�اء الس�ان منه �وال سنوات ح�مه للبالد �سبب عدم االستقرار األمني 

ا��ك عن في وس� وشمال مالي، فضال عن الر�ود االقتصاد� والفساد اإلدار� المست�ر� في البالد، ن

 الم�اكل المرت��ة �مسألة التعل�م والصحة.



م ٢٠٢٠م حتى أ�احت �ه مجموعة عس�ر�ة في أغس�س عام ٢٠١٣كان إب��ا على رأس السل�ة منذ عام 

م. قّدم الجنود الذین قادوا االنقالب ٢٠٢١وهو ما �ات �عرف �االنقالب األول، ثم ع��ه انقالب ثان في مایو 

إسماع�ل واغي نائب رئ�س أر�ان القوات الجو�ة أثناء خ�اب ألقاه في تلفز�ون  على لسان العق�د-أنفسهم 

على أنهم قو� و�ن�ة تسمى "اللجنة الو�ن�ة إلنقاذ ال�عب". قاد هذا االنقالب مجموعة من  -مالي الو�ني

ا، الض�ا� العس�ر��ن الذین تلقوا تدر��ات م�تلفة في دول �بر� مت�اكسه ��ما ب�نها ومتصارعة (فرنس

  أمر��ا، روس�ا، والص�ن)، ثم أسسوا مجلسا عس�ر�ا ل��ادة البالد.

حسب إذاعة فرنسا الدول�ة، �ان من ب�ن االنقالب��ن ض�ا� ��ار آخرون في القوات الجو�ة، وقوات الدرك 

وال�ر�ة. ولكن أبرزهم خمسة ض�ا� �عتبرون العقل المدبر لالنقالب، موزع�ن على مناصب حساسة، 

 وهي:

م، عق�دا في �ت��ة القوات ١٩٨٣)، موال�د Assimi Goitaهو العق�د هاشم غو�تا ( � البالد:. رئ�١

ال�اصة المستقلة، وهي وحدة القوات ال�اصة في القوات المسلحة المال�ة، تلقى تدر�ً�ا من الوال�ات المتحدة 

 وفرنسا وألمان�ا، ولد�ه خبرة واسعة في العمل مع القوات ال�اصة األمر���ة.

م في "كاتي" التي ت�عد عن ١٩٧٩)، موال�د Sadio Camaraهو العق�د سادیو �امارا ( وز�ر الدفاع: .٢

��لومترا، وهي المدینة التي توجد بها أكبر وأشهر ثكنة عس�ر�ة تا�عة للج�� المالي،  ١٥�اماكو بنحو 

یثا من روس�ا؛ ح�ث ومنها ان�لقت أغلب االنقال�ات العس�ر�ة الناجحة. �ان عق�دا في الج��، عاد حد

 كان یتلقى تدر��ه العس�ر.

، رئ�س الفرقة العس�ر�ة ١٩٧٩)، موال�دMalick Diawیرأسه العق�د مالك د�او ( . ال��ل� االنتقالي:٣

  الثالثة، ونائب قائد القاعدة العس�ر�ة في "كاتي"، تلقى تدر��ا في روس�ا، وعاد منها مؤخرا.



، ضا�� عس�ر� ١٩٧٦)، موال�د Ismael Waguéع�ل واغي (هو إسما . وز�ر ال��ال�ة الو���ة:٤

 مالي ��غل منصب نائب رئ�س أر�ان القوات الجو�ة المال�ة للقوات المسلحة المال�ة.

في العاصمة  ١٩٧٧)، موال�د Modibo Koneیرأسه العق�د مودیبو �وني ( . جهاز ال��ابرات الو���ة:٥

)، ثم قائدا لتجمع الحرس الو�ني في CDTان قائدا لسرّ�ة (�اماكو، األكاد�م�ة العس�ر�ة في "كاتي"، �

م، ٢٠١٥م و٢٠٠٩(خا�)، ثم رئ�سا لمر�ز ال��ادة التكت���ة في (كورو). تلقى تكو�نات عدیدة خالل الفترة 

م في �ولي ٢٠١٤من أبرزها دورة ضا�� حرس خاص في الص�ن، ودورة أخر� في ��ادة األر�ان عام 

  كورو �مالي.

م؛ لكنه مؤخرا أعلن عن تمدید الفترة االنتقال�ة إلى ٢٠٢٢س العس�ر� �إجراء انت�ا�ات في فبرایر وعد المجل

خمس سنوات الحقة �حجة عدم االستقرار األمني والس�اسي األمر الذ� أغضب رؤساء دول غرب إفر���ا 

ماعات وقمم ولر�ما خافوا من أن تتكرر تجر�ة مالي في �عض دول المن�قة فتحر�وا �سرعة لعقد اجت

 استثنائ�ة ت�حث عن ال�أن المالي والتي انتهب �فرض عقو�ات قاس�ة عل�ها.

 م� ه� أبرز الالعب�� في ال�راع ال�الي؟

م واست�الء العس�ر على السل�ة في مالي، بدأت العالقات المال�ة ٢٠٢٠منذ االنقالب األول في أغس�س 

الفرنس�ة ت�هد توترات متصاعدة، وعلى إثرها أعلنت فرنسا سحب قوة "برخان" التي ت�ارك ف�ها دول أورو��ة 

ي محار�ة الجهادی�ن والمت�رف�ن و�فر���ة ���ادة فرنسا. تعهدت قوة "برخان" �مساعدة مالي ودول الساحل ف

و�انت تعمل منذ تسع سنوات في البالد تقر��ا دون تحق�ق أهدافها المعلنة. ما جعل الح�ومة االنتقال�ة 

���ادة العس�ر في مالي ت��ك في التواجد الفرنسي في مالي، وتر� أن فرنسا هي من تدعم اإلرهاب في 



اإلرهاب��ن بدال من تدر�ب الج�� المالي ومساعدته في القضاء مالي والمن�قة وترعاه، وتتولى مهمة تدر�ب 

  على اإلرهاب والتمرد.

جاءت االتهامات هذه وغ�رها �صر�ح ال��ارة على لسان العق�د شوغ�ل ما�غا في خ�اب ألقاه أمام الجم��ة 

في هذا التوق�ت  م، واعتبر قرار فرنسا �سحب قوة "برخان"٢٠٢١العامة لألمم المتحدة في ن�و�ورك في یول�و 

ت�ل�ا عن بالده في منتصف ال�ر�ق، األمر الذ� دفع بالده إلى ال�حث عن شر�اء آخر�ن. وأكّد على أن 

 بالده ستسعى لسّد الفراغ الذ� تر�ته قوة برخان �قوات عس�ر�ة أخر�.

ة االبتزاز أن مالي لن تتعاون في مسألة شراء األسلحة مع الدول التي تست�دم س�اس -أ�ضا-وذ�ر ما�غا  

وتتدخل في ال�ؤون الداخل�ة، وأن بالده تعتبر روس�ا شر��ا موثوقا �ه في هذا ال�صوص. و�التالي قررت 

الح�ومة االنتقال�ة التعاقد مع روس�ا عس�ر�ا لسد هذا الفراغ، واستجا�ة األخ�رة �سرعة فائقة، وأرسلت قوات 

سا والدول األور��ة والوال�ات المتحدة األمر���ة روس�ة بتجه�زات عس�ر�ة متكاملة، األمر الذ� أغضب فرن

 معا.

 آفاق ال��تقبل 

ت��� جمهور�ة مالي أزمات معقدة منذ حوالي خمسة عقود تقر��ا، منذ االستقالل من فرنسا لم تنعم �انتقال 

و م فه٢٠٢٠السل�ة سلم�ا إال نادرا، وشهدت البالد سلسلة من االنقال�ات العس�ر�ة. أما انقالب أغس�س 

ل�س انقال�ا على ح�ومة إب��ا فحسب؛ بل هو محاولة انقالب على القو� الدول�ة التي �انت تس��ر على 

مالي نفسها، أو على األقل استبدالها �قوة أخر� ل�س �ونها هي األفضل؛ ولكن على أمل إحداث توازنات 

سا، ال�ر�ك االستعمار� التار��ي، ب�ن القو� العس�ر�ة والس�اس�ة لتحر�ر القرار الس�اد� للبالد من ��ضة فرن

 وعمالئها.



تعد القرارات التي ات�ذها قادة دول غرب إفر���ا محاولة لتنف�ذ أجندة فرنسا ضد مالي لتر��ع المجلس 

العس�ر�، وثن�ه عن توجهه نحو روس�ا وغ�رها، وفي سب�ل ذلك ال بّد من تجو�ع ال�عب المالي حتى یثور 

  أو ذاك فس��ون خ�ار التدخل العس�ر� هو الحل األخ�ر.على الج��، و�ن لم �فلح هذا 

قرار �عض دول الجوار �مور�تان�ا والجزائر وغ�ن�ا �التضامن مع مالي ش��ا وح�ومة، وتوف�ر البدائل من 

موانئ و�رق بر�ة وجو�ة فضال عن المعامالت المال�ة واالقتصاد�ة األخر� والتعاون الدبلوماسي �عتبر 

حاسما في تغ��ر مسار األزمة، قد ُ�َ�ّول من عمرها، لكنه ال �ست��ع حسمها؛ ألن لد�  ت�ورا هاما وعامال

فرنسا أقو� ورقة لم تست�دمها �عد، أال وهي تجم�د حساب مالي في ال�ز�نة الفرنس�ة الذ� سوف ُ�فضي 

  م�ا.إلى توقف الحر�ة االقتصاد�ة والمال�ة تماما، و��رج مالي من قائمة الدول المعترف بها عال

س�نار�و التدخل العس�ر� ل�س ب�ع�د، فهو مرهون �مد� صمود مالي أمام هذه العقو�ات و����ة إدارة العس�ر 

لملف األزمة المعقدة. إذا است�اعت الح�ومة االنتقال�ة توف�ر مواردها المال�ة والعس�ر�ة في �ل هذه الفترة، 

االقتصاد�ة المجمدة؛ فست�ر مجموعة "إ��واس" خاصة مع عدم قدرتها على الوصول إلى مواردها المال�ة و 

إلى التدخل العس�ر� إلزالة هذه المجموعة العس�ر�ةـ واستبدالها �حاكم خاضع خانع لإلمالءات ال�ارج�ة، 

  وخاصة من قبل فرنسا.

المجلس العس�ر� الحالي، یبدو أنه استعّد لهذه المرحلة، ولد�ه خ�� بدیلة؛ ح�ث است�اع أن �قوم بتعب�ة 

عبو�ة واسعة الن�اق منذ تول�ه السل�ة، وجعل ال�عب �اختالف أ��افه �ص�ف معه و�ؤ�ده في �ث�ر من ش

قراراته، وأنه س�راهن على تحد� فرنسا وأذ�الها، ومستعد لدفع الثمن. �ما أن أصدقاء مالي الجدد من الروس 

�االستفادة من الموارد ال�ب���ة  والص�ن��ن س�ساعدونه في إدارة الملفات االقتصاد�ة والمال�ة والعس�ر�ة،

للبالد على غرار تجر�ة جمهور�ة إفر���ا الوس�ى مؤخرا مع روس�ا؛ ولكن في حالة التدخل العس�ر� قد ال 

 �صمدون �و�ال!

 


