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مقدمة
أقدمــت جمموعــة مــن الضبــاط يف مجهوريــة مــايل علــى احتجــاز رئيــس اجلمهوريــة، 
إبراهيــم بوبكــر كيتــا، ورئيَســي الربملــان )موســى متبيــي( واحلكومــة )بوبــو سيســي(، وعــدد 
مــن الــوزراء والضبــاط، يف 18 أغســطس/آب اجلــاري 2020، وقــد أعلــن الرئيــس بعــد 

احتجــازه تقــدمي اســتقالته وحــل الربملــان، يف كلمــة بثهــا التلفزيــون الرمســي.
بتأييــد مــن  اللحظــة قوبلــت  الــي خلــت مــن املقاومــة والعنــف حــى  العمليــة  هــذه 
املعارضــة وترحيــب شــعيب واســع يــرى يف ســقوط حكــم كيتــا ختلصــاً مــن النفــوذ الفرنســي 
يف مــايل. يف الوقــت نفســه قوبلــت العمليــة برفــض خارجــي علــى املســتوى اإلقليمــي 
والــدويل، ومل حتــظ التحــركات العســكرية األخــرة، الــي جــاءت بعــد أايم مــن احتجاجــات 

املعارضــة، بدعــم علــي مــن أي دولــة. 
يبحــث تقديــر املوقــف يف دوافــع االحتجاجــات يف مــايل، واملواقــف احملليــة والدوليــة مــن 

األحداث، واستشراف مآالهتا.

ما الذي حدث؟
بــدأت األحــداث بســيطرة جمموعــة مــن الضبــاط علــى معســكر كايت واحتجــاز القــادة 
فيــه، ويبعــد املعســكر عــن عاصمــة مــايل )ابماكــو( حنــو 15 كيلومــراً، وهــو ذات القاعــدة 

العســكرية الــي خــرج منهــا انقــاب عــام 2012. 
وقــد احتجــز هــؤالء الضبــاط الرئيــس ورئيســي احلكومــة والربملــان والــوزراء ومســؤولني 
آخريــن. وقالــت صحيفــة )جــورانل دو مــايل( إن رئيــس اجلمهوريــة ورئيــس الــوزراء اقتيــدا 

إىل قاعــدة كايت العســكرية.
وأعلــن العقيــد آســيمي غويتــا نفســه قائــداً للحملــة العســكرية الــي تزعمهــا مخســة مــن 
ضبــاط اجليــش، أعلنــوا أهنــم علــى اتصــال مــع اجملتمــع املــدين وأحــزاب املعارضــة حملاولــة 
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ترتيــب االنتقــال، متعهديــن برتيــب انتقــال سياســي مــدين.  
وشــّكل قــادة اجليــش جملســاً إلدارة البــاد خــال مرحلــة انتقاليــة مل حتــدد مدهتــا، وكان 
املتحــدث ابســم اجليــش، العقيــد إمساعيــل واغــي، قــال يف حــوار مــع القنــاة الفرنســية 
)فرانــس 24( إهنــم سيشــكلون جملســاً انتقاليــاً ويعينــون رئيســاً انتقاليــاً، ســيكون عســكرايً 

أو مدنيــاً. 
مــن جهتهــا قالــت اللجنــة الوطنيــة إلنقــاذ الشــعب، املشــكلة حديثــاً: “إن اجمللــس 
االنتقــايل يضــم 6 عســكريني و18 مدنيــاً )24عضــواً(”، واتبعــت أنــه ســيقوم بــدور 
اهليئــة التشــريعية االنتقاليــة، علــى أن يُنتَخــب رئيــس اجمللــس مــن قبــل أعضائــه. وأوضحــت 
اللجنــة أن رئيــس اجمللــس االنتقــايل ســيتوىل منصــيب رئيــس الدولــة وقائــد املرحلــة االنتقاليــة. 
ووفــق نفــس البيــان، ستشــكَّل حكومــة وحــدة وطنيــة تضــم 15 وزيــراً، وال حيــق ألي مــن 
أعضــاء اجمللــس االنتقــايل الرشــح لانتخــاابت املقبلــة )الرائســية والتشــريعية واالســتفتاء( 

املقــرر إجراؤهــا يف أبريل/نيســان 2021.

الدوافع والمواقف الداخلية
جــاءت األحــداث العســكرية األخــرة بعــد سلســلة مــن االحتجاجــات علــى حكــم 
الرئيــس إبراهيــم كيتــا )75 عامــاً(، واســتمراراً لرفــض نتائــج إعــادة انتخابــه رئيســاً للبــاد 
يف 2018، مــن قبــل املعارضــة بقيــادة حركــة )5 يونيــو( وعــدد مــن املســتقلني، وكذلــك 
رفضــاً لنتائــج االنتخــاابت التشــريعية الــي فــاز هبــا حــزب الرئيــس، يف مــارس/آذار املاضــي، 
إضافــة إىل تــردي األوضــاع املعيشــية، وتدهــور الوضــع األمــي، وعجــز حكومتــه عــن وقــف 
العنــف يف البــاد، حيــث صعَّــدت املعارضــة االحتجاجــات خــال الشــهرين األخريــن.

وتعــد املناطــق اجلنوبيــة ملــايل مســتقرة وأكثــر حتســناً مــن املناطــق الشــمالية املضطربــة، 
الــي تنشــط فيهــا اجلماعــات املســلحة وعمليــات التهريــب، حيــث متثــل مشــكلة إقليــم 
أزواد معضلــة فشــلت احلكومــات املتعاقبــة يف حلهــا، بعــد توقيــع سلســلة اتفاقيــات ســام 



تقدير موقف

5 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

أحداث مالي | الدوافع والمآالت

برعايــة جزائريــة منــذ التســعينيات، والــي يفــرض أن تتــوج بتقاســم الســلطة وتنميــة األقاليــم 
الشــمالية ذات الغالبيــة الطارقيــة والعربيــة، الــي دعــت لانفصــال واالســتقال عــن مــايل.

تصــدر احلملــة العســكرية األخــرة جمموعــة مــن الضبــاط الذيــن تلقــى بعضهــم تدريبــات 
علــى أيــدي القــوات األمريكيــة والروســية، أبرزهــم العقيــد آســيمي غويتــا، الــذي أعلــن 
للمجلــس العســكري احلاكــم، والعقيــد إمساعيــل واغــي، انئــب  تنصيــب نفســه رئيســاً 
رئيــس أركان القــوات اجلويــة واملتحــدث ابســم الضبــاط، والعقيــد مالــك دايو، رئيــس 
الفرقــة العســكرية الثالثــة يف كايت، وســاديو كامــارا، وهــو عقيــد ابجليــش وقــد عــاد مؤخــراً 
مــن روســيا، حيــث كان يتــدرب، حســب إذاعــة فرنســا الدوليــة. ووفقــاً لإلذاعــة، فــإن مــن 
بــني املشــاركني يف األحــداث ضباطــاً كبــاراً آخريــن ابلقــوات اجلويــة، ابإلضافــة إىل الــدرك 

والشــرطة.
منــذ  خصوصــاً  واالنقــاب،  التمــرد  ومتازمــي  االســتقرار  عــدم  مــن  مــايل  وتعــاين 
عــام 2011، بســبب ضعــف الدولــة وأنشــطة احلــركات املســلحة، وأتثرهــا بتفاعــات 
األحــداث بــدول جوارهــا، خصوصــاً ليبيــا، والتدخــات الدوليــة الــي تتصدرهــا فرنســا 
الــي تعتمــد علــى تركــة وجودهــا العســكري، املقــدر حاليــاً بـــ5000 عســكري، إضافــة إىل 

عاقتهــا املتعــددة مــع كثــر مــن النخــب املاليــة.
وحيفــل اتريــخ مــايل ابالنقــاابت والتمــردات العســكرية، فقــد ســبق أن واجــه النظــام 
املــايل متــرداً عســكرايً يف 21 مــارس/آذار 2012، ضــد الرئيــس األســبق آمــادو تومــاين 
أتــراوري  موســى  الرئيــس  بنظــام  أطــاح  املظــات  ســابق يف ســاح  قائــد  وهــو  تــوري، 
الديكتاتــوري مــن خــال انقــاب ســنة 1991، وختلــى عــن الســلطة يف العــام التــايل، قبــل 
أن يعــود إىل الســلطة عــرب صناديــق االنتخــاابت ســنة 2002؛ لكــن دول جمموعــة غــرب 
إفريقيــا رفضــت االنقــاب علــى »حامــادو تومــاين تــوري« عــام 2012، وأجــربت قادتــه 

علــى تنصيــب رئيــس الربملــان رئيســاً مؤقتــاً ملرحلــة انتقاليــة.
تــرى بعــض القيــادات اجملتمعيــة أن هــذه اخلطــوة متثــل خروجــاً عــن النفــوذ الفرنســي 
املتمثــل يف حكــم كيتــا، لــذا فــإن اجليــش والقــوى املعارضــة أمــام امتحــان سياســي وطــي 
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وإقليمــي كبــر، ال ســيما يف قدرهتمــا علــى تســير األزمــة احلاليــة.
ولعــل التناغــم بــني املعارضــة واجليــش يف املطالــب، واتفــاق الطرفــني يف حتليــل أداء 
النظــام يف مســتوايته االقتصاديــة والسياســية واألمنيــة، خيلــق آفاقــاً أوســع للحلــول، إضافــة 
إىل مســتوى مــن العاقــات الشــخصية بــني املعارضــة وبعــض قــادة اجليــش، حيــث إن 
الروحــي للمعارضــة الشــيخ حممــود  الزعيــم  العقيــد آســيمي كويتــا اســتفاد مــن وســاطة 
ديكــو، وقــد أنقذتــه تلــك الوســاطة مــن أســر احلركــة الوطنيــة لتحريــر أزواد ســنة 2013، 
وهــذا مــا يفســر زايرة قــادة اجليــش للشــيخ حممــود ديكــو يف منزلــه، وكانــت تلــك الــزايرة 

أول لقــاء سياســي ينظمــه اجليــش مــع قــادة املعارضــة.
ومع هذا فهناك عدد من املخاطر تتمثل يف:

1-  أن الضبــاط الذيــن اســتولوا علــى الســلطة اســتغلوا حالــة أزمــة أو غضــب يف 
الشــارع جتاه الســلطة الفاســدة، ورمبا كان بعضهم على تنســيق مع أقطاب يف املعارضة.

2-  أن البــداايت ابلنســبة للجيــش غالبــاً مــا تكــون ورديــة يف شــعاراهتا، وتوافقيــة يف 
تعاطيهــا مــع الطيــف السياســي ذي الــوزن الشــعيب، قبــل أن تنتقــل بعــد ذلــك إىل املصــاحل 

الضيقــة للنخبــة احلاكمــة بعــد أن تســتتب هلــا الســلطة.

المواقف الدولية 
ال تــزال اهلويــة السياســية والفكريــة لقيــادة اجليــش دون مســتوى الوضــوح الكامــل، 
ومــع ذلــك فــإن مصــادر إعاميــة متعــددة تتحــدث عــن مســتوى مــن العاقــة مــع روســيا 
والــوالايت املتحــدة األمريكيــة، بنــاء علــى تلقــي العقيــد قاســيمي كويتــا لتدريبــات متعــددة 
أيضــاً  تلقــوا  مــن زمائــه  البلديــن، آخرهــا يف روســيا، إال أن كويتــا وعــدداً  يف هذيــن 

تدريبــات مماثلــة يف قواعــد فرنســية متعــددة.
تبــدو املواقــف الدوليــة شــبه جممعــة علــى رفــض احلملــة العســكرية، وتعــد حالــة اندرة، 
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رغــم شــروع قيــادة اجليــش يف ترتيــب إدارة املرحلــة االنتقاليــة، فالعديــد مــن الــدول هلــا 
قــوات يف مــايل حملاربــة اجلماعــات املســلحة والعنيفــة، وهــو مــا يفســر جــزءاً مــن املوقــف 
الــدويل الرافــض لانقــاب؛ وذلــك خشــية أن تســتغل اجلماعــات املســلحة حالــة الفوضــى 

لتوســيع مناطــق ســيطرهتا.
فقــد علــق االحتــاد اإلفريقــي عضويــة مــايل فيــه، وطالــب ابســتعادة الوضــع الدســتوري، 

واإلفــراج عــن الرئيــس إبراهيــم كيتــا ورئيــس الــوزراء واملســؤولني اآلخريــن احملتجزيــن.
بدورهــا طالبــت اجملموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إيكــواس(، املؤلفــة مــن 15 
عضــواً، خــال قمــة اســتثنائية عقــدت بتقنيــة الفيديــو، بعــودة الرئيــس املــايل املعــزول إىل 
منصبــه رئيســاً للجمهوريــة. وكانــت اجملموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا اســتنكرت 

األحــداث، وعلقــت عضويــة مــايل فيهــا.
األمــم املتحــدة أدانــت األحــداث العســكرية األخــرة، وعقــدت جلســة طارئــة مغلقــة 
جمللــس األمــن الــدويل لبحــث األزمــة بطلــب مــن فرنســا ذات النفــوذ يف مــايل، والنيجــر الــي 
تــرأس حاليــاً اجملموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب إفريقيــا )إيكــواس(. وقــال الرئيــس الفرنســي 
إميانويــل ماكــرون، 20 أغســطس/آب، إن فرنســا وأملانيــا تنــددان مبــا حــدث يف مــايل، 

وتريــدان عــودة البــاد أبســرع وقــت ممكــن إىل احلكــم املــدين.
عملياهتــا  ســتواصل  بادهــا  أن  فلورنــس ابريل،  الفرنســية،  اجليــوش  وزيــرة  وأكــدت 
العســكرية يف مــايل رغــم العمــل العســكري الــذي أطــاح ابلرئيــس إبراهيــم كيتــا. وقالــت 
إن عمليــة برخــان الــي ختوضهــا بادهــا مبــايل متــت بطلــب مــن الســكان، وأذن هبــا جملــس 

األمــن الــدويل.
ورغــم كل ذلــك تبقــى العاقــة مــع فرنســا واقعــاً يصعــب جتــاوزه دفعــة واحــدة ابلنســبة 
ألي نظــام حيكــم مــايل؛ نظــراً للوجــود العســكري لفرنســا علــى أرض الواقــع، وحتكُّمهــا يف 
أكثــر مــن مفصــل مــن مفاصــل الســلطة يف مــايل ويف عــدد مــن جراهنــا، ومــع ذلــك فــإن 
األحــداث األخــرة تصــب يف خانــة اهلزائــم الفرنســية املتتاليــة يف إفريقيــا بعــد أحــداث ليبيــا. 
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من جهتها أعربت روسيا، على لسان املبعوث اخلاص للرئيس الروسي لشمال إفريقيا 
وبلــدان إفريقيــا انئــب وزيــر اخلارجيــة، ميخائيــل بوغدانــوف، الثــااثء 18 أغســطس/آب 
2020، عــن قلــق موســكو إزاء “االنقــاب العســكري يف مــايل”. وقــال بوغدانــوف إن 
بــاده “تتابــع عــن كثــب تطــور األوضــاع. املراقبــون يصفــون مــا حيــدث أبنــه متــرد عســكري 

إذا صــح التعبــر”.
وعــربت الــوالايت املتحــدة عــن قلقهــا بشــأن الوضــع يف مــايل، وقــال مبعوثهــا اخلــاص 

ملنطقــة الســاحل إن بــاده تعــارض مجيــع التغيــرات غــر الدســتورية للحكومــة.
تركيــا كذلــك أدانــت األحــداث يف مــايل، رغــم التوتــر احلاصــل يف عاقاهتــا مــع فرنســا 
صاحبــة النفــوذ األول يف مــايل، ويعــد املوقــف الركــي اثبتــاً مــن االنقــاابت العســكرية، 
ومبنيــًا- علــى مــا يبــدو- مــن قناعــة مــن ســلبياهتا كخاصــات للتجــارب الــي مــرت هبــا.

مآالت األحداث في مالي
ترتبــط ســيناريوهات األحــداث واملســتقبل السياســي جلمهوريــة مــايل بشــكل عــام علــى 
املــدى القريــب واملتوســط مبجموعــة مــن احملــددات؛ متمثلــة بضعــف مؤسســات الدولــة 
التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة، وهشاشــة الوضــع األمــي بســبب زايدة دور الفصائــل 

املســلحة، وضعــف اإلمــكاانت االقتصاديــة، وأتثــر النفــوذ الفرنســي يف مــايل.
مدعومــاً  مــايل  علــى  فرضهــا  الــي  والعقــوابت  لانقــاب،  اإلفريقــي  االحتــاد  رفْــض 
ابلرفــض الــدويل لانقــاب، يف ظــل غيــاب اجلهــات الداعمــة لــه، جيعــل مــن تطــورات 

األحــداث تذهــب يف احتمــاالت مســارين إىل ثاثــة: 
األول عــودة الســلطة للرئيــس كيتــا وحكومتــه، وإن كان هــذا املســار يواجــه حتــدي 
قبــول قيــادة اجليــش الضالعــة يف األحــداث؛ بســبب خماوفهــا مــن االنتقــام، وأيضــاً رفــض 

املعارضــة واحملتجــني، وعلــى مــا يبــدو يظــل أمــراً مســتبعداً.
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المســار الثانــي متمثــل بدخــول مرحلــة انتقاليــة قــد تكــون برعايــة دوليــة، ســواء تديرهــا 
القيــادات العســكرية اجلديــدة منفــردة أو ابلشــراكة مــع القــوى السياســية الفاعلــة، كمــا 
حــدث يف انقــاب 2012، أو شــخصية حمايــدة، حيــث مــن املتوقــع أال يســتمر اجملتمــع 
الــدويل بتمســكه ابلرئيــس املعــزول، وإمنــا ســركز جهــده علــى ســرعة االنتقــال إىل املرحلــة 
املدنيــة حــى ولــو كانــت خلفيــة شــخصية الرئيــس عســكرية، خصوصــاً إذا كان الطــرف 
اجلديــد حيقــق مصــاحل واهتمامــات القــوى الدوليــة الكــربى، فيمــا يتعلــق مبحاربــة اإلرهــاب 

ومحايــة املصــاحل االقتصاديــة، والنمــوذج الســوداين أقــرب األمثلــة. 
المســار الثالــث حــدوث انقســامات أخــرى تســبب فقــدان قــادة اجليــش الســيطرة 
علــى كامــل الدولــة، وتعــدد الســلطات احتمــال وارد لكنــه ضعيــف خــال الفــرة القريبــة.

خاتمة 
حتتاج مايل إىل جتنب اســتخدام القوة يف الســيطرة على الســلطة وإجياد آليات متوافق 
عليهــا تضمــن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة، حبيــث يتــم االحتــكام إىل خمرجاهتــا، إضافــة إىل 
التوصــل إىل آليــات مقنعــة للشــراكة يف الســلطة والثــروة بــني خمتلــف مكــوانت شــعب 
مــايل، والتمكــن مــن مكافحــة الفســاد، واالرتقــاء ابخلدمــات، وحتســني االقتصــاد، وإعــاء 
قيــم الــوالء الوطــي علــى اخلضــوع للنفــوذ اخلارجــي، وخاصــة الفرنســي الــذي بــدأ يفقــد 

ســيطرته السياســية والعســكرية.
ومــا مــن شــك أن الظــروف األمنيــة املنهــارة يف مــايل، وتفاقــم األزمــة العرقيــة، واهنيــار 
االقتصــاد، كل ذلــك يفاقــم التحــدايت أمــام أي ســلطة قادمــة، وجيعــل مــن اســتقرار 
النظــام أمــراً صعبــاً، وهــذا مــا يتطلــب تضافــر اجلهــود الشــعبية والعســكرية للخــروج مــن 

هــذه األزمــة.



مرك��ز م�ص��تقل غ��ر ربح��ي، ُيِع��ّد الأبح��اث العلمي��ة وامل�ص��تقبلية، وي�ص��اهم يف �صناع��ة الوع��ي 
وتعزي��زه واإ�ص��اعته م��ن خ��ال اإقام��ة الفعالي��ات والن��دوات ون�ص��رها ع��ر تكنولوجي��ا الت�صال، اإ�ص��هامًا 

من��ه يف �صناع��ة الوع��ي وتعزي��زه واإث��راء التفك��ر املبن��ي عل��ى منه��ج علم��ي �ص��ليم

الر�صالة
امل�صاهمة يف رفع م�صتوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر ال�صرتاتيجي يف املجتمعات العربية

الأهداف
-  الإ�صهام يف ن�صر الوعي الثقايف.

-  قيا�س الراأي العام اإقليميًا ودوليًا جتاه ق�صايا حمددة.

-  التاأ�صيل العلمي للق�صايا ال�صيا�صية امل�صتجدة.

-  مواكب��ة املتغ��رات العاملي��ة والعربي��ة، م��ن خ��ال اإع��داد الأبح��اث وتق��دمي ال�صت�ص��ارات.

الو�ص��ائل
-  اإعداد الدرا�صات والأبحاث وال�صت�صارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التوا�صل والتن�صيق مع املراكز واملوؤ�ص�صات البحثية العربية والعاملية.

-  تن��اول ق�صاي��ا التي��ارات الفكري��ة املتنوع��ة مب��ا يوؤ�ص��ل ل�صروريات التعاي���س ال�ص��لمي، وامل�ص��اركة 
الفاعلة.

-  اإقامة املوؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقا�س.

-  رعاية ال�صباب الباحثني املتميزين. 



جمالت العمل
تتنوع جمالت العمل يف املركز وت�صمل ما يلي:

الأبحاث والدرا�صات:   .1

حي��ث يق��وم املرك��ز عل��ى اإع��داد الدرا�ص��ات والأبحاث وف��ق املنهجية العلمي��ة يف جمالت تخ�ص�س 
املركز، وهي:

- الدرا�صات ال�صيا�صية.

- الدرا�صات املتخ�ص�صة يف التيارات الإ�صامية والفكرية.

-الدرا�صات احل�صارية والتنموية.

- درا�صات الفكر الإ�صامي.

ال�صت�صارات وقيا�س الراأي:  .2

ي�ص��عى املرك��ز لتق��دمي ال�صت�ص��ارات واحلل��ول يف جم��الت اهتم��ام املرك��ز للجه��ات الر�ص��مية 
والأهلية، وذلك من خال قيا�س الراأي العام جتاه الق�صايا الفكرية والأحداث ال�صيا�صية والجتماعية، 

د املهارات.   بالتع��اون م��ع كادر علم��ي حُم��رتف وُمتع��ِدّ

الن�صر:   .3

ي�صهم املركز يف ن�صر الدرا�صات والأبحاث عر و�صائل الن�صر املتنوعة.

ع�صوية املركز يف املنظمات العاملية:




