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مع هذا التقرير الذي كتبه بول تايلور  زء من برنام�ج أصدقاء أوروبا للسالم واألمن والدفاع.  ي�ج هذا التقرير حج
ال الدفاع واألمن. �ي م�ج �ن وواضعي السياسات وكبار أص�اب املصل�ة �ن آراء الباحث�ي

ر عنها األشخاص الذين تمت مقابلتهم  ذكر خالف ذلك، يعكس هذا التقرير فهم الكاتب لآلراء ال�ت�ي ع�ج ما مل �يُ
�ي االستطالع.  ساهم املؤلف واملشاركون بصفتهم الشخصية، وال تعكس آراءهم بالضرورة آراء  �ن �ن واملشارك�ي

ا  سم� باالستنساخ كل�يً ها.  �يُ ها أو شركا�ئ ها أو أعضا�ئ لس أمنا�ئ املؤسسات ال�ت�ي يمثلونها أو آراء أصدقاء أوروبا وم�ج
ا أو  ا، بشرط أن ي�تم من� االع�تماد الكامل ألصدقاء أوروبا وأال ي�تم بيع أي نسخ من هذا القبيل، سواء كل�يً �يً ز�ئ أو حج

�ي أعمال أخرى. ها �ن ا، ما مل ي�تم دم�ج �يً ز�ئ حج

برنام�ج السالم واألمن والدفاع مدعوم من قبل حكومة الواليات املت�دة.

تم إنتا�ج هذا التقرير بالشراكة مع
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مقدمة 

�ي أوروبا ملنطقة الساحل  ل فهم أفضل �ن هذا التقرير هو مساهمة مرحب بها للغاية من أحج
موعة "أصدقاء أوروبا" وهي مؤسسة  ة م�ج ب تهن�ئ ،  وهنا ي�ج �ن وأهميتها بالنسبة ألمن األوروبي�ي
�تمع  �ن وامل�ج �ن صانعي السياسة األوروبي�ي �ي تعزيز املشاركة ب�ي مة بكل قوة �ن رن فكرية مستقلة مل�ت
اعات  رن �ي دراسة وت�ليل ال�ن عة �ن رة را�ئ ، حيث أشرف املؤلف بول تايلو، الذي ي�تمتع بخ�ج �ي املد�ن
ر من 40  ودة، واملستند عل� مقابالت مع أك�ث واملؤسسات األوروبية عل� هذا التقرير عال�ي الحج
انب  �ن إل� حج ر حكومية، ومن ضباط عسكري�ي �ي منظمات غ�ي �ن �ن شخًصا من كبار املسؤول�ي

 . �ن شركاء م�لي�ي

�ي أوروبا  ب أن نه�تم �ن .  أوالً، ملاذا ي�ج �ن �ن حيوي�ي ابة عن سؤال�ي �ي اإلحج يهدف التقرير إل� مساعدتنا �ن
�ي منطقة الساحل بشكل أفضل  �تمعات �ن ا، كيف يمكننا دعم الدول وامل�ج بمنطقة الساحل؟ ثان�يً

ركة؟ هة ت�دياتنا األمنية املش�ت ملواحج

�ي لديه ثالث بعثات تتعلق بسياسة األمن والدفاع  ر وضوًحا هو أن االت�اد األورو�ج واب األك�ث الحج
ر. كما أن  �ي الني�ج �ي مال�ي وواحدة �ن �ي منطقة الساحل، اثنتان منها �ن ركة ) CSDP ( �ن املش�ت
�ي بناء  �ي منطقة الساحل، حيث است�ثمرت أوروبا بقوة �ن �ي �ن ن�ج ر مان� أحج �ي هو أك�ج االت�اد األورو�ج
ا،  �يً راتي�ج �ي تطوير هذه املنطقة الحيوية اس�ت القدرات العسكرية، واست�ثمرت عل� نطاق أوسع �ن
ب عليه أن ي�افظ عل� نه�ج  �ي ي�ج �ي العامل، فاالت�اد األورو�ج وال�ت�ي تعد واحدة من أفقر املناطق �ن

شامل وكل�ي لألمن. 

�ي منطقة الساحل، حيث تم نشر  �ي هذه املهام املتعددة األطراف �ن رتغال مساهمًا قويًا �ن ر ال�ج تعت�ج
�ي منذ عام 2013، بما  �ي بعثات األمم املت�دة واالت�اد األورو�ج ر من 1700 عسكري برتغال�ي �ن أك�ث
راننا  �ي ران حج �ي ر  األهمية الحيوية ألمن واستقرار حج ف القيادية، وبالنسبة لنا تعت�ج �ي ذلك الوظا�ئ �ن

نبية للشبونة هي الرباط.  ًدا، فأقرب عاصمة أحج واض�ة حج

ا ما يكون  ميع أن�اء أوروبا، وغال�جً �ي حج لك�ن�ي أدرك أن أهمية منطقة الساحل قد ال تكون واض�ة �ن
نوب أوروبا فقط، كما أن�ن�ي أدرك  هناك انطباع بأن منطقة الساحل هي مصدر قلق لدول حج
. �ن ، مثل روسيا والص�ي �ن ي�ي راتي�ج �ن اس�ت ب أن تركز عل� منافس�ي أن البعض يعتقد أن أوروبا ي�ج

رن فقط عل� الشرق، أو ح�ت�  رك�ي �ن وال�ت نوبي�ي ران الحج �ي إن االع�تماد عل� فكرة أنه يمكننا التخل�ي عن الحج
�ي املقام األول  �ن �ن ك امله�تم�ي ب أن نذكر أول�ئ رة، وي�ج ة وخط�ي عل� الشرق األقص�، هي فكرة خاط�ئ
يوسياس�ي  �ي الشرق األوسط وأفريقيا، والوعي الحج ايًدا �ن رن وًدا م�ت �ن وروسيا، بأن لهما وحج بالص�ي

�ي االعتبار.  يتطلب منا أن نضع ذلك �ن

رز كرافينيو واو غوم�ي  �ب
رتغال�ي وزير الدفاع ال�ج
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رد مسألة تضامن، بل هي مسألة  ة ألولويات الدفاع األوروبية ليس م�ج إن نه�ج 360 درحج
وارنا املباشر، ألن  �ي حج ايد �ن رن ة قوس األزمات امل�ت ة إل� معالحج ية مهمة، ون�ن ب�احج راتي�ج اس�ت
�ي  رات متعددة، بعيدة �ن اعات املسل�ة تميل إل� أن تكون معدية، مع تأث�ي رن األزمات األمنية وال�ن

ر من األحيان ويصعب التنبؤ بها.  كث�ي

ع سبب ذلك  يًدا عل� ذلك، ويرحج �ي عامي 2015 و2016 يعد مثاالً حج رة �ن  إن نمو كثافة اله�ج
ر قوي  زاء من الشرق األوسط وأفريقيا، حيث كان لها تأث�ي �ي أحج ر إل� األزمات األمنية �ن بشكل كب�ي

ي�ج الشعبوية والعنصرية. ما من خالل تأحج ميع أن�اء أوروبا، ال س�ي �ي حج �ن

يسية،  كما يوض� التقرير، أن منطقة الساحل تعد من الناحية التاريخية، منطقة عبور ر�ئ
�ي  رة تهريب األشخاص واملخدرات واألسل�ة إل� أوروبا، و �ن �ي السنوات األخ�ي وقد شهدت �ن
ماعات  �ن من قبل الحج ة اآلمنة لإلرهابي�ي ايد من تعزيز البي�ئ رن رة كان هناك تهديد م�ت اآلونة األخ�ي
�ن فقط، ولكن  ا للسكان امل�لي�ي اإلرهابية املرتبطة بالقاعدة وداعش، ال�ت�ي ال تمثل تهديًدا عني�نً

ماعات.   ا لهذه الحج يس�يً ا ر�ئ رون هد�نً �ن الذي يعت�ج ا ألمن األوروبي�ي أيصنً

وهري ألمن أوروبا والستقرار منطقة شاسعة من الب�ر األبيض  إن أمن منطقة الساحل أمر حج
�ن من الناس، وسيكون انهيار أي من دول  املتوسط إل� خلي�ج غينيا، مما يؤثر عل� حياة املالي�ي
رة عل� أمن أوروبا، وقد  انبية كب�ي مال وغرب إفريقيا، مع آثار حج ًرا عل� أمن سث الساحل خطًرا كب�ي
�ي عام 2011، عندما ناشدت األمم املت�دة وحكومة مال�ي املساعدة  ا �ن ل هذا خطًرا حقيق�يً م�ثّ
نب هذا السيناريو  �ي ت�ج ية، حيث كان الرد العسكري السريع من قبل فرنسا حاسًما �ن ارحج الحن

�ي للمنطقة وأمن أوروبا.  الكار�ث

�ي  دًا لتعزيز السالم واالزدهار �ن هود الصعبة حج �ي الحج �ي �ن  من الصواب أن يساهم االت�اد األورو�ج
�ي أبريل/نيسان 2021 بشأن  لس الصادرة �ن ات امل�ج ر استنتاحج منطقة الساحل. حيث تش�ي
ة إل� "قفزة مدنية وسياسية إل�  ديدة ملنطقة الساحل إل� الحاحج �ي الحج ية االت�اد األورو�ج راتي�ج اس�ت
انب" الدعم املس�تمر  ية واالقتصادية املستدامة، إل� حج �تماعية والبي�ئ األمام" تركز عل� "الت�نمية االحج

ماعات املسل�ة ".    �ي مكاف�ة اإلرهاب والحج لشركاء منطقة الساحل �ن

�ي هذا التقرير، وال�ت�ي  از عل� ثالث مشاكل تم تناولها �ن اسم�وا ل�ي أن أخت�تم بتسليط الضوء بإي�ج
�ي منطقة الساحل.  �ة �ن أعتقد أنها حاسمة ملشاركتنا الناحج
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نا األفارقة  �ي حوار مع شركا�ئ ة لقيام بعمل أفضل للدخول �ن ر التقرير إل� الحاحج أوالً، كما يش�ي
ا  ا متطل�جً مية وامل�لية، وقد يكون هذا الحوار أحيا�نً عل� مستويات مختلفة: الوطنية واإلقل�ي
�ي نهاية املطاف إال من  �ي منطقة الساحل �ن ، لكنه ال غ�ن� عنه، وال يمكن حل املشاكل �ن �ن للطرف�ي
ر فعالية  �ي هذا الصدد أن تعزز بشكل أك�ث ب عل� أوروبا �ن هات الفاعلة امل�لية، وي�ج قبل الحج
ة قوية  ر لحقوق اإلنسان، ولكن ال غ�ن� بدرحج راما أك�ج ا واح�ت ر إنصا�نً حوكمة أفضل، وت�نمية أك�ث

  . �ن ام امل�لي�ي رن من الحكم واالل�ت

�ي هي زيادة املشاركة السياسية  لس االت�اد األورو�ج رتغالية مل�ج اسة ال�ج كانت إحدى أولويات الر�ئ
ماعات مسل�ة  هة حج �ي هذه الحالة، ألنه عند مواحج نا األفارقة، وهذا مهم بشكل خاص �ن مع شركا�ئ
موعة دول  مية، وعل� ما يبدو فأن دور م�ج ابة الفعالة إقل�ي ب أن تكون االست�ج عابرة لل�دود، ي�ج
ران اآلخرين،  �ي وهري، كما هو الحال بالنسبة لدور الحج مي نشط أمر حج الساحل G5 كم�ور إقل�ي

موعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا.  مية مثل امل�ج وكذلك املنظمات اإلقل�ي

�ي منطقة  �ي منطقة الساحل، فاألزمة �ن �ي الصراع �ن يش �ن يسية الثانية تتعلق بدور الحج النقطة الر�ئ
ر فعالية، حيث أنه بدون أمن  ماعات املسل�ة بشكل أك�ث رد مكاف�ة الحج ر من م�ج الساحل أك�ث
ية عنيفة من  ماعات املسل�ة برؤية إقصا�ئ هة الحج يوفره رد عسكري فّعال قادر عل� مواحج

ا.   ء آخر ممك�نً �ي اإلسالم، لن يكون أي سث

مة مضافة، لكن علينا أن  �ي متنوعة بشكل فريد، وهذه ق�ي موعة أدوات االت�اد األورو�ج إن م�ج
ر قوة ومرونة  .  يمكن أن تساهم التفويضات األك�ث نتذكر أن البعد العسكري عنصر أساس�ي
يه  من التوحج ر نشاًطا، وال�ت�ي من امل��تمل أن تتصن �ي ذلك بناء القدرات األك�ث لبعثات CSDP، بما �ن
�ي  �ي زيادة الفعالية العسكرية �ن التشغيل�ي والتعاون الوثيق مع املدارس العسكرية الحالية، �ن

منطقة الساحل.

�ن يرون هؤالء  ة إل� التأكد من أن السكان امل�لي�ي . ن�ن ب�احج �ي والت�نموي أساس�ي ا، البعد املد�ن ثال�ثً
ر التقرير،  يسية أمام املزيد من الت�نمية واالزدهار، لذلك كما يش�ي امل�تمردين عل� أنهم العقبة الر�ئ
�ي الكاملة ، وهذا  موعة أدوات االت�اد األورو�ج �ي استخدام م�ج ر فاعلية �ن ن�تا�ج إل� أن نكون أك�ث
ر  �ي عل� مختلف املستويات ذات الصلة، ونشًرا أك�ث هود االت�اد األورو�ج ا أفضل لحج يتطلب تنسي�تً
�ي اإلشارة إل� األهمية الحيوية  ر ت�ديًدا، فالتقرير م�ق �ن ميع أدواته، وبعبارات أك�ث ية حج راتي�ج الس�ت
رة  ية والفق�ي �ي املناطق النا�ئ نب مع األمن األساس�ي �ن ا إل� حج ن�جً دمات العامة األساسية حج ر الحن لتوف�ي
ميع، الفتيان  م األساس�ي لل�ج ه الحنصوص، حيث سيكون التعل�ي اع عل� وحج رن ر تضرًرا من ال�ن األك�ث

م.  والفتيات، واآلفاق االقتصادية األفضل هو املفتا� لت�قيق سالم دا�ئ
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�ي أوروبا حول أهمية منطقة الساحل،  �ي زيادة الوعي �ن لذلك، يعد هذا تقريًرا مفيًدا للغاية �ن
�ي املنطقة، ومهمة  �ي �ن ام الحال�ي لالت�اد األورو�ج رن �ي اإلشارة إل� املشاكل والقيود لالل�ت ردد �ن فهو ال ي�ت
ه الت�ديد إثارة النقاش حول الت�ديات  ر، مثل "أصدقاء أوروبا"، هي عل� وحج موعات التفك�ي م�ج
ر خار�ج الصندوق ال غ�ن� عنها  �ي التفك�ي ي،و هذه ال�تمارين �ن ارحج �ي والعمل الحن يسية لألمن األورو�ج الر�ئ
ا  ا ما تكون املقاالت األكاديمية مركزة ليس فقط عل� املشاكل، ولكن أيصنً لصانع القرار، فغال�جً
�ي تقديم  هوده �ن ه الت�ديد بسبب حج عل� الحلول، وأعتقد أن هذا التقرير يست�ق الثناء عل� وحج
�ي بشكل أفضل مع منطقة الساحل، كما  را� ملموس حول كيفية مشاركة االت�اد األورو�ج اق�ت
�ي منطقة الساحل، وهذا بدوره يمثل مساهمة  يساعدنا هذا التقرير عل� إثراء فهمنا للواقع �ن

ابات مصممة بشكل ص�ي�.  شكرًا يا "أصدقاء أوروبا"!  �ي السياسات وإحج رة �ن كب�ي

رز كرافينيو واو غوم�ي  �ب
رتغال�ي  وزير الدفاع ال�ج

لشبونة، بتاريخ 25 أبريل/نيسان 2021
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ية واإلقرارات  املنهحب

، التقرير الثامن من سلسلة التقارير ال�ت�ي قمت بت�ريرها ألصدقاء أوروبا حول  �ي ما يل�ي �ن
�ي عام 2017، واململكة  قضايا الدفاع األوروبية، ويتبع دراسات بلدان، عن فرنسا وأملانيا �ن
�ي عام 2019، وتقارير  �ي عام 2018، وإيطاليا وأمن الب�ر األبيض املتوسط �ن املت�دة وبولندا �ن
مال�ي واألمن  �ي عهد ترامب وحول القطب السث ر امل�يط األطلس�ي �ن عن التعاون الدفاعي ع�ج

�ي عام 2020.   �ي �ن األورو�ج

�ة كوفيد-19، مل أتمكن من زيارة دول الساحل أو السفر داخل أوروبا  ا�ئ لألسف، بسبب حج
، لذلك كان عل�ي أن أقوم بتقص�ي  �ي ر بالنسبة ملراسل ميدا�ن ق كب�ي - ويعد هذا عا�ئ �ي لغرض أب�ا�ث
ريد  �ي فرنسا، عن طريق االتصال بالفيديو والهاتف وال�ج ل�ي �ن رن ق واملقابالت بالكامل من م�ن الحقا�ئ
زة Zoom و Skype الوصول إل�  ر من القراءة، ولحسن الحظ، تتي� مع�ج �ي والكث�ي رو�ن اإللك�ت
�ن  �ي الصبا� أو بروكسل أو باريس أو برل�ي نيامي أو باماكو أو واغادوغو أو نواكشوط أو داكار �ن

�ي املساء.  رة ما بعد الظهر وإل� واشنطن العاصمة �ن �ي ف�ت أو ستوكهومل �ن

�ن  د مستديرة مع كبار املسؤول�ي يستند التقرير إل� ما يقرب من 50 مقابلة متعمقة وموا�ئ
رة األوروبية للشؤون  �ي ذلك املفوضية األوروبية، والدا�ئ �ي الحكومات واملنظمات الدولية، بما �ن �ن
 ، �ن ، وأعضاء برملان، وضباط عسكري�ي �ن موعة دول الساحل G5، ودبلوماسي�ي ية وم�ج ارحج الحن
، وقادة  �ي �تمع املد�ن �ن عن امل�ج راء ت�نمية، وعمال إغاثة، وممثل�ي ، وخ�ج �ن ي�ي راتي�ج ، واس�ت �ن �ن وحالي�ي سابق�ي
ميع أن�اء منطقة الساحل وأوروبا والواليات املت�دة األمريكية،حيث  �ي حج ر حكومية �ن منظمات غ�ي

�ن شهري أكتوبر/كانون األول 2020 ومارس/آذار 2021.   ريت هذه املقابالت ب�ي أحج

�ن الذين قابلتهم مل ي�تمكنوا من الت�دث  نود والدبلوماسي�ي �ن والحج �ن الحالي�ي معظم املسؤول�ي
إال بشرط عدم الكشف عن هويتهم، وذلك بسبب طبيعة مناصبهم. ووافق آخرون، مثل 
ية اإلسبانية  ارحج موعة دول الساحل G5، مامان صديقو، ووزيرة الحن ر التنفيذي مل�ج السكرت�ي
أرانشا غونزاليس، ورمطان لعمامرة، املمثل السامي لالت�اد األفريقي املع�ن�ي بمبادرة إسكات 
زيل الشكر عل� ذلك.  ري السابق، عل� مقابالت رسمية، وأشكرهم حج زا�ئ ية الحج ارحج البنادق ووزير الحن

ر الحكومية  �تمع السياسة ومراكز الفكر واملنظمات غ�ي �ي م�ج ساهم العديد من األشخاص اآلخرين �ن
هات نظر.  لة ووحج ر معلومات وت�ليل وأس�ئ ل اإلعالم ع�ج ووسا�ئ

 Anne Terron ي التقرير، أود أن أشكر� باإلضافة إل� الذين تمت اإلشارة إليهم أو تدوينهم �ن
 Peter Neumannو Alviina Almetsa MEPو Javier Nart MEPو Belen Calvoو
 Jean-Paul Deو Giuseppe Famaو Cyril Carcyو Peter Phamو Andrew Chie

Paul Taylor 
 Senior Fellow, Friends
of Europe
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 Danielو Gregoire Devauxو Omer Kaboreو Viannay Bisimwaو Koninck
 Katherineو Wassim Nasrو Michel Marcianoو Jonathan Lynnو Eizenga

مة.   Pye عل� مساعدتهم الق�ي

رنت ال�ت�ي نظمها معهد  ر اإلن�ت د املستديرة ع�ج استفاد التقرير من املعلومات املس�تمدة من املوا�ئ
�ي العلوم  ية والدولية )CSIS(، ومعهد الدراسات العليا �ن راتي�ج إيغمونت، ومركز الدراسات االس�ت

 .)SWP( ي للشؤون الدولية واألمنية� السياسية الدولية )ISPI( واملعهد األملا�ن

يات  �ي اإلحصا�ئ اع املسل� ومشروع بيانات األحداث )ACLED( ملساعدتهم �ن رن �ن ملوقع ال�ن أنا مم�ت
�ي منطقة الساحل.   والرسومات املتعلقة بالعنف �ن

يعهما، ألليكس  �ي لدعمهما وتش�ج رت كامي ودارمندرا كنا�ن �ي �ن لحج من أصدقاء أوروبا، أنا مم�ت
يالرد من برنام�ج السالم واألمن والدفاع عل�  رن فيهان وكريستال حج �ي وإيلينا ساي�ن أومهو�ن
�ن وكريس  مي شيا وكاميال تومل�ي �ي �ي حج ة واألفكار البناءة، وإل� زمال�ئ مساعدتهم الدؤوبة واملبه�ج
.  كما أنشأت  هم عل� العصف الذه�ن�ي رن كريميداس كورت�ن�ي وإل� بول والتون مدير إفريقيا لت�ف�ي

دول الزم�ن�ي ملنطقة الساحل املرفق بهذا التقرير.  ا الحج كريستال غايارد أيصنً

�ي مال�ي  ال الت�نمية الريفية �ن �ي م�ج دة �ن �ن - را�ئ مي شيا، وكاميال تومل�ي �ي �ن بشكل خاص لحج أنا مم�ت
الحكومية للرقابة  ر  املنظمة غ�ي �ي  �ن �ي إصال� قطاع األمن  �ن ر  وتاريخها، ولغيوم الكيل، خب�ي
ل  ، من أحج يا املال�ي روبولوحج ار، عامل األن�ث الديمقراطية عل� القوات املسل�ة، ولبوكاري سان�ج
راحات وت�ديات ثاقبة، وال  املوافقة عل� قراءة املسودة األول� لدراس�ت�ي وتقديم تعليقات واق�ت

ودة هي ل�ي وال تخصهم. بد من اإلشارة أن اآلراء الواردة هنا وأي أخطاء قد تكون موحج

�ي هذا املشروع  �ت�ي كاثرين عل� رفقتها ل�ي ودعمها ل�ي أثناء عمل�ي �ن �ن بشدة لزوحج كالعادة، أنا مم�ت
  . �ي ز�ئ ز الحج رات القلق لل��ج خالل ف�ت

Paul Taylor 
Senior Fellow, Friends of Europe
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ملخص تنفيذي

ال أرض موعودة

تخوض فرنسا وشركاؤها األوروبيون صراًعا طويل األمد مل�اولة 
املمتدة من  الساحل الشاسعة  �ي منطقة  �ن ت�قيق االستقرار 
موريتانيا إل� تشاد، حيث لن يكون هناك انتصار صري� عل� 
، ومن الصعب قياس التقدم  �ن هادي�ي �ن من الحج امل�تمردين املدعوم�ي
را ما يوصف الصراع بأنه أفغانستان فرنسا، وقد  امللموس، وكث�ي

يت�ول إل� أفغانستان أوروبا. 

�ي  رية،  لكن يمكن لالت�اد األورو�ج �ي نهاية ال�ج د أرض ميعاد �ن  ال توحج
ة أفضل من حالة عدم االستقرار  والدول األعضاء فيه ت�قيق نتي�ج
�ي حالة استخدام أفضل ومشروط للموارد املالية  املميتة الحالية، �ن

�ي املنطقة.  رة ال�ت�ي ينفقونها �ن والعسكرية الكب�ي

يع  ية لتش�ج راتي�ج ي�تا�ج الساحل إل� حب شديد من أوروبا - اس�ت
 ، �ن ، إصالحات الحوكمة، الالمركزية، حماية املدني�ي الحوار السياس�ي
انب  �ي للنساء والشباب إل� حج �ن الذا�ت دمات العامة، التعي�ي �ن الحن ت�س�ي

رن املفرط عل� مكاف�ة اإلرهاب مع  رك�ي املساعدة األمنية، بدالً من ال�ت
ا  �ن عل� الفساد وانتهاكات الحقوق، كما ي�تا�ج أيصنً إغماض األع�ي
�ي املؤتمرات  �ن للوفاء بالتعهدات ال�ت�ي قطعوها �ن إل� شركاء دولي�ي

رفيعة املستوى. 

�ي سنوات من التدخل العسكري الفرنس�ي بناًء عل� طلب  بعد ثما�ن
ماعات املسل�ة ذات الطابع اإلسالمي،  الحكومة املالية لصد الحج
اه العاصمة باماكو،  ر وسط مال�ي وربما بات�ج وال�ت�ي تتقدم بسرعة ع�ج
ميع أن�اء منطقة الساحل الوسطى،  �ي حج تدهور الوضع األم�ن�ي �ن
�ي ما يسمى باملنطقة ثالثية الحدود ال�ت�ي تلتقي فيها مال�ي  ما �ن ال س�ي

ر.  وبوركينا فاسو والني�ج

، وتفاقم انعدام  �ن �ن والنازح�ي يس�تمر ارتفاع أعداد الض�ايا املدني�ي
ا،  ا وغر�جً نو�جً هادية حج ماعات الحج ، واتسعت رقعة نفوذ الحج �ي األمن الغذا�ئ
ا  "، ال�ت�ي غال�جً �ي وقد أدى ذلك إل� تزايد عدد ميليشيات "الدفاع الذا�ت
ر  ما تكون مرتبطة بقوات األمن الرسمية، و هي مسؤولة عن أك�ج

�ن كل عام منذ عام 2017. �ن املدني�ي عدد من الوفيات ب�ي

�ي املؤتمر الص�في لقمة باو موعة G5 وفرنسا �ن رؤساء دول م�ج
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عل املنطقة القاحلة ذات املوارد الطبيعية  هناك ثالثة أسباب ت�ج
 ، �ي ية بالنسبة لالت�اد األورو�ج راتي�ج امل�دودة ت�ظى بأهمية اس�ت

وليس فقط بالنسبة لفرنسا القوة االستعمارية السابقة:

�ي  	 �ن والقاعدة  بداعش  �ن  املرتبط�ي �ن  هادي�ي الحج امل�تمردين  انتشار 
من  يمكن  آمن  مالذ  بخلق  يهدد  األوسط،  والشرق  ليبيا 
رانها وربما  �ي خالله زعزعة استقرار دول الساحل الهشة وحج
�ي أوروبا عل� العنف. �ن �ن �ن املتطرف�ي ت�ريض الشباب املسلم�ي

دول  	 إل�  الساحل  منطقة  �ي  �ن االستقرار  زعزعة  تنتشر  قد 
ر واملغرب  زا�ئ )الحج يسية  الر�ئ املتوسط  األبيض  الب�ر  نوب  حج
امل�يط  من  إفريقيا  غرب  شركاء  بالفعل  ويهدد  وتونس( 
�ن  وبن�ي وغانا  السنغال  ما  س�ي )ال  غينيا  خلي�ج  إل�  األطلس�ي 
د فيه  ألوروبا مصالح  ريا(، أي مكان توحج �ي وكوت ديفوار وني�ج

يسية.  اقتصادية وسياسية وديموغرافية ر�ئ

طرق  	 رق  مف�ت علها  ي�ج الساحل  ملنطقة  املركزي  املوقع 
واألسل�ة  واملخدرات  ع  البضا�ئ �ي  �ن ار  واالت�ج رة  لله�ج تاريخي 
واألشخاص، ومن الواض� أن يؤدي تعميق عدم االستقرار 
إل�  النظامية  ر  غ�ي رة  اله�ج زيادة  إل�  اإلنسانية  واألزمات 

رها.  أوروبا من املنطقة وع�ج

�ي املنطقة  عند م�اولتهم شر� سبب اس�تمرار تدهور الوضع �ن
ايدة، يكرر املسؤولون  رن �ي سنوات من املشاركة الدولية امل�ت بعد ثما�ن
الفرنسيون واألوروبيون نفس الواقع املضاد: كان يمكن أن يكون 
ر لو مل نتدخل؟ كان من املمكن أن تنهار الدول،  الوضع أسوأ بكث�ي
ر، وتت�ول منطقة الساحل إى مالذ  وتشريد السكان بأعداد أك�ج
ريا. �ي هادية ال�ت�ي يمتد نفوذها من السنغال إل� ني�ج ماعات الحج آمن لل�ج

أزمة الشرعية

ر  عد دول الساحل G5 - موريتانيا ومال�ي وبوركينا فاسو والني�ج  �تُ
�ن أفقر دول العامل، عل� الرغم من مخزونها للذهب  وتشاد - من ب�ي
ر من مساحة االت�اد  واليورانيوم والنفط. وهي تغطي مساحة أك�ج
�ي ويبلغ عدد سكانها 84 مليون نسمة.  تم تشريد حوال�ي  األورو�ج
وع.  الزراعة والرعي هي  �ن شخص بسبب الصراع والحج 5 مالي�ي
ا مصادر توتر متكررة  يسية، ولكنها أيصنً األنشطة االقتصادية الر�ئ

هادية. ماعات الحج تستغلها الحج

ر للقلق  ر املث�ي �ي تدهور الوضع - التأث�ي تسببت العديد من العوامل �ن
اعات التاريخية حول املياه  رن ي�ج ال�ن ر املناخ، الذي أدى إل� تأحج لتغ�ي
�ي السريع، وانتشار  ، وال�نمو السكا�ن �ن �ن الرعاة واملزارع�ي �ي ب�ي واألراصن
القانون،  وانعدام  والفساد،  الحكم،  وضعف  والبطالة،  الفقر 
�تمعية. وانتهاكات حقوق اإلنسان وتعدد الصراعات العرقية وامل�ج

ر  الحكومات املركزية ال�ت�ي تفتقر إل� شرعية شعبية واسعة غ�ي
دمات العامة عل� مناطق  قادرة عل� فرض سلطتها أو تقديم الحن
� قوات أمن الدولة وامليليشيات  خسث ا ما �تُ واسعة من أراضيها. غال�جً
�ي املناطق امل�يطة، بنفس  ودة �ن املت�الفة معها، عندما تكون موحج
اإلنسان  حقوق  انتهاكات  بسبب  امل�تمردين  من  ر  أك�ث أو  القدر 

والتعذيب والقتل خار�ج نطاق القضاء.

منذ عام 2020، تفاقمت األزمة اإلنسانية بسبب كوفيد-19، 
ارة والنشاط االقتصادي، عل� الرغم من  مما أدى إل� انتكاسة الت�ج
ر من نصف السكان دون سن 15،  أن دول الساحل، حيث أك�ث
ا.    ر س�نً �تمعات الغربية األك�ج ا مقارنة بامل�ج عانت من وفيات أقل نسب�يً

ر تضرًرا من الصراع، الذي  �ن األك�ث النساء واألطفال هم من ب�ي
ر  �ي كث�ي ر عل� إغالق حوال�ي 3,000 مدرسة وأسواق تقليدية �ن �ج أحج
ل بيع السلع  من األحيان، مما حرم العديد من النساء من وسا�ئ

وإطعام أسرهن، وزاد الضغط عل� شبكات األسرة املمتدة.

ر  زا�ئ ر اتفاق السالم ال�ت�ي توسطت فيه الحج مل ي�تم تنفيذ إل� حد كب�ي
�ي  �ي عام 2015 مع حركات الطوارق امل�تمردة �ن �ي �ن بدعم أمريك�ي وأورو�ج
يسية.  حيث أظهرت  هادية الر�ئ ماعات الحج مال�ي - وإن مل يكن مع الحج
ياًل لتقاسم السلطة أو قبول  �ي باماكو قبوالً ض�ئ النخبة السياسية �ن
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�ي نزع السال�  رددين �ن مي، بي�نما كان امل�تمردون م�ت �ي اإلقل�ي الحكم الذا�ت
�ي التعاون. �ن مصل�ة �ن هادي�ي ومل يكن لدى الحج

�ي أواخر عام  ر �ن �ي بوركينا فاسو والني�ج اسية �ن راء انتخابات ر�ئ إحج
ل عام 2021 عل� التوال�ي - عل� الرغم من الوضع  2020 وأوا�ئ
موالً  ر سث األم�ن�ي - وتنصيب سلطة انتقالية مدنية - عسكرية أك�ث
م بوبكر  يس املنتخب إبراه�ي �ي مال�ي عقب االنقالب الذي أطا� بالر�ئ �ن
�ي عام 2020، ربما يكون قد خلق زخًما ن�و إنعاش طال  كيتا �ن

هود السالم وإصالحات الحوكمة. لكنها هشة للغاية. انتظاره لحج

�ي منتصف  تم تسليط الضوء عل� مدى هشاشة حكومات املنطقة �ن
�ي منطقة  تل أقوى حليف لفرنسا �ن أبريل/نيسان 2021 عندما �تُ
، وهو يقاتل تمرًدا مسلً�ا  �ي يس التشادي إدريس دي�ج الساحل، الر�ئ
اسية معيبة للغاية  �ي انتخابات ر�ئ بعد ساعات من إعالن فوزه �ن

�ي السلطة. ر من 30 عاًما �ن رة سادسة بعد أك�ث كانت س�تمن�ه ف�ت

ىئ لل�اكم املستبد املخضرم إل� إزاحة شريك    أدى املوت املفاحج
�ي وسط إفريقيا، حيث تستضيف بالده  يس�ي للغرب �ن عسكري ر�ئ
مقر عملية برخان ال�ت�ي تقودها فرنسا، وال�ت�ي تقاتل امل�تمردين 

ميع أن�اء منطقة الساحل.  �ي حج �ن �ن هادي�ي الحج

امينا، تشاد،  �ي ن�ج �ي قمة �ن رة �ن امات مث�ي رن تعهد قادة دول G5S بال�ت
�ن األمن،  ر، وت�س�ي زا�ئ راير/شباط 2021 لتنفيذ اتفاق الحج �ي ف�ج �ن
يش، وإعادة خدمات الدولة األساسية إل� املناطق ال�ت�ي  وإصال� الحج
تم استعادتها من امل�تمردين، ووضع حد لإلفالت من العقاب عل� 
م الشركاء األوروبيون بهذه  رن ب أن يل�ت ع وقمع الفساد، وي�ج الفظا�ئ

التعهدات. 

عدم االستقرار والتدخل

الطوارق  �ي  انفصال�ي ثورات دورية من قبل  بي�نما شهدت مال�ي 
�ن لعقود، تصاعد عدم االستقرار بعد انتفاضات الربيع  مالي�ي السث
�ي  �ن �ن �ي عام 2011 ال�ت�ي أطاحت ببعض الحكام االستبدادي�ي العر�ج

مال إفريقيا.  سث

�ن  املهزوم�ي �ن  اإلسالمي�ي �ن  املقاتل�ي بقايا  ر قد دفعت  زا�ئ الحج كانت 
الحدودية  املناطق  إل�  نوبًا  حج التسعينيات  �ي  �ن األهلية  �ي حربها  �ن
الص�راوية، حيث شكلوا الحركة السلفية للدعوة والقتال ال�ت�ي 
�ي عام 2007،  �ي بالد املغرب اإلسالمي �ن م القاعدة �ن أصب�ت تنظ�ي
هادية ال�ت�ي أسسها أسامة بن الدن،  ماعة الحج وتعهدوا بالوالء لل�ج
موعات إسالمية  م م�ج ا أوسع يصن وقد شكلت تلك الحركة ت�ال�نً

.)GSIM( ن� ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي عرف باسم حج أخرى �تُ

هادية منشقة تعلن الوالء  ماعة حج 2015 ، كانت حج منذ عام 
�ي سوريا والعراق -  م الدولة اإلسالمية امل�تمركزة �ن املباشر لتنظ�ي
ة  رى - مسؤولة عن موحج �ي منطقة الساحل الك�ج الدولة اإلسالمية �ن
مال بوركينا  ر وسث �ي شرق مال�ي وغرب الني�ج ايدة من العنف �ن رن م�ت
�ي البداية ولكن تصادمتا، حيث تسعى  موعتان �ن فاسو. تعاونت امل�ج

ا.  ر استبداًدا ومركزية وعن�نً يتها األك�ث ISGS إل� فرض أيديولوحج

�ي عام 2011  �ي ليبيا �ن أثار تدخل الناتو بقيادة فرنسا وبريطانيا �ن
ر خاضع للرقابة لألسل�ة الليبية املنهوبة وعودة مقاتل�ي  انتشاًرا غ�ي
ر حدود  ، ع�ج �ي الطوارق، الذين عملوا كمرتزقة لصالح معمر القذا�ن
�ي  �ي مال�ي �ن ا �ن ر خاضعة لل�راسة حيث تدخلت فرنسا عسكر�يً غ�ي
�ن  هادي�ي �ن الحج عام 2013 بدعم من الواليات املت�دة ملنع املقاتل�ي
�ن مع م�تمردي الطوارق من التقدم ن�و باماكو، ورأت  املت�الف�ي
لفية(  باريس تهديًدا ليس فقط عل� "pré carré" )الساحة الحن
ا يمكن من خالله شن  ا آم�نً ا إرهاب�يً ا مالدنً لغرب إفريقيا، ولكن أيصنً

�ي فرنسا وأوروبا.  مات م��تملة �ن ه�ج

منذ عام 2014، امتدت عملية برخان الفرنسية ملكاف�ة اإلرهاب 
�ي عمليات  ندي �ن إل� املنطقة بأسرها، حيث يشارك حوال�ي 5100 حج
�ي تدريب ودعم القوات املسل�ة لدول الساحل وقوة  قتالية و�ن
املساعدة  إل�  باإلضافة   .G5 الساحل  لدول  ديدة  حج ركة  مش�ت
أملانيا  قدمت  الحاسمة،  األمريكية  ستية  واللوحج االستخباراتية 
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ر  رات هليكوب�ت ا وطا�ئ و�يً وإسبانيا والدنمارك واململكة املت�دة دعًما حج
�ي مال�ي منذ 2013. ا �ن ند�يً رخان.  وفقدت فرنسا 55 حج ل�ج

�ي  عل� الرغم من الضغط الفرنس�ي املكثف عل� شركاء االت�اد األورو�ج
�ي  ، ساهمت إستونيا فقط بقوات برية �ن لتقاسم العبء األم�ن�ي
�ي املخاطرة  رملانات األوروبية األخرى �ن برخان. مل ترغب الحكومات وال�ج

�ي منطقة الساحل. �ي العمليات القتالية �ن بسقوط ض�ايا �ن

اصة األوروبية بقيادة فرنسا، فرقة  موعة القوات الحن بدأت م�ج
2020 لتقديم املشورة والدعم  �ي عام  �ن العمل تاكوبا، عملها 
مت  �ي منطقة الحدود الثالثية. وانصن ومرافقة القوات املسل�ة املالية �ن
اصة اإلستونية منذ البداية، ووصلت وحدات  إليها القوات الحن
، وأبدت إيطاليا واليونان وهولندا  �ن سويدية وتشيكية منذ ذلك الح�ي

يكا اه�تماًما باملساهمة. رتغال وبل�ج وال�ج

�ي عمليات  ر، وتساهم أيضا �ن �ي الني�ج ندي �ن للواليات املت�دة 800 حج
ي  راتي�ج وي االس�ت سر الحج االستخبارات واملراقبة واالستطالع والحج
أمريكيون  ضباط  شارك  و  رخان،  ل�ج ًوا  حج بالوقود  ويد  رن وال�ت
وإكليبس  بوراسك  ركة  املش�ت العمليات  وتنفيذ  تخطيط  �ي   �ن
)BOURRASQUE وECLIPSE( بقيادة فرنسا وبمشاركة 
�ي 2020/2021، كما  ر �ن قوات من مال�ي وبوركينا فاسو والني�ج
القوات املسل�ة لدول  ا لضباط  املت�دة تدري�جً الواليات  رت  أحج
د االنقالب العسكري  الساحل، منها عل� سبيل املثال، تدريب قا�ئ

اصة األمريكية. مي غوبتا، مع القوات الحن ، العقيد أس�ي �ي مال�ي �ن

ل عام 2020 إل� نيتها س�ب القوات  �ي أوا�ئ أشارت إدارة ترامب �ن
�ي الساحل، وأمرت  �ي إفريقيا لكنها مل تلمس االنتشار �ن األمريكية �ن
�ي  ية أنطو�ن ارحج عة املوقف العاملي.  قال وزير الحن إدارة بايدن بمراحج
راير/ �ي ف�ج موعة دول الساحل الحنمس )G5( �ن �ي قمة م�ج بلينكن �ن
�ي غرب  هود الحالية �ن شباط 2021، إن واشنطن "ستع�تمد عل� الحج
�ي الحرب العاملية ضد التطرف العنيف"،  إفريقيا وتشارك الدروس �ن
ام الذي تسعى إليه فرنسا بشغف، عل�  رن لكنها توقفت مع االل�ت

ودها العسكري.  الحفاظ عل� وحج

تم نشر قوة حفظ سالم تابعة لألمم املت�دة قوامها 12000 
ر  ، ومعروفة باسم مينوسما - وهي أك�ج �ن ندي، معظمهم أفريقي�ي حج
ميع أن�اء العامل - وبعثة تدريب  �ي حج وأخطر عملية لألمم املت�دة �ن

، باإلضافة إل� بعثات االت�اد  �ي مال�ي �ي �ن عسكرية تابعة لالت�اد األورو�ج
ر، ومع هذا فإن قدرة  �ي مال�ي والني�ج �ي لتعزيز القدرات املدنية �ن األورو�ج
�ن مقيدة بسبب م�دودية  مينوسما عل� حماية السكان املدني�ي
املعدات والتدريب للعديد من مكوناتها الوطنية والقيود املفروضة 
ا  علها هد�نً عل� تفويض األمم املت�دة، وال�ت�ي يقول النقاد إنها ت�ج
ر من 230 شخًصا منذ عام 2013، من  ا، وفقدت القوة أك�ث ثاب�تً

ية.  بينهم 135 بسبب أعمال عدا�ئ

�ي ارتفاع عدد الض�ايا، منهم ما ال يقل عن 2438  تسبب الصراع �ن
�ي عام 2020 - وهو  مال�ي عدد القتل� املقدر بـ6257 �ن مدنيًا من إحج
ظهر هذه اإلحصاءات املروعة  ر دموية ح�ت� اآلن. و �تُ العام األك�ث
معها موقع الصراع املسل� ومشروع بيانات األحداث  ال�ت�ي حج
�ن الذين قتلوا عل� أيدي قوات األمن  )ACLED(، أن عدد املدني�ي
أو  �ن  هادي�ي الحج امل�تمردين  من  ر  أك�ث معهم  املت�الفة  وامليليشيات 

رامية. ماعات اإلحج الحج
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ا�تواء وليس انتصار

أزال التدخل بقيادة فرنسا التهديد الفوري لبقاء الدول، وعل� 
�ي القضاء عل� قادة امل�تمردين  احات التكتيكية �ن الرغم من الن�ج
 ، �ن يسيت�ي �ن الر�ئ هاديت�ي �ن الحج ماعت�ي �ن من الحج ات املقاتل�ي �ن وم�ئ يسي�ي الر�ئ
�ي الغالب احتواء امل�تمردين  يقر القادة الفرنسيون بأن برخان يمكنها �ن
رال  �ن يس أركان القوات املسل�ة الفرنسية، الحج وإضعافهم.  وقال ر�ئ
�ي 2019: "لن  ر/تشرين الثا�ن �ي نوفم�ج مهور �ن ر، لل�ج فرانسوا لوكوان�ت

ا".  �يً ن�قق نصًرا نها�ئ

�ي عام  يس الفرنس�ي إيمانويل ماكرون حرب الساحل �ن ورث الر�ئ
2017 من سلفه فرانسوا هوالند، وتابعها بدعم واسع من 
، وضغط  �ي املؤسسة السياسية، ولكن مع تضاؤل الدعم الشع�ج
ا عل� طلبهم باس�تمرار  ماكرون عل� قادة G5S إلعادة التأكيد عل�نً
 ،)Pau( ي بو� هم إل� قمة �ن ، واستدعا�ئ ود العسكري الفرنس�ي الوحج
ديد تعهداتهم واملوافقة عل� "زيادة  �ي عام 2020 لت�ج فرنسا، �ن

هادية. ماعات الحج عسكرية" لدحر مكاسب الحج

امينا، أعلن  �ي قمة ن�ج ر الفيديو �ن بعد ذلك بعام، وبعد مشاركته ع�ج
أن زيادة القوات "أنقذت الساحل للمرة الثانية" ودعا إل� "زيادة 
رها من  مدنية" إلعادة خدمات الدولة إل� املناطق ال�ت�ي تم تطه�ي

�ن امل�تمردين.   املقاتل�ي

لب قادة الت�الف  �ن مل�اولة حج ورفض ماكرون دعوات ساسة مالي�ي
�ن  ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي املرتبط بالقاعدة املعروف باسم حج
يس الفرنس�ي بأن قادة  ، وصّر� الر�ئ )GSIM( إل� حوار سياس�ي
 ، مال�ي املخضرم إياد أغ غال�ي G5S قد اتفقوا عل� أن م�تمرد الطوارق السث
ماعة كتيبة ماسينا  به الذي يقود حج م GSIM، وأمادو كوفا، نا�ئ زع�ي
�ن " عدوين وال  مان إرهابي�ي ، كانا "زع�ي �ي وسط مال�ي املسل�ة النشطة �ن
يمكنهما ت�ت أي ظرف من الظروف أن يكونا م�اورين".   ودعا 

إل� "تعزيز العمل لقطع رؤوس هذه املنظمات".

هود كل من  ويتناقض املوقف الفرنس�ي بشكل مل�وظ مع حج
يس املال�ي السابق كيتا والسلطات االنتقالية ال�ت�ي حلت م�له  الر�ئ
يس بوركينا فاسو املعاد انتخابه الذين مدوا أيديهم إل� الحركات  ور�ئ
اعات من خالل الحوار.   رن �ي م�اولة لل�د من العنف وإنهاء ال�ن املتطرفة �ن

�ي مال�ي الدستور لس العسكري �ن الطوارق يستولون عل� تمبكتو بي�نما يعيد امل�ج



17 ملخص تنفيذي

هدها لقتل القادة امل�تمردين  ا، يبدو أن فرنسا تبذل قصارى حج ظاهر�يً
�ي استكشاف  ها األفارقة عل� األقل �ن الذين يرغب بعض شركا�ئ
ر تعقيًدا.  إمكانية التوصل إل� حل سياس�ي معهم. أما الواقع فهو أك�ث
ه  ة إل� وضع اسم ووحج صّر� مسؤولون فرنسيون أن ماكرون ب�احج
رير العمل العسكري  �ي منطقة الساحل لت�ج " �ن �ي ر املر�ئ عل� "العدو غ�ي
روك  �ي داخل فرنسا، لكن األمر م�ت �ن �ن وسقوط الض�ايا إل� الناخب�ي

�ي املنطقة لتقرر مع من تت�دث. لل�كومات �ن

�ي أواخر عام  �ي مقابلة إذاعية �ن راعة �ن ا ب�ج ر غامصنً رال لوكوان�ت �ن ظهر الحج
 ، �ن �ن صّر� أن اختيار امل�اورين كان "اختياًرا للسياسي�ي 2020، ح�ي
ا  �ن اتخذت فرنسا موق�نً �ي ح�ي ". �ن �ن �ن املالي�ي �ي املقام األول للسياسي�ي و�ن
، حيث صّر�: "هذا ال يع�ن�ي  �ن ا بعدم التفاوض مع اإلرهابي�ي �يً مبد�ئ

أن املرء ال يتفاوض مع عدو". 

يتطلب الوصول إل� اتفاق مع شخص ما قاتلت ضده القدرة عل� 
اختيار الشريك املفاوض املناسب - شخص ممثل وشرعي-  
�ي يوم من األيام مسألة التوصل إل� اتفاق  ر �ن وأضاف أن ذلك سيث�ي
�ي مرحلة أو أخرى أعداء برخان وأعداء  سياس�ي مع أناس كانوا �ن

القوات املسل�ة املالية. 

�رب الوكالة، قيادة فرنسية

ه تشابه مع الحروب الطويلة  �ن أن صراع الساحل ي�مل أوحج �ي ح�ي �ن
هدهم  �ن يبذلون قصارى حج �ن الفرنسي�ي �ي أفغانستان، فإن املسؤول�ي �ن
ا بالوكالة، وهناك بعض األدلة عل�  لإلشارة إل� أنها ليست حر�جً
 ، ود الفرنس�ي أنشطة إعالمية روسية وتركية تهدف إل� تقويض الوحج
�ن أو  هادي�ي �ن ال يقومون بتسلي� الحج يوسياسي�ي صوم الحج لكن الحن
رات بدون طيار أو مرتزقة  تمويلهم،  كما أنهم ال يتدخلون بطا�ئ
ر  زا�ئ يسيون، منهم الحج ران الر�ئ �ي �ي ليبيا. بي�نما يقوم الحج كما هو الحال �ن

ريا، بنشاط تعزيز السالم واالستقرار.  �ي واملغرب وغانا وني�ج

مة  د وتدريب األ�ئ �ي بناء املساحج لي�ج العربية �ن است�ثمر املغرب ودول الحن
روي�ج لحركتها  �ي ال�ت ، ويرى الدبلوماسيون يًدا للسعودية �ن �ي مال�ي �ن
اإلسالمية املتشددة الوهابية عل� الحركات املتسام�ة واملنتقاة 
رة طويلة،  �ي املنطقة منذ ف�ت دة �ن ا، املالكية والصوفية، السا�ئ تاريخ�يً
م السياس�ي الدي�ن�ي املال�ي  ا من خالل الزع�ي ًرا سعود�يً ويرى البعض تأث�ي
�ن حكومة باماكو  البارز اإلمام م�مود ديخو، الذي عمل كوسيط ب�ي
ية حاشدة ضد  احج رات احت�ج هادية، والذي قاد مس�ي ماعات الحج والحج
�ي عامي 2019 و 2020 قبل االنقالب العسكري.  يس كيتا �ن الر�ئ

باعت روسيا أسل�ة لحكومات منطقة الساحل، وخضع بعض 
د مرتزقة  �ي موسكو، و يتواحج �ن لتدريب ضباط �ن قادتها العسكري�ي
 Wagner Group ن لشركة� �ن من الدولة تابع�ي روس مدعوم�ي
ر  مهورية إفريقيا الوسطى، ولكنهم غ�ي �ي ليبيا وحج �ن العسكرية 
�ي  ًدا �ن �ن وتركيا فهما أقل تواحج �ي منطقة الساحل، أما الص�ي ودين �ن موحج
زاء  يلة، مقارنة بأحج يارات االقتصادية ض�ئ منطقة الساحل، حيث الحن

ودهما بقوة.  أخرى من إفريقيا، حيث يوسعان وحج

�ي  ر الحكومية العاملة �ن يقول بعض عمال اإلغاثة واملنظمات غ�ي
منطقة الساحل أن العمليات األمنية ال�ت�ي تقودها فرنسا ساهمت 
هود الوساطة والت�نمية عل�  �ي بعض األحيان، أعاقت حج و�، و�ن رن �ي ال�ن �ن
�ي  ال اإلنسا�ن �ي امل�ج �ن �ن �ن العامل�ي األرض، مما أدى إل� تقويض الثقة ب�ي
يش الفرنس�ي ي�صل عموًما  ، ومع ذلك، فإن الحج �ن والسكان امل�لي�ي
ر  ات عالية لطبيعة عملياته املستهدفة، وهناك قلق أك�ج عل� درحج
ر املنضبطة وذات  بشأن سلوك قوات الدفاع واألمن الوطنية غ�ي
 " �ي ر منتظم، وميليشيات "الدفاع الذا�ت ور املدفوعة بشكل غ�ي األحج

ا. املع�تمدة رسم�يً
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، أن السياسات  �ي ال اإلنسا�ن �ي امل�ج �ن �ن يدعي املنتقدون من العامل�ي
�ي تدعم الحكومات الفاسدة وتغض النظر  الفرنسية واالت�اد األورو�ج
عن الفساد وانتهاكات حقوق اإلنسان وامل�سوبية العرقية باسم 
ه  ة أوحج مكاف�ة اإلرهاب والحفاظ عل� "االستقرار"، دون معالحج
�ي وتقاسم السلطة  �ي الحوكمة، من خالل اإلدما�ج العر�ت القصور �ن
أمًرا  املستدام  واالستقرار  الت�نمية  من  عل  ي�ج ما  والشفافية، 

مست�ياًل.

�ي الذين  رًدا عل� ذلك، سّلط املسؤولون الفرنسيون واالت�اد األورو�ج
تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير الضوء عل� هشاشة 
ر،  املوارد البشرية واملالية لحكومات مال�ي وبوركينا فاسو والني�ج
�ن بالنسبة لعدد السكان، والحساسية  والنسبة املنخفضة للموظف�ي
نظر إليها  السياسية للقوى االستعمارية األوروبية السابقة ال�ت�ي �يُ

عل� أنها تضغط عل� الحكومات األفريقية.   

�ي املمارسة العملية، تميل الحكومات األوروبية واملفوضية األوروبية  �ن
�ي منطقة الساحل من فرنسا، بغض النظر  إل� أخذ زمام املبادرة �ن
�ن  �ي الرؤى ب�ي اصة،و عل� الرغم من االختالفات �ن عن مخاوفها الحن
�ي دعم السياسة  ا �ن مة سياس�يً رن �ن وباريس، إال أن أملانيا مل�ت برل�ي
ل الحفاظ عل� التعرض املنخفض للمخاطر  ما ألحج الفرنسية، ال س�ي

 . �ي رملان والرأي العام األملا�ن العسكرية الذي يطالب به ال�ج

تالفات، تنسيق ال نهاية له  اتساع اال�ئ

�ي امليدان، حشدت فرنسا  ابهتً لسقوط ض�ايا ونكسات �ن است�ج
هات الفاعلة األوروبية والدولية لتوسيع  ايدة من الحج رن ت�الفات م�ت
�ي وتقاسم العبء العسكري، مع  نطاق العمل الت�نموي واإلنسا�ن

االحتفاظ بالقيادة والسيطرة العملياتية.  

�ي ذلك ت�الف الساحل املؤسس  تم إطالق مبادرات متتالية، بما �ن
�ن وشركاء الت�نمية، الشراكة  �ن املان��ي مع ب�ي �ي عام 2017 الذي ي�ج �ن
�ي منطقة الساحل )P3S( ال�ت�ي تم  ل األمن واالستقرار �ن من أحج
�ي عام 2019 للعمل عل� تعزيز قوات األمن، والت�الف  إنشاؤها �ن
�ي  �ي عام 2020، وهي �ن ل الساحل الشامل الذي تم إنشاؤه �ن من أحج
�تماعات التنسيقية.   �ن وتضاعف االحج بعض األوقات تزع�ج السياسي�ي

موعة الساحل  ر التنفيذي مل�ج قال مامان سامبو صديقو، السكرت�ي
G5، "م�اولة تنسيق تدخالتهم لها تكلفة معامالت باهظة".  "ن�ن 
�ي سبل  ببساطة ال نستطيع ت�مل تكاليفها إذا أردنا إحداث فرق �ن

عيش سكان الساحل." 

هزة السالم واألمن والت�نمية  ر عدد من أحج ا ألك�ج تعد مال�ي موط�نً
�ي بروكسل عل� أنها  ، وينظر إليها البعض �ن �ي التابعة لالت�اد األورو�ج
ل سياسة  �ي ألحج ية العاملية لالت�اد األورو�ج راتي�ج اختبار لتطبيق االس�ت
�ة كووفيد-19،  ا�ئ ية وأمنية وت�نموية متكاملة.، منذ بروز حج خارحج
�ن موارد  مع ب�ي ر اسم هذا النه�ج إل� "فريق أوروبا"، بهدف الحج تم تغي�ي

االت�اد والدول األعضاء واملؤسسات املالية.  

�ي بسبب  تؤكد االنتقادات أنه تمت إعاقة فعالية االت�اد األورو�ج
رة والتفويض امل�دود ملدربيه  دمة القص�ي رات الحن ودة املتباينة وف�ت الحج
�ي بعثاته الدبلوماسية  ا �ن �ن نسب�يً ال األم�ن�ي وقلة عدد العامل�ي �ي امل�ج �ن
ر  رن قص�ي رك�ي إل� دول الساحل، حيث ان�رفت األولويات بسبب ال�ت
رة، عل� الرغم من أن ذلك أدى إل� توليد  ل عل� وقف اله�ج األحج
�ي من  �ي سياسة االت�اد األورو�ج موارد إضافية ملنطقة الساحل، وتعا�ن
�ي الهيكل املؤسس�ي املعقد  رة الطهاة" املألوفة املتأصلة �ن متالزمة "ك�ث

�ن بروكسل والدول األعضاء.   �ي التنسيق ب�ي لالت�اد، و�ن

تنقسم املسؤولية عن منطقة الساحل إل� ثالث إدارات منفصلة - 
، واملديرية العامة للشراكات الدولية  �ي ي األورو�ج ارحج رة العمل الحن دا�ئ
ا(، واملديرية العامة للمساعدات اإلنسانية  �ي ساب�تً )التعاون اإلنما�ئ
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راءات صنع قرار خاصة بها.  وتنسق  �ن - لكل منها إحج وحماية املدني�ي
 . �ي م، ولكن ال أحد هو املسؤول النها�ئ اإلدارات بشكل مس�تمر ودا�ئ

�ي سياسة خاصة بالساحل منذ عام 2011.   يتبع االت�اد األورو�ج
ية واملساعدات  �ن املساعدة اإلنما�ئ مع ب�ي حيث سعت بروكسل إل� الحج
رددة ح�ت� اآلن  �ي نه�ج شامل، لكنها م�ت اإلنسانية وبناء القدرات �ن
�ي استخدام املشروطية لإلصرار عل� إصالحات الحوكمة الحساسة  �ن
�ي البلدان املضيفة.  واع�تمدت خطة عمل ملنطقة الساحل  ا �ن سياس�يً
�ي عام 2015، مضيفة موارد من الصندوق  مدتها خمس سنوات �ن
�ي ذلك العام، كما  �ئ �ن �ي لحاالت الطوارىئ ألفريقيا الذي أنسث االست�ئما�ن
مال�ي 8.5 مليار يورو  �ي والدول األعضاء بشكل إحج أنفق االت�اد األورو�ج
مل ذلك تكلفة عملية  عل� منطقة الساحل منذ عام 2014، وال يسث
ا. �ي عام 2020 بن�و مليار يورو سنو�يً برخان الفرنسية، املقدرة  �ن

�ي ربيع عام 2021  �ي �ن كان من املقرر إصال� سياسة االت�اد األورو�ج
ر  ديدة تعد باتباع نه�ج صارم وتعامل�ي ويول�ي أك�ث ية حج راتي�ج باس�ت
ديدة، ال�ت�ي من املقرر أن يوقعها  باألولويات. و تقدم السياسة الحج
ركة"  م مثل "املسؤولية املش�ت �ي ، مفاه�ي ية االت�اد األورو�ج وزراء خارحج
أوروبا مستعدة لرفض  أن  إل�  املتبادلة" لإلشارة  و"املساءلة 
إلصال�  اماتها  رن بال�ت تفي  ال  ال�ت�ي  لل�كومات  املالية  املساعدات 
الحوكمة، وم�اربة الفساد ووضع حد لإلفالت من العقاب عل� 
يه هذه األموال من  انتهاكات حقوق اإلنسان.  وقد ي�تم إعادة توحج
مان عدم معاناة  ر الحكومية لصن خالل الوكاالت الدولية واملنظمات غ�ي

 . �ن السكان املدني�ي

العمل  رة  ودا�ئ املفوضية  أي مدى ستكون  إل�  نرى  أن  يبقى 
ي عل� استعداد أو مرخصة من قبل الدول األعضاء لتوقيف  ارحج الحن
اإلمدادات، وال�ت�ي لطاملا عارضت بعض العواصم وإدارات املفوضية 
ا  انية املباشر ملال�ي مؤق�تً رن مبدأ املشروطية، حيث تم تعليق دعم امل�ي
ديده  �ي أغسطس/آب 2020، لكن تم ت�ج بعد االنقالب العسكري �ن
راء  بعد تنصيب الحكومة االنتقالية بعد ثالثة أشهر والتعهد بإحج

�ي مارس/آذار 2022. انتخابات �ن

�ي املنطقة، يخاطر االت�اد  موالً �ن ر سث ر سياس�ي وحوكمة أك�ث بدون تغي�ي
�ي رمال الساحل لت�قيق  ايدة من األموال �ن رن �ي بضخ مبالغ م�ت األورو�ج
�ن  هم العسكري�ي �ن وشركا�ئ �ن أن الفرنسي�ي �ي ح�ي ت�سن طفيف، �ن

ر م�دودة.   م�كوم عليهم بممارسة احتواء مكلفة وغ�ي

؟  يات خرو�ج راتيحب اس�ت

رؤ  �ي حرب ال تستطيع الفوز بها ولكن ال ت�ج وبسبب كونها عالقة �ن
عل� خسارتها، سعت فرنسا إل� حلول لتقاسم األعباء من خالل 
" و "إضفاء  �ي " و "إضفاء الطابع األورو�ج "إضفاء الطابع الساحل�ي
ية.   الطابع األفريقي" لت�ديات األمن واالستقرار واملالية واإلنما�ئ

�ي من� "الدول  وعل� الرغم من الهدف املعلن لعملية برخان امل�تمثل �ن
مان أمنها بشكل مستقل"، فليس من  الشريكة القدرة عل� صن
الواض� ما إذا كانت قوات G5S املدربة واملسل�ة بشكل أفضل 
ستكون قادرة عل� هزيمة امل�تمردين أو ح�ت� إبعادهم إذا انس�بت 
ران،  القوات الفرنسية، فليست لديهم القدرة ح�ت� اآلن عل� الط�ي

�ي مثل هذا املسر� الشاسع.  وهو أمر حيوي �ن

داول الزمنية لهذا  �ي باريس بشكل مثابر الحج نب املسؤولون �ن يت�ج
الهدف، عل� الرغم من أن ماكرون يهدف بوضو� إل� تقليل االنتشار 

اسية لعام 2022.  الفرنس�ي قبل االنتخابات الر�ئ

وعل� الرغم من إنشاء هياكل منطقة الساحل G5، تظل الحكومات 
�ي تلك البلدان وطنية بشكل ساحق. عادات  والقوات املسل�ة �ن
ركة لـ  �ن أن القوة املش�ت �ي ح�ي التعاون سوف تتشكل ولكن ببطء. �ن
هة  G5S ال�ت�ي يبلغ قوامها 5100 فرد، وال�ت�ي تم إنشاؤها ملواحج
�ي  ر الحدود، لديها قيادة ميدانية متكاملة �ن التهديدات األمنية ع�ج
�ي نيامي، حيث تظل  رك �ن �ي مش�ت باماكو ومركز دم�ج استخبارا�ت
نيد  الوحدات امليدانية ت�ت القيادة التكتيكية الوطنية، وي�تم ت�ج
، كما لعبت القوة  نود ودفع رواتبهم عل� املستوى الوط�ن�ي الحج
ركة ملكاف�ة اإلرهاب مع برخان  �ي العمليات املش�ت ركة دوًرا �ن املش�ت

ر قيد العمل. �ي 2020-2021، لكنها ال تزال إل� حد كب�ي �ن

م للقوة  ر ال�تمويل الدا�ئ ضغطت باريس عل� األمم املت�دة لتوف�ي
موعة دول الساحل G5 وإخضاعها للفصل السابع  ركة مل�ج املش�ت
�ي االتفاق  لس األمن �ن من ميثاق األمم املت�دة، لكن فشل م�ج
عل� مثل هذا النه�ج ح�ت� اآلن، حيث عارضتها الواليات املت�دة، 
�ي معظم  �ن يقدم االت�اد األورو�ج �ي ح�ي ت�ت إدارة ترامب، وبريطانيا، �ن

الحصة ال�تمويلية.

�ي املنطقة،  مل تت�قق بعد قوة حفظ سالم تابعة لالت�اد األفريقي �ن
يس  الر�ئ للمنطقة،  خاًصا  ا  مبعو�ثً األفريقي  االت�اد  �ن  ع�يّ وقد 
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�ي منطقة ليبتاكو-غورما ا �ن نود فرنسيون وماليون سو�يً حج

�ي عام 2012، لكن  مل تكتسب  ر بويويا، �ن البوروندي السابق بي�ي
�ي مال�ي والساحل  رة التابعة لالت�اد األفريقي �ن بعثته املدنية الصغ�ي
�ي بعد إدانته  �ي عام 2020 وتو�ن سوى القليل من الزخم واستقال �ن

باغتيال سلفه. 

ت�قيق  �ي  �ن األفريقي  لالت�اد  ر  أك�ج ا  وعسكر�يً ا  سياس�يً دوًرا  إن 
االت�اد  الساحل، بدعم مال�ي وتق�ن�ي من  �ي منطقة  �ن االستقرار 
�ي بروكسل  ، من شأنه أن يتناسب مع الرؤية املثالية �ن �ي األورو�ج
�ن إفريقيا وأوروبا عل� قدم املساواة، لكنه  وأديس أبابا للشراكة ب�ي

يبدو  اح�تماالً بعيد املنال. 

�ي  ر إلنشاء وحدة اندما�ج استخبارا�ت زا�ئ هود ال�ت�ي تبذلها الحج أسفرت الحج
�ج  �ي والساحل والتوسط الدبلوماس�ي عن نتا�ئ ملنطقة املغرب العر�ج
ر  زا�ئ ة، كما يتض� من التنفيذ امل�دود للغاية التفاق الحج ر متكاف�ئ غ�ي
ران آخرين، سواء  �ي لعام 2015  فالعمل الدبلوماس�ي من قبل حج
ماعة  �ي حالة غانا والسنغال أو من خالل الحج �ي �ن عل� مستوى ثنا�ئ
االقتصادية لدول غرب إفريقيا )CEDEAO(، لديه القدرة عل� 
زيادة الدعم األم�ن�ي والسياس�ي واالقتصادي لبلدان وسط الساحل 

ا باملخاوف من تهديدات  �ن أيصنً ران، املدفوع�ي �ي بفضل هؤالء الحج
ر حدودهم.  �ن ال�ت�ي تتسرب ع�ج هادي�ي الحج

ر من 45 مقابلة مع صانعي السياسات األفارقة  استناًدا إل� أك�ث
�ن  العسكري�ي والقادة  املت�دة  واألمم  �ن  واألمريكي�ي �ن  واألوروبي�ي
�ي  �تمع املد�ن راء ونشطاء امل�ج �ج �ن ومسؤول�ي اإلغاثة والحن والدبلوماسي�ي
�ي  ل للسياسة األوروبية �ن �ي بدا�ئ وعمال اإلغاثة، تنظر هذه الدراسة �ن
يات  راتي�ج ل " اس�ت منطقة الساحل وتستكشف اح�تماالت طويلة األحج
�ي  هود االت�اد األورو�ج م من حيث أن حج ر مال�ئ ". املصطل� غ�ي رو�ج الحن
ب  ر م�دودة، وي�ج �ي منطقة الساحل تبقى غ�ي لت�قيق االستقرار �ن
أن تظل كذلك، لكنها تعكس حقيقة أن املوارد والدعم العام ليسا 

بال حدود.
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يسية: �ز التوصيات الر�ئ من ب�ي

ملال�ي  	 �ي  األورو�ج االت�اد  انية  رن م�ي ملساعدة  شرطية  ر  أك�ث نه�ج 
من  موعة  بم�ج املدفوعات  وربط  ر،  والني�ج فاسو  وبوركينا 
يسية، مع عزم  ر املتفق عليها إلصالحات الحوكمة الر�ئ املعاي�ي
ِ الحكومات  ب الدعم املال�ي املباشر إذا مل ت�ن موثوق عل� ح�ج
عل  حج �ن  ي�ي ارحج الحن الشركاء  ميع  حج عل�  ب  وي�ج اماتها؛  رن بال�ت
فاعلية  ر  أك�ث ر  بتداب�ي مشروًطا  العسكرية  املعدات  دعم 

. انيات الدفاع الوط�ن�ي رن �ي م�ي للقضاء عل� الفساد املتوطن �ن

واملدنية  	 العسكرية  للبعثات  قوة  ر  أك�ث م  وتنظ�ي تفويض 
أطول  عمل  رات  ف�ت مع  ر،  والني�ج مال�ي  �ي  �ن �ي  األورو�ج لالت�اد 
ي  ري�ج لحن امليدان  �ي  �ن املس�تمر  يه  والتوحج  ، �ن املنتدب�ي �ن  للمدرب�ي
مالءمة  ر  أك�ث معدات  ر  وتوف�ي  ، �ي األورو�ج االت�اد  تدريب 
ود  لقوات الساحل لزيادة حركتهم ومرونتهم؛ وتعزيز الوحج
ا لتكييف  ر تفويصنً �ي بسلطات أك�ث الدبلوماس�ي لالت�اد األورو�ج

ات عل� أرض الواقع. �ي مع االحتياحج برام�ج االت�اد األورو�ج

�ن  	 ب�ي للوساطة  الدول�ي  �تمع  وامل�ج �ي  األورو�ج االت�اد  دعم 
الساحل  منطقة  حكومات  هود  وحج امل�لية  �تمعات  امل�ج
الراغبة  القوى  ميع  حج مل  يسث شامل  وط�ن�ي  حوار  لتعزيز 
�ي املؤسسات  �ن �ي السعي وراء الحلول السلمية واملشاركة  �ن
مل هذا عناصر من GSIM ال�ت�ي أعربت  الالمركزية؛ قد يسث
ر  غ�ي من  ولكن  م�ادثات،  �ي  �ن للدخول  استعدادها  عن 
بالسالم  اه�تمام  أي  تظهر  ال  ال�ت�ي   ،ISGS مل  تسث أن   � املرحج

أو باملفاوضات.

ما يخص املساعدة  	 يسية ف�ي ر تبسيًطا لألولويات الر�ئ نه�ج أك�ث
م والتدريب،  ية لبلدان الساحل، ي�تم�ور حول التعل�ي اإلنما�ئ
ا،  املدارة م�ل�يً الري والزراعة  ما للفتيات، ومشاريع  وال س�ي
وخاصة  رة،  الصغ�ي الشركات  ودعم  رة  الصغ�ي والقروض 
العدالة،  ال  م�ج �ي  �ن املؤسسات  وتعزيز  للنساء،  بالنسبة 

دمات العامة. وحقوق اإلنسان والحن

مدى  	 عل�  الفرنس�ي  العسكري  ود  للوحج ي  تدري�ج تخفيض 
عل�  أساس�ي  بشكل  رن  رك�ي ال�ت إعادة  مع  سنوات،  خمس 
وي  االستخبارات واالستطالع واملراقبة والتدريب والدعم الحج

ركة G5 والقوات املسل�ة الوطنية. لقوة الساحل املش�ت

ر، ينبغي من� بعثة األمم املت�دة املتكاملة  	 عل� املدى القص�ي
 MINUSMA ي مال�ي� �ن لت�قيق االستقرار  األبعاد  املتعددة 
ر،  الهليكوب�ت رات  طا�ئ �ي  �ن ما  س�ي ال  أقوى،  ومعدات  تفويضات 
أن  ب  يوحج الطويل،  املدى  عل�  ؛  �ن املدني�ي حماية  �ن  لت�س�ي
ونشر  تدريب  من  مزي�ج  خالل  من  ا  إضاف�يً دورها  يصب� 
 G5 موعة ركة مل�ج ، وتكثيف القوة املش�ت قوات األمن الوط�ن�ي
قوات حفظ  د  تواحج واح�تمال  الحدودية،  املناطق  �ي  �ن الساحل 

السالم التابعة لالت�اد األفريقي.
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ل  و أل ا لفصل  ا

�ي مال�ي اع �ز رز أصول ال�ز

�ي بوركينا فاسو �ن داخليًا �ن مركز التغذية التابع لألمم املت�دة للنازح�ي
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ل القرن الثالث عشر وح�ت� مطلع القرن السابع عشر، كان  من أوا�ئ
راطوريات ال�ت�ي امتدت من امل�يط  الساحل املركزي هو قلب اإلم�ج
راطورية مال�ي الغنية  �ي ذروتها كانت إم�ج األطلس�ي إل� الص�راء، و�ن
ر  م ما يقدر بـ 1.24 مليون كيلوم�ت ارة، تصن بالذهب واملل� والت�ج
عرف اليوم بالسنغال وغامبيا وغينيا  �ي ذلك كل ما �يُ مربع بما �ن
ر  عرف اآلن بموريتانيا ومال�ي وغينيا والني�ج زاء مما �يُ بيساو وأحج

وبوركينا فاسو وغانا وكوت ديفوار.  

�ي املنطقة عام  �ي األمازيغي ابن بطوطة، الذي سافر �ن العامل املغر�ج
1353، أشاد ببلد فيه طرق آمنة ي�تمتع شعبها بإحساس قوي 
بالعدالة. وكتب يقول: "ال املسافرون وال السكان فيها يخشون 
". )1( يمكن القول إن قوة القانون  �ن ال عنيف�ي من اللصوص أو رحج
�ي ذلك الوقت مما كانت عليه  ر انتشاًرا �ن واألمن العام كانت أك�ث

ل القرن الحادي والعشرين. �ي أوا�ئ �ن

، الذين استعمروا  �ن تم رسم حدود مال�ي الحالية من قبل الفرنسي�ي
�ي عام 1893، وذلك بعد قمع  البالد باسم السودان الفرنس�ي �ن
زء من ات�اد غرب  مال، وأداروها ك�ج �ي السث مقاومة مقاتل�ي الطوارق �ن
�ن لصالح  نود املالي�ي . قاتل عشرات اآلالف من الحج إفريقيا الفرنس�ي
ب السنغالية”(  �ن )“الكتا�ئ ندين أو متطوع�ي نود مشاة م�ج فرنسا ك�ج
�ي الهند الصينية  �ي حروبها االستعمارية �ن �ن و�ن �ن عامليت�ي �ي حرب�ي �ن
، الذين ناضلوا  �ن �ن املالي�ي ا من االستياء ب�ي ر. وترك هذا إر�ثً زا�ئ والحج

�ي الرمال راطوريات �ز إم�ب

ل الحصول عل�  راف بتض�ياتهم ومن أحج ل االع�ت لعقود من أحج
رك،  ا لرابط تاريخي مش�ت معاشات تقاعدية متساوية، ولكن أيصنً
�تمع البلدان  �ي م�ج رة إل� فرنسا والعضوية �ن تكرس بسبب اله�ج
 CFA الناطقة بالفرنسية )الفرانكوفونية( ومن عملة الفرنك

ركة. املش�ت

زء من  �ي عام 1960 ك�ج حصلت البالد عل� استقاللها بسالم �ن
�ي نفس العام، وسرعان  ات�اد مال�ي مع السنغال، الذي انفصل �ن
مهورية مال�ي دولة ب�زب واحد معلنة عن أهداف  ما أصب�ت حج
مام  �ي عام 1962 واالنصن راكية، واالنس�اب من منطقة الفرنك �ن اش�ت
�ي عام 1984  �ي قبل العودة إل� منطقة الفرنك �ن إل� االت�اد السوفيا�ت

بعد أن تدهورت اإلصالحات االقتصادية.

بعد انقالب عام 1968، أصب�ت مال�ي ديكتاتورية عسكرية ح�ت� 
ات الطالبية ال�ت�ي قتل فيها حوال�ي  احج عام 1991، عندما أدت االحت�ج
�ي انقالب، مما  يس موس� تراوري �ن 200 شخص إل� اإلطاحة بالر�ئ
�ي متعدد  �ي العام التال�ي ونظام مد�ن فت� الطريق أمام االنتخابات �ن
هود  ديد، ألفا عمر كوناري، بعض الحج يس الحج األحزاب. بذل الر�ئ
�ي الحكومات  �ي والسياس�ي �ن لت�قيق الالمركزية وزيادة االندما�ج العر�ت

�ي باماكو. من عليها بامبارا �ن ال�ت�ي يه�ي

 )1(.6-9568-7100-ISBN 0 ، يب.  روتليد�ج ر هاميلتون حج مة الس�ي �ي آسيا وإفريقيا 1325-1354، ترحج ابن بطوطة: رحالت �ن
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ثورات الطوارق
منطقة  �ي  �ن البدو،  من  الغالب  �ي  �ن هم  الذين  الطوارق  يعيش 
شاسعة من الص�راء الوسطى والساحل القاحلة ذات الكثافة 
�ي  �ي �ن رة من الحكم الذا�ت ة كب�ي السكانية املنخفضة، وي�تمتعون بدرحج
رة االستعمارية. عل� النقيض من حكمهم املركزي واملوحد  الف�ت
مال  دوى إدارة سث �ي إفريقيا، رأى الفرنسيون حج �ي أماكن أخرى �ن �ن
�تماعي  مال�ي من طرف زعماء طوارق وترك التسلسل الهرمي االحج
�ي  ماالً وأراصن التقليدي كما هو عليه، عل� الرغم من أنهم صادروا حج

�ي عام 1917.  رعي حيوية، مما أدى إل� ثورة �ن

�ن  �ن ب�ي د الطوارق أنفسهم منقسم�ي ، وحج مع نهاية الحكم الفرنس�ي
ر ومال�ي وبوركينا فاسو، وكذلك  ما الني�ج عدة دول ذات سيادة، ال س�ي
ة فقط من السكان  �ي املا�ئ ، 1.7 �ن �ي مال�ي ر وليبيا. ويشكلون، �ن زا�ئ الحج
البالغ عددهم 20 مليون نسمة، لكنهم يمثلون القوة التقليدية 
�ي ذلك مدينة  مال البالد، بما �ن �ي منطقة شاسعة من سث منة �ن امله�ي

كيدال.

مقاتلو الطوارق من حركة أزواد الوطنية  

�ي باإلضافة إل� املظامل االقتصادية  غذت التطلعات إل� الحكم الذا�ت
�ي وسط مال�ي  فاف سلسلة من ثورات الطوارق ضد الدولة �ن والحج
�ي الستينيات والتسعينيات والعقد األول من القرن الحادي  �ن
والعشرين ومرة أخرى ابتداًء من عام 2012، عندما أعلنت 
انب واحد استقالل  الحركة الوطنية لت�رير أزواد )MNLA( من حج

. مال مال�ي سث

�ن  وتزعزع استقرار املنطقة بسبب وصول املتشددين اإلسالمي�ي
�ي الحدودية  ا إل� األراصن نو�جً ه حج روا عل� التوحج �ج �ن الذين أحج ري�ي زا�ئ الحج
رية  زا�ئ �ي الحرب األهلية الحج ر امل�روسة، بعد هزيمتهم �ن الص�راوية غ�ي
�ي التسعينيات، فقد شكلوا الحركة السلفية للدعوة والقتال  �ن
�ي بالد  ر عام 1998، وال�ت�ي أصب�ت القاعدة �ن زا�ئ �ي الحج )GSPC( �ن
�ي عام 2007، وتعهدوا بالوالء لل�ركة  املغرب اإلسالمي )AQMI( �ن

هادية ال�ت�ي أسسها أسامة بن الدن. الحج
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وية ال�ت�ي قادتها  �ن بعد الحملة الحج ر للمقاتل�ي حدث تدفق ثا�نٍ أك�ج
�ي معمر  م اللي�ج �ي اإلطاحة بالزع�ي فرنسا وبريطانيا، وال�ت�ي ساعدت �ن
ات من الطوارق، الذين تدربوا  �ي عام 2011.   وعاد امل�ئ �ي �ن القذا�ن
هبت  ، إل� مال�ي بأسل�ة �نُ �ي �ي قوات األمن التابعة للقذا�ن وشاركوا �ن

� بعد سقوطه. �ي الفوصن من مخازن األسل�ة الليبية �ن

ماعات  الحج املت�الفة مع  أزواد،  لت�رير  الوطنية  الحركة   شنت 
�ي بالد املغرب اإلسالمي  �ي ذلك أنصار الدين والقاعدة �ن هادية بما �ن الحج
�ي عام 2012، مما  يش مال�ي املضعف �ن )AQMI(، تمردها ضد حج
�ي توري. أما  يس أمادو توما�ن �ي باماكو أطا� بالر�ئ أدى إل� انقالب �ن
ديدة  ال�ت�ي أضعفتها العقوبات االقتصادية  السلطات العسكرية الحج
�ي من  نو�ج يش، فلم تعد تسيطر إال عل� الثلث الحج ضد سيطرة الحج

البالد فقط. 

مالية،  عندما سيطر امل�تمردون عل� بلدات كيدال وغاو وتمبكتو السث
هادية عل� الحركة الوطنية لت�رير  ماعات الحج سرعان ما سيطرت الحج
�ي املناطق ال�ت�ي يسيطرون  ا شديًدا �ن أزواد وفرضت حكًما إسالم�يً

ا،  نوب�يً حج وًما  ه�ج شنوا   ،2013 �ي  الثا�ن يناير/كانون  �ي  و�ن عليها. 
ر  ية، عل� بعد 600 كيلوم�ت راتي�ج واستولوا عل� مدينة كونا االس�ت
يش الفرنس�ي  مال باماكو، وفت�وا الطريق إل� العاصمة، و تدخل الحج سث
س�ت�ي أمريك�ي بناًء عل� طلب السلطات  �ي اليوم التال�ي بدعم لوحج �ن

�ي مخيف عل� دولة أفريقية".  املالية ملنع "أول استيالء إرها�ج

، من الضروري  �ي مال�ي قبل دراسة مسار وعواقب تدويل الصراع �ن
�ي ثالثة من  ذرية للصراع �ن �تماعية الحج دراسة األسباب االقتصادية واالحج

� مستويات الت�نمية البشرية. أفقر بلدان العامل ذات أد�ن

اص ملنطقة الساحل ت�ت  ر فام، املبعوث األمريك�ي الحن وكما قال بي�ت
ر من مغادرته منصبه: "إن  إدارة ترامب، ببالغة قبل وقت قص�ي
  ، انعدام األمن ليس السبب بل هو أحد أعراض املرض الباط�ن�ي
دمات  �ن الحاكم وامل�كوم، والسلع والحن إنه شرعية الدولة، والعقد ب�ي
ماعات، وال  �ن والحج �ن العادي�ي مول الذي توفره الدول للمواطن�ي والسث

ودة عل� أطراف هذه البلدان ". )2( ما تلك املوحج س�ي

ية والدولية، واشنطن العاصمة، 16 أكتوبر/تشرين األول 2020،)2(  راتي�ج  خطاب فام أمام قمة الساحل ملركز الدراسات االس�ت
https://www.csis.org/events/online-event-2nd-annual-sahel-summit 

املزيد من األفواه، طعام أقل
�ي ملنطقة الساحل هو حزام األرض شبه القاحلة  غرا�ن التعريف الحج
ر إفريقيا  مال السافانا السودانية ال�ت�ي تمتد ع�ج نوب الص�راء وسث حج
زاء من السنغال  م أحج من امل�يط األطلس�ي إل� الب�ر األحمر.  وتصن
نوب  ر وتشاد والسودان وحج وغامبيا ومال�ي وبوركينا فاسو والني�ج

ا من موريتانيا. ريا وإثيوبيا ورك�نً السودان وإري�ت

، وال�ت�ي تم ت�ديدها  �ي تركز هذه الدراسة عل� منطقة الساحل الغر�ج
موعة  �تمعت إلنشاء م�ج لهذه األغراض عل� أنها الدول ال�ت�ي احج
�ي عام 2017 - موريتانيا ومال�ي وبوركينا فاسو  الساحل G5 �ن
، ال�ت�ي أصب�ت  �ي مال�ي ركز �ن مية ت�ت ر وتشاد.  لكن األزمة اإلقل�ي والني�ج
�ي 2012-2013، وتبقى الدولة  �ي املنطقة �ن هادي �ن ا للعنف الحج مركرنً

. �ي والدول�ي يس�ي للتدخل األورو�ج ر هشاشة وامل�ور الر�ئ األك�ث

ا  مال مال�ي إل� ما يبدو أحيا�نً �ي سث ت�ّول الصراع من تمرد الطوارق �ن
ا  ا وغر�جً نو�جً تاحت حج ميع،  حيث احج ميع ضد الحج وكأنه حرب هوبز الحج

ر  ة بالثغرات إل� الني�ج ر الحدود امللي�ئ إل� وسط مال�ي وامتدت ع�ج
ا،  وشهدت دول مثل كوت  نو�جً وبوركينا فاسو، وال تزال تتسرب حج
مات أو عمليات اختطاف مرتبطة بالعنف  �ن ه�ج ديفوار وغانا وبن�ي
هاديون أنهم يهدفون إل� التوسع  �ي منطقة الساحل، كما صّر� الحج �ن

�ي املناطق الساحلية. �ن

الفات التاريخية والعرقية  هادية املسل�ة الحن ماعات الحج استغلت الحج
�ن والبدو والسكان املستقرين، عل� األرض واملياه  �ن الرعاة واملزارع�ي ب�ي
ه فقًرا مدقًعا.  �تمعات ريفية تواحج �ي م�ج واملاشية، لتوسيع قبضتها �ن

ات  ر املناخ، مع ارتفاع درحج ر تغ�ي وتتفاقم هذه التوترات بسبب تأث�ي
�ي ذلك حاالت  وية املتطرفة، بما �ن الحرارة وتزايد تواتر الظواهر الحج
�ي العامل.  �ي األسرع �ن فاف والفيضانات، وبسبب معدالت ال�نمو السكا�ن الحج
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�ي 60 عاًما  تضاعف عدد سكان مال�ي وبوركينا فاسو ثالث مرات �ن
�ي عام 1960، ومن املتوقع أن يتضاعف مرة أخرى  منذ االستقالل �ن
ا ب�لول عام 2040.  ت�تمتع  ا إل� 40 مليو�نً من حوال�ي 20 مليو�نً
�ي العامل مع 6.9 طفل لكل امرأة.  ر بأعل� معدل خصوبة �ن الني�ج
ر من ستة أضعاف منذ عام 1960.  وهي  تزايد عدد سكانها أك�ث

�ي مؤشر الت�نمية البشرية لألمم املت�دة. )3( رة �ن ت�تل املرتبة األخ�ي

ر  ا باملخاطر أك�ث لقد أصب� إطعام كل هذه األفواه اإلضافية م�فو�نً
، واآلن  �ي �، ألن إنتا�ج الغذاء مل يواكب ال�نمو السكا�ن من أي وقت مصن
يؤدي انعدام األمن إل� اضطراب أسواق السلع األساسية.  ليس 
�ي من أسوأ حاالت انعدام  من قبيل املصادفة أن املناطق ال�ت�ي تعا�ن
�ي  مات �ن �ي هي بالت�ديد تلك ال�ت�ي تركزت فيها اله�ج األمن الغذا�ئ
السنوات القليلة املاضية - منطقتا موب�ت�ي وميناكا عل� طول الحدود 
ر ومنطقة ليبتاكو - غورما الحدودية  مع بوركينا فاسو والني�ج

الثالثية. 

روس كوفيد-19 إل� تفاقم الوضع، عل� الرغم من أن   أدى ف�ي
بلدان الساحل عانت من معدالت إصابة ووفاة أقل من البلدان 
ا إل� متوسط  �يً ز�ئ ع ذلك حج مالية، ويرحج �ي أوروبا وأمريكا السث املتقدمة �ن
�ن عل�  �ن املالي�ي ًدا. يع�تمد العديد من املزارع�ي ر حج عمر السكان الصغ�ي
إنتا�ج القطن ل�تمويل شراء األسمدة، مما يساعد عل� زيادة غلة 
ر صادرات البالد  �ي أك�ج ر القطن هو ثا�ن ا. ويعت�ج م�اصيل الحبوب أيصنً
بعد الذهب. لكن من املتوقع أن يتقلص م�صول القطن بشكل 
�ي 2020/21 بسبب انخفاض األسعار العاملية ال�ت�ي قللت  ر �ن كب�ي

من الزراعة. )4(

�ي  �ن ر  الكب�ي فاف  الحج ر منذ  املزروعة بشكل كب�ي توسعت املساحة 
�ي  السبعينيات وال�ثمانينيات، مما أدى إل� الضغط عل� األراصن
روة الحيوانية من تآكل  � األشخاص الذين يربون ال�ث الرعوية، وعا�ن
�ي السابق، وال�ت�ي أصب�ت  ر ملوارد الرعي ال�ت�ي كانت متوفرة �ن كب�ي

ر الرسمية ألنظمة الحكم  اآلن نادرة، عالوة عل� ذلك، فإن الشبكة غ�ي
�ن  امات املعقدة ب�ي رن �ي الحقوق واالل�ت امل�ل�ي التقليدية ال�ت�ي تتوسط �ن
�تمعات والرعاة الرحل  �ن وامل�ج �ن املالك�ي رين واملزارع�ي �ن املستأحج املزارع�ي

. �ي مزقتها نزاعات املوارد والعنف العر�ت

�ن يشاركون  ة من املالي�ي �ي املا�ئ  عل� الرغم من أن ما يقرب من 80 �ن
�ي النشاط الزراعي، إال أن ما يقرب ثلثهم يعانون من سوء التغذية،  �ن
ا لوكالة اإلغاثة التابعة للوكالة األمريكية للت�نمية الدولية، ي�تم  و وف�تً
ة فقط من 2.2 مليون هكتار قابل للري. )5( )6( ا ري 14 باملا�ئ حال�يً

، أي  �ي مال�ي يقدر برنام�ج األغذية العاملي أن 4.3 مليون شخص �ن
�ي  وا إل� مساعدات إنسانية �ن ما يقرب من خمس السكان، احتاحج
امسة يعانون  ة من األطفال دون سن الحن عام 2020، وأن 30 باملا�ئ

من سوء التغذية. )7( 

الزراعة  اه  ماعية ت�ج امات حج رن بال�ت األفريقية  الحكومات  تعهدت 
ددة لشعوبها من خالل تب�ن�ي سلسلة  املستدامة والطاقة املت�ج
من األهداف، ويمكن لدول الساحل زيادة الوصول الحيوي إل� 
ب  اماتها بموحج رن الغذاء والكهرباء خار�ج الشبكة من خالل الوفاء بال�ت
إعالن ماالبو لعام 2014 الصادر عن االت�اد األفريقي بشأن تسريع 
ة من اإلنفاق  �ي املا�ئ ال�نمو الزراعي )8(، وتخصيص ما ال يقل عن 10 �ن
�ي الشؤون السياسية واملالية،  الحكومي عل� الزراعة، واملساهمة �ن

و تطلع مبادرة الص�راء إل� الطاقة لبنك الت�نمية األفريقي. )9(

�تمع الدول�ي ب�وال�ي 14 مليار دوالر عل� مدى السنوات  تعهد امل�ج
ر من  ر بطول 8000 كيلوم�ت دار أخضر كب�ي األربع املقبلة لزراعة حج
�ي منطقة الساحل،  ر املناخ �ن �ي العشبية ملكاف�ة تغ�ي ار واألراصن األش�ج
ولكن هناك تساؤالت حول ما إذا كان املشروع الساحر املدعوم 
ات  من البنك األفريقي للت�نمية هو املشروع األنسب لتلبية احتياحج

�ن والرعاة عل� أرض الواقع. )10(  املزارع�ي

مال�ي 1,201 دوالًرا و2.1 )3(  ميع أن�اء العامل حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي اإلحج �ي حج رة �ن ر املرتبة 189 واألخ�ي �ي مؤشر الت�نمية البشرية لألمم املت�دة لعام 2020، احتلت الني�ج �ن
مال�ي 1,555 دوالًرا و 2.5 متوسط سنوات الدراسة، واحتلت مال�ي املرتبة 184 مع  متوسط سنوات الدراسة لكل طفل. احتلت تشاد املرتبة 187 حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي اإلحج
مال�ي الدخل القومي 2,133 دوالًرا ولكن 1.6 عاًما  مال�ي الدخل القومي 2,269 دوالًرا و 2.4 سنوات من التعل�ي ، وبوركينا فاسو املرتبة 182 مع نصيب الفرد من إحج متوسط نصيب الفرد من إحج

م املتوسط. فقط من التعل�ي
 )4(https://www.canr.msu.edu/news/why-could-the-covid-19-cotton-crisis-lead-to-an-economic-and-social-crisis-in-mali 
 )5(https://wcaro.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/en_-_monographic_study_on_demography_peace_and_security_in_the_sahel_-_case_

of_mali_1.pdf
 )6(https://www.usaid.gov/mali/agriculture-and-food-security
 )7(-https://docs.wfp.org/api/documents/da49f11d63314f779cb926f50a633dc6/download/?_ga=2.65150186.591586637.1615653565

https://www.wfp.org/countries/mali ,1053138839.1615653565
 )8(https://www.nepad.org/file-download/download/public/120006
 )9(https://www.afdb.org/en/topics-and-sectors/initiatives-partnerships/desert-power-initiative

 )10(https://www.iied.org/sahelian-great-green-wall-start-local-solutions



�ي سوق مال�ي بيع النساء للسلع �ن



28 رية - أوروبا والساحل عبور ال�ب

ر �ي تمرين فلينتلوك 2018 األمريكية بالني�ج نود سنغاليون �ن حج

ع  ر املناخ خلفية الصراع، فإن تراحج وع وتغ�ي بي�نما يشكل الفقر والحج
التقليدية  األنماط  وتعطيل  العامة  دمات  الحن وغياب  الدولة 
�ي الحوكمة مألته القوى  ا �ن للوساطة والعدالة امل�لية خلق فراعنً

اصة. الراديكالية بطريقتها الحن

هادية  ماعات الحج ، قدمت الحج مال ووسط مال�ي �ي بعض مناطق سث  �ن
ره القرويون قوات أمن  شكاًل من أشكال الحماية ضد ما اعت�ج
رسة، ومدارس للصبيان بدالً من مدارس عامة، وشكاًل  مف�ت
از والفساد،  رن ا ورادًعا من م�كمة ميدانية ضد السرقة واالب�ت وحش�يً
ام بالقواعد اإلسالمية الصارمة - ال موسيقى وال  رن وال�ثمن هو االل�ت
رقص وال هواتف م�مولة وال متعة - ي�تم فرضها بعقوبات قاسية 

باري للشباب. نيد إحج وت�ج

صرحت كورين دوفكا، مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش 
رة منتظمة  موعة مناصرة عاملية، وزا�ئ �ي غرب إفريقيا، وهي م�ج �ن
هاديون إل� غضب  اضعة لسيطرة امل�تمردين: "يس�تمع الحج للمناطق الحن
الناس ويقدمون خدمات ال تقوم بها الحكومة، وي�اربون اإلختالس 
ة إل� العدالة من خالل  وانعدام القانون، ويتعاملون مع الحاحج

امل�اكم الشرعية ال�ت�ي تتسم بالسرعة والفاعلية، ح�ت� لو مل توفر 
بة" )11( راءات القانونية الواحج اإلحج

ر من  �ي كث�ي ودة �ن هادية كانت موحج ماعات الحج وأشارت إل� أن الحج
، واملعروفون  �ي �ي املناطق ال�ت�ي يسكنها البدو الرحل الفوال�ن األحيان �ن
ا باسم بيول، مما يوفر لهم الحماية من امليليشيات العرقية  أيصنً
�ي  �تمعات دوغون وبامبارا الزراعية والصيادين �ن ال�ت�ي أنشأتها م�ج
غياب القوات الحكومية، وقد أدى ذلك إل� سلسلة من األعمال 

مات انتقامية.  �ن وه�ج الوحشية ضد املدني�ي

الذين  الدين  ال  ورحج �تمع  امل�ج شيوخ  قتل  أو  تهميش  تم  لقد 
ا  �يً اعات، ويوفرون نظاًما قضا�ئ رن �ي مثل هذه ال�ن ا �ن يتوسطون تقليد�يً
ريمة  �ن وشبكات الحج هادي�ي �ن الحج ر رسمي، من قبل املسل��ي ا غ�ي م�ل�يً
املنظمة ال�ت�ي تعيش من تهريب املخدرات واألسل�ة واألشخاص.

"اعتدنا أن تكون لدينا آليات تقليدية لحل هذه األنواع من األشياء، 
، من خالل الشيوخ واألقارب الذين  �ن من خالل الزعماء التقليدي�ي
ر  تعلموا العيش مًعا لعقود أو قرون،  قال مامان صديقو، السكرت�ي

رابر/شباط 2021)11(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج

فراغ الحوكمة
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ر،  التنفيذي ملنطقة الساحل G5، "لقد تم تقويض ذلك بشكل خط�ي
عل ذلك أولوية". )12( ه واالبتكار، وحج لذلك علينا إعادة بنا�ئ

ال، فإن النساء  �ن هم من الرحج �ن أن معظم الض�ايا املدني�ي �ي ح�ي �ن
األزمة  لهذه  �ن  يسي�ي الر�ئ الض�ايا  �ن  ب�ي ا من  أيصنً واألطفال هم 
بار ما يقدر بـ 3000 مدرسة عل� اإلغالق بسبب  املتعددة. تم إحج
القتال وهروب السكان.  و تدفق النازحون بسبب انعدام األمن 
فاف من املناطق الريفية إل� املدن، مما زاد الضغوط عل� األسر  والحج
املمتدة ال�ت�ي لديها موارد أقل إلطعام املزيد من األقارب، ومنعت 
اتهن وأعمالهن  مات عل� األسواق النساء من بيع منت�ج اله�ج
الحرفية إلطعام أسرهن،  فقد تم دفع اقتصاد كفاف هش إل� 
حافة الهاوية وما بعدها، وغادر العديد من الشباب املناطق الريفية، 
ر  �ي الواليات الساحلية األك�ث �ي املدن و�ن ديدة �ن �ن عن حياة حج باحث�ي

ديناميكية.

�ي املدارس  ة فقط من الفتيات �ن ، هناك 16 باملا�ئ ا للبنك الدول�ي وف�تً
ر من  �ي بوركينا فاسو.   أك�ث ة �ن �ي مال�ي و29 باملا�ئ ة �ن ر، و26 باملا�ئ �ي الني�ج �ن
ن قبل بلوغهن 18 عاًما. ر تزوحج �ي الني�ج ة من الشابات �ن �ي املا�ئ 75 �ن

طة  �ي منظمة الحن لدى فاتوماتا حيدرة، مديرة منطقة الساحل �ن
�ي  لتها �ن ر حكومية، وال�ت�ي تعيش عا�ئ م - منظمة غ�ي الدولية للتعل�ي
م والرعاية  ر الصراع عل� التعل�ي �ي تأث�ي رة شخصية �ن ، خ�ج وسط مال�ي

الص�ية واملعيشة االقتصادية. 

�ي موب�ت�ي )بلدة يبلغ عدد سكانها  "أنا من تمبكتو ويعيش والدىيّ �ن
ر الداخلية(. كنت فتاة م�ظوظة  �ي دلتا الني�ج 110000 نسمة �ن
حيث تمكنت من الذهاب إل� املدرسة.  لقد سبب عدم االستقرار 
ر من املشاكل للنساء والفتيات، ومل تعدن م�ميات من  الكث�ي
�تماعية األساسية حيث إن مخاطر االغتصاب  دمات االحج قبل الحن
ل  رن �ي امل�ن رة للغاية،  ويريد اآلباء إبقاء الفتيات �ن أو االختطاف كب�ي
نس�ي  ل�ي أو الحج رن هن العنف امل�ن ا يواحج ا عل� سالمتهن، لكنهن أيصنً حفاطنً

والزوا�ج القسري وزيادة تشويه األعضاء التناسلية". )13(

�ن النساء والفتيات، فقد كان  "لقد أدت األزمة إل� تفاقم الفقر ب�ي
لديهن أمل وفرصة للذهاب إل� املدرسة، وكانت لديهن أيضًا آمال 
م،  م وم�و األمية للكبار، كنا نرفع مستوى التعل�ي �ي حمالت التعل�ي �ن
ع إل� الوراء، "قالت حيدرة. راحج ولكن لسوء الحظ، مع الصراع ن�ن ن�ت

"والدىيّ ال يستطيعان بيع حيواناتهما، وال تستطيع النساء البيع 
 � ل�ت�ي إن عليهم تقاسم الحد األد�ن زء من عا�ئ �ي األسواق، يقول حج �ن
ر.  ر فأك�ث ورًا أك�ث من الكفاف مع األسرة املمتدة. فالريف أصب� مه�ج
ك الذين يستطيعون املغادرة غادروا، يضطرون للذهاب إل�  أول�ئ
رة،  وقد تفاقم  املدن، إل� باماكو، مما يزيد من إرهاق األسرة الكب�ي
روس كورونا، وال يستطيع الناس ح�ت� القيام  كل ذلك بسبب ف�ي

ر". ارة عل� نطاق صغ�ي بالت�ج

م الفتيات وم�و  �ي حلقة مفرغة، فإن الضربة ال�ت�ي تل�ق بتعل�ي �ن
نسية  ا نكسة للوصول إل� خدمات الص�ة الحج األمية هي أيصنً
�ي من  هود املبذولة لل�د من ال�نمو السكا�ن ابية، وبالتال�ي لل�ج واإلن�ج

م والفرص االقتصادية للشابات. خالل التعل�ي

مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)12( 
رابر/شباط 2021)13(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج
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الرضا والفساد وامليليشيات 
�تمعات الساحل امل�افظة األبوية نوًعا متسامً�ا  لقرون، مارست م�ج
من عليه التقليد املالك�ي الس�ن�ي املتأثر  ا من اإلسالم يه�ي وشاماًل نسب�يً
�ي الذي فرضه  بالصوفية.  كان اإلسالم السلفي املتشدد والعقا�ج
يات  ا عل� املنطقة، تماًما كما كانت األيديولوحج ا ثقاف�يً هاديون غري�جً الحج

مولية للقاعدة وداعش غريبة عل� منطقة الساحل.     السث

�ي املناطق  �ي البداية �ن موعات املتطرفة عل� االستقرار �ن قدرة امل�ج
ر إل� عدم شرعية السلطات املركزية  ع إل� حد كب�ي ، ترحج امل�يطة بمال�ي
�ي  موعة بامبارا العرقية ال�ت�ي تعيش �ن من عليها م�ج راخية ال�ت�ي ته�ي امل�ت
ا حول باماكو. ر كثافة سكانية وتطوًرا اقتصاد�يً نوبية األك�ث املنطقة الحج

�ن  ر لعام 2015 الذي تم التفاوض عليه ب�ي زا�ئ ح�ت� بعد اتفاق الحج
هادية(  ر الحج مالية )غ�ي �ن من حركات ال�تمرد السث تالف�ي حكومة مال�ي وا�ئ
م بوبكر كيتا  يس إبراه�ي من خالل الوساطة الدولية، أظهر الر�ئ
�ي باماكو ب�ماية دولية بفضل  والطبقة السياسية امل�تمركزين �ن
ا لتنفيذ أحكامه، ومل تكن هناك أي  برخان ومينوسما مياًل خفي�نً
ادة للسلطة، وإصال� قطاع األمن  ادة لتفعيل المركزية حج نية حج
�ي قوات األمن  �ن �ن �ن تم دم�ج امل�تمردين املسرح�ي �ي ح�ي ا، �ن كان ضعي�نً

امل�لية والوطنية ببطء. 

ما يتعلق بالدور البارز  ما ف�ي أدت اتهامات امل�سوبية والفساد، ال س�ي
�ن  ل كيتا، وكذلك املظامل االقتصادية والغضب من مذاب� املدني�ي لن�ج
�ي عامي 2019  ، إل� مظاهرات مناهضة لل�كومة �ن �ي وسط مال�ي �ن
يس امل�نك  و2020 أدت إل� االنقالب العسكري الذي أطا� بالر�ئ

املدرب من قبل فرنسا.  

�تمع  ويقول دبلوماسيون ومستشارون عسكريون ونشطاء من امل�ج
ء بالفساد، فاألموال  �ي باماكو إن اإلنفاق الدفاعي ُمبهم ومل�ي �ي �ن املد�ن
ر وأسل�ة أو لدفع  رات هليكوب�ت رات وطا�ئ املخصصة لشراء الطا�ئ
ا ما يعرقل  يوب خاصة، وغال�جً رواتب القوات تم ت�ويلها إل� حج
�ي إلدخال إدارة  هود ال�ت�ي يقودها االت�اد األورو�ج املسؤولون املاليون الحج

ريات والتوظيف والرواتب. )14( رقمية شفافة للمخزون واملش�ت

�تمعات، وضعف أو غياب قوات  �ن امل�ج كما أدت التوترات العرقية ب�ي
�ي املناطق امل�يطة إل� خصخصة األمن ب�كم الواقع  أمن الدولة �ن
�ي مال�ي  مع إنشاء ما يسمى بميليشيات "الدفاع عن النفس" �ن
هادية،  مات الحج � واله�ج ر الحماية من الفوصن وبوركينا فاسو، لتوف�ي
م�ن�ي أو العل�ن�ي  ر من األحيان مع التواطؤ الصن �ي كث�ي وقد حدث هذا �ن

لقوات األمن الوط�ن�ي املنهكة.

 Dan Na Ambassagou ماعة ، تم إلقاء اللوم عل� حج �ي مال�ي �ن
 ،Dozo الصيادون الذين يثقون باهلل"( املكونة من صيادي"(
�ن  وال�ت�ي أنشأها يوسف تولوبا لحماية مزارعي الدوغون ضد املقاتل�ي
، ، حيث  �ي �ن من الفوال�ن ع املتكررة ضد املدني�ي ، بسبب الفظا�ئ �ن هادي�ي الحج
�ي ذروتها إل� 8000 عضو، وتم  كان من املقدر أن يصل عدد األعضاء �ن
�ي عام 2019  ع السال� �ن رن ا من قبل الحكومة وأمرت ب�ن حلها رسم�يً
�ي قرية أوغوساغو،  بعد املذب�ة ال�ت�ي را� ض�يتها 157 شخًصا �ن
وال�ت�ي قال تقرير رسمي لبعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة 
�ي مال�ي )مينوسما( إنه تم "التخطيط  األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
موعة  دي دوزو، وال تزال امل�ج مها وتنسيقها" من قبل صا�ئ لها وتنظ�ي
�ي  زرة متكررة بعد عام �ن دي دوزو بم�ج ودة، فقد تم اتهام صا�ئ موحج
نفس القرية، كان ذلك بعد يوم من س�ب قوة الدولة املنتشرة 

لحماية السكان. )15(

ة  �ي مال�ي لتهد�ئ هود ال�ت�ي تبذلها الحكومة االنتقالية �ن زء من الحج ك�ج
�تمعية، التقى وزير املصالحة الوطنية، العقيد إسماعيل  اعات امل�ج رن ال�ن
�ي مارس/آذار  م دوزو تولوبا �ن واغي وهو أحد قادة االنقالب، بزع�ي

)16( . �ن 2021 ملناقشة سبل تعزيز التعايش وحماية املدني�ي

موعات أهلية  �ي عام 2015 تم تشكيل م�ج �ي بوركينا فاسو و�ن �ن
مسل�ة م�لية معروفة باسم Koglweogo )"الحراس"(، تتألف 
�تمعات امل�لية  ر من األغلبية العرقية Mossi، لحماية امل�ج إل� حد كب�ي
�ي ظل  ، وو�ن �ن من اللصوصية وسرقة املاشية وامل�تمردين املسل��ي
رن كومباوري.   يس بل�ي حالة عدم االستقرار ال�ت�ي أعقبت اإلطاحة بالر�ئ
كانت قوات األمن الرسمية سعيدة بالسما� لها بتول�ي زمام األمور 

�ي - مارس/آذار 2021)14(  مقابالت متعددة مع الكاتب، يناير/كانون الثا�ن
 )15(https://news.un.org/fr/story/2019/05/1042561
 )16(http://issh-edu.com/wp-content/uploads/2018/10/Rapport-de-synth%C3%A8se_ENQUETE-SUR-LA-SECURITE-PILOTEE-PAR-LES-

COMMUNAUTES-Asha.pdf
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ال�ت�ي ال تصل فيها موارد الشرطة والدرك، وحيث  املناطق  �ي  �ن
�ن  ا باملخاطر، واستخدامهم كمقدم�ي كان الوصول إليها م�فو�نً

للمخابرات. 

�ي ظل غياب شرطة م�لية، سرعان ما أصب�ت كوغلويوغو  �ن
ا ملس�  �ي قوي، وف�تً �ي البالد، مع دعم شع�ج ر ميليشيا مدنية �ن أك�ج
تهاد من  ر حكومية مقرها واغادوغو، - االحج رته منظمة غ�ي أحج
ل ت�قيق األمن البشري )ASHA(. )17( حيث يقدر عدد أفراد  أحج
موعات األمنية امل�لية ب�وال�ي 40 ألف عنصر، يقومون  هذه امل�ج
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illustrates is that the Islamist groups are not the only actors responsible for civilian fatalities, nor have 
they been the worst perpetrator in the last two years. 

As a result, the Sahel appears to be in a constant war stance from which it cannot get out and where 
on the contrary, the upsurge of violence remains uncontrolled.198 The EU and the international 
community have built their discourse around the idea that this uncontrolled violence will have 
important consequences for Europe. The Sahel region, it is argued, is facing destabilising migrations, 
potentially massive, leading to unprecedented population growth in almost all Sahelian states 
(Niger holds the world birth rate record).199 The response to criticism of the ineffectiveness of 
international (including EU) efforts on counter-terrorism has been to redouble efforts, through 
support for the G5 Sahel Joint Force, the creation of other regional initiatives (the Sahel Alliance and 
the Coalition for the Sahel) and a growing foreign military presence in the Sahel-Sahara. However, 
since security operations (be they international, regional or carried out by national governments) 
are based on a top-down interpretation of the situation, they respond to a division guided solely by 
the jihadist threat, rather than by a detailed understanding of the micro-local dynamics of 
challenges to modes of governance or appropriation of local resources. Consequently, the impact 
of the presence of armed groups responding to much greater social needs has been masked. By 

 

198  B. Charbonneau, 'Faire la paix au Mali: les limites de l'acharnement contre-terroriste', Canadian Journal of African 
Studies / Revue canadienne des études africaines, 2019. 

199  N. Normand, Pour un Sahel pacifique et prospère, Institut d'études de prospectives du monde méditerranéen, 2018. 

Figure 7 − Reported civilian fatalities in western Sahel (Burkina Faso, Mali and Niger), 
from direct targeting by type of attributed perpetrator, first half of each year, 2015-
2020 

Source: Prepared by José Luengo-Cabrera with data from ACLED (27 June 2020).  
N.B. data should be viewed as indicative, not definitive. See ACLED codebook for data caveats. 

�ي املناطق الريفية وشبه الحضرية، ويقومون باالعتقاالت،  بدوريات �ن
 ، �ن ان��ي ناء، ويقومون بم�اكمات األحداث الحج زون الس�ج وي�ت�ج
ر من وسط  زء كب�ي �ي حج وأصب�ت حركة أمنية شعبية حقيقية �ن
عت شعبيتها منذ أن أدى توسع  وغرب بوركينا فاسو، ولكن تراحج
�ن )JNIM( / الدولة  ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي عمليات حج
�ي 2017-2018 إل�  رى )ISGS( �ن �ي الص�راء الك�ج اإلسالمية �ن

ميع األطراف. )18( ماعي من حج تصاعد العنف الحج

 )17(https://www.voaafrique.com/a/un-haut-responsable-malien-rencontre-une-milice-accus%C3%A9e-d-exactions/5809360.html
 )18(https://noria-research.com/self-defence-movements-in-burkina-faso-diffusion-and-structuration-of-koglweogo-groups

)EPRS( رملانية األوروبية �ي وخريطة خدمة األب�اث ال�ج رسم بيا�ن
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�ن عل� إنفاذ القانون  م�ي وتؤكد منظمات حقوق اإلنسان أن القا�ئ
ا عن أعمال قتل  يفاقمون التوترات العرقية وهم مسؤولون أيصنً
�ي الغالب  واختفاء وتعذيب وانتهاكات لحقوق اإلنسان، استهدفت �ن

. �ن هادي�ي �ن الحج �ن بالت�الف مع اإلرهابي�ي ، املتهم�ي �ي قبيلة الفوال�ن

�ي مذب�ة را� ض�يتها ما ال  لويوغو �ن �ي عام 2019، تورطت كوحج  �ن
وم  رغو انتقاًما من ه�ج �ي قرية ي�ي �ي �ن يقل عن 49 من قبيلة الفوال�ن
ات نارية، كما وقعت حوادث تورط فيها  هاديون عل� دراحج شنه حج
مالية الغربية  �ي منطقة دوغون السث صيادو دوزو للدفاع عن النفس �ن

�ي الغالب. )19( ال�ت�ي تقع عل� الحدود مع مال�ي �ن

لويوغو بعد  يس روك مارك كابوري، الذي انتقد كوحج وقع الر�ئ
�ي عام 2020 يقدم الدعم لل�راس  رغو، عل� قانون �ن مذب�ة ي�ي
من  �ن للدفاع عن الوطن، ويتصن ، الذين ي�ملون اسم املتطوع�ي �ن امل�لي�ي
�ن من التدريب العسكري واملعدات والرعاية الص�ية  أسبوع�ي
ديدة. م بعض أعضاء كوغلويوغو إل� القوة الحج ودفع مكافآت، وانصن

نب  ر إل� الحفاظ عل� احتكار الدولة للقوة وت�ج لطاملا سعت الني�ج
إنشاء ميليشيات م�لية. ومع ذلك، كان للتوغالت ال�ت�ي قامت 
بها ميليشيات GATIA وDawsahak MSA بقيادة الطوارق 
�ي  امن مع العمليات الفرنسية ضد الدولة اإلسالمية �ن رن املالية بال�ت

�ي تمبكتو بمال�ي  دمر اإلسالميون نصب شهداء الفاروق �ن

 )19(https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/burkina-faso#4281e1
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�ي عام  ر �ن �ن مال�ي والني�ج �ي املمر الحدودي ب�ي رى )ISGS( �ن الص�راء الك�ج
ري  �ي منطقة تيالب�ي �ن �ن �ن الفوالني�ي 2018 عواقب مميتة عل� املدني�ي
همت القوات املسل�ة  ر الحدود، ا�تُ ر، ومع انتشار العنف ع�ج بالني�ج
ايد من عمليات القتل واالختطاف خار�ج  رن ا بعدد م�ت رية أيصنً �ي الني�ج
ال معظمهم من الطوارق  �ي ذلك اختفاء 102 رحج نطاق القانون بما �ن

�ي أبريل / نيسان 2020. )20(  ري �ن �ي منطقة تيالب�ي �ن �ن والفوالني�ي

، حيث ينشط  �ن بهت�ي هادية مسل�ة عل� حج ماعات حج ر حج ه الني�ج تواحج
مال  �ي سث رى )ISGS( �ن �ي الص�راء الك�ج م الدولة اإلسالمية �ن تنظ�ي
غرب البالد، عل� الحدود مع مال�ي وبوركينا فاسو، وينشط مقاتلون 

ريا  �ي �ي لني�ج �ي الشر�ت نو�ج �ي الركن الحج ماعة بوكو حرام �ن مرتبطون ب�ج
موعات دفاع عن النفس.  ا إنشاء م�ج وتشاد، حيث تم أيصنً

هادية املسل�ة ال يزال عل� رأس  ماعات الحج �ن أن القتال ضد الحج �ي ح�ي �ن
، فإن أي  �ن ها الدولي�ي أولويات دول الساحل الحنمس G5 وحلفا�ئ
ة  ًما ملعالحج ر تصم�ي راءات أك�ث �ي املنطقة سيتطلب إحج م �ن استقرار دا�ئ
�ي  دمات العامة واألمن �ن ما غياب الحن ذرية للصراع، ال س�ي األسباب الحج
�ي لقوات الدفاع واألمن الرسمية  ية، والسلوك العدوا�ن املناطق النا�ئ
وامليليشيات املت�الفة، والفساد وانعدام الفرص االقتصادية 

مية. والتعل�ي

 )20(http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-SANA-Report-Niger-FR.pdf, https://www.dw.com/en/niger-probe-
soldiers-executed-dozens-of-civilians/a-54828003
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�ي  �ز لثا ا لفصل  ا

ه حب التدخل العسكري ونتا�ئ

�ي قاعدة غاو قوة برخان ترحب بوفد سلطات من القوات املسل�ة ملنطقة الساحل �ن
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"مهما كلف ذلك"
عملية  من  األول�  األسابيع  �ي  �ن شارك  فرنس�ي  ضابط  صّر�   
�ي عام 2013: "لقد كانت معركة  �ي مال�ي �ن رفال، تدخل باريس �ن س�ي
ة )كان األمر أشبه بإطالق النار عل� األرانب(". مثل  ر متكاف�ئ غ�ي
�ي عام  �ي عام 2001 والعراق �ن �ي أفغانستان �ن التدخالت األمريكية �ن
2003، كانت مرحلة الدخول سهلة بشكل مخادع، عل� الرغم 

�ي األشهر الستة األول�. )1(  نود �ن �ن فقدوا 10 حج من أن الفرنسي�ي

رة  �ي شاحنات صغ�ي هاديون وم�تمردو الطوارق �ن  كان املقاتلون الحج
�ي تضاريس  وية الفرنسية، �ن �ن للقوة الحج ات نارية معرض�ي ودراحج

ر حول طرق ومسارات وسط مال�ي بدون تغطية.  قليلة الش�ج

يس الفرنس�ي فرانسوا هوالند ضغوط   لعدة أشهر، قاوم الر�ئ
�ي مال�ي حيث استول� امل�تمردون عل�  مؤسسته الدفاعية للتدخل �ن
ارية  هاديون عالمتهم الت�ج مدن تمبكتو وغاو وكيدال، وفرض الحج

القاسية من الحكم اإلسالمي. 

يس الفرنس�ي رأيه بعد سقوط كونا بتاريخ 10 يناير/  ر الر�ئ  غ�ي
وية،  �ي 2013 والتهديد الوشيك لقاعدة سيفاري الحج كانون الثا�ن
، مما قد يفت� الطريق إل� باماكو،  �ي وسط مال�ي يس�ي �ن آخر مدر�ج ر�ئ
�ي  ر شعبية وم�بطة معلقة بخيط رقيق �ن حيث كانت حكومة غ�ي

نود امل�تمردين.  رحمة الحج

لس  بي�نما كان امل�تمردون يخططون لالستيالء عل� كونا، أصدر م�ج
ا بناًء عل� طلب من فرنسا حث  األمن التابع لألمم املت�دة بيا�نً
ميع الدول عل� "تقديم املساعدة لقوات الدفاع واألمن  فيه حج
ل الحد من التهديد الذي تشكله املنظمات اإلرهابية  املالية من أحج

ماعات املرتبطة بها". والحج

لس  �ي اليوم التال�ي أصدر هوالند الذي اعتاد الحذر، أوامر واض�ة مل�ج �ن
الوزراء الداخل�ي للدفاع: "أوقفوا العدو، ساعدوا الحكومة املالية عل� 
رال  ا لألدم�ي "، وف�تً �ن إعادة السيطرة عل� البالد، ودمروا اإلرهابي�ي
�ي ذلك الوقت  كما  يس أركان القوات املسل�ة �ن يلود، ر�ئ إدوارد حج

زين لدى امل�تمردين  �ن امل�ت�ج ن الفرنسي�ي أمر قواته بالب�ث عن الرها�ئ
مان حمايتهم. )2( وصن

رفال امل�تمردين من معظم  �ي غضون شهر، طردت عملية س�ي �ن
بال أدرار دي  �ي حج مال و�ن �ي السث يوب �ن �ي حج وسط مال�ي ووضعتهم �ن
�ي  �ن القتال �ن نب�ي إفوغاس.  فروا من تمبكتو وغاو وميناكا، مت�ج
�ي أيدي  مالية �ن املناطق الحضرية وترك الفرنسيون بلدة كيدال السث
، الحركة الوطنية لت�رير أزواد، ربما بهدف  �ن الطوارق االنفصالي�ي
�ي املستقبل، مما أثار استياء حكومة باماكو  راء مفاوضات �ن إحج
�ن بم�اباة  نوب مال�ي الفرنسي�ي حيث اتهم العديد من مواط�ن�ي حج

الحركة الوطنية لت�رير أزواد. 

�ي تمبكتو وباماكو  تمت اإلشادة بهوالند كمنقذ من قبل الحشود �ن
ووعد: "ستبقى فرنسا معك طاملا يستغرق األمر، أي إل� أن يصب� 
األفارقة أنفسهم، من خالل AFISMA )بعثة الدعم الدولية 
( مستعدة لتول�ي زمام األمور منا ويمكننا  بقيادة أفريقية إل� مال�ي
رك أنه ليس دور فرنسا أن تبقى  ب أن أخ�ج االنس�اب ...  لكن ي�ج
منون األمن  �ن واألفارقة هم الذين سيصن ، ألن املالي�ي �ي مال�ي هنا �ن

والسيادة واالستقالل". )3(

زة" هذه طوياًل، نظًرا للضعف والفساد  مل تدم لحظة "املهمة املن�ج
�ي الدولة املالية، فقد ت�ّول التدخل الذي تم تنفيذه  �ن �ن املتأصل�ي
ة ملكاف�ة  ر متكاف�ئ راف من حرب خاطفة إل� حملة مفتوحة وغ�ي باح�ت
�ي وضع يسم� لها بتول�ي  ال�تمرد، ومل تكن القوات املالية واألفريقية �ن
�ي باماكو، بعد أن  زمام األمور، وأظهرت طبقة سياسية راضية �ن
راء  ياًل إلحج أنقذها الفرنسيون ومل تعد تشعر بخطر وشيك، مياًل ض�ئ
يسية ال�ت�ي ثبت أنها ضرورية.  إصالحات الحوكمة والالمركزية الر�ئ

�ي  �ي سنوات ال تزال عملية برخان الفرنسية، ال�ت�ي انطلقت �ن بعد ثما�ن
عام 2014، العمود الفقري الذي ال غ�ن� عنه للقتال ضد امل�تمردين 
�ي مال�ي إل�  ، فقد ت�ولت بعثة الدعم الدولية �ن �ي مال�ي �ن �ن املسل��ي
�ي تابع لألمم املت�دة،  ود مد�ن ر قوة لحفظ السالم وشرطة ووحج أك�ج

ر/كانون األول 2020)1(  مقابلة مع الكاتبة، ديسم�ج
�ي)2(  ، باريس، 2014، منشورات تايلوند�ي �ي مال�ي ، حرب فرنسا �ن �ن ان كريستوف نوت�ي مدون من حج
راير/شباط 2013؛)3(  �ي باماكو، 2 ف�ج  خطاب هوالند �ن

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/mali/mali-merci-papa-hollande-tombouctou-en-liesse-accueille-le-president-francais_216897.html  
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عرف باسم مينوسما )آلية األمم املت�دة املتكاملة متعددة األبعاد  �تُ
ر ت�تمتع  (، وهي قوة ثابتة إل� حد كب�ي �ي مال�ي لت�قيق االستقرار �ن
يس�ي  عل من الصعب ت�قيق هدفها الر�ئ بصالحيات م�دودة ت�ج

 . �ن �ي حماية املدني�ي امل�تمثل �ن

�ي  عل� الرغم من سنوات التدريب الفرنس�ي ومن قبل االت�اد األورو�ج
، وعل� الرغم من إنشاء  �ي مال�ي للقوات املسل�ة والدرك والشرطة �ن
موعة دول الساحل  ر الحدود من قبل م�ج ركة ع�ج قوة عسكرية مش�ت
ر قادرة عل� هزم وحدات  G5، إال أن القوات امل�لية ال تزال غ�ي

�ن بشكل سريع  �ن املتشددين واملتنقل�ي هادي�ي ا من الحج رة نسب�يً صغ�ي
. �ي فرنس�ي وي وأرصن بدون دعم حج

يس الفرنس�ي اآلخر، إيمانويل ماكرون، ووزيرة دفاع  ال يزال الر�ئ
�ي مال�ي إل� األبد، لكن ال�تمرد  بالده يقوالن إن فرنسا لن تبقى �ن
�تمعات واألعراق، كما  �ن امل�ج �ي صراعات ب�ي انتشر وأصب� متورًطا �ن
راها امل�لل املال�ي آدم تيام من معهد ماسيناعام  تنبأت دراسة أحج

)4(. 2017

�� خريطة الساحل االستٜحابات األمنية ��

Data Source: ACLED, the Pentagon and the French Military Forces
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اسة املالية منذ )4(  يس مفوضية االت�اد األفريقي. مدير االتصاالت للر�ئ يس املال�ي السابق ألفا عمر كوناري، عندما شغل منصب ر�ئ ، كان من كبار مساعدي الر�ئ آدم تيام، ص�في وم�لل سياس�ي
�ي مارس/آذار 2021.   روس كورونا 19 �ن �ي بسبب ف�ي  عام 2019، وتو�ن

https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2017/03/Centre-du-Mali-Enjeux-et-dangers-dune-crise-n%C3%A9glig%C3%A9e.pdf
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ة ر متكاف�ئ  �رب غ�ي
وم بري عن  ي املتعلق بم�اولة شن ه�ج راتي�ج بعد خطأهم االس�ت
عل امل�تمردين  ر واالستيالء عل� البلدات واملدن، األمر الذي حج طريق ال�ج
ا لقوة استكشافية  ا سهلة نسب�يً فيف أهدا�نً ذوي التسلي� الحن
ة.  ر املتكاف�ئ هاديون إل� الحرب غ�ي ، ت�ّول الحج �ن متطورة مثل الفرنسي�ي

مات كر وفر عل� قوات  بال واألدغال. وشنوا ه�ج �ي الحج حيث اختبأوا �ن
 ، يش الفرنس�ي والوط�ن�ي األمن الحكومية واألمم املت�دة وقواعد الحج
وانب الطرق ضد الدوريات العسكرية والقوافل  رات عل� حج �ي وتف�ج
ا من  �ن الناس".  واستخدموا مزي�جً ا ب�ي ستية، وشنوا "حر�جً اللوحج
بة. و"استندوا"  الرعب واإلكراه والحكم القاس�ي مكان الدولة الغا�ئ
ميع أن�اء  �ي حج ودهم �ن �تمعات لتوسيع نطاق وحج �ن امل�ج اعات ب�ي رن عل� ال�ن

ر. �ي بوركينا فاسو والني�ج وسط مال�ي و�ن

أفضل  لكن  هادية،  الحج القوات  م  لح�ج فيه  رقم موثوق  د  يوحج ال 
�ي عملية  التقديرات ضعيفة، وربما أقل من عدد القوات الفرنسية �ن

�ي عام 2020.  برخان، ال�ت�ي تزايد عديدها إل� 5100 �ن

ل عام 2021 أنه ربما  �ي أوا�ئ �ن �ن قدر كبار مسؤول�ي الدفاع الفرنسي�ي
ماعة  ل لحج �ن مختلف الفصا�ئ كان هناك 3000 مقاتل بدوام كامل ب�ي
�ن )JNIM( املرتبطة بالقاعدة وغريمها  نصرة اإلسالم واملسلم�ي
 ، �ي مال�ي رى )ISGS(  �ن �ي الص�راء الك�ج داعش، الدولة اإلسالمية �ن
ندون  ر، ويزيد امل�ج �ي بوركينا فاسو والني�ج ات �ن ولكن مع بضع امل�ئ
�ن إل� حوال�ي 5000 ك�د أقص�. هادي�ي �ن عدد الحج �ي أو مؤقت�ي ز�ئ بدوام حج

رن املخابرات الفرنسية نواة صلبة  مالية، تم�ي من هذه األرقام اإلحج صن
انب ذوي  �ن األحج هادي�ي من بضع العشرات معظمهم من القادة الحج
ريون، الذين ي�افظون عل� اتصال  زا�ئ ر منهم حج رة الطويلة، كث�ي �ج الحن
�ي أفغانستان / باكستان للقاعدة  ماعات �ن مع القيادات العاملية لل�ج
�ن  ر من "املشاة" امل�لي�ي ر بكث�ي وسوريا / العراق لداعش، وعدد أك�ج
�ي  نود املشاة"، املنتشرين بشكل عرصن بتدريب أقل، فهؤالء "الحج

م، لديهم أعل� معدل إصابات. )5( وليس بشكل دا�ئ

ماعة نصرة اإلسالم  راضها إل� أن قادة حج ر االتصاالت ال�ت�ي تم اع�ت تش�ي
ية واسعة النطاق من  �ن يتخذون إرشادات أيديولوحج واملسلم�ي
القيادة العليا للقاعدة حول أيمن الظواهري، لكنهم ي�تمتعون 
يتهم السياسية امل�لية وإدارة  راتي�ج �ي اس�ت رة �ن باستقاللية كب�ي
انب أعمال حرب العصابات، فإنهم يتبعون نه�ج  العمليات، إل� حج
�ن من  "القلوب والعقول" املصمم لكسب قبول السكان املدني�ي
�ي  خالل الحفاظ عل� شكل من أشكال النظام ونظام العدالة البدا�ئ
دمات العامة األساسية، حيث أن أهدافهم األولوية هي القوات  والحن
املسل�ة املالية والفرنسية ومينوسما، عل� الرغم من أن العديد 

ا. �ن أيصنً مات أصابت املدني�ي من اله�ج

رى  �ي الص�راء الك�ج عل� النقيض من ذلك، فإن الدولة اإلسالمية �ن
�ن  ر واستبدادية قامت بقتل املدني�ي )ISGS( هي منظمة عمودية أك�ث
مراًرا وتكراًرا لفرض قاعدة اإلرهاب، كما أكدته االستخبارات 
ب  �ن تفرضان ضرا�ئ موعت�ي . )6( كلتا امل�ج �ن ر حكومي�ي راء غ�ي الغربية وخ�ج
اضعة لسيطرتهما ويعتقد أنهما  �ي املناطق الحن "زكاة" عل� السكان �ن
ال  �ي م�ج رامية العاملة �ن تفرضان خّوة مالية عل� العصابات اإلحج
ل املرور  تهريب املخدرات والسلع واألسل�ة واألشخاص من أحج

اآلمن. 

�ن )JNIM( صندوق  ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي كما تمتلك حج
رية إنها  زا�ئ ن. قالت السلطات الحج دات أخذ الرها�ئ حرب من عا�ئ
�ي أكتوبر / تشرين  زًءا من دفع فدية من صفقة تمت �ن ردت حج اس�ت
�ن  ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي به حج ت بموحج األول 2020 أفرحج
�ي  �ن والعاملة   ، سيس�ي سوميال  املال�ي  املعارض  السياس�ي  عن 
�ن مقابل إطالق  �ن وإيطالي�ي رون�ي �ي ب�ت �ي الفرنسية صو�ن ال اإلنسا�ن امل�ج
�ن  هادي�ي �ن الحج السلطات املالية سرا� ما يصل إل� 200 من املقاتل�ي
رى  �ي الص�راء الك�ج . )7( وورد أن الدولة اإلسالمية �ن �ن ون�ي املس�ج
م الذهب  �ي عام 2019 أعلنت عن سيطرتها عل� مناحج )ISGS( �ن
ريات األسل�ة عن طريق بيع  �ي بوركينا فاسو ، وتمويل مش�ت �ن

الذهب. )8(

�ي ومارس/آذار 2021)5(  مقابالت مع الكاتب، يناير/كانون الثا�ن
راير/شباط ومارس/آذار 2021)6(  �ي وف�ج مقابالت مع الكاتب، يناير/كانون الثا�ن
 )7(https://www.middleeasteye.net/news/algeria-mali-ransom-hostages-militants
 )8(https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina-faso/282-reprendre-en-main-la-ruee-vers-lor-au-sahel-central, https://www.reuters.com/

article/us-gold-africa-islamists-special-report/special-report-how-jihadists-struck-gold-in-africas-sahel-idUSKBN1XW11F
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�ن املقدرة للعمليات  هادي�ي ا أعداد القتل� الحج تنشر فرنسا أحيا�نً
ر األرقام  �ي أك�ث . و�ن مال�ي نب "تعداد القتل�" اإلحج الفردية ولكنها تت�ج
ية  ارحج نة الشؤون الحن يس لحج موالً، قال كريستيان كامبون، ر�ئ سث
نته تلقت إحاطة من  ، إن لحج لس الشيوخ الفرنس�ي والدفاع بم�ج
�ن 1200 و1500 من مقاتل�ي العدو  يش بأنه تم "قتل" ما ب�ي الحج
ا.  ومل يتض� ما إذا كان  ا فرنس�يً ند�يً منذ عام 2014 مع فقدان 55 حج
ا من خالل  �ي الضربات الفرنسية أم أيصنً الرقم يغطي فقط القتل� �ن
  )9(  .G5 العمليات ال�ت�ي قامت بها القوات املالية وقوات الساحل

�ن  ماعت�ي راء مخابرات فرنسيون وأفارقة أنه لدى كلتا الحج يؤكد خ�ج
ا إل� غانا  نو�جً �ن طموحات لتوسيع نطاق نشاطهما حج املتشددت�ي
ا منهما  د دليل عل� أن أ�يً ، إال أنه ال يوحج �ن وساحل العا�ج وتوغو وبن�ي

رية. �ي هادية الني�ج لديه روابط عملياتية مع بوكو حرام، الحركة الحج

هاديون، ي�تم استبدالهم بسرعة، وليس  قتل مقاتلون حج عندما �يُ
نيد،  احات العسكرية الفرنسية تمنع الت�ج ر إل� أن الن�ج هناك ما يش�ي
رف املسؤولون الفرنسيون واملاليون. "ما يهمنا هو ت�ييد  كما يع�ت
: "لديهم  رات". قال مسؤول فرنس�ي الرؤساء ومهندس�ي املتف�ج
اصة  مة إضافية ويصعب استبدالهم". استطاعت القوات الحن ق�ي
رات مروحية قتل عبد املالك دروكدال،  �ن طا�ئ الفرنسية عل� م�ت
�ي بالد املغرب اإلسالمي،  ري التاريخي للقاعدة �ن زا�ئ املؤسس الحج
�ي يونيو/حزيران 2020 بناًء عل� تعاون  مال مال�ي �ن �ي عملية بسث �ن
ماعة  د العسكري لحج تل أيضا القا�ئ . و�تُ �ي فرنس�ي أمريك�ي استخبارا�ت
�ن )JNIM( باه أغ موس�، وهو عقيد سابق  نصرة اإلسالم واملسلم�ي
�ي غارة شنتها مروحيات وقوات خاصة فرنسية  ، �ن يش املال�ي �ي الحج �ن

�ي 2020. ر/تشرين الثا�ن �ي نوفم�ج رة �ن عل� شاحنته الصغ�ي

يش الفرنس�ي  شّكك مسؤول أمريك�ي سابق، عمل عن كثب مع الحج
هادية كانت  ل بأن الحركة الحج راض القا�ئ �ي االف�ت �ي مكاف�ة اإلرهاب، �ن �ن
�ي كل  ديدة �ن مثل الهيدرا - الثعبان األسطوري الذي ي�نّمي رؤوًسا حج

مرة ي�تم قطع رأسه. 

"أنا أكره تشبيه الهيدرا. هذه ليست منظمات هرمية منظمة 
ية، فما ي�دث  ميع بنفس األيديولوحج م فيها الحج رن ومنضبطة يل�ت
عندما تقطع رأًسا هو أنها يمكن أن تؤدي إل� الشقاق أو زيادة 

رة أقل ويمكن  � مع خ�ج موعة، أو إل� بديل أد�ن التنافس داخل امل�ج
�ن والحكومات امل�لية،  ر املقاتل�ي �ن غ�ي أن تفت� مساحة للمفاوضات ب�ي

ولت�تمكن وكاالت اإلغاثة لرعاية شعوبها."

راطورية الفرنسية إذا قضي�تم عل� نابليون أو أملانيا إذا  ل اإلم�ج "تخ�يّ
قضينا عل� هتلر." )10(

كانت منطقة الساحل لعدة سنوات استثناًء ل�نمط الحرب الضروس 
نوب آسيا. لكن عل�  �ي الشرق األوسط وحج �ن القاعدة وداعش �ن ب�ي
، فقد  �ن رك�ي �ي بعض األحيان ضد األعداء املش�ت الرغم من تعاونهما �ن
الفات  ا بعضهما البعض عل� الحن هاديتان أيصنً قاتلت الحركتان الحج
�ي  ل عام 2020 �ن �ي أوا�ئ ية العميقة. وقع القتال األشد �ن األيديولوحج
ات من الض�ايا. )11( ، حيث تم اإلبالغ عن عدة م�ئ مال شرق مال�ي سث

رة طويلة أنه  صّر� مسؤولون فرنسيون وغربيون آخرون منذ ف�ت
�ي منطقة  هادية �ن ماعات الحج �ن الحج ود صالت ب�ي د دليل عل� وحج ال يوحج
�ي فرنسا  الساحل وأعمال إرهابية يقوم بها مسلمون متطرفون �ن
�ي برخان تمت  �ي أوروبا. قال ضباط سابقون �ن �ي أي مكان آخر �ن أو �ن
مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير إنهم مل يكونوا عل� علم بأي صلة 
ي  ارحج يس  االدارة العامة لألمن الحن من هذا القبيل، ومع ذلك قال ر�ئ
راير/شباط  �ي ف�ج �ي خطاب عل�ن�ي نادر �ن ، �ن �ي )DGSE(، برنارد إيم�ي
 ، �ن ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي م حج ، زع�ي 2021 إن إياد أغ غال�ي
�ي خلي�ج غينيا باإلضافة إل� هدف شن  كان يتابع خطًطا للتوسع �ن

�ي أوروبا. )12( �ي الغرب وخاصة �ن مات �ن ه�ج

يس ماكرون إل� تعزيز الدعم  ، سعى الر�ئ �ن بعد ذلك بأسبوع�ي
ا آغ غال�ي وأمادو  رخان، وصنف عل�نً �ي فرنسا ل�ج ل �ن �ي املتضا�ئ الشع�ج
، عل�  �ي وسط مال�ي ر نشاًطا �ن بهة ت�رير ماسينا األك�ث م حج كوفا، زع�ي
�ن "قطع رؤوسهم"، و ت�دث عن التهديد  �ن يتع�ي �ن إرهابي�ي م�ي أنهما زع�ي

لبقية غرب أفريقيا. 

راير/شباط 2021)9(  مؤتمر ص�في بالفيديو مع السيناتور كامبون، 9 ف�ج
�ي 2020)10(  ر/كانون الثا�ن مقابلة مع الكاتب، نوفم�ج
مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)11( 
 )12(https://www.defense.gouv.fr/content/download/605407/10176821/file/20210201_COMEX%20CT_DISCOURS%20DGSE.pdf
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الحكومات ال�ت�ي تم إنقاذها
�ي فرنسا حول أصول الصراع وما  م أو قمع اآلراء املعارضة �ن تم لحج
ره النقاد الطبيعة العدوانية للدولة املالية.  تم فصل لوران  اعت�ج
ية والذي  ارحج �ي وزارة الحن �ي الشؤون اإلفريقية �ن وت، املتخصص �ن بي�ج
�ي عام 2011. وكتب  �ي مال�ي �ن طر بشأن فساد الدولة �ن أثار ناقوس الحن
�ي مال�ي  �ي مقال لص�يفة لوموند، بعد االنقالب العسكري �ن وت �ن بي�ج
�ي حالة  عام 2020، "املأساة هي أن فرنسا ال تزال ح�ت� يومنا هذا �ن
�ن ديكورب،  �ي منطقة الساحل". )13( تم استدعاء إيفل�ي إنكار للواقع �ن
�ي عام 2018 بعد أن  �ي باماكو بشكل مسبق �ن رة الفرنسية �ن السف�ي

يس كيتا واشتبكت مع قادة برخان. )14( انتقدت الر�ئ

منذ بدء العمل العسكري، كان النه�ج الفرنس�ي هو إعطاء األولوية 
نب االضطرار  املطلقة ملكاف�ة اإلرهاب ودعم الحكومة املالية مع ت�ج

إل� ت�مل املسؤولية عن إخفاقاتها وانتهاكاتها.

طاب الرسمي أن فرنسا تدعم الدولة املالية بناًء  ومع هذا يبقى الحن
�ي  هادي وليس لديها سلطة أو ترغب �ن عل� طلبها ضد اإلرهاب الحج
�ي منطقة الساحل، مما سيفت� أمامها اتهامات  �ي �ن ز�ئ إدارة الحكم الحج
�ي مال�ي  �ن نشطاء املعارضة �ن ديد املنتشرة بالفعل ب�ي باالستعمار الحج

وبوركينا فاسو.

�ي برخان. "ن�ن  "ن�ن هنا ملكاف�ة اإلرهاب، "صّر� ضابط سابق �ن
�ي الحكم". )15(  ال نتدخل �ن

�ي منطقة  رة طويلة �ن ر ي�تمتع بخ�ج وصّر� دبلوماس�ي فرنس�ي كب�ي
رام  انب القيام به مع اح�ت الساحل أن هناك حدوًدا ملا يمكن لألحج
�ي االصطدام بمنطق  سيادة وثقافة تلك الدول. وقال: "نس�تمر �ن
السيادة وعدم التدخل".  من ناحية أخرى، ال يمكنك املطالبة 
�ي النظام  �ي نفس الوقت التدخل �ن باالستقالل وعدم التدخل و�ن

�ي التعيينات. )16( �ي و�ن القضا�ئ

 )13(https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/08/27/au-mali-la-france-est-encore-et-toujours-dans-le-deni-face-aux-realites-
saheliennes_6050093_3212.html#xtor=AL-32280270

 )14(https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/06/l-ambassadrice-de-france-au-mali-rappelee-prematurement_5351257_3212.
html#xtor=AL-32280270 

�ي منطقة الساحل، باريس 2020 ا عل� مارك أنطوان بوروز دو مونلو، حرب خاسرة، فرنسا �ن ، اطلع أيصنً
ر/كانون األول 2020)15(  مقابلة مع الكاتبة، ديسم�ج
�ي 2020)16(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)17( 

ع املزعومة ال�ت�ي  ل املسؤولون الفرنسيون عن الفظا�ئ عندما ُس�ئ
النفس،  الدفاع عن  أو ميليشيات  املسل�ة  القوات  ارتكبتها 
�ي سرية مع حكومات منطقة  قالوا إنهم يناقشون هذه القضايا �ن
�ي اإلبالغ بانتظام  ا إل� دور مينوسما �ن رون أيصنً الساحل. لكنهم يش�ي
�ي التدريبية  عن انتهاكات حقوق اإلنسان، وبعثة االت�اد األورو�ج
نود والدرك  �ي تدريب الحج �ي لبناء القدرات �ن وبعثة االت�اد األورو�ج
، ومسؤولية السلطات  �ي الدول�ي والشرطة عل� القانون اإلنسا�ن

�ي الت�قيق ومتابعة االنتهاكات.  املالية �ن

رنا  رهم عن مدى سوء تفك�ي "نضغط عل� السلطات امل�لية ونخ�ج
�ي )قوات الدفاع عن النفس(، كما تفعله األمم املت�دة وبعض  �ن
الشركاء اآلخرين. لكننا ال نتعامل مع امليليشيات بأنفسنا، فن�ن 
يًدا املخاطر ال�ت�ي تتعرض لها حقوق  �ي نفس املنطقة، وندرك حج لسنا �ن
ع". وقال مسؤول فرنس�ي إن هذه  اإلنسان وإمكانية ارتكاب الفظا�ئ
ًرا إل� خطورة  ًما من سيطرة خالقها، مش�ي املخلوقات تفلت دا�ئ

ع.  مات االنتقامية والفظا�ئ دورات اله�ج

�ي وزارة الدفاع املالية،  ل عن الغموض والفساد �ن وباملثل، عندما ُس�ئ
يًدا مشكلة "األشخاص عديمي  قال املسؤول إن باريس تدرك حج
ور  رة املتعلقة بأحج ط�ي ر الذين يطعمون الوحش"، واملشاكل الحن م�ي الصن
�ي واألمم املت�دة للمساعدة  هود االت�اد األورو�ج نود.  وأشار إل� حج الحج
ريات واملرتبات.   �ي إدخال أنظمة رقمية حديثة لحفظ املخزون واملش�ت �ن
يش فرنس�ي  ر". وصّر� املسؤول" إن عملنا ك�ج "إنه مصدر قلق كب�ي
لة حاسمة  ، لكننا نرى أن هناك أس�ئ �ي ركز عل� املستوى العمليا�ت ي�ت
�ي القيادة  س�ت�ي والثقة �ن م اللوحج نود، والتنظ�ي تتعلق بدفع رواتب الحج

مية ". )17( وال�ت�ي تعود إل� مشاكل هيكلية وتنظ�ي

ر ارتياًحا ملرونة  ح�ت� وقت قريب، كان املسؤولون الفرنسيون أك�ث
ر من قلقهم  ر الضعيفة أك�ث حكومات مال�ي وبوركينا فاسو والني�ج
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ه قصورها الواض�ة، فالقدرة اإلدارية والقدرة عل� تقديم  من أوحج
�ي هذه البلدان م�دودتان ح�تمًا، حيث ال يزيد عدد  دمات العامة �ن الحن
�ن لكل 1000  �ي هذه البلدان عن 5 موظف�ي �ن �ن �ن العمومي�ي املوظف�ي

�ي السويد.  �ي فرنسا و 138 �ن مواطن مقارنة بـ 89 �ن

دمات  وأدركت باريس أن إصال� الحكم وتوسيع نطاق الدولة والحن
  ، �ن هادي�ي العامة أمران حاسمان لتعزيز املكاسب العسكرية ضد الحج
ومن ثم فقد دفعت بسلسلة من املبادرات املتداخلة إلشراك 
�ي ت�قيق االستقرار  �ن ليس فقط �ن �ن والدولي�ي الشركاء األوروبي�ي
يش وقوات األمن الداخل�ي وبناء القدرات اإلدارية، ولكن  وتدريب الحج
رها  �ي املساعدة عل� "عودة الدولة" إل� املناطق ال�ت�ي تم تطه�ي ا �ن أيصنً

�ي الت�نمية االقتصادية. ، و �ن �ن من امل�تمردين املسل��ي

�ي ت�ليل  �ي مؤسسة راند، �ن ر �ن ، عامل سياس�ي كب�ي �ن كتب مايكل شورك�ي
 : �ي مال�ي ع للعقيدة الفرنسية املتعلقة بمكاف�ة ال�تمرد �ن تاريخي را�ئ
ية الفرنسية من نفس التناقضات الداخلية  راتي�ج �ي االس�ت "تعا�ن
رة ما بعد  �ي ف�ت ال�ت�ي طبقت عل� العديد من التدخالت العسكرية �ن
رات  ا� العمليات الفرنسية عل� التغي�ي االستعمار". "يع�تمد ن�ج
ر من األحيان، تؤدي أفعالها  �ي كث�ي السياسية ال�ت�ي ترفض فرضها، و�ن
يس�ي للصراع." )18( عل� إدامة النظام السياس�ي الذي هو امل�رك الر�ئ

�ي  �ي يناير/كانون الثا�ن بعد عام من إعالنه عن "طفرة عسكرية" �ن
�ن من خالل تعزيز عملية برخان  هادي�ي 2020 للرد عل� تقدم الحج
راير/ �ي ف�ج اصة تاكوبا، دعا ماكرون �ن وتشكيل فرقة عمل القوات الحن

ديدة وطاقة  ة مدنية" لتطبيق سياسة حج شباط 2021 إل� "موحج
م  مالية الستعادة سيادة القانون والشرطة امل�لية والص�ة والتعل�ي

�ي املناطق امل�يطية. )19( وخدمات التوظيف �ن

�ي  انب االت�اد األورو�ج ًرا من حج هًدا كب�ي رى، سيتطلب ذلك حج كما س�ن
�ي إعادة  �ن اآلخرين ووكاالت الت�نمية للمساعدة �ن والشركاء الدولي�ي
�تمعات امل�طمة.  كما سيتطلب إرادة سياسية  بناء املؤسسات وامل�ج
ر وبوركينا فاسو.  �ي الني�ج ردد فقط �ن �ي مال�ي وت�ت كانت مفقودة بشدة �ن
وهذا بدوره قد يتوقف عل� تهديد حقيقي بس�ب الدعم إذا مل 

تت�قق اإلصالحات املوعودة.

 )18(https://tnsr.org/wp-content/uploads/2020/11/TNSR-Vol-4-Issue-1-Shurkin.pdf
 )19(https://www.vie-publique.fr/discours/278631-emmanuel-macron-16022021-terrorisme امينا خطاب ماكرون بعد قمة ن�ج
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رهانات أوسع لفرنسا
ية  راتي�ج يون فرنسيون إن هناك قضايا اس�ت راتي�ج راء اس�ت يقول خ�ج
�ي منطقة الساحل، بصفتها قوة  �ي تدخل فرنسا �ن أوسع عل� امل�ك �ن
لس األمن التابع لألمم املت�دة، ودولة  �ي م�ج م �ن نووية، وعضو دا�ئ
دة لالستقالل  رى، وقا�ئ موعة الدول الصناعية السبع الك�ج �ي م�ج �ن
�ي  �ن الفشل  ت�مل  باريس  تستطيع  ال   ، �ي األورو�ج ي  راتي�ج االس�ت
لفية" ألفريقيا الفرنكوفونية. حيث إن مصداقية  "ساحتها الحن
�ن القوى العظمى، ال  الدولة عل� امل�ك وسط احتدام املنافسة ب�ي

�ن وروسيا وتركيا. ما مع الص�ي س�ي

�ي بلدان الساحل الثالثة الوسطى خفيفة  مصالحها االقتصادية �ن
رة باستثناء تعدين  ارة واالست�ثمارات الكب�ي ا - القليل من الت�ج نسب�يً
ر، الذي يوفر حوال�ي ثلث الوقود مل�طات الطاقة  �ي الني�ج اليورانيوم �ن
ة من الكهرباء الفرنسية. ومع ذلك،  �ي املا�ئ النووية ال�ت�ي تولد 70 �ن
�ي الدول  ر �ن ر بكث�ي فإن لدى فرنسا مصالح اقتصادية وسياسية أك�ج
�ي تشاد، حيث  ية �ن راتي�ج �ي غرب إفريقيا، ومصل�ة اس�ت الساحلية �ن
ميع العمليات  ا لحج ا حيو�يً موقع مقر عملية برخان الذي يعد مركرنً

�ي إفريقيا.   العسكرية الفرنسية �ن

اإلرهابية  مات  اله�ج من  ة  ملوحج تعرضت  لدولة  يمكن  ال  كما 
�ي 2015-2016، وحيث  �ي شوارع باريس ونيس �ن اإلسالمية �ن
تظل اإلسالموية السياسية قضية م�لية شديدة الحساسية، أن 
�ي  �ي منطقة الساحل �ن �ي سنوات من التدخل �ن تت�مل نهاية ثما�ن
، فقد يفسر ذلك  �ن هادي�ي �ن الحكومات امل�لية وامل�تمردين الحج تسوية ب�ي
انب  سبب إصرار ماكرون عل� إبعاد فرنسا عن أي م�اولة من حج

�ي منطقة الساحل للتفاوض مع قادتهم. ها �ن حلفا�ئ

. عندما ينخرط  �ن اه�ي �ي كال االت�ج ة تعمل �ن ومع ذلك فإن هذه الح�ج
د  �ي حرب مزايدة بدعوات إلغالق املساحج السياسيون الفرنسيون �ن
ريد  انب، وت�ج مة األحج معيات اإلسالمية، وطرد األ�ئ الراديكالية والحج
نسيتهم الفرنسية، وإغالق  �ن من حج نسية املدان�ي ي الحج مزدوحج
ل،  رن �ي امل�ن م �ن ر النظامية، وحظر التعل�ي اصة غ�ي املدارس اإلسالمية الحن
امعات واألماكن العامة، فهذا يؤثر  �ي الحج اب �ن وحظر ارتداء الح�ج
د عملية  �ي منطقة الساحل.  كما الحظ قا�ئ عل� صورة فرنسا �ن

دل حول  رال مارك كولرويت، مع ت�فظ عسكري، "الحج �ن برخان، الحج
، ليس م�ايًدا مع  ار�ج �ي الحن �ي فرنسا، مع تداعياته �ن اإلسالموية �ن

�ي بلد ذي دين وثقافة إسالمية". )20( ري �ن عملية فرنسية ت�ج

، فإن صراع الساحل هو حرب ال تستطيع فرنسا أن تكسبها  وبالتال�ي
ا، لكنها ال تستطيع ت�مل خسارتها.  قال ميشيل فوتشر،  عسكر�يً
يوسياسية الذي قدم املشورة لوزراء  �ي الشؤون الحج ر املخضرم �ن ب�ي الحن
رو�ج لكننا ال  : "الحقيقة هي أننا نريد الحن �ن ية فرنسا السابق�ي خارحج
هة وتمرير  رو�ج من خط املواحج نعرف كيف". "الت�دي هو كيفية الحن

لفية." )21( �ي الحن العصا لآلخرين، مع البقاء هناك �ن

ذكر بشأن العمل العسكري  ا �يُ رملان الفرنس�ي عموًما رأ�يً ال يملك ال�ج
يس إرسال قوات عسكرية دون استشارة  ، ويمكن للر�ئ ار�ج �ي الحن �ن
ية  ارحج لس التشريعي، الذي ال يسيطر عل� تمويل العمليات الحن امل�ج
ًرا بمناقشةي  لس الشيوخ أخ�ي إال بعد أربعة أشهر. فعندما قام م�ج
راء تصويت، كان  راير/شباط 2021 دون إحج �ي ف�ج مسألة برخان �ن
ر  لة األك�ث هناك دعم واسع من األحزاب للعملية وكانت األس�ئ
أهمية تدور حول عدم كفاية الدروع الواقية للمركبات العسكرية 

ونقص املروحيات الحديثة.

السناتور كامبون، الذي بدأ النقاش، يشعر بالقلق من أن التسوية 
السياسية للصراع قد تستغرق سنوات أو عقوًدا عديدة.  "هل 

 )20(http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20201207/affetra.html
�ي 2020)21(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن

ر �ي الني�ج وية لحصن ماداما �ن صورة حج
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سنضطر إل� البقاء هناك طوال ذلك الوقت مع اآلالف من القوات 
�ي الظروف الحالية؟" سأل وزيرة القوات املسل�ة  العسكرية و�ن
فلورنس بارل�ي بوضو�.  وأشار إل� أن غالبية الرأي العام يعارض 
هون  لس الشيوخ يواحج ، وقال إن أعضاء م�ج �ي مال�ي اآلن البقاء �ن
�ن هناك.   ايدة من ناخبيهم حول سبب بقاء الفرنسي�ي رن لة م�ت أس�ئ
يتنا السياسية ون�دد أهدافنا بطريقة  راتي�ج ع اس�ت ب أن نراحج "أال ي�ج

ة لذلك؟" )22( ف انتشارنا نتي�ج ر واقعية ونك�يّ أك�ث

ية خرو�ج  راتي�ج رقبون اس�ت يعتقد املسؤولون الفرنسيون أنهم ي�ت
رية إل� القوة  ي ملعظم العمليات ال�ج م تدري�ج ية من خالل تسل�ي ز�ئ حج
�ي عام 2017، وإل�  موعة G5 الساحل ال�ت�ي تم إنشاؤها �ن ركة مل�ج املش�ت
يوش وطنية ُمعاد تدريبها ومدربة بشكل أفضل. وستواصل  حج
وي واالستخبارات واملراقبة واالستطالع  فرنسا تقديم الدعم الحج
اصة واملرافقة عل� األرض، وسيقوم االت�اد  ومساعدة القوات الحن
يه، فضاًل عن دعم بناء قوات  �ي بتكثيف التدريب والتوحج األورو�ج
األمن املدنية وبناء الدولة، وستقوم بعثة األمم املت�دة املتكاملة 
�ي مال�ي )MINUSMA( بتوسيع  املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
اعات امل�لية وبناء الدولة.  رن �ن ودعم حل ال�ن قدرتها عل� حماية املدني�ي

ركة قوة مش�ت

 )22(http://videos.senat.fr/video.2058482_60081be13b1d5.audition-de-mme-florence-parly-ministre-des-armees-sur-l-operation-barkhane

، ترفض  �ن هادي�ي �ن الحج �ي الداخل أو ب�ي ة �ن نب إثارة توقعات خاط�ئ لت�ج
دول زم�ن�ي للت�ول أو إنهاء عملية برخان. ومع  الحكومة ت�ديد أي حج
ذلك، ي�رص ماكرون عل� اإلشارة إل� نقطة ت�ول قبل االنتخابات 

اسية الفرنسية عام 2022.  الر�ئ

رملانية  �ي الشهادة ال�ج دول زم�ن�ي مماثل �ن رال كولرويت إل� حج �ن أشار الحج
لس الشيوخ:  ر/كانون األول 2020، حيث قال ألعضاء م�ج �ي ديسم�ج �ن
ب أن  ، ي�ج ء سياس�ي �ي رو�ج هو فوق كل سث �ن أن طريق الحن �ي ح�ي "�ن
�ي الديمقراطي(  يكون مرتبًطا باح�تمال نهاية االنتقال )إل� الحكم املد�ن
ابية، ومع  ة إي�ج �ي بداية 2022، وهو األفق امل��تمل لنتي�ج �ي مال�ي �ن �ن
مي  ذلك، ما زلت مقتنًعا أنه بدون برخان، سيكون االستقرار اإلقل�ي

موضع إعادة نظر سريعة". 

ود  �ي برخان إنه يتوقع أن ينخفض الوحج ر سابق �ن صّر� ضابط كب�ي
�ي عام  ا من العدد الحال�ي البالغ 5100 �ن الفرنس�ي إل� النصف تقري�جً
لسات خاصة أنهم يهدفون  �ي حج 2022.  ويؤكد مسؤولو الدفاع �ن
رة  �ي منطقة الساحل بعد ف�ت ديد للعمل �ن م عسكري حج إل� تقس�ي

انتقالية من ثالث إل� خمس سنوات.

ركة، تقدًما  د القوة املش�ت ر، قا�ئ رال أومارو ناماتا من الني�ج �ن ق الحج ح�تّ
�ي ت�ويل الوحدات الوطنية ذات القدرات املختلطة إل� قوة قتالية  �ن
ركة )بوراسك،  ندي نفذت عمليات مش�ت يصل قوامها إل� 6000 حج
�ي املناطق الحدودية ت�ت قيادة متكاملة  الكسوف، ساما 1 و 2( �ن
�ي  وي فرنس�ي وبريطا�ن نب مع القوات الفرنسية وبدعم حج ا إل� حج ن�جً حج
�ي 2020- �ي الوقت الحقيقي �ن �ي أمريك�ي �ن ودنمارك�ي ودعم استخبارا�ت

�ي نيامي،  رك للمنطقة الوسطى �ن يس�ي املش�ت 2021.  ففي املقر الر�ئ
�ن مع ضباط  هم الفرنسي�ي انب نظرا�ئ لس ضباط أمريكيون إل� حج ي�ج

.G5 موعة الساحل ر ومال�ي وقيادة م�ج من الني�ج

�ي عملية بوراسك  يًدا �ن ري حج �ي ندي ني�ج ر من 1000 حج كان أداء أك�ث
رى )ISGS( بمنطقة  �ي الص�راء الك�ج ضد مقاتل�ي الدولة اإلسالمية �ن
ا  ند�يً �ي أواخر عام 2020. وشارك حوال�ي 900 حج ليبتاكو الحدودية �ن
ا من  ا مع عدد مماثل تقري�جً ا مال�يً ند�يً من بوركينا فاسو و850 حج

�ي  �ي مال�ي �ن �ي منطقة موب�ت�ي �ن �ي عملية الكسوف �ن �ن �ن نود الفرنسي�ي الحج
ندي تشادي  يد وصول 1200 حج رن �ي 2021.   وس�ي يناير/كانون الثا�ن
اورة للمنطقة الحدودية  ر، امل�ج را، الني�ج �ي ت�ي �ن م�تمركزين �ن م�تمكن�ي
ركة.  لكنهم  ل عام 2021، من قدرة القوة املش�ت �ي أوا�ئ الثالثية �ن
�ن  نود تشادي�ي �ن بعد اعتقال حج ة مع السكان امل�لي�ي بدأوا بداية سي�ئ
�ي كال البلدين. عل� خلفية عدة حوادث اغتصاب أكدتها السلطات �ن

بعد سنوات من الكفا� بمركبات ثقيلة معرضة لالنهيار، أصب� 
يش املال�ي اآلن وحدة استطالع واستقصاء مشاة خفيفة  لدى الحج
ات  هزة بنوع شاحنات البيك أب والدراحج �ي فرنسا وم�ج مدربة �ن
ر قدرة عل� الحركة  علها أك�ث هاديون، مما ي�ج النارية ال�ت�ي يستخدمها الحج
وانب الطرق،  ن والقنابل املزروعة عل� حج والذكاء وأقل عرضة للكما�ئ
اصة  نب مع القوات الحن ا إل� حج ن�جً �ي امليدان حج وهذا يمّكنهم من العمل �ن
.)Task Force Takuba( الفرنسية واإلستونية من فرقة تاكوبا
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يع لكون  يشعر املسؤولون الفرنسيون واألمم املت�دة بالتش�ج
مات امل�تمردين عل� قواعدهم،  القوات املالية تقاوم اآلن وتصد ه�ج
�ي السابق يرتعدون أو يهربون،و لكن ال تزال قوات الدفاع  بي�نما كانوا �ن
يش بوركينا فاسو،  انب حج املالية الحلقة األصغر واألضعف، إل� حج
ر  موعة العرقية موس�ي )Mossi( غ�ي �ي الغالب من امل�ج الذي يتكون �ن
مالية ال�ت�ي يسكنها الفوالنييون  �ي املناطق السث الحريصة عل� العمل �ن

�ي برخان. ر خدم مؤخًرا �ن ا لضابط فرنس�ي كب�ي �ي الغالب، وف�تً �ن

دمات  ر من العمل،  فهي تفتقر إل� الحن ال يزال أمام قوة G5 الكث�ي
انيتها  رن اصة بها. وي�تم تمويل م�ي ستية والوقود واملعدات الحن اللوحج
ر من قبل مرفق السالم األفريقي التابع  ح�ت� اآلن وإل� حد كب�ي
رة  ، حيث تم تخصيص 250 مليون يورو للف�ت �ي لالت�اد األورو�ج
�ي الغالب من خالل الوكالة املنفذة  2017-2023، تم إنفاقها �ن
Expertise France، وال�ت�ي قدمت املعدات والبنية الت�تية ودفع 
بدل اإلقامة للبعثة لضباط األركان.  كما تتلقى مساهمة أصغر من 
�ي عام  الواليات املت�دة.  ومل يت�قق وعد اململكة العربية السعودية �ن
ركة.  2018 ب�تمويل 100 مليون يورو لشراء املعدات للقوة املش�ت
ومن أصل 30 مليون يورو تعهدت بها اإلمارات العربية املت�دة، 

�ن فقط.  تم دفع 10 مالي�ي

ا  ل من� القوة تفويصنً موعة G5 من أحج يضغط قادة فرنسا وم�ج
ب الفصل السابع، الذي يصر� باستخدام  من األمم املت�دة بموحج
م بمساهمة  القوة الستعادة السالم واألمن، ووضع تمويل دا�ئ

من األمم املت�دة. 

معية العامة لألمم  يس بوركينا فاسو كابوري أمام الحج صّر� ر�ئ
ر/أيلول 2020: " من املؤسف أن القوة مل تصل  �ي سب�تم�ج املت�دة �ن
بعد إل� املستوى التشغيل�ي املطلوب. لذلك أود أن أكرر مناشدتنا 
لس األمن لوضع هذه القوة ت�ت الفصل السابع من ميثاق  مل�ج
األمم املت�دة واالستفادة من ال�تمويل املستدام ". لكن عارضت 
ام باعتباره سابقة وتفضل  رن واشنطن ح�ت� اآلن مثل هذا االل�ت

ية املخصصة. )23( املساعدة املالية الثنا�ئ

�ن ي�ملون اآلن بطاقات صادرة عن مهمة  نود املالي�ي �ن أن الحج �ي ح�ي �ن
�ي )EUTM( ت�دد القواعد الدولية لل�رب  تدريب االت�اد األورو�ج
لهم قد  وحقوق اإلنسان، فمن السابق ألوانه القول ما إذا كان س�ج

�ن  دد املسؤول�ي راالت الحج �ن �ي برخان أن الحج د سابق �ن ت�سن، وصّر� قا�ئ
يش املال�ي عاقبوا وعزلوا  ركة G5 الساحل والحج عن القوة املش�ت

�ي االنتهاكات. )24(  �ن �ن الضباط املتورط�ي

ومع ذلك، فإن أحدث تقرير ربع سنوي عن حقوق اإلنسان من 
بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار 
رة من عام 2020،  ، والذي يغطي األشهر الثالثة األخ�ي �ي مال�ي �ن
يبة لالنتهاكات املنتشرة عل� نطاق واسع من قبل  يرسم صورة ك�ئ
، ويعرب عن  ماعات املتطرفة املسل�ة وقوات األمن الوط�ن�ي الحج
م الرسمي، عل�  القلق إزاء اس�تمرار اإلفالت من العقاب والتعت�ي

نة الحقيقة والعدالة واملصالحة. رة لل�ج �تماعات األخ�ي الرغم من االحج

رة قيد االستعراض باإلفالت من العقاب والحرمان  ت الف�ت رن "تم�ي
ما االنتهاكات ال�ت�ي تورط فيها  املس�تمر من حقوق اإلنسان، وال س�ي
�ي هذا الصدد  أفراد من قوات األمن والدفاع املالية. وينبغي التأكيد �ن
عل� أن العديد من االنتهاكات املنسوبة إل� قوات األمن والدفاع 
املالية ال تزال بال عقاب ح�ت� تاريخ نشر هذه املذكرة.  عالوة عل� 
ية  ما يتعلق باملالحقة القضا�ئ الحظ أي تقدم ملموس ف�ي ذلك، مل �يُ
مة لحقوق  س�ي رة وانتهاكات حج �ي ارتكابهم انتهاكات خط�ي للمشتبه �ن

رة". )25( �ي األشهر األخ�ي اإلنسان �ن

�ي رسالة رأس السنة  يس املؤقت باه نداو أعلن �ن ومن املؤكد أن الر�ئ
مهوري منضبط  يش حج �ي مكاف�ة اإلفالت من العقاب وبناء حج نيته �ن
ا  �ي بعدم التسام� إطال�تً رم حياة اإلنسان وحقوقه، ويقصن ي��ت
نود. ولكن ح�ت� وقت كتابة هذا  مع االنتهاكات ال�ت�ي يرتكبها الحج
ندي مال�ي بتهمة انتهاك  دين أو ُحكم عل� أي حج التقرير، مل يكن  قد ائُ

حقوق اإلنسان.

ل  ركة G5 الساحل بس�ج �ي إطار القوة املش�ت ت�تمتع القوات العاملة �ن
من إطار االمتثال لحقوق اإلنسان والقانون  أفضل، وتعمل صن
�ي الدول�ي الذي صممه املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع  اإلنسا�ن
ركة  . وأنشأت القوة املش�ت �ي لألمم املت�دة بدعم من االت�اد األورو�ج
راير/شباط 2021 لت�ديد ومتابعة  �ي ف�ج �ي باماكو �ن آلية مقرها �ن
�ن )MISAD(، وال�ت�ي تم إنشاؤها وإدارتها  األضرار ال�ت�ي لحقت باملدني�ي
ب  �ي الواليات املت�دة بموحج �ي الدول�ي �ن من طرف منظمة االت�اد املد�ن

 . �ي عمل يموله االت�اد األورو�ج

ي5 مامان سيديكو، مارس/آذار 2021)23(  دموعة الساحل حج ر التنفيذي مل�ج مقابلة مع  السكرت�ي
ر/كانون األول 2020)24(  مقابلة مع الكاتبة، ديسم�ج
 )25(https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/quaterly_note_oct-dec_2020_final.pdf
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املتحدة  األمم  لبعثة   � األد�ز الحد 
لتحقيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة 

؟ �ي مال�ي االستقرار �ز

�ي الدول�ي اآلخر هو بعثة األمم املت�دة  العنصر العسكري واملد�ن
لت�قيق االستقرار املتعدد األبعاد ال�ت�ي يبلغ قوامها 16400 فرًدا، 
ميع أن�اء  �ي حج ر عملية تقوم بها األمم املت�دة �ن ا أك�ج وهي حال�يً
�ي أواخر مارس/ ر عدد من اإلصابات - 237 حالة وفاة �ن العامل وأك�ج

آذار 2021. 

تقوم بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار 
زء من تفويضها، لكنها ليست قوة  �ي مال�ي  بوظيفة حفظ سالم ك�ج �ن
�ن  ملكاف�ة اإلرهاب، ويعمل أقل من 3000 من أفرادها العسكري�ي
�ي وحدات القبعات الزرقاء العاملة  البالغ عددهم 15000 فرًدا �ن
�ي امليدان، ويوفر األفراد العسكريون الغربيون  �ن �ن عل� حماية املدني�ي
�ي ذلك قوات من أملانيا  الذين يبلغ عددهم حوال�ي 1000 فرًدا بما �ن
واململكة املت�دة، معظم القدرات العالية املستوى، ولكنها أقل 
خطورة، وتراقب البلدان املساهمة بالقوات عن كثب، وتعلق 
نودها أن يؤدوها، وقواعد  ت�ذيرات وطنية عل� املهام ال�ت�ي يمكن لحج
ة أن املنتقدين يقولون إن البعثة ال تستطيع  ام تقييدية لدرحج رن االل�ت

ر. أن تفعل الكث�ي

نود  ر من قوة األمم املت�دة املكونة من حج زء األك�ج ي�تم استخدام الحج
، أفارقة، من التشاد، بنغالديش، بوركينا فاسو، مصر،  �ن آسيوي�ي
�ي أدوار الدعم -  ر، كوت ديفوار وغينيا، �ن السنغال، التوغو، الني�ج
ستية والصيانة. وبي�نما تدفع لهم  دمات اللوحج حماية القوات، والحن
لبون معداتهم الوطنية  �ي اليوم، فإنهم ي�ج األمم املت�دة 100 دوالر �ن

ر من اإلصابات. )26( زء األك�ج وتدريبهم. وقد ت�ملوا الحج

الغربية   القوات من الدول  ر بعض االستياء هو أن  ومما يث�ي
يسية املساهمة،  تميل إل� قضاء الوقت بمفردها وأن يكون  الر�ئ
�ي غاو، كامب  �ي قاعدة مينوسما �ن لديها قاعدة آمنة خاصة بها �ن
�ي ذلك الصينيون. )27( كاستور، امل�ظورة عل� الوحدات األخرى، بما �ن

�ي  وة �ن ميع بعثات األمم املت�دة ، فإن الف�ج �ي حج وكما هو الحال �ن
�ن الوحدات الوطنية  التدريب واملعدات والثقافة العسكرية ب�ي
ه عام فإن بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة  شاسعة، وبوحج
، لديها إمكانيات م�دودة، مثل  �ي مال�ي األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
فيفة،  رات بدون طيار واملركبات املدرعة الحن ر والطا�ئ رات الهليكوب�ت طا�ئ
راء االستطالع وت�ريك القوات بسرعة، كما صّر� به عاملون  إلحج
�ن عل� مساحة  مع القوة، وهذا ي�د من قدرتها عل� حماية املدني�ي
ة ماسة  شاسعة، تبلغ أربعة أضعاف مساحة فرنسا، وهي ب�احج
وي وأطقم الصيانة للمراقبة ونقل القوات  إل� املزيد من العتاد الحج
�ي  انب الطرقات والطرق �ن نب القنابل عل� حج ملسافات طويلة، وت�ج

رة. )28( ة والفيضانات تتسبب بأضرار كب�ي حالة سي�ئ

�ن إبالغ  �ي عام 2020 يسهل عل� املدني�ي تم إنشاء خط مساعدة �ن
�ي  بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
ابة  ًما القدرة عل� االست�ج مات، ولكن ال تملك القوة دا�ئ مال�ي باله�ج
�ي الوقت املناسب. وتعرضت قواعد بعثة األمم املت�دة املتكاملة  �ن
مات  �ي مال�ي وقوافل اإلمداد له�ج املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
ر من الض�ايا. ، مما أدى إل� سقوط عدد كب�ي �ن هادي�ي متكررة من الحج

 )26(https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma
 )27(https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/2020/01/European-Canadian_Final.pdf
راير/شباط- مارس/آذار 2021)28(  حوارات مع الكاتب، ف�ج
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عمل  الذي  سانغاري،  بوكاري  املال�ي  يا  روبولوحج األن�ث عامل  صّر� 
بعثة  أن مساهمة   ، �ي مال�ي �ن �ي  األورو�ج االت�اد  لدول  مستشاًرا 
�ي مال�ي  األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
�ي تسليط الضوء عل� انتهاكات حقوق اإلنسان،  يسية، كانت �ن الر�ئ
�تمعات امل�لية ودعم املشاريع امل�لية مثل بناء  �ن امل�ج وتعزيز الحوار ب�ي
�ي حفظ السالم  ًرا �ن الطرق وحفر اآلبار. وقال "ال أرى استخداًما كب�ي
ًدا". )29( إال لحماية قوافلهم، ولكن مسألة حقوق اإلنسان مهمة حج

�ي مال�ي إن  �ي عمل مؤخًرا مع األمم املت�دة �ن وقال مسؤول أورو�ج
األدوار املدنية لبعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق 
�ي بناء السالم  �ي مال�ي ملراقبة حقوق اإلنسان، واملشاركة �ن االستقرار �ن
ا ما أعيقت بسبب  امل�ل�ي والشؤون املدنية وبناء القدرات، غال�جً
�ن ال�ت�ي تفضل  ر وسياسة املوظف�ي ة املقاومة للتغي�ي اإلدارة السي�ئ
ر مست�قة. وتنشر وحدة حقوق اإلنسان تقارير  ر أخرى غ�ي معاي�ي
هت مقاومة  فصلية تسلط الضوء عل� االنتهاكات، ولكنها واحج
داخلية من بعض كبار مسؤول�ي األمم املت�دة الذين يفضلون 
طر التواطؤ مع  �ن أنفسهم لحن "الدبلوماسية السرية"، معرض�ي

الحكومات ال�ت�ي تغطي االنتهاكات. )30(

يس التشادي املخضرم  �ي مارس/آذار 2021، تم استبدال الر�ئ �ن
اص  لبعثة مينوسما، م�مد صالح العنادف، الذي كان املمثل الحن
م  �ن العام لألمم املت�دة ملنطقة الساحل منذ عام 2015، الوس�ي لألم�ي
�ي الطريقة ال�ت�ي  ر �ن وان من موريتانيا مما أثار اح�تمالية حدوث تغي�ي

تعمل بها املهمة.  

وت�اول بعثة األمم املت�دة إبقاء بعد سياس�ي مع عملية برخان 
نب أن ينظر إليها السكان كطرف من الصراع. ومع ذلك، فإن  لت�ج
ًما عندما تكون قواعد األمم املت�دة  هذا ليس باألمر السهل دا�ئ
رات،  رك للطا�ئ وبرخان بالقرب من بعضها البعض حول مهبط مش�ت

�ي غاو. كما هو الحال �ن

�ي منطقة الساحل  ح�ت� لو كانت العمليات العسكرية املختلفة �ن
ذرية السياسية،  متكاملة وفعالة، إال أنها لن تعالحج األسباب الحج
ية للصراع، وال يمكن أن ي�تم ذلك إال  االقتصادية، البشرية والبي�ئ
�تمع الدول�ي  انب امل�ج من خالل مشاركة مستدامة ومتكاملة من حج

�ي دور حاسم، ولكنه معقد. يكون فيه لالت�اد األورو�ج

�ي 2020)29(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)30( 

�ي كيدال، مال�ي وم عل� معسكر مينوسما �ن اله�ج
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لث لثا ا لفصل  ا

الساعة األوروبية؟

�ي باماكو �ي �ن يش اإلستو�ن وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارل�ي مع الحج
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العالقة امل�تملصة 

ر شريك مال�ي للت�نمية والتدريب  �ي إل� حد بعيد أك�ج يعد االت�اد األورو�ج
ر من عقد من  رة طويلة تعود إل� أك�ث �ي منطقة الساحل مع خ�ج �ن
يته األول� للساحل ، ولديه  راتي�ج �ي عام 2011 نشر اس�ت الزمان،  و�ن
يًدا، وال�ت�ي تمتد من  رام�ج املمولة  تموياًل حج موعة من ال�ج ر م�ج أك�ج
�ي مال�ي إل� بعثات  يش �ن التدريب األساس�ي وتقديم املشورة لل�ج
ر،  العدالة   �ي مال�ي والني�ج بناء قدرات الشرطة املدنية والدرك �ن
ية التقليدية واملساعدة اإلنسانية  وبناء الدولة، إل� املشاريع اإلنما�ئ

الضخمة. 

رون إل� منطقة الساحل عل� أنها سرير اختبار ملا  وينظر الكث�ي
ية العاملية لالت�اد  راتي�ج �ي االس�ت يسمى بالنه�ج الشامل الوارد �ن
�ي لعام 2016، الذي يدم�ج املساعدات اإلنسانية واألمن  األورو�ج
والت�نمية االقتصادية. )1( "هذه الرابطة الثالثية هي الكلمة الطنانة 
ر مّما هي ممارسة"  �ي أغلب األحيان نظرية أك�ث �ي بروكسل، ولكنها �ن �ن
�ي  �ي السياسة �ن �ي منخرط �ن �ي االت�اد األورو�ج كما يصر� مسؤول �ن

هود تقودها إدارة األزمات." )2( املنطقة. "كل الحج

ل تنسيق  �ي من أحج ومن الناحية العملية، كاف� االت�اد األورو�ج
ا إل� التعقيد  �يً ز�ئ ع ذلك حج ، ويرحج طوط املتعددة بشكل كل�ي هذه الحن
املتأصل للوضع عل� أرض الواقع، والعمل مع الحكومات الشريكة 
ع  ا يرحج �ي بعض األحيان، ولكن أيصنً رة للمشاكل �ن الضعيفة واملث�ي
�ن مؤسسات االت�اد  �ي بروكسل، وب�ي ة السلطة �ن ز�ئ إل� حد ما إل� ت�ج

�ي والدول األعضاء. األورو�ج

االت�اد  �ي  �ن ية  ارحج الحن السياسة  وزيب بوريل، مسؤول  يقول حج
، إن االت�اد والدول األعضاء فيه أنفقوا 8.5 مليار يورو  �ي األورو�ج
�ن 2020-2014.  رة املمتدة ما ب�ي �ي الف�ت �ي منطقة الساحل �ن �ن
مل ذلك تكلفة بعثات التدريب العسكرية واملدنية التابعة  ويسث

، ولكن ليس تكلفة عملية برخان. وكانت حوال�ي  �ي لالت�اد األورو�ج
ة أصاًل لهذه  رم�ج �ي م�ج 4.6 بليون يورو من أموال االت�اد األورو�ج
انية الحكومات. تضاعف  رن رة، نصفها عل� شكل دعم مباشر مل�ي الف�ت
ل  �ي من أحج �ي لالت�اد األورو�ج �تما�ن ا هذا املبلغ من الصندوق اال�ئ تقري�جً
رة ال�ت�ي تدفق  �ي عام 2015 أثناء أزمة اله�ج إفريقيا، الذي تأسس �ن
، من  �ي وء إل� االت�اد األورو�ج ىئ وطالب لحج ر من مليون الحج فيها أك�ث
نوب آسيا وأفريقيا. والغرض من الصندوق  الشرق األوسط، حج
ر الشرعية وعدم  رة غ�ي ذرية لله�ج ة األسباب الحج �ي هو معالحج �تما�ن اال�ئ

�ي أفريقيا. االستقرار �ن

�ي املنطقة إل� حد بعيد  يس�ي �ن �ي هو الفاعل املال�ي الر�ئ "االت�اد األورو�ج
ر العناصر  ية، وهي أك�ج ما يتعلق باملساعدات اإلنسانية واإلنما�ئ ف�ي
ًدا، حيث ي�تم االس�تماع إليه  ر حج �ي دور كب�ي الفاعلة وملمثل االت�اد األورو�ج
�ي الواقع مواءمة  ًرا، ومع ذلك ، فإنهم مل ي�ققوا �ن واستشارته كث�ي
ية واإلنسانية ذات الصلة باألمن، "كما يقول  السياسات اإلنما�ئ
ر  إفريقيا غ�ي الطفولة لغرب  إنقاذ  إريك هازارد، مدير منظمة 

الحكومية. )3( 

�ي الذي هو بطل الروابط من الناحية  وقال هازارد "إن االت�اد األورو�ج
ابة  �ي املمارسة العملية ألن االست�ج �ي من خلل وظيفي �ن النظرية، يعا�ن

 ." �ن �ي أيدي الفرنسي�ي ر �ن األمنية ال تزال إل� حد كب�ي

اتها، ولكن أيضًا مل تنسق  م مع احتياحج "إن بلدان الساحل مل تنس�ج
( و)املساعدات  �ي مديريات املفوضية األوروبية  )التعاون اإلنما�ئ
�ن ممارساتهما، فهما صوامع منفصلة  اإلنسانية -ECHO( ب�ي
رك، وهناك  ي املش�ت راتي�ج ر من التخطيط االس�ت وال تقوم بالكث�ي
انقسام واض�، ولديهم فرق مختلفة عل� األرض وال يعملون 

من نفس املكاتب".

�ي التعامل )1(  �ي �ن "، انظر كاثرين باي،  A Means to an End or an End in Itself؟  النه�ج املتكامل الذي يتبعه االت�اد األورو�ج اه مال�ي �ي "لنه�ج متكامل ت�ج ملناقشة ثاقبة لتطبيق االت�اد األورو�ج
https://www.coleurope.eu/system/files_force/research-paper/edp-5-2019_pye.pdf?download=1 :الب�ث الذي أعده كلية أوروبا ، �ي مال�ي مع الصراعات �ن

�ي 2020)2(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
�ي 2020)3(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
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�ي كل من بلدان الساحل، وممثل  ر �ن �ي سف�ي ولدى االت�اد األورو�ج
خاص للساحل يتول� املفاوضات الدبلوماسية، لكنهم ال يسيطرون 

عل� العتبات املالية.

ا معظم املوارد املالية  �ي أيصنً ا، يقدم االت�اد األورو�ج كما ذكرنا ساب�تً
�ي الحرب  رة �ن ركة للساحل G5 - وهي مساهمة كب�ي للقوة املش�ت

هادية املسل�ة. ماعات الحج ضد الحج

، وبعثات  �ي مال�ي �ي لتدريب القوات املسل�ة �ن إن بعثة االت�اد األورو�ج
ر لدعم قوات األمن  �ي مال�ي والني�ج �ي لبناء القدرات �ن االت�اد األورو�ج
ي، مع اع�تماد اتخاذ القرارات  ارحج رة العمل الحن ، تخضع لدا�ئ الداخل�ي
�ن مستشارين  تعي�ي �ي  �ن األعضاء  الدول  الدولية عل�  الحكومية 
ر من األحيان، وهي اللغة  �ي كث�ي �ن ال يت�دثون الفرنسية �ن ومدرب�ي
�ي مهام  �ي منطقة الساحل. يتناوب مدربو EUTM �ن ركة �ن املش�ت
السياق  تتأقلم مع  أن  أربعة أشهر - وهي أقصر من  مدتها 
�ي بعثات االت�اد  ،ويعود البعض ملهام الحقة كمتعاقدين �ن امل�ل�ي
�ي مال�ي )EUCAP(، لكن املهمات ال تعزز  �ي لبناء القدرات �ن األورو�ج
�ن وتميل إل� عدم  الحياة املهنية لضباط الشرطة أو الدرك األوروبي�ي

رة. ذب املواهب الكب�ي حج

�ي مال�ي ما يقدر بـ 14400  �ي �ن دربت بعثة تدريب االت�اد األورو�ج
من أفراد القوات املسل�ة املالية، ولكن كما يقول دينيس تول، 
�ي للشؤون الدولية واألمنية،  �ي املعهد األملا�ن ر منطقة الساحل �ن خب�ي
�ي مال�ي يناقض فكرة أن بعثة االت�اد  "يبدو أن تدهور الوضع األم�ن�ي �ن
�ي  هم، أي قدرتهم عل� األقل �ن ر عل� أدا�ئ ر كب�ي �ي مال�ي لها تأث�ي �ي �ن األورو�ج

ال�تمسك بمناصبهم ومنع توسع انعدام األمن ".)4(

�ي بعثة الساحل  ، وهو مستشار سياس�ي سابق �ن وقال غيوم الكايل�ي
ا  �ي مال�ي )EUCAP(، "خال�نً �ي لبناء القدرات �ن بعثة االت�اد األورو�ج
رقية يعمل فيها أفضل  رخان، ال�ت�ي هي عبارة عن مسار سريع لل�ت ل�ج
�ي  ، فإن بعثات بعثة االت�اد األورو�ج �ن �ن الفرنسي�ي وأملع العسكري�ي
ا ما ينظر إليها عل� أنها  �ي مال�ي )EUCAP( غال�جً لبناء القدرات �ن
ون  �ن ال ي�تاحج رة مهنية حيث ترسل هذه  البلدان موظف�ي س�ي

�ي بلدانهم".)5(  إليهم �ن

، ال�ت�ي ترأس  رن ية اإلسبانية أرانتشا غونزال�ي ارحج تصر� وزيرة الحن
�ي معظمها  امعة، تركز �ن موعة دولية حج ت�الف الساحل، وهي م�ج
عل� الت�نمية االقتصادية، ودعم عودة الدولة إل� املناطق ال�ت�ي فقدت 
�ي مثل  فيها الحكومات املركزية سيطرتها، إن بلدان االت�اد األورو�ج
�ي منطقة  �ي ت�قيق االستقرار �ن بلدها تدرك مصل�تها الحيوية �ن

الساحل.

�ي هذه املنطقة، وبالنسبة لدولة مثل  �ي االست�ثمار �ن "علينا أن نس�تمر �ن
راننا، لديها إمكانات  �ي ران لحج �ي إسبانيا ترى أن منطقة الساحل ك�ج
وار، ون�ن نعتقد أن هذا ربما يكون أحد  رة لزعزعة استقرار الحج كب�ي
دية تامة"،  �ن علينا التعامل معها ب�ج يوسياسية ال�ت�ي يتع�ي املخاطر الحج

�ي مقابلة. )6( كما صّرحت به غونزاليس �ن

االت،  موعة من امل�ج �ي م�ج وأشارت غونزاليس إل� التقدم امل�رز �ن
امات  رن انب ال�ت �ي املشاريع املمولة دوليًا ال�ت�ي ي�تم تنفيذها إل� حج ل� �ن تت�ج
�ن  ورة، وت�س�ي �ي املناطق امله�ج حكومات الساحل "بعودة الدولة" �ن
�ن حقوق  راءات العامة لت�س�ي دمات واإلحج ر الحن سيادة القانون وتوف�ي

اإلنسان وإنهاء اإلفالت من العقاب.

ر  �ي املنطقة أك�ث �ي �ن �ن كان أحد كبار دبلوماس�ي االت�اد األورو�ج �ي ح�ي �ن
: فن�ن ال  �ن �ن علينا أن نكون صادق�ي حذرًا بشأن التقدم امل�رز. "يتع�ي
ة إلصال� السيارة  بهات، بل ب�احج نكسب الحرب عل� العديد من الحج

بي�نما امل�رك يعمل ". )7(

 )4(https://www.irsem.fr/data/files/irsem/documents/document/file/3233/RP_IRSEM_89.pdf
ر/كانون األول 2020)5(  مقابلة مع الكاتبة، ديسم�ج
مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)6( 
�ي 2020)7(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
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من املسؤول هنا؟
�ي ودوله  زء من مشكلة تنسيق عمل االت�اد األورو�ج وي�تمثل حج
األعضاء هو أنه ال أحد مسؤول بشكل عام عن سياسة الساحل 
لس  يس امل�ج �ن عل� ر�ئ �ي بروكسل، فمن الناحية النظرية، يتع�ي �ن
ية واألمنية  ارحج �ي شارل ميشيل، واملمثل األعل� للسياسة الحن األورو�ج
مان تماسكها.  �ي وصن وزيب بوريل، أن يقودا سياسات االت�اد األورو�ج حج

هود الدبلوماسية ومهام  ومع ذلك، فإن بوريل مسؤول فقط عن الحج
التدريب العسكرية واملدنية وهو ال ي�مل قيود برام�ج اإلنفاق 
من املفوضية األوروبية،  �ن صن �ن قوي�ي �ن فرع�ي يسية، ال�ت�ي تنقسم ب�ي الر�ئ
املديرية العامة للشراكات الدولية )INTPA(، ال�ت�ي كانت تسمى 
ا )DEVCO(، واملديرية العامة لل�ماية املدنية األوروبية  ساب�تً
وعمليات املساعدة اإلنسانية )ECHO(. ولكل منها قواعدها 

املستقلة وعمليات صنع القرار.

"إن ما نراه عل� أرض الواقع هو انعكاس آللية انقسام السياسة 
فولكر هاك،  قال    ". نفوذ مؤسس�ي ية، وهناك حروب  ارحج الحن
�ي إلدارة  �ي املركز األورو�ج يس برنام�ج األمن والقدرة عل� الصمود �ن ر�ئ
ة، وهو مركز فكري مستقل، إن آليات التنسيق والتفاعل  البي�ئ
�ي بروكسل قد ت�سنت عل� مدى السنوات 10 املاضية، ولكن  �ن
الحالة عل� مستوى الوفود ليست متقدمة. وهو يزعم أن سياسات 
رة  �ي منطقة الساحل تميل ن�و ت�قيق أهداف قص�ي �ي �ن االت�اد األورو�ج

ر الشرعية. )8( رة غ�ي املدى بسبب أولوية وقف اله�ج

�ي منطقة  يسية لسياسته �ن عة ر�ئ �ي مراحج �ي �ن انخرط االت�اد األورو�ج
�ي ربيع  ديدة �ن ية حج راتي�ج ية الس�ت ارحج الساحل، أدت إل� تب�ن�ي وزراء الحن
�ي  انية االت�اد األورو�ج رن ديد مل�ي امن مع إطار عمل حج رن عام 2021، لت�ت
هود عل�  رن املزيد من الحج مل األهداف ترك�ي مدته سبع سنوات، وتسث
�ي "عودة الدولة"، بواسطة الشرطة  �ن الحوكمة، واملساهمة �ن ت�س�ي
رتها الحكومة  دمات العامة، إل� املناطق ال�ت�ي لطاملا ه�ج والعدالة والحن
املركزية، مع اتخاذ نه�ج أشد صرامة ملكاف�ة اإلفالت من العقاب 

والفساد.

�ي تكييف التدريب العسكري  ، يكمن الهدف �ن انب األم�ن�ي �ي الحج و �ن
�ي عل� ن�و أفضل مع الظروف امل�لية، مع  �ي لالت�اد األورو�ج واملد�ن
رن  رك�ي �ن ومرافقتهم أثناء نشرهم، وزيادة ال�ت �ي يه املتخرحج تعزيز توحج
، حيث إن إنشاء مرفق  �ي الدول�ي عل� التدريب عل� القانون اإلنسا�ن
�ي ألول  ديد للسالم من شأنه أن يسم� لالت�اد األورو�ج �ي حج أورو�ج
مرة بتوريد األسل�ة الفتاكة إل� القوات ال�ت�ي يدربها، باإلضافة 
رع بها ح�ت� اآلن. كان  ر الفتاكة ال�ت�ي ت�ج إل� املركبات واملعدات غ�ي
�ي السابق  �ي مست�ياًل �ن تزويد األسل�ة الفتاكة بأموال االت�اد األورو�ج

. �ي ب تشريعات االت�اد األورو�ج بموحج

مل  �ي عام 2020 ليسث �ي �ن تم توسيع تفويض بعثة االت�اد األورو�ج
، وتم إرسال  يش الوط�ن�ي املال�ي تدريب قوات الساحل G5 وكذلك الحج
�ي مدن غاو وتمبكتو  م �ن ر التعل�ي �ي مهام المركزية لتوف�ي �ن �ن املدرب�ي
يسية  ر إل� مناطق القتال من القاعدة الر�ئ مالية، وهي أقرب بكث�ي السث
ا.   نوب مال�ي اآلمن نسب�يً �ي حج �ي كوليكورو، بالقرب من باماكو، �ن للبعثة �ن

روس كورونا  فعالية مهمة تدريب االت�اد  ومع ذلك، فقد أعاق ف�ي
ل عام 2020، مما قلل من  �ي مال�ي )EUTM( منذ أوا�ئ �ي �ن األورو�ج
م الفصول،وتم تعليق مهام التدريب العسكرية  �ن وح�ج عدد املدرب�ي
ر/ �ن آب/أغسطس ونوفم�ج ا ب�ي �ي مال�ي مؤق�تً �ي �ن واملدنية لالت�اد األورو�ج

�ي باماكو. �ي 2020، رًدا عل� االنقالب العسكري �ن تشرين الثا�ن

ا املشورة  �ي مال�ي )EUTM( أيصنً �ي �ن تقدم مهمة تدريب االت�اد األورو�ج
ا مع وزارة الدفاع  ميع مستويات القوات املسل�ة، وتعمل أيصنً لحج
ريات والرواتب، عل� الرغم  عل� ت�ديث أنظمة املخزون واملش�ت
ر  هود املبذولة لت�قيق قدر أك�ج رة لل�ج هت مقاومة كب�ي من أنها واحج

من الشفافية.   

"ليس لديهم كل القدرة عل� اإلدارة الرشيدة للقوات، وهناك 
رة، ولكن  انيته الكب�ي رن يش مل�ي بعض الغموض حول كيفية إدارة الحج
يش،"  ور الحج عل مال�ي تقبل اإلدارة الرقمية ألحج ًدا حج من الصعب حج
، إن هناك  رنام�ج �ي ال�ج �ي شارك �ن �ي "االت�اد األورو�ج وقال مسؤول �ن

مصالح عل� امل�ك، وهذا يضعف فعالية عملنا ". )9(

�ي 2021)8(  �ي ديسميدت وفابيان تونديل من ECDPM، يناير/كانون الثا�ن مقابلة مع فولكر هوك وصو�ن
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زرة العص� والحب

�ي عل� أنهم سعوا ملمارسة الضغط  يصر مسؤولو االت�اد األورو�ج
�ن  ر أفعالهم وت�س�ي وراء الكواليس عل� حكومات الساحل لتطه�ي
ورة.   مل املناطق امله�ج دمات العامة والحماية لتسث الحوكمة وتوسيع الحن
، يت�دثون عن الحفاظ عل� التوازن الدقيق  �ن ولكن مثل الفرنسي�ي
�ي تقديم املساعدات  ، عندما حاول االت�اد األورو�ج �ي حالة الطوارىئ �ن

العاملية ملنطقة الساحل ودعم املؤسسات الضعيفة.

�ي  " �ن �ن �ن الدولي�ي �ي أن مؤتمر "املان��ي وقال مسؤول االت�اد األورو�ج
�ي مال�ي وأغمض  عام 2013 كان سعيدًا الستعادة بعض الشرعية �ن
ر الفّعال )كيتا(. "مل تكن  يس غ�ي عينيه أمام االنتخابات املعيبة والر�ئ
ًدا. مل نطهر أيدينا منها، لكننا كنا  ال واض�ة حج �ي هذا امل�ج هودنا �ن حج
نب انهيار  ر األشياء إلحاحًا لت�ج نتعامل مع إدارة األزمات، نفعل أك�ث
�ي عام 2018.  نب انهيار الساحل بأكمله �ن �ي عام 2013 وت�ج مال�ي �ن
�ن -  �ن النقطت�ي يتنا للتعامل بدقة مع هات�ي راتي�ج عنا اس�ت وقد راحج
اإلفالت من العقاب بسبب انتهاكات حقوق اإلنسان والفساد ".

�ي تتلخص  ية االت�اد األورو�ج راتي�ج �ي اس�ت ديدة �ن إن الكلمات الطنانة الحج
ركة" ــ عبارات ملطفة  �ي "املسؤولية املتبادلة" و "املسؤولية املش�ت �ن
ر مشروطة بتنفيذ اإلصالحات  �ي أك�ث عل مساعدة االت�اد األورو�ج لحج
 ، �ي �ي االت�اد األورو�ج �ي بسهولة �ن رات ال تأ�ت املوعودة، فمثل هذه التغي�ي
�ي  ردد ألسباب أخالقية وتاريخية بالتغطرس بنسبة أعل� �ن الذي ي�ت
. وقال  زرة أفضل من العص�ي املستعمرات السابقة، وتقديم الحج
�ن  �ج العالقة ب�ي : "ال نريد أن نؤحج �ي �ي االت�اد األورو�ج مسؤول آخر �ن

املان� واملتلقي، بل نريد شراكة".

ر حول املشروطية، يقول املطلعون داخل االت�اد  �ي النقاش الدا�ئ و�ن
موعات: �ي إن الدول األعضاء تنقسم إل� ثالث م�ج األورو�ج

مال  	 موعة من الدول "التقدمية" ال�ت�ي معظمها من السث م�ج
إل�  تميل  وال�ت�ي  بالت�نمية  مة  رن املل�ت االسكندنافية،  والدول 
املرأة  وحقوق  القانون  وسيادة  بالديمقراطية  ال�تمسك 
 ، �ي األورو�ج االت�اد  أموال  عل�  �ي  األخال�ت واإلنفاق  والطفل 

ر حذًرا من الدعم العسكري الصارم؛ والذين هم أك�ث

رة  	 �ج الحن ذات  السابقة  االستعمارية  القوى  من  موعة  م�ج
األفريقية،  البلدان  مع  املعقدة  مة  الدا�ئ والروابط  الطويلة 
�ي نظرها(  ا )أو واقعية، �ن ر ت�فطنً ال�ت�ي تميل إل� أن تكون أك�ث
ا  رة ال�ت�ي غال�جً �تمعات الفق�ي �ي امل�ج يدة �ن بشأن حدود الحوكمة الحج
وتعطي  األحيان  من  ر  كث�ي �ي  �ن عرقية  �تمعات  م�ج تكون  ما 

األولوية لالستقرار واألمن؛

ذات  	 رة  الصغ�ي �ي  األورو�ج االت�اد  رة من دول  كب�ي موعة  وم�ج
�ي أفريقيا، وال�ت�ي تميل إل� اإلذعان  رة أو ال�تمثيل القليل �ن �ج الحن
�ي  �ي املنطقة ، مقابل املساعدة �ن للشركاء ذوي املصالح القوية �ن
ذات  األخرى  �ي  األورو�ج االت�اد  قضايا  بشأن  املعامالت 

ر بالنسبة لهم.  األهمية الوطنية األك�ج

�ي 2020)9(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
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�ن هذه املصالح املتنوعة سياسات  ماع ب�ي يمكن أن ينت�ج عن ت�قيق إحج
ميع  �ي مغطاة بصياغة غامضة يمكن لل�ج رك متد�ن ذات قاسم مش�ت

التعايش معها، عل� األقل ح�ت� ي�تم اتخاذ قرار صعب. 

ديدة مثل  �ي الحج ية لسياسة االت�اد األورو�ج عكست الصياغة النها�ئ
�ي  �ج ملموسة �ن هذا الحل الوسط.  "ونظًرا لضرورة ت�قيق نتا�ئ
زًءا  عل عمله حج �ي أن ي�ج أقرب وقت ممكن، يريد االت�اد األورو�ج
اماته،  رن من شراكة تقوم عل� مسؤولية كل شريك للوفاء بال�ت
ب�يث تقوم هذه املسؤولية املتبادلة عل� أساس الحوار السياس�ي 
االت ذات األولوية  �ي امل�ج الوثيق واملس�تمر، مما يسم� بإحراز تقدم �ن
و من الثقة، وهدفها هو  ركة، وسط حج املتفق عليها بصورة مش�ت
�ي  ما �ن يع عل� ت�قيق أهداف ملموسة وقابلة للقياس، ال س�ي التش�ج
االت الحوكمة وسيادة القانون، ومكاف�ة الفساد واإلفالت من  م�ج
�ي املتكاملة  ية االت�اد األورو�ج راتي�ج العقاب"، كما أشارت إليه اس�ت

ملنطقة الساحل. )10(

�ي  �ن دول االت�اد األورو�ج ية ب�ي كما يمكن لل�ساسيات األيديولوحج
ر املرتبطة بإفريقيا أن تعرقل الطريق، فعل� سبيل املثال،  غ�ي
ية الساحل  راتي�ج �ي اع�تماد اس�ت كة �ن رة الشا�ئ كانت إحدى النقاط األخ�ي
اب للمرأة، حيث  نسية واإلن�ج ديدة املتعلقة بتعزيز الحقوق الحج الحج
من  قاومت حكومة بولندا الكاثوليكية امل�افظة أي عبارة قد تتصن

هاض. دعم اإلحج

عة السياسة أن الدروس  �ي مراحج وصّر� املسؤولون املشاركون �ن
�ي  يسية املستخلصة من عقد من سياسات االت�اد األورو�ج الر�ئ
�ن  ٍ عل� ت�س�ي رن كا�ن املتعلقة بالساحل هي أنه مل يكن هناك ترك�ي
زأة  رة وامل�ج ر من املشاريع الصغ�ي الحوكمة وسيادة القانون، والكث�ي
 ٍ ر"، وعدم ت�ديد األولويات بشكل كا�ن ال�ت�ي تتلقى "ال�تمويل املبع�ث

غرافية وعدد قليل من األولويات. للمناطق الحج

 ، �ي اإلطار املال�ي التال�ي : "�ن �ي �ي االت�اد األورو�ج �ن �ن وقال أحد كبار املسؤول�ي
�ن أو ثالثة قطاعات ت�ويلية  رن عل� قطاع�ي رك�ي ن�ن نقوم باإلعداد وال�ت
�ن  ة إل� أن نكون مسؤول�ي نب" )الرش( ". "ن�ن ب�احج �ي كل بلد لت�ج �ن
�ي  ر تعاماًل، فالحكومات الوطنية �ن بشكل متبادل، وأن نكون أك�ث
ا  ر من املسؤولية، وسنتخذ موق�نً منطقة الساحل تت�مل الكث�ي
ر  ا قلت إنك ستفعله، فسنغ�ي مفاده أنه إذا شعرنا أنك ال تفعل شي�ئً

انية". )11( رن ر دفعة دعم امل�ي األمور، مثال عن طريق تأخ�ي

�ي عل� التشديد عل� أن هذه  وي�رص مسؤولو االت�اد األورو�ج
يهها مباشرة  األموال لن تضيع بالضرورة لبلد ما، بل يمكن توحج
ر حكومية أو وكاالت الت�نمية  إل� السكان عن طريق منظمات غ�ي
اوزة بذلك الحكومة  التابعة للدول األعضاء أو املنظمات الدولية، مت�ج
رون إل� مثال بوروندي، حيث  اماتها، وهم يش�ي رن ال�ت�ي ال تفي بال�ت

. �ي هذا املنه�ج اع�تمد االت�اد األورو�ج

 )10(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7723-2021-INIT/en/pdf
رابر/شباط 2021)11(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج
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�ي عيون أفريقية عل� االتحاد األورو�ب

ا و لكنه  �ي شريًكا ضرور�يً ر االت�اد األورو�ج من منظور أفريقيا، يعت�ج
�ي بعض األحيان شريك راعي. ية شاملة و�ن راتي�ج صارم، يملك اس�ت

ميًعا  حج "نعلم   ،G5 للساحل  التنفيذي  �ن  األم�ي سيدكو،  قال 
�ي بروكسل". "أعتقد أن  أنه ال يمكن تقرير مستقبل الساحل �ن
يدركون  وهم  ذلك،  عل�  معنا  يتفقون  بروكسل  �ي  أصدقاءنا�ن
�ي منطقة  ر �ن ، فالعامل يتغ�ي �ي هها االت�اد األورو�ج الصعوبات ال�ت�ي يواحج
ا أن ما  �ي أماكن أخرى. وهذا يع�ن�ي أيصنً الساحل، كما هو الحال �ن
�ن "مساعدات الت�نمية"  نا الباريسي�ي ال يزال يسميه بعض أصدقا�ئ
ه. وما  �ي اختفا�ئ ب أن يتطور إذا مل يرغبوا �ن واملساعدة اإلنسانية ي�ج
كم،  �ي شركا�ئ �ن القدرة عل� االس�تماع  وزيادة الثقة �ن نطلبه هو ت�س�ي
�ي والشركاء اآلخرين  ر واقعية يسم� لالت�اد األورو�ج واتباع نه�ج أك�ث

ا". )12( ر فاعلية واتسا�تً بالعمل بطريقة أك�ث

التواصل مع رؤساء  زيادة  �ي عل�  األورو�ج االت�اد  حث صديقو 
 ، �تمع امل�ل�ي �ي امل�ج هات الفاعلة �ن مية والحج البلديات والسلطات اإلقل�ي
راءاته الساعية إل� الحصول عل� املساعدة عل� األرض  وتخفيف إحج
ر املنطقة من امل�تمردين  رد قيام قوات األمن بتطه�ي ر، بم�ج بسرعة أك�ج

. �ن املسل��ي

�ن اليومية بدالً من أن  ات املواطن�ي �ن علينا أن نبدأ من احتياحج "يتع�ي
نمتلك طموحات سخية وسامية ال�ت�ي يمكن أن تصطدم بالواقع." 
ر من األحيان، نعلن ن�ن وشركاؤنا عن األولويات  �ي كث�ي و قال: "�ن
مة".  النظرية وننس� األساسيات: االقتصاد، وخلق الفرص والق�ي
وأعرب صديقو عن أسفه عما سماه "التكلفة العالية للمعامالت" 
�ن  انب الشركاء األوروبي�ي �ي تنسيق مضاعفة املبادرات من حج امل�تمثلة �ن
ة ملموسة  رهم من الشركاء، وال�ت�ي ال تسفر عن أي نتي�ج وغ�ي

فورية عل� أرض الواقع.

�ي هو  وقال مسؤول الساحل G5: "ومع ذلك، فإن االت�اد األورو�ج
ر مرونة  ًما، ون�ثه عل� أن يكون أك�ث شريكنا األول الذي يدعمنا دا�ئ

روقراطية". ا عبارة عن ب�ي ألنه هو أيصنً

�ي بالحساسية إزاء هذه االنتقادات،  ويتسم مسؤولو االت�اد األورو�ج
ل  ولكنهم يقولون إن ت�الف الساحل والت�الف الشامل من أحج
ما يخص تقديم املوارد املوعودة  الساحل يقومان بعمل أفضل ف�ي
ومواءمتها مع برنام�ج االست�ثمار ذي األولوية الذي وافقت عليه 

دول الساحل. 

ود وي�تم  ية اإلسبانية غونزاليس "ال�تمويل موحج ارحج وقالت وزيرة الحن
�ي منطقة الساحل معقدة؟ نعم. لها  ته. هل الحوكمة �ن ا برم�ج حال�يً
ز. نواة صلبة ضد اإلرهاب. والثانية تتعلق بتعزيز قدرات  أربع ركا�ئ
ة الثالثة  رن الساحل وقوات األمن الداخل�ي من خالل التدريب. والرك�ي
�ي دعم عودة الدولة واإلدارة، وهو أمر له عالقة بالشراكة  تتلخص �ن
�ي منطقة الساحل )P3S(  وهناك  ل األمن واالستقرار �ن من أحج
يسية للت�الف ". ة رابعة تتعلق بالت�نمية، وهذه هي املهمة الر�ئ رن رك�ي

ب أن  ر. وأعتقد أن الت�الف ي�ج "أعتقد أنه يمكننا التنسيق أك�ث
ز األربع متصلة  �ي التأكد من أن كل هذه الركا�ئ يكون له دور أفضل �ن
وتت�دث مع بعضها البعض، لكن التعقيد هو انعكاس للطبيعة 

تها ". )13(  املعقدة للمشكلة ال�ت�ي ن�اول معالحج

�ي أن حكومات الساحل  يقول منتقدو سياسة االت�اد األورو�ج
ضد  اآلخرين  �ن  واألوروبي�ي �ن  الفرنسي�ي مع  تلعب  أن  تعلمت 
يارات الصعبة. "ليس لديكم أوروبا  نب الحن بعضهم البعض لت�ج
ًما لديهم نفس  واحدة. لديكم الفرنسيون واألوروبيون، وليس دا�ئ
�ي  ر الساحل �ن يات." قال دانيال إيزنغا، خب�ي راتي�ج األهداف واالس�ت

 )12(xxxx :�انقر عل Sikikou مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021 - لل�صول عل� النص الكامل ملقابلة
مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)13( 
�ي 2020)14(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
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ية، وهي مؤسسة فكرية  راتي�ج مركز إفريقيا للدراسات االس�ت
مية  تمولها وزارة الدفاع األمريكية، إن هذا يمن� الحكومات اإلقل�ي

ا ويستفيدون منه. )14( نفودنً

بتخفيض  األوروبية  املفوضية  قيام  �ي  �ن التالية  طوة  الحن وت�تمثل 
�ي املناطق  ر �ن عدد املشاريع ال�ت�ي تدعمها، واستهدافها بسرعة أك�ج
دمات العامة  غرافية ذات األولوية ال�ت�ي ت�تا�ج إل� استعادة الحن الحج
�ن  مثل املدارس، املستوصفات، امل�اكم والشرطة امل�لية، ل�تمك�ي

. �ن هادي�ي صال الحج السكان من الشعور باملنفعة بسرعة بعد است�ئ

رابر/شباط 2021)15(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج

املساهمات الوطنية

ر مقدم للمساعدات  ماعي أك�ج �ي بشكل حج بي�نما يمثل االت�اد األورو�ج
ية واإلنسانية، فإن العديد من الحكومات األوروبية تمثل  اإلنما�ئ
ر من الدعم  �ي حد ذاتها، وي�تم تقديم قدر كب�ي رى �ن ا فاعلة ك�ج أطرا�نً
�ي من خالل الوكاالت املنفذة مثل الوكالة األملانية  الوط�ن�ي واألورو�ج
للتعاون الدول�ي )GIZ( والوكالة الفرنسية للت�نمية )AFD(. ت�تمتع 
ر  ر غ�ي ، غ�ي روي�ج الدول االسكندنافية، مثل السويد، الدنمارك وال�ن
�ي منطقة  ام طويل املدى �ن رن د وال�ت ، بتواحج �ي �ي االت�اد األورو�ج العضو �ن

الساحل، مثل ما هو الحال مع بريطانيا وهولندا وإسبانيا.

ًرا عل� السياسة  ب أن تمن� هذه املساهمات تلك الدول تأث�ي ي�ج
�ي املنطقة ، ولكن من الناحية العملية ، عندما تكون  األوروبية �ن
�ي موقع القدرة عل�  ا ما تكون �ن هناك اختالفات ، فإن فرنسا غال�جً
اتخاذ القرارات ال�ت�ي ستؤثر عل� املوقف ألن مشاركتها العسكرية 
رات الت�نمية للبلدان األخرى.  كما  تتفوق عل� دفاتر الشيكات وخ�ج
ر حضور دبلوماس�ي ومؤسس�ي عل� األرض،  ا بأك�ج ت�تمتع فرنسا أيصنً

�ي باماكو. ما �ن وال س�ي

ًرا عل� القضايا األمنية والعمل العسكري. ن�ن  تركز فرنسا كث�ي
مل الت�نمية، حقوق  ر من الحزمة ال�ت�ي تسث زء الكب�ي ر عل� ذلك الحج نركز أك�ث
اإلنسان، املساواة والديمقراطية. إذا لن نبقى هناك إل� األبد مع 
�ي أشياء أخر، ليس هذا بالضبط ما يفعله  نود، فعلينا االست�ثمار �ن حج
�ي بعض  مال أوروبا "�ن الفرنسيون. قال دبلوماس�ي من إحدى دول سث

ء". )15( �ي �ن بعض السث �ي ع�ج رن دوننا م�ن األحيان، ي�ج

ركل منطقة الساحل من أولويات  يال م�ي علت املستشارة أن�ج لقد حج
ية واألمنية ألملانيا، ليس فقط بسبب الضغوط  السياسة اإلنما�ئ
هودها العسكرية ضد  انب فرنسا لبذل املزيد لدعم حج رة من حج الكث�ي
ا بسبب إدراكها أن هذه املنطقة ال�ت�ي تشهد نمًوا  ، بل وأيصنً �ن هادي�ي الحج
�ي عدد السكان من الشباب تقع عل� عتبة أبواب أوروبا،  سريًعا �ن
انب الحلفاء  ايدة من حج رن ابتها للضغوط امل�ت زًءا من است�ج وكان ذلك حج

لك�ي تت�مل أملانيا املزيد من املسؤولية الدولية. 

�ي عام 2015، ال�ت�ي فت�ت فيها أملانيا أبوابها  رة �ن أدت أزمة اله�ج
رين آخرين - وهو خطر سياس�ي  ىئ ومهاحج ر من مليون الحج أمام أك�ث
�ي سياسة  ال �ن �ي لالستع�ج ركل - إل� إدخال شعور إضا�ن ر عل� م�ي كب�ي

�ي املنطقة. �ن �ن برل�ي

رات االستطالع بدون  وساهمت أملانيا بقوات ومعدات مثل طا�ئ
�ي بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق  طيار �ن
�ي مهمة تدريب االت�اد  �ن �ن �ي مال�ي )مينوسما( ومدرب�ي االستقرار �ن
�ي لبناء القدرات  �ي مال�ي )EUTM( وبعثة االت�اد األورو�ج �ي �ن األورو�ج
�ي عملية  �ي مال�ي )EUCAP(، لكنها رفضت الضغط للمشاركة �ن �ن
د رغبة برملانية للقيام  برخان أو فرقة عمل تاكوبا. حيث أنه ال توحج
�ن صانعي السياسة  د اعتقاد ب�ي �ي العمليات القتالية، وال يوحج بدور �ن
عل املشكلة  ر من شأنه أن ي�ج �ي أك�ج األملان بأن تدخل عسكري غر�ج
ا صريً�ا  �ي سيتطلب عل� أي حال تفويصنً أفضل، وأن القانون األملا�ن

من األمم املت�دة.
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ة األول� من مبادرة وزارة الدفاع األملانية لعام  من املوحج وكانت مال�ي صن
�ن والتعزيز" لتقديم النصي�ة، التدريب واملعدات  2016 "ال�تمك�ي
". تمت  �ي �ي "األمن الوقا�ئ ملساعدة البلدان النامية عل� املشاركة �ن
يهية  �ي عام 2018. الفلسفة التوحج ر �ن إضافة بوركينا فاسو والني�ج
ية  ارحج هات الفاعلة الحن �ي وضع أفضل من الحج هي أن القوى امل�لية �ن

اعات امل�لية. رن ة ال�ن لتهد�ئ

 ،2019 عام  �ي  �ن ر  والني�ج فاسو  وبوركينا  مال�ي  ركل  م�ي وزارت 
امها  رن وعقدت مؤتمر القمة مع قادة الساحل G5، للتأكيد عل� ال�ت
�ي  �ن زمام املبادرة �ن الشخص�ي بمبادرة الساحل G5. وأخذت برل�ي
�ي منطقة الساحل  ل األمن واالستقرار �ن تأسيس الشراكة من أحج
ت  �ي املنطقة، وانزع�ج )P3S(، وال�ت�ي صممت لتعزيز قوات األمن �ن
�ن استدعى ماكرون زعماء الساحل G5 إل� قمة باو وأنشأ  ح�ي
�ي 2020 من دون  �ي يناير/كانون الثا�ن ل الساحل �ن الت�الف من أحج

استشارة أو دعوة أملانيا.

اه منطقة الساحل  ام السياس�ي ت�ج رن وقد ينخفض مستوى االل�ت
 � �ي وقت الحق من عام 2021. من املرحج ركل �ن عندما تتقاعد م�ي

ديد أولويات م�لية أخرى. أن يكون للمستشار الحج

رة  ية األملانية عل� كل من أهداف االستقرار قص�ي هود اإلنما�ئ وتركز الحج
�تمعية طويلة  �ن إدارة الحدود وعل� املشاريع امل�ج ل، مثل ت�س�ي األحج
�ن اآلفاق  ل للبنية الت�تية وإدارة املياه وتوليد اإليرادات لت�س�ي األحج
رو�ج عل�  �تماعية واالقتصادية للنساء والشباب.  فالعنف والحن االحج

م. القانون يعرقالن التسل�ي

رامية. ازدادت أعمال  هات الفاعلة اإلحج ر من الحج �ي غاو، هناك الكث�ي "�ن
ر مع انهيار القانون والنظام." قالت آن كاترين  السرقة بشكل كب�ي
يسة  الوكالة األملانية للتعاون الدول�ي )GIZ( ملشاريع ت�قيق  ر، ر�ئ م�ي ن�ي
د سيطرة عل� اإلطالق من قبل الدولة".  ، "ال توحج �ي مال�ي االستقرار �ن
�ن  نود املالي�ي ركة من الحج م قوة مش�ت يش املال�ي معسكر يصن "لدى الحج
رض  يش. ويف�ت �ي الحج هم �ن �ن الذين تم دم�ج �ن امل�تمردين السابق�ي واملقاتل�ي
�ي غاو واملنطقة، ولكنهم ال يستطيعون  أن يقوموا بدوريات منتظمة �ن

ر لاله�تمام من الناحية  ل سالمتهم. إنه نموذ�ج مث�ي الت�رك من أحج
النظرية، لكنه ال يعمل ". )16(

�ي الزراعة، تدعم الوكالة األملانية للتعاون الدول�ي )GIZ( االستخدام  �ن
�ن من إنتا�ج  ر، والذي يمّكن املزارع�ي املكثف للري عل� نطاق صغ�ي
�ي السنوات ال�ت�ي تقل فيها األمطار. وتقوم  يدة ح�ت� �ن م�اصيل حج
رن م�اصيلهن وتسويق  ه�ي الوكالة األملانية بتدريب النساء عل� ت�ج
�ي منطقة دلتا  ما �ن اتهن لدعم سبل كسب العيش، وال س�ي منت�ج

�تمعات امل�لية. �ن امل�ج ر الداخلية، حيث تشتد التوترات ب�ي الني�ج

ة الحقيقة  ا هي�ئ و تدعم  الوكالة األملانية للتعاون الدول�ي )GIZ( أيصنً
لسات اس�تماع عامة  ، ال�ت�ي عقدت حج �ي مال�ي والعدالة واملصالحة �ن
منذ  اإلنسان  حقوق  انتهاكات  ض�ايا  من  إفادات  معت  وحج
ا.  �ي إل� الحكومة قري�جً الستينات ومن املقرر أن تقدم تقريرها النها�ئ
�ي سياسة اإلصالحات والعدالة االنتقالية،  قدم األملان املساعدة �ن
�ن معرفة ما إذا كان نظام العدالة املختل يقوم بمتابعة  ولكن يتع�ي

ية. األدلة املقدمة أثناء املالحقات القضا�ئ

اريتان تقليديتان،  تركز اململكة املت�دة وهولندا، وهما دولتان ت�ج
�ن  ر الحدود ب�ي ارة واملدفوعات ع�ج هودهما عل� تسهيل الت�ج بعض حج
�ن حول خلي�ج غينيا. وعززت  نوبي�ي رانها الحج �ي بلدان الساحل وحج
عة  �ي منطقة الساحل بعد مراحج ودها الدبلوماس�ي �ن بريطانيا وحج
عام 2018 لسياسة أفريقيا، وهي واحدة من البلدان األوروبية 
ر  رات هليكوب�ت القليلة ال�ت�ي تدعم بنشاط عملية برخان بثالث طا�ئ
�ي  100 فرد  من طراز شينوك ذات الرفع الثقيل وطاقًما ي�تمثل �ن
ا إل� مينوسما  ند�يً موع. كما أرسلت اململكة املت�دة 450 حج �ي امل�ج �ن

مام إل� فرقة العمل تاكوبا.  �ي عام 2021 ولكنها رفضت االنصن �ن

�ي مكاف�ة اإلرهاب  رته الطويلة �ن �ي خ�ج �ي اإلسبا�ن يشارك الحرس املد�ن
 ، �ي السنغال، مال�ي �ي تدريب وحدات الدرك �ن الداخل�ي باملساعدة �ن
ر وبوركينا فاسو. يعمل اإلسبان منذ  تشاد، موريتانيا، الني�ج
ر الشرعية  رة غ�ي سنوات مع قوات الدرك املوريتانية ملكاف�ة اله�ج

من خالل برنام�ج الساحل األزرق.

راير/شباط 2021)16(  ر وساشا ببولدين من الوكالة األملانية للتعاون الدول�ي )GIZ(، ف�ج م�ي مقابلة مع رندا قورية راناريفيلو وآن كاترين ن�ي
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ر بروزًا، وإن كانت  ربما تكون املساهمة العسكرية األوروبية األك�ث
قال بوضو� عل� أنه عمل تبادل�ي  ما �يُ �ي من إستونيا، ف�ي رة، تأ�ت صغ�ي
ود العسكري املتناوب  وية والوحج �ي الشرطة الحج ملشاركة فرنسا �ن
�ي دولة البلطيق. فقد أرسلت ريغا 50  مال األطلس�ي �ن لحلف سث
�ي عام 2018، وأصب�ت  ا و5 مركبات مدرعة إل� برخان �ن ند�يً حج
مام إل� فرقة العمل تاكوبا  أول شريك أرسل قوات خاصة لالنصن
 G5 ي عام 2020، كما تقوم بتدريب ومرافقة قوات الساحل� �ن

�ي عمليات مكاف�ة اإلرهاب. �ن

ال�ت�ي  الدول  �ن  ب�ي من  يون،  روي�ج وال�ن السويديون  الهولنديون، 
ابية،  نسية واإلن�ج تعمل بنشاط عل� تعزيز الص�ة والحقوق الحج
�ي ذلك ت�ديد النسل من خالل ما يسمى شراكة واغادوغو  بما �ن
�ن  �ي �ئ لس الالحج م األسرة الحديثة. ويعمل م�ج لتوسيع أساليب تنظ�ي
�ي إعادة السالم عل� أرض الواقع.  �ي الدنمارك عل� تعزيز دور املرأة �ن �ن
�ي  �ي وكندا والدانمرك، �ن انب االت�اد األورو�ج وتتشارك سويسرا، إل� حج
�ي منطقة  �تمعات امل�لية �ن �ن امل�ج ركة ب�ي هود الوساطة املش�ت تمويل حج
�ي الذي يتخذ من  الساحل األوسط من طرف مركز الحوار اإلنسا�ن

نيف مقًرا له. )17( حج

�ي منطقة الساحل  ر انخراًطا �ن ولكن بعض الدول األوروبية األك�ث
مال  ر الدول إحباًطا.  قال دبلوماس�ي من سث �ن أك�ث ا من ب�ي هي أيصنً
�ي مال�ي والساحل بطريقة  أوروبا: "من املهم أن نت�دث عن القضايا �ن
ًدا من تبادل املعلومات  �ي مع القليل حج ز�ئ شاملة ، وليس بشكل حج
رة  عل دا�ئ أو االستعداد للعمل مًعا".  "ما دمنا ال نستطيع أن ن�ج
لس معنا للتوصل  ي )INTPA  و DEVCO( ت�ج ارحج العمل الحن
لبعض األولويات، فمن الصعب أن نرى كيف سوف تت�سن 

روقراطية بروكسل ". )18(  �ي دي؛ إن؛ إيه ب�ي األمور. إنه ليس �ن

 )17(https://www.hdcentre.org/wp-content/uploads/2020/03/HD-Brochure-Afrique-francophone.pdf
رابر/شباط 2021)18(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج
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بع ا لر ا لفصل  ا

دبلوماسية و�وار الصحراء 

يش التشيك�ي خالل فلينتلوك  رة بدون طيار تابعة لل�ج اه طا�ئ أطفال بوركينا فاسو يرفعون أيديهم بات�ج
�تمعية بقيادة بوركينا فاسو �ي بوركينا فاسو، قبل املشاركة امل�ج 2019 �ن
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ر زا�ئ الطريق إل� الحب
ًما عل� مكاف�ة  يس�ي لفرنسا كان وال يزال قا�ئ رن الر�ئ رك�ي �ن أن ال�ت �ي ح�ي �ن
اورة  اإلرهاب، فقد بذلت السلطات املالية، بضغط من الدول امل�ج
ل السعي إل� التوصل  بارة من أحج هوًدا حج ، حج �ن والشركاء الدولي�ي
إل� تسوية الصراع عن طريق التفاوض، أو عل� األقل الستخدام 
�ن عن  هادي�ي ر الحج الحوار ونقل السلطة مل�اولة فصل امل�تمردين غ�ي

ماعات داعش. ماعات القاعدة املتشددة وحج حج

�ي  اد حل سياس�ي ل�تمردات الطوارق طويلة األمد �ن تعود م�اوالت إي�ج
ل القرن الحادي والعشرين،  �ي وأوا�ئ مال�ي إل� تسعينيات القرن املاصن
يس ديمقراطي، ألفا عمر كوناري، إل� تطبيق  عندما سعى أول ر�ئ

�ي السلطة وتعزيز اإلدارة امل�لية. الالمركزية �ن

�ي  ال الت�نمية �ن �ي م�ج ر اقتصادي سابق �ن ، وهو خب�ي يقول ع�ثمان س�ي
�ي والسلطات  األمم املت�دة، وشغل منصب وزير إدارة األراصن
العميقة ملشاكل  إن "األسباب  رة حكم كوناري،  �ي ف�ت �ن امل�لية 
�ي  يارات ال�ت�ي اتخذتها بلداننا عند االستقالل". "�ن �ي الحن اليوم تكمن �ن
ميع البلدان الفرانكوفونية، قامت دولنا فقط بنقل السلطة من  حج
السلطة االستعمارية إل� النخبة السياسية ]و[ اإلدارية. مل نتناقش 
�تمعاتنا. بل قمنا بتكرار  ر قبوالً من م�ج ل ال�ت�ي ستكون أك�ث حول البدا�ئ

ا ". )1( اكوبي�ن�ي الفرنس�ي املركزي بشكل مطابق تقري�جً النظام الحج

�ي  رة السياسية واملؤسسية �ن �ج ، الذي أسس مركز الحن وقال س�ي
ال الحوكمة، إن دول  �ي م�ج أفريقيا )CEPIA(، وهو مركز فكري �ن
�ن  يسي�ي �ن ر�ئ �ن االعتبار مفتاح�ي ا مل تأخذ بع�ي الساحل املستقلة حدي�ثً
�ي  رت أن  أي تعدد ثقا�ن مي ــ واعت�ج لبلدانها ــ التنوع البشري واإلقل�ي
وة  وإداري من املمكن أن يكون مدمًرا. وقال لقد "انفت�ت ف�ج
�ن الدولة عل� الن�و امل�دد  �ن 'مال�ي الحقيقي ومال�ي الشرعي'- ب�ي ب�ي
�تمعات امل�لية". "عل�  �ي النصوص القانونية والبلد الحقيقي للم�ج �ن
وة". الرغم من كل م�اوالتنا اإلصالحية، مل ي�تم أبًدا غلق هذه الف�ج

ا  ر استيعا�جً مية ال�ت�ي سبقت االستعمار أك�ث راطوريات اإلقل�ي كانت اإلم�ج
غرافية املختلفة. وقال إن الت�دي اآلن ي�تمثل  للهويات العرقية والحج

ق. �ي تكييف إدارة دول الساحل مع تلك الحقا�ئ �ن

�ي صمت"ــ باألخص الطوارق  �تمعات ال�ت�ي عانت �ن ويرى س�ي أن "امل�ج
ا إل� أن  �يً ز�ئ ع ذلك حج �ن ــ أصب�ت أقل خضوًعا، ويرحج والفوالني�ي
ا إل� الدين فقد قدم  يا االتصاالت مكنتها من ذلك، وأيصنً تكنولوحج
اهلتها أو استبعدتها. وكان الهدف  بدياًل ملموًسا للدولة ال�ت�ي ت�ج
�ن الحكومة  من حملة كوناري لت�قيق الالمركزية هو إقامة توازن ب�ي
مي، ولكن "عندما غادر فريق كوناري، عدنا  املركزية والتنوع اإلقل�ي

إل� الوضع الراهن والركود".

مسلً�ا  صراًعا  أصب�  ما  لحل  التالية  ادة  الحج امل�اولة  اءت  حج
زعها من  ر، بعد حج زا�ئ �ي عامي 2014 و2015. قادت الحج ا�ن راس�نً
وم الدامي  �ي أعقاب اله�ج ر الحدود من مال�ي �ن انتشار اإلرهاب ع�ج
�ن  �ي ع�ي �ي منشأة الغاز �ن ن �ن �ي عام 2013 وأخذ الرها�ئ الذي وقع �ن
�ن  �ي تسوية تفاوضية ب�ي أميناس، مبادرة دبلوماسية للتوسط �ن
  . �ن مالي�ي �ن من امل�تمردين السث هاديت�ي ر حج �ن غ�ي ماعت�ي حكومة باماكو وحج
ري آنذاك واملبعوث  زا�ئ ية الحج ارحج ووصف رمضان لعمامرة، وزير الحن
الحال�ي لالت�اد األفريقي لـ "إسكات البنادق"، بأنه "الحل اإلفريقي 

ملشاكل إفريقيا". )2(

ر بدعم قوي من االت�اد األفريقي  زا�ئ �ي الحج حظيت عملية السالم �ن
إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  موعة  وامل�ج املت�دة  واألمم 
�ي ودوله األعضاء، حيث  )ECOWAS( باإلضافة إل� االت�اد األورو�ج
زًءا من فريق الوساطة. اصون ملنطقة الساحل حج كان مبعوثوه الحن

دعا االتفاق املكون من 68 مادة، والذي تم التوصل إليه بعد تسعة 
�ن وتسري�هم وإعادة  أشهر من املفاوضات، إل� نزع سال� املقاتل�ي
يش مال�ي وقوات األمن املعاد تشكيلها، واملعروف  �ي حج هم �ن دم�ج
�ي السلطة  باألحرف األول� DDR. ونص عل� المركزية واسعة �ن
مال، مع التعهد باالست�ثمار  مية ووضع خاص للسث الس اإلقل�ي مع امل�ج
لس الشيوخ كغرفة  �ي املنطقة. كما دعا إل� إنشاء م�ج االقتصادي �ن
منة بامبارا عل�  م، والذي من شأنه أن يوازن ه�ي ثانية تمثل األقال�ي

رملان. ال�ج

�ي 2020)1(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
�ي 2020)2(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
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�ي  �تماعي ثقا�ن فة أزواد الطوارق كواقع احج ا بطا�ئ رفت الوثيقة رسم�يً اع�ت
داخل الدولة املالية، وأنشأت عملية حوار ومصالحة. وقدمت 
�ي العملية. ولكن مل ي�تم  ا مفصاًل لكل خطوة �ن دوالً زمن�يً مالحقها حج

ز الحنمس لالتفاقية بشكل ص�ي�. )3( تنفيذ أي من الركا�ئ

ر  �ج حج �ن لالتفاق، إن كيتا ائُ �ن املالي�ي ، الذي كان أحد املفاوض�ي وقال س�ي
، ومل يأخذ أبًدا  �ن عل� الذهاب إل� الطاولة من قبل مؤيديه الدولي�ي
مهور عل� ما يبدو، مقتنًعا بأن إبرام  ر أو مل يشرحه لل�ج زا�ئ باتفاق الحج
م  �ن سيكون كافيًا لتقس�ي هادي�ي ر الحج اتفاق مع م�تمردي الطوارق غ�ي

لس ولعب لكسب الوقت.  ال�تمرد وإضعافه، حج

رددين  وكان املوقعون من الطوارق، املنصة وتنسيق حركات أزواد، م�ت
�ي  يش املال�ي وال �ن �ي الحج �ي نزع السال� بشكل كامل ألنهم مل يثقوا �ن �ن
�ن أن أهداف تلك  ،  ورأى بعض امل�لل�ي �ن �ن السابق�ي هادي�ي هم الحج حلفا�ئ
ر الرسمي  ماعات تتعلق بالسيطرة عل� التهريب واالقتصاد غ�ي الحج
�ن نزع  �ن أن عدًدا م�دوًدا من املقاتل�ي �ي ح�ي �ي الحكومة. �ن ر من دور �ن أك�ث
�ي نهاية  أسل�تهم ت�ت إشراف األمم املت�دة، وتم إدما�ج بعضهم �ن
�ي قوات األمن، فالعملية كانت غامضة وأدت إل� اتهامات  املطاف �ن
عم أن ضباط ماليون قاموا ببيع  واسعة النطاق بالفساد، حيث رنُ

.)DDR( مواقع نزع السال� والتسري� وإعادة اإلدما�ج

ري، إن حكومة باماكو تعاملت  زا�ئ وقال لعمامرة، الوسيط الحج
رتيب إداري تق�ن�ي دون أن تدرك أنها ستطلق  مع االتفاقية ك�ت
ماليون، من  .  ومل يه�تم امل�تمردون السث إعادة تأسيس سياس�ي ملال�ي
�ي باماكو. وقال إن "الطرفان يفتقران إل� اإلرادة  انبهم، بما حدث �ن حج

السياسية املكثفة واملتبادلة الضرورية لتنفيذ االتفاق". 

رأى الدبلوماس�ي املخضرم الوثيقة ك�نموذ�ج م��تمل للعديد من 
ه عدم استقرار بعد فشل دول الحزب  البلدان األفريقية ال�ت�ي تواحج
ة إل�  الواحد واألنظمة العسكرية ال�ت�ي أعقبت االستقالل. "إننا ب�احج
�ي العديد من البلدان.  �ن الوسط واملناطق امل�يطية �ن ديد ب�ي توازن حج
�ي العواصم، أو عل� السهول الساحلية  ه املوارد إل� إنفاقها �ن وتت�ج
ا ما ي�تم  يس الدولة. وقال لعمامرة: "غال�جً �ي القرية األصلية لر�ئ أو �ن

دمات العامة". ر الحن �ي توف�ي إهمال بقية البالد �ن

ر عن موقفها خالل سنوات االن�طاط ال�ت�ي  زا�ئ عت الحج ومع ذلك، تراحج
يس عبد العزيز بوتفليقة. وتناقص اه�تمامها  شهدت مرض الر�ئ
يس  �ن الر�ئ . أما االت�اد األفريقي الذي ع�يّ الدبلوماس�ي بشأن مال�ي
ا له إل� منطقة الساحل، وعد  ر بويويا مبعو�ثً السابق لبوروندي بي�ي
اصة به، وبالتال�ي مل يكن  م قوة حفظ السالم الحن �ي تسل�ي ولكنه فشل �ن

�ي باماكو.  ر يذكر �ن لديه تأث�ي

ر زا�ئ �ي مال�ي املنبثق عن عملية الحج نة متابعة اتفاق السالم واملصالحة �ن �تماع لحج احج

ر: )3(  زا�ئ  النص الكامل التفاقية الحج
https://www.un.org/en/pdfs/EN-ML_150620_Accord-pour-la-paix-et-la-reconciliation-au-Mali_Issu-du-Processus-d'Alger.pdf 
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ن سياسات الرها�ئ

مال، بل  ة السث �ي تهد�ئ ر إلحاًحا �ن بالنسبة إل� كيتا، مل ت�تمثل املشكلة األك�ث
�ي وسط مال�ي عل� خلفية  �ي التعامل مع االنتشار املقلق للعنف �ن �ن
�تمعات امل�لية عل� األرض واملياه وحقوق الرعي،  �ن امل�ج اعات ب�ي رن ال�ن

هاديون لتوسيع نفوذهم.  وال�ت�ي استغلها الحج

ية ضخمة بقيادة  احج �ي باماكو، تعرض لضغوط من حركة احت�ج �ن
�ي  م الدي�ن�ي الذي تدرب �ن حليفه السابق اإلمام م�مود ديكو، الزع�ي
�ن لكيتا  �ن السياسي�ي السعودية، ومن املفارقات أن بعض املعارض�ي
، اتهموه  اس�ي سومايال سيس�ي �ي ذلك املرش� الر�ئ بامبارا، بما �ن

. �ن مالي�ي �ي املفاوضات واملناقشات لصالح السث لف �ن وع إل� الحن بالرحج

�ي ذلك  �ي عام 2019، دعا كيتا إل� "حوار وط�ن�ي شامل"، بما �ن لذلك �ن
، لكن قاطعته أحزاب املعارضة  �ن �ن السابق�ي مالي�ي بعض امل�تمردين السث
ديدة، واستفتاء عل�  يسية ال�ت�ي دعت إل� انتخابات برملانية حج الر�ئ
عة بعض مواد اتفاقية  ميع ومراحج ر األمن لل�ج ديد، وتوف�ي دستور حج
راء مفاوضات مع قادة  �ن إل� إحج ر. ودعا العديد من املشارك�ي زا�ئ الحج
، إياد أغ  �ن يسي�ي �ن )GSIM( الر�ئ ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي حج

غال�ي وأمادو كوفا. 

يته وأعلن استعداده  راتي�ج ر كيتا اس�ت راير/شباط 2020، غ�ي �ي ف�ج �ن
م القاعدة. وقال "ألن عدد  �ن بتنظ�ي �ن املرتبط�ي م�ي للت�دث مع الزع�ي

يس بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد  �ن العام لألمم املت�دة لعمليات السالم ور�ئ �ن وكيل األم�ي �تماع ب�ي احج
يس املال�ي االنتقال�ي باه نداو �ي مال�ي والر�ئ لت�قيق االستقرار �ن
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رابر/شباط 2021)4(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج

ر، أعتقد أن  ايد بشكل كب�ي رن �ي منطقة الساحل ي�ت الوفيات اليوم �ن
الوقت قد حان الستكشاف دروب أخرى"، مؤكًدا أنه ليس لديه 
�ي الشهر التال�ي بأنه  أي أوهام بشأن الحصيلة امل��تملة. ورد أغ غال�ي �ن
راء م�ادثات سالم بشرط انس�اب القوات  عل� استعداد إلحج
،  غضب الفرنسيون من ذلك وأصروا عل�  الفرنسية من مال�ي

"، وإنما الحرب فقط. �ن راء م�ادثات مع "اإلرهابي�ي أنه ال يمكن إحج

وراء الكواليس، كانت حكومة باماكو تتفاوض مع أغ غال�ي لإلفرا�ج 
هادية مرتبطة  ماعة حج ، الذي اختطفته حج م املعارضة سيس�ي عن زع�ي
�ي تمبكتو، مقابل  �ن )GSIM( �ن ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي ب�ج
. وعمل ديكو كوسيط. ويقول  �ن ون�ي �ن املس�ج ر من املقاتل�ي عدد كب�ي
أشخاص مطلعون عل� املفاوضات أن باريس أصرت عل� إدرا�ج 
�ي الصفقة، مما  �ن �ن رون�ي �ي ب�ت عاملة اإلغاثة الفرنسية املختطفة صو�ن
�ن الذين سي�تم إطالق سراحهم، بي�نما مل  هادي�ي �ي عدد الحج زاد ال�ثمن �ن

�ي امل�ادثات ومل يطلق سرا� مقاتليه. يشارك كوفا �ن

لس العسكري  �ي نهاية املطاف من قبل امل�ج انتهى تبادل األسرى �ن
ل  ية، نشرت عل� وسا�ئ الذي أطا� بكيتا.  ونظم أغ غال�ي مأدبة دعا�ئ
�ن املفر�ج عنهم،  هادي�ي ر من 200 من الحج �تماعي، ألك�ث التواصل االحج
�ي 2014 عل�  وم القاتل �ن �ي اله�ج �ن �ن ال املتورط�ي �ي ذلك الرحج بما �ن
�ي مال�ي إن  م �ن �ي باماكو. وقال دبلوماس�ي مق�ي فندق راديسون بلو �ن
ميع". )4( ميع مع الحج �ي مال�ي يت�دث الحج الصفقة توض� حقيقة أنه "�ن

�ي مال�ي بمثابة نكسة ونعمة  كان انقالب أغسطس/آب 2020 �ن
يس منتخب وشرعي تعيد البلد إل� األيام  لفرنسا،  فاإلطاحة بر�ئ
ة من االستيالء العسكري، األمر الذي دفع الدعوات  القديمة السي�ئ
�ي األمم املت�دة وأوروبا إل� قطع املساعدات الدولية  �ي أفريقيا و�ن �ن
ا  عن باماكو. وقد علقت الواليات املت�دة املساعدة العسكرية وف�تً
لقانونها. وأوض�ت باريس أنها ال تنوي إيقاف عملية برخان، 
ماعة االقتصادية  �ي الحج مية �ن وعملت بشكل مكثف مع الدول اإلقل�ي
ا لالنتقال السريع إل�  لدول غرب أفريقيا )ECOWAS(، سع�يً
رة 18 شهًرا إل� انتخابات  الحكم الذي يقوده املدنيون واالنتقال لف�ت

ديمقراطية.

لس عسكري،  �ي الوقت نفسه، فإن استبدال كيتا الثابت بم�ج �ن
، أتا�  مان القبول الدول�ي ة إل� تقديم تنازالت لصن الذي هو ب�احج
ل إصالحات  ر والضغط من أحج زا�ئ الفرصة إلحياء عملية سالم الحج

يس املخلوع عنها.  الحوكمة ال�ت�ي تخلف الر�ئ

كيتا.  من  ر  أك�ث �ي  شع�ج بتأييد  العسكرية  السلطات  تمتعت 
�ن وزير الدفاع السابق باه نداو، وهو عقيد متقاعد،  وقامتبتعي�ي
يس مؤقت، مع تول�ي العقداء الذين قادوا االنقالب أدواًرا  كر�ئ

لس التشريعي املؤقت. يس امل�ج يس ور�ئ ب الر�ئ يسية، كنا�ئ ر�ئ
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التحدث أو عدم التحدث
، باإلضافة  �ن مت الحكومة االنتقالية العديد من امل�تمردين السابق�ي صن
�ي  ر/كانون الثا�ن إل� شخصيات مقربة من ديكو. وبتاريخ ديسم�ج
 " �ي "إن إرادة الشعب املال�ي يس الوزراء مختار عو�ن 2020، قال ر�ئ
". وأصر  ميع أطفال مال�ي �ن حج �ي "حوار ب�ي هي أن يدر�ج أغ غال�ي وكوفا �ن
�ن العمل العسكري الفرنس�ي  �ن ذلك وب�ي د تناقض ب�ي عل� أنه ال يوحج
�ن )GSIM(، كالهما متكامالن،  ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي ضد حج
�ن وسيلة ملكاف�ة  ما بعد أن "الحديث مع اإلرهابي�ي �ي ف�ي كما صّر� عو�ن
اإلرهاب"، ولكنه رفض تقديم تفاصيل عن االتصاالت بسبب 

الحساسية السياسية. )5(

ر نشاًطا  ، الذين عادوا إل� دور دبلوماس�ي أك�ث �ن ري�ي زا�ئ بالنسبة لل�ج
يد  يس عبد امل�ج �ي عهد الر�ئ �ي منطقة الساحل �ن �ي عملية السالم �ن �ن
، الذي  راء م�ادثات مع أغ غال�ي تبون، فإنهم يدفعون بهدوء إل� إحج
�تماع  ر". ُعقد االحج زا�ئ ل الحج ًرا ما يصفه الدبلوماسيون بأنه "رحج كث�ي
�ي بلدة كيدال  ر �ن زا�ئ عة اتفاق الحج نة مراحج األول الذي طال انتظاره لل�ج
�ي ت�قيق التقدم  راير/شباط 2021، مما زرع اآلمال �ن �ي ف�ج مالية �ن السث

�ي تنفيذ االتفاق. �ن

�ن يريدون من الحكومة فت�  وأشار لعمامرة إل� أن العديد من املالي�ي
مة سياسة املصالحة الوطنية،  حوار مع أغ غال�ي وكوفا. وقال: "إن ق�ي
�ن من  �ي تقليل أعداد اإلرهابي�ي يد، تكمن �ن إذا تمت إدارتها بشكل حج
�ن تشدًدا، ح�ت� ي�تمكن املواطنون  �ن الدولي�ي هادي�ي ر الحج خالل عزل أك�ث
نيدهم بدافع اإلحباط من العودة  املاليون العاديون الذين تم ت�ج
ا ما كان يعمل كوسيط. "إن  ا أن ديكو غال�جً �تمع"، ومضي�نً إل� امل�ج

تقليل عدد األعداء أمر منطقي."

من ناحية أخرى، يؤكد مسؤولون فرنسيون أن الت�دث مع أغ 
�ن الذين  ماعي�ي غال�ي وكوفا لن يؤدي إل� من� الشرعية إال للقتلة الحج
م  يبايعون مباشرة أيمن الظواهري، خليفة أسامة بن الدن كزع�ي
هود املبذولة  ا الحج للقاعدة. وهم يؤكدون أن ذلك سيقوض أيصنً

 )5(https://www.france24.com/
fr/%C3%A9missions/l-entretien/20201203-le-dialogue-avec-les-terroristes-est-une-volont%C3%A9-des-maliens-assure-le-premier-

ministre-du-mali; https://www.maliweb.net/interview/moctar-ouane-sur-rfi-il-ny-aura-pas-de-prolongation-2919868.html
مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)6( 
 )7(https://www.g5sahel.org/intervention-du-secretaire-executif-a-la-conference-internationale-sur-la-stabilisation-dans-les-zones-de-

/conflit-et-le-terrorisme-insurrectionnel-dans-le-sahel-central-et-le-bassin-du-lac-tchad

موعات املوقعة األصلية  ر من خالل تن�ية امل�ج زا�ئ لتنفيذ اتفاقية الحج
ا.  ان�جً حج

عالوة عل� ذلك، فهم يتساءلون عن الذي سيت�دثون عنه؟ وال 
�ي فرض الشريعة اإلسالمية بدالً من النظام  �ن �ن يرغب معظم املالي�ي
�ي البالد. ومل يكن من امل��تمل أن ي�تم شراء أغ غال�ي  �ي �ن �ي العلما�ن القانو�ن

يس بلدية كيدال أو حاكم املنطقة الوسطى. )6( وكوفا ملنصب ر�ئ

إن املناقشة الطويلة األمد حول ما إذا كان ينبغي لنا أن نت�دث 
�ن أم ال قد تكون بمثابة بديل للمخاوف والتوقعات  هادي�ي مع الحج
�ي  �ي الشرق األوسط، فإن عملية السالم �ن األخرى. وكما هو الحال �ن
هات الفاعلة دوافع  ر من السالم. ولل�ج ا ما تكون عملية أك�ث مال�ي غال�جً

مة.  ر ت�قيق تسوية عادلة ودا�ئ �ي م�ادثات غ�ي عديدة للدخول �ن

ل إصالحات  ي من أحج ارحج قد يكون األمر يتعلق بإبعاد الضغط الحن
الحوكمة أو تقاسم السلطة، أو إدارة الرأي العام الوط�ن�ي أو الحلفاء 
�ي األوقات  ، أو إطالق طلقات ت�ذيرية �ن �ن �ن السياسي�ي واملعارض�ي
ودها أو س�بها، أو ممارسة  �ي تقليص وحج ال�ت�ي تفكر فيها فرنسا �ن

 . �ن لزيادة دعمهم املال�ي الضغط عل� الشركاء الدولي�ي

�تمعي م�ل�ي  قد تكون عملية السالم املهمة عل� مستوى م�ج
معيات  ر. وت�ت الرادار، يشارك مسؤولو بعثة مينوسما وحج أك�ث
هود الوساطة الرامية إل� حل  �ي حج ر حكومية م�لية ودولية �ن غ�ي
�ي وسط مال�ي حيث  �ن والدوغون �ن �تمعي الفوالني�ي �ن م�ج الصراعات ب�ي
�ي 2021، أبرمت  �ي يناير/كانون الثا�ن تم عقد صفقات م�لية. و�ن
�ي مقاطعة كورو عل� الحدود مع بوركينا  ثالثة اتفاقات سالم �ن
، وهي منظمة  �ي فاسو، بفضل وساطة من مركز الحوار اإلنسا�ن
انب  �ي إل� حج نيف يمولها االت�اد األورو�ج �ي حج ر حكومية مقرها �ن غ�ي

الدنمارك وسويسرا. )7(
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�ن  �ي منتصف مارس/آذار، أبرمت هدنة مدتها شهر واحد ب�ي و�ن
�ي منطقة سيغو  �ي نيونو، �ن �ن وميليشيا دوزو �ن هادي�ي �ن الحج املقاتل�ي
لس اإلسالمي األعل�  الوسطى، تم التفاوض عليها من قبل امل�ج
�ي مهب  . و مثل هذه االتفاقات عبارة عن رماد �ن �ي مال�ي لديكو �ن

الري�، وليست بالضرورة نذير لحل أوسع.

املتكاملة  �ي بعثة األمم املت�دة  �ن يشارك قسم الشؤون املدنية 
�ي  �ي مال�ي )MINUSMA( �ن املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
�ي منطقة موب�ت�ي وسيغو،  �تمعات �ن �ن امل�ج مشروع خمس حوارات ب�ي
يشارك فيها القادة الدينيون التقليديون وامل�ليون، السلطات 
امل�لية، النساء والشباب، بدعم من صناديق تمويل سويسرية. 
وأدت أربعة  من الحوارات إل� توقيع اتفاقيات مصالحة م�لية 
�ي  مع آلية مراقبة حول قضايا عملية، مثل الوصول إل� األراصن
ر. ولكن مثل  وإدارتها، وت�ديد مناطق الصيد عل� طول نهر الني�ج
راءات امل�لية الطيبة ليست بالضرورة قابلة للتطوير. )8( هذه اإلحج

�ي الصراعات طويلة املدى أن املفاوضات  �ن �ن ويقول قدامى امل�ارب�ي
ية خرو�ج  راتي�ج زًءا من أي اس�ت يس�ي تشكل ح�تًما حج مع العدو الر�ئ
موعة دول  ر التنفيذي مل�ج للقوات الدولية. قال صديقو، السكرت�ي
الساحل G5، الذي شغل منصب مسؤول لدى األمم املت�دة 
ل العقد األول من القرن الحادي والعشرين،  �ي أوا�ئ �ي أفغانستان �ن �ن
�ن إل� املدرسة بعد أن أطا� التدخل  عل الفتيات يذه�ج �ي م�اولة لحج �ن
الذي تقوده الواليات املت�دة ب�ركة طالبان اإلسالمية املتشددة: 
ما بينهما، نعود إل�  "انظروا إل� ما ي�دث اليوم. بعد كل ما حدث ف�ي
ة إل� املغادرة. األمر  �ن ب�احج املفاوضات ]مع طالبان[ ألن األمريكي�ي

)9( ". اد حل داخل�ي واض�. لذلك عليهم إي�ج

قد يضطر الفرنسيون إل� إرغام أنفسهم وت�ويل النظر بعيدًا 
ماعة  �ي  حج هاد�ي �ن الحكومة املالية وحج ا باملفاوضات ب�ي من�يً والقبول صن
يتهم  راتي�ج زء من اس�ت �ن )GSIM( ك�ج نصرة اإلسالم واملسلم�ي
. "إذا قررت حكومة مال�ي بشكل سيادي الت�دث مع  للخرو�ج
ب أن نكون  موعات معينة، فإنها ال ت�تا�ج إل� إذننا..." ي�ج م�ج
، ال يمكننا التخلص من هؤالء األشخاص. وقال دبلوماس�ي  �ن واقعي�ي
زًءا من أعمال العنف تقوم  �ي املنطقة: "من املؤكد أن حج ر �ن �ي كب�ي أورو�ج

ماعات أخرى، امليليشيات". )10( به حج

 )8(https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/media/MINUSMA%20Article%20EN.pdf
مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)9( 

�ي 2020)10(  مقابلة مع الكاتبة، يناير/كانون الثا�ن
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ماعات  مية، وممثل�ي الحج ، والسلطات اإلقل�ي �ي مال�ي �ن بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن �تماع ب�ي احج
�ي مبادرة "ميناكا بدون أسل�ة" م التقدم امل�رز �ن ، وما إل� ذلك لتقي�ي �ي �تمع املد�ن املوقعة، وامل�ج

مناه�ج منفصلة

ا خاًصا  اتبعت كل دولة من دول الساحل األوسط الثالث نه�جً
هود السياسية الساعية إل� ت�قيق املصالحة الوطنية، عل�  لل�ج
�ي الحد من مستوى  م �ن � بشكل دا�ئ الرغم من أن أيًا منها مل ين�ج

العنف وعدم االستقرار. 

�ي العامل، ثالثة انقالبات عسكرية  ر، وهي أفقر بلد �ن شهدت الني�ج
�ي  �ن ر منذ االستقالل. وهي اآلن  وعاشت ت�ت خمسة دسات�ي
مهوريتها السابعة وهي ديمقراطية متعددة األحزاب منذ عام  حج
يس املنتخب  �ن القادة األفارقة، وافق الر�ئ �ي مثال نادر ب�ي 2010. و�ن
� مهامه الدستورية  م�مدو إيسوفو عل� التن�ي بعد أن قصن
. وأنتخب م�مد بازوم، وزير داخليته السابق ومساعده   �ن لواليت�ي
�ي عام 2021، ويعد ذلك أول انتقال سلمي  الفته �ن رة طويلة، لحن لف�ت

�ي تاريخ البالد. �ن �ن �ن منتخب�ي يس�ي �ن ر�ئ للسلطة ب�ي

ر من الصمود كدولة متعددة اإلثنيات عل� الرغم من  وتمكنت الني�ج
ريا وبقايا  �ي ، ليبيا، السودان، التشاد، ني�ج �ي مال�ي أنها م�اطة بالعنف �ن
ر. ومع ذلك، فقد عانت من تداعيات الحرب  زا�ئ �ي الحج الحرب األهلية �ن
�ي عام 2011،  �ي �ن �ي ليبيا منذ سقوط القذا�ن األهلية ال�ت�ي طال أمدها �ن

ر  رة غ�ي مما أدى بشكل مل�وظ إل� تدفق األسل�ة و توسع طرق اله�ج
مالية، باإلضافة  ارتها السث ة بالثغرات مع حج ر الحدود امللي�ئ الشرعية ع�ج
ايدة لزعزعة استقرار مال�ي عل� حدودها الغربية  رن إل� التداعيات امل�ت
 . �ي نوب الشر�ت �ي الحج ريا �ن �ي �ن من ني�ج هادي�ي وانتشار مقاتل�ي بوكو حرام الحج

�ي التسعينات ومرة  ر ثورة طوارق �ن ، شهدت الني�ج وعل� غرار مال�ي
مالية، مستهدفة  �ي منطقة أغاديز السث أخرى من 2007 إل� 2009 �ن
م اليورانيوم  ما مناحج القوات املسل�ة واملصالح االقتصادية، وال س�ي
انب  ن أحج ز امل�تمردون رها�ئ ال�ت�ي تديرها فرنسا حول أرليت. واحت�ج
مالية مناطق م�ظورة عل�  علوا مساحات من الص�راء السث وحج
 )MNJ( ل العدالة ر امل�تمردة من أحج قوات األمن. لكن حركة الني�ج
اورة، توصل  �ي مال�ي امل�ج انشقت، وبعد االتفاق عل� وقف إطالق النار �ن
�ي نيامي، مقابل  امل�تمردون إل� هدنة بوساطة ليبية مع السلطات �ن

�ي عام 2009. العفو العام �ن

هوًدا  �ن حج ر منذ ذلك الح�ي عل� عكس مال�ي ، بذلت حكومة الني�ج
�ي  ر إلدما�ج مواطنيها الطوارق البالغ عددهم ن�و مليو�ن ر بكث�ي أك�ج
�ي  ميع أن�اء البالد، �ن �ي حج مواطن، والذين ينتشرون بالتساوي �ن
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�ن إيسوفو الطوارق  �ي عام 2011، ع�يّ الحياة السياسية واالقتصادية. �ن
يًسا للوزراء. العديد من الطوارق اآلخرين شغلوا  بريغي رافي�ن�ي  ر�ئ

�ي نيامي. مناصب وزراء �ن

�ي نفس  الوقت، طور إيسوفو عالقات دفاعية وثيقة مع الواليات  �ن
ر، باإلضافة إل� االت�اد  �ي الني�ج املت�دة وفرنسا، وكالهما لها قواعد �ن
رية، وحرس  �ي �ي الذي درب 13000 من أفراد الشرطة الني�ج األورو�ج
وية أمريكية  ر قاعدة حج الحدود والدرك منذ عام 2012. تقع أك�ج
�ي املنطقة بالقرب من أغاديز، حيث يؤدي أسطول مسل� من  �ن
وية عن  رات بدون طيار مهام استطالع ومراقبة وضربات حج الطا�ئ

ميع أن�اء منطقة الساحل الوسطى. �ي حج عد �ن �جُ

�ي مال�ي كان  �ي عام 2012 �ن انتفاضة الطوارق االنفصالية ال�ت�ي بدأت �ن
ر. ومع ذلك، توّسعت صراعات  �ي الني�ج يل �ن �ي البداية صدى ض�ئ لها �ن
ا ما تستهدف  ، وال�ت�ي غال�جً �ن �ن الرعاة واملزارع�ي �تمعات امل�لية ب�ي امل�ج
�ي  هاد�ي ذب حج ر، مما أدى إل� حج ر الحدود إل� الني�ج �ن ع�ج الرعاة الفوالني�ي
ازر  ا مقاتل�ي الدولة اإلسالمية الذين قاموا بأبشع امل�ج القاعدة، والح�تً
تل ن�و 500  ر/كانون األول 2020، �تُ . ومنذ ديسم�ج �ن ب�ق املدني�ي
مات  �ي سلسلة من اله�ج ا، �ن ند�يً �ن و150 حج ري�ي �ي �ن الني�ج من القروي�ي

�ي املنطقة الحدودية. �ن

، فإنها  ية بناءة لإلدما�ج السياس�ي راتي�ج ر اس�ت و بي�نما اتبعت الني�ج
هود  ر الحدود، عل� الرغم من حج ايد للعنف ع�ج رن تتعرض بشكل م�ت
رة  ركة ملساعدة قواتها املسل�ة الصغ�ي موعة الساحل G5 املش�ت م�ج
ا.  ومل يتض� بعد ما إذا كان نشر قوات تشادية  والضعيفة نسب�يً
�ي مارس/آذار 2021  ر �ن نوب غرب الني�ج �ي حج عدادها 1200 �ن

ة املنطقة الحدودية أم ال. سيساعد عل� تهد�ئ

ماعات  م القاعدة والحج ر من تنظ�ي ت تشاد وموريتانيا إل� حد كب�ي ن�ج
�ن يخوضون  هادية املرتبطة بداعش، عل� الرغم من أن التشادي�ي الحج
حرام  بوكو  ماعة  ب�ج �ن  املرتبط�ي �ن  هادي�ي الحج ضد  عصابات  حرب 

رة تشاد.  نوبية الغربية حول ب��ي �ي املنطقة الحج رية �ن �ي الني�ج

يس التشادي املستبد  �ي منتصف أبريل/نيسان 2021، قتل الر�ئ و�ن
�ي عام 1990،  ، الذي استول� عل� السلطة �ن �ي املخضرم إدريس دي�ج
ا  رنً مال، بعد ساعات من إعالنه فا�ئ �ي السث وهو ي�ارب تمردًا مسل�ًا �ن
�ي انتخابات معيبة للغاية كانت س�تمن�ه والية سادسة بعد  حاسًما �ن
�ي السلطة. أثار املوت العنيف لهذا الحليف العسكري املهم  30 عامًا �ن

، الذي تستضيف بالده مقر عملية برخان، شكوًكا  �ن للفرنسي�ي
�ي منطقة الساحل.  ية الغربية �ن راتي�ج ديدة حول استدامة االس�ت حج

�ي انتهاكات حقوق اإلنسان وحرية  �ي املتقلب �ن ل دي�ج تسبب س�ج
ود لشك م�سوس من قبل  ، ولكن ال وحج �ي بعض اإلحرا�ج ر �ن التعب�ي
باريس،  فليس من املؤكد ما إذا كان ابنه م�مد البالغ من العمر 
، سيكون  اس�ي د الحرس الر�ئ وم وقا�ئ رال بأربع ن�ج �ن 37 عاًما، وهو حج

م. الفته بشكل دا�ئ لديه السلطة لحن

�ن والبالغ  من عليه الص�ي وعل� الرغم من اإلنتا�ج النفطي الذي ته�ي
 � �ي اليوم، إال أن تشاد ت�تل املرتبة الثانية ألد�ن 140000 برميل �ن
مستوى ملؤشر األمم املت�دة للت�نمية البشرية، وتملك أحد أعل� 
�ي أفريقيا. حيث اتسمت امل�اكاة الساخرة  معدالت وفيات الرضع �ن
ات السلمية،  احج اسية بـ "قمع ال يرحم" ضد االحت�ج لالنتخابات الر�ئ
ادين، وانتشار الالمباالة  واستبعاد وترهيب مرش�ي املعارضة الحج

�ي وسط الناس. )11( �ن

ر ديمقراطية بعد مرحلة  ا أك�ث �يً ه موريتانيا، ال�ت�ي أصب�ت تدري�ج تواحج
طويلة من حكم الحزب الواحد واالنقالبات العسكرية، مشاكل مع 
ر من اإلرهاب، ألن مساحتها  ريمة املنظمة العابرة لل�دود أك�ث الحج
ا لتهريب املخدرات  يس�يً ا ر�ئ ر طري�تً الص�راوية قليلة السكان تعت�ج

من أمريكا الالتينية إل� أوروبا. 

موعة دول الساحل G5. كما  وتعد نواكشوط مقر أمانة م�ج
ا  أمانة عملية نواكشوط -  تستضيف العاصمة املوريتانية أيصنً
�ن 11 دولة من دول  مي ب�ي وهي آلية لتعزيز التعاون األم�ن�ي اإلقل�ي
ال مكاف�ة اإلرهاب. �ي م�ج مال أفريقيا وتبادل املعلومات �ن غرب وسث

 )11(https://www.hrw.org/news/2021/04/08/chad-pre-election-crackdown-opponents :ي تشاد� اسية �ن بيان هيومن رايتس ووتش حول الحملة الر�ئ
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محادثات بوركينا فاسو

انبها، تستكشف بوركينا فاسو، حيث تدهور األمن فيها  من حج
بسرعة منذ عام 2017، التوصل إل� تسوية تفاوضية مع امل�تمردين 
�ي منطقة  هاديون الذين نشروا العنف �ن ، بمن فيهم الحج �ن املسل��ي
مالية، ما دفع قرابة مليون شخص إل� الهروب  الحدود الثالثية السث

من ديارهم. 

ا نظًرا  ر نظي�نً �ي تصويت يعت�ج �ي عام 2020 �ن بعد فوزه بإعادة انتخابه �ن
يس روك مارك كابوري أحد  �ن الر�ئ ر العادية، ع�ي للت�ديات األمنية غ�ي
، زفرين ديابري، وزيًرا للمصالحة الوطنية مع  �ن خصومه املهزوم�ي
ماعات  ل التسوية مع الحج راء م�ادثات من أحج تفويض صري� إلحج

)12( . �ن املسل�ة ال�ت�ي تغذت عل� مخاوف أقلية الرعاة الفوالني�ي

راير/ �ي ف�ج رملان �ن ري أمام ال�ج يس الوزراء كريستوف داب�ي وقال ر�ئ
اد  شباط 2021: "إذا أردنا إنهاء األزمة األمنية، فسن�تا�ج إل� إي�ج
مات اإلرهابية ح�ت�  �ن عن اله�ج سبل وطرق للت�دث مع املسؤول�ي

�ي سالم". نكون �ن

 The New راه الص�في سام ميدنيك لص�يفة وكشف ت�قيق أحج
�ن بدأوا م�ادثات سرية  �ن األمني�ي Engineering أن كبار املسؤول�ي
�ي إلطالق النار  �ن قبل االنتخابات، مما أدى إل� وقف نس�ج هادي�ي مع الحج
، وانخفاض  مالية، بالقرب من الحدود مع مال�ي يبو السث �ي منطقة حج �ن
�ن أسل�تهم وعادوا  �ي مستوى العنف، كما ألقى بعض املقاتل�ي حاد �ن

ر مستقر. وذكر ميدنيك أن  من األدغال لكن الوضع ال يزال غ�ي
�ي أماكن أخرى من البالد. )13( ري �ن اصة بدت وكأنها ت�ج املفاوضات الحن

من عليها األغلبية  يبقى أن نرى ما إذا كانت الحكومة ال�ت�ي ته�ي
رة  �ي واغادوغو مستعدة لتقديم تنازالت كب�ي العرقية Mossi �ن
�ي من قبل  مية والوصول إل� األراصن بشأن تقاسم السلطة اإلقل�ي
 � ر املرحج ما� ميليشيات كوغلويوغو، ومن غ�ي ، أو كب� حج �ن الفوالني�ي
ما مقاتل�ي الدولة اإلسالمية  ر تشدًدا، وال س�ي هاديون األك�ث أن يقوم الحج
ع السال� أو وقف العنف مهما  رن رى )ISGS(، ب�ن �ي الص�راء الك�ج �ن
� أن ي�اولوا  ة امل�ادثات. بل عل� العكس تماًما األرحج كانت نتي�ج

تخريبها من خالل إراقة الدماء.

 )12(https://www.voanews.com/africa/burkina-fasos-national-reconciliation-no-easy-path
 )13(https://www.thenewhumanitarian.org/news/2021/3/11/Burkina-Faso-secret-peace-talks-and-jihadist-ceasefire?fbclid=IwAR0_ZtNTQpQZ

0OZWQF5HAsBe3Atxe96LKqMhhkDDNMHK_EnF13C-x3_wSXI



66 رية - أوروبا والساحل عبور ال�ب

ران قلقون �ي �ب

ماعات  �ي منطقة الساحل وتمدد الحج مع تصاعد إراقة الدماء �ن
اورة القلقة  اه خلي�ج غينيا، أصب�ت الدول امل�ج ا بات�ج نو�جً هادية حج الحج
�ي م�اولة تعزيز االستقرار واألمن  ر انخراًطا �ن لبلدان الساحل أك�ث

هات السياسية. �ي املواحج والتوسط �ن

ماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )ECOWAS(، وهي  وكانت الحج
ر قوة، أول من قدم أفراد  ريا األك�ث �ي ر فيه ني�ج مي تعت�ج �تمع إقل�ي م�ج
�ي عام 2013، ولعبت دوًرا  حفظ سالم ملال�ي بعد التدخل الفرنس�ي �ن

ر للسالم. زا�ئ �ي إيصال حكومة باماكو إل� اتفاق الحج �ن

ماعة  �ي أغسطس/آب 2020، رفضت الحج وبعد االنقالب املال�ي �ن
الحكم  قبول   )ECOWAS( أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية 

ر إغالق الحدود  �ي البلد الساحل�ي ع�ج العسكري ومارست نفوذها �ن
�ن إدارة  ارة والت�ويالت املالية، إلقناع العقداء بتعي�ي أمام الت�ج
دول زم�ن�ي لالنتخابات مدته  انتقالية يقودها مدنيون حسب حج
18 شهًرا. كانت بعض دول غرب إفريقيا الهشة، مثل كوت 
رت أن االنقالب العسكري  ديفوار، قاسية بشكل خاص، حيث اعت�ج

رة نظًرا ألوضاعها امل�لية.  سابقة خط�ي

�ي عام  مية �ن �ي نانا أكوفو-أدو مبادرة أكرا اإلقل�ي يس الغا�ن أطلق الر�ئ
�ي منطقة  هادي وانتشاره �ن 2017 مل�اولة منع امتداد الصراع الحج
ريمة املنظمة العابرة لل�دود والتطرف  الساحل، وم�اربة الحج
�ي دول  يسية �ن �ي املناطق الحدودية - وهي نقطة ضعف ر�ئ العنيف �ن

�ن الدول.   غرب إفريقيا حيث ينشط املهربون ب�ي

�ي  األورو�ب االتحاد  دبلوماسية 
والواليات املتحدة

�ي ملنطقة الساحل، أنخيل لوسادا،  اص لالت�اد األورو�ج كان املمثل الحن
ل تسوية  هود الدبلوماسية ألحج �ن نشاًطا لل�ج ر املنظم�ي يعد أحد أك�ث
�ي البنية  �ي املنطقة. ولكن كان يفتقر، �ن ر �ن ، وي�ظى بتقدير كب�ي �ي مال�ي �ن
رام�ج  �ي بروكسل لتنسيق ال�ج ، إل� أدوات �ن �ي املعقدة لالت�اد األورو�ج
األوروبية املتعددة أو استخدامها ملمارسة الضغط.  لقد تم إضعاف 
امعة املتداخلة  يده، بدالً من تعزيزها، بسبب انتشار املنظمات الحج

ل منطقة الساحل،  مثل ت�الف الساحل وP3S والت�الف من أحج
اصة. لكل منها أمانتها الحن

ام قوي بتعزيز ملكية سكان الساحل لعملية السالم  رن "لدينا ال�ت
�ي  اصة بهم.  كان هذا أحد اه�تماما�ت ميع تلك املؤسسات والحلول الحن ولحج

�ي مقابلة. )14( يسية"، صر� لوسادا �ن الر�ئ

رابر/شباط 2021)14(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج
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ر الحدود، إال أنه مقتنع بأن مفتا�  عل� الرغم من انتشار الصراع ع�ج
. "لن يكون هناك سالم  �ي مال�ي استقرار املنطقة بأكملها يكمن �ن
د خطة  .  ال توحج �ي مال�ي �ي منطقة الساحل إذا مل يكن هناك سالم �ن �ن
هات  �ي إقناع الحج ر[ للسالم. وي�تمثل الت�دي �ن زا�ئ بديلة لعملية ]الحج
اصة بها،  �ي مال�ي بتول�ي زمام عملية السالم الحن السياسية الفاعلة �ن

   ." وبناء الدم�ج

ت�ت إدارة ترامب، حافظت الواليات املت�دة عل� مكانة ضعيفة 
وفها من أن  �ي منطقة الساحل، وذلك خاصة لحن �ي إدارة األزمات �ن �ن
�ي مساعدة  يس مدى انخراط القوات األمريكية �ن يكتشف الر�ئ
نت  .  ومع ذلك، ع�يّ رو�ج �ن بشكل خفي وأن يأمرهم بالحن الفرنسي�ي
ر فام، الذي  . بي�ت ا خاًصا نشًطا ملنطقة الساحل، �ج واشنطن مبعو�ثً
�ي 2020 إلقناع حكومات الساحل بت�مل املزيد  سعى ملدة عام �ن

من املسؤولية لحل مشاكلها.

�ي النهاية أزمة شرعية  �ي مقابلة: "أزمة الساحل هي �ن وقال فام �ن
راءات  رة من خالل اإلحج دولة وحوكمة".  "يمكنك خلق مساحة صغ�ي
األمنية، ولكن لغاية التوصل إل� تسوية سياسية مع حوكمة 

أفضل، هناك حدود ملا يمكن ت�قيقه". )15(   

�ي ظل مقاومة فرنسية، ضغطت الواليات املت�دة وبريطانيا  �ن
�ي بناء قدرات القوات  مال األطلس�ي دوًرا �ن ل لعب حلف سث من أحج
ريطانيون بأن  املسل�ة لدول الساحل.  حيث يؤكد األمريكيون وال�ج
�ي لديه بالفعل شراكة تدريبية مع الحلف وأن الناتو،  يش املوريتا�ن الحج
�ن  �ي عام 2017 مل�اولة ت�س�ي �ي نابول�ي �ن ا �ن نوب�يً ا حج الذي افتت� مركرنً
نوب الب�ر األبيض املتوسط  ي والتواصل حج راتي�ج االستشراف االس�ت

رة يمكنه مشاركتها مع دول الساحل. ، لديه خ�ج

ر  �ي حادث مروحية برخان األك�ث ا �ن ا فرنس�يً ند�يً بعد مقتل 13 حج
�ن العام لحلف الناتو ينس  ر� األم�ي �ي أواخر عام 2019، اق�ت دموية �ن

�ي ألي طلب من باريس  ا�ج يب بشكل إي�ج رغ أن أن يست�ج ستولتن�ج
موعة  لتقديم املساعدة.  وقال "الناتو لديه القدرة عل� القيام بم�ج

�ي الساحل". )16( واسعة من القضايا لدعم فرنسا �ن

ا إل� تلطخ سمعة  �يً ز�ئ ع ذلك حج ا صاغية، ويرحج مل يلق العرض آذا�نً
�ي ليبيا، حيث شن  ر بسبب دوره �ن �ي مال�ي والني�ج حلف الناتو �ن
ا  �ي عام 2011، لكنه مل يفعل شي�ئً �ي �ن وية لإلطاحة بالقذا�ن حملة حج
ا بسبب رغبة فرنسا  �ي البالد بعد سقوطه، ولكن أيصنً � �ن ملنع الفوصن
ر التدريب والدعم  ، وليس من الناتو، توف�ي �ي من االت�اد األورو�ج

ها األفارقة. العسكري لشركا�ئ

رابر/شباط 2021)15(  مقابلة مع الكاتبة، ف�ج
 )16(https://www.france24.com/en/africa/20191129-interview-nato-chief-stoltenberg-optimistic-allies-will-support-france-sahel-france-

macron-french-military-mali-operation-barkhane
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مس  لحزا ا لفصل  ا

�ب شديد للسا�ل

را، موريتانيا �ي مب�ي �ن الفارين من الصراع �ن �ن املالي�ي �ي �ئ م لالحج مخ�ي
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"! �ي "إنها الحوكمة، يا غ�ب

ر النظامية هي  رة غ�ي كما أوض� هذا التقرير، فإن اإلرهاب واله�ج
�ي منطقة  �ن ذرية لزعزعة االستقرار  ا حج عواقب وليست أسبا�جً

الساحل. 

مولية غريبة عن تقاليد اإلسالم  ية سث هادي - أيديولوحج الفكر الحج
�ي املنطقة - يتغذى عل� الظلم والفقر  �تماعيًا و املتسام� �ن امل�افظ احج
�تمعات األقليات.  وتتغذى  والفساد وإهمال املناطق امل�يطية وم�ج
ر النظامية وتهريب البشر من اليأس وانعدام الفرص  رة غ�ي اله�ج

مية.  االقتصادية والتعل�ي

تعد الطبيعة التعسفية لبعض أنظمة الساحل، ح�ت� عندما تكون 
رة، باإلضافة  رها ديمقراطية اسميًا، م�رًكا آخر لضغوط اله�ج دسات�ي
�ي ومن  رة �ن در اإلشارة إل� أن معظم اله�ج ر املناخ.  وت�ج ر تغ�ي إل� تأث�ي
ه ن�و دول أفريقية أخرى، عادة ساحلية،  منطقة الساحل تت�ج

وليس إل� أوروبا.

رة،  ة ملكاف�ة أعراض اإلرهاب واله�ج د حاحج هذا ال يع�ن�ي أنه ال توحج
�ي  رانها األفارقة، و�ن �ي ال�ت�ي تشكل تهديًدا لدول الساحل الضعيفة ولحج
ا ألوروبا. لكن الرد العسكري الثقيل الذي طبقته  نهاية املطاف أيصنً
�ن  ها الدولي�ي كل من الحكومات املالية املتعاقبة وفرنسا وشركا�ئ

أظهر م�دوديته. 

ماعات إرهابية مسل�ة"، كما  وصف امل�تمردين ببساطة بأنهم "حج
السياسية  هويتهم  ينكر  ي،  منه�ج بشكل  الفرنسيون  يفعل 
�تمعية، بي�نما يغضون الطرف عن االنتهاكات ال�ت�ي ترتكبها قوات  وامل�ج
ايوكو،  ال�ي باحج أمن الدولة وامليليشيات املت�الفة، كما تقول نياحج
�ي  يسة شبكة قطاع األمن األفريقي، مؤسسة فكرية تعمل �ن ر�ئ

ال العالقات املدنية العسكرية وإصال� قوات األمن. )1( م�ج

هادية وإضعافها إال  ماعات الحج ال يمكن للعمل العسكري الحتواء الحج
�تماعية.  وحي�ثما  اد حلول سياسية واقتصادية واحج كسب الوقت إلي�ج
ا بانتهاكات حقوق اإلنسان والفساد واإلفالت من  يكون مص�و�جً
ماعات املسل�ة. العقاب، فإنه يغذي املظامل ذاتها ال�ت�ي تزدهر بها الحج

�ي عام  رفال �ن �ي عملية س�ي احات األول� للتدخل الفرنس�ي �ن بعد الن�ج
�ي عام 2015، أهدرت السلطات املالية  ر �ن زا�ئ 2013 واتفاق الحج
ل، ومل تستخدم  الفضاء الذي تم إنشاؤه لتنفيذ حلول طويلة األحج
ل اإلصال�،  باريس وبروكسل وواشنطن نفوذها للضغط من أحج

ر وما بعدهما. وانتشرت العدوى إل� بوركينا فاسو والني�ج

�ي  ء �ن �ي �ي منطقة الساحل قبل كل سث يكمن مفتا� ت�قيق االستقرار �ن
�ن الالمركزية الحقيقية، وإصال�  مع ب�ي إصال� بعيد املدى لل�كم، والحج
�ي  ، واالست�ثمارات �ن �ن قطاع األمن مع إعطاء األولوية لحماية املدني�ي
م والتدريب والزراعة، وهذا يتطلب العودة أو إنشاء خدمات  التعل�ي
عامة مثل املدارس والرعاية الص�ية والعدالة والشرطة امل�لية 
مس  �ي ملة حج �ي املناطق ال�ت�ي انس�بت منها الدولة، إلعادة صياغة حج �ن
�ي انتخابات 1992  كارفيل حول كيف يمكن لبيل كلينتون أن يفوز �ن

  "! �ي اسية، "إنها الحوكمة، يا غ�ج الر�ئ

مقابلة مع الكاتبة، مارس/آذار 2021)1( 
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نوب اه الحب املقاييس باتحب
عل� الرغم من املشاركة العسكرية والتدريب والدبلوماسية 
�ي والدول األفريقية والشركاء  ية من االت�اد األورو�ج واملساعدة اإلنما�ئ
 ، روي�ج ، مثل الواليات املت�دة وكندا واململكة املت�دة وال�ن �ن الدولي�ي
ا ملعظم املقاييس  �ي التدهور وف�تً �ي منطقة الساحل �ن يس�تمر الوضع �ن

التقليدية.

موعة الساحل G5 قمة  يس ماكرون وصديقو من م�ج وصف الر�ئ
دد فيها قادة  �ي 2020 بأنها نقطة ت�ول، حج �ي يناير/كانون الثا�ن بو �ن

فرنسا والساحل تعهداتهم لهزيمة اإلرهاب بـ "طفرة عسكرية".  
راير/شباط 2021، بالغ  �ي ف�ج امينا �ن بعد مرور عام، خالل قمة ن�ج
ماكرون إل� حد التأكيد عل� "أننا أنقذنا منطقة الساحل للمرة 

الثانية".

ومع ذلك، كان عام 2020 أسوأ عام منذ بدء الصراع من حيث 
ا وعدد  �ن داخل�يً عدد الض�ايا وعدد حوادث العنف وعدد النازح�ي
هون انعدام األمن  املدارس املغلقة وعدد األشخاص الذين يواحج

(IDP) ا �� داخلى�ً اتٜحاه األشخاص النازح��
�� ملنطقة الساحل �� الر�� البيا�� �� �� والالٜحٔى��

Data Source: Source - UNHCR, Government

Refugee Population trend IDP Population trend
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بصيص من األمل

�ي املنطقة ال تزال قاتمة، إال أن هناك  إذا كانت الصورة العامة �ن
ة أفضل.  بعض بصيص األمل لنتي�ج

عل�  ر،  والني�ج فاسو  بوركينا  �ي  �ن ا�  بن�ج االنتخابات  راء  إحج أدى 
ديدة  الرغم من الت�ديات األمنية الشديدة، إل� إضفاء شرعية حج
�ي تلك البلدان، وخلق نافذة لل�وار السياس�ي  عل� الحكومات �ن
واملفاوضات واإلصالحات الصعبة لألمن والحكم.  ومع ذلك، فإن 
�ي  ر، وال�ت�ي تم إخمادها �ن �ي الني�ج م�اولة انقالب عسكرية واض�ة �ن
ديد،  يس الحج �ن من تنصيب الر�ئ مارس/آذار 2021، قبل يوم�ي

. �ي أظهرت مدى هشاشة الحكم الديمقراطي املد�ن

عل� الرغم من انتكاسة النظام الدستوري الذي شكله انقالب 
يش  الحج عليها  من  يه�ي ال�ت�ي  االنتقالية  السلطات  أن  يبدو   ، مال�ي
موالً،  ر سث �ي البداية لتشكيل حكومة أك�ث �ي �ن تستخدم دعمها الشع�ج
ر، والعمل عل� الحوار الوط�ن�ي  زا�ئ طوات لتنفيذ اتفاقية الحج وإحياء الحن
ة بعض أبرز قضايا حقوق اإلنسان والفساد.   واملصالحة، ومعالحج
ر  ستثبت هذه الشعبية أنها سريعة الزوال ما مل يكن العقداء أك�ث
موا بتعهدهم بعدم التشبث  رن �ي مكاف�ة انعدام األمن وال�ت فاعلية �ن

ل عام 2022. �ي أوا�ئ �ي لالنتقال �ن بالسلطة بعد املوعد النها�ئ

ر باعتبارها تفتقر إل� الشرعية الديمقراطية  زا�ئ تم انتقاد اتفاقية الحج
، لكنها  �ن ومعيبة بسبب ال�تمثيل املشكوك فيه للم�تمردين املوقع�ي
راءات العدالة  ت�توي عل� املخطط الشامل الوحيد لالمركزية وإحج

والحقيقة واملصالحة ال�ت�ي تست�ق الحفاظ عليها. 

موعة الساحل G5 كمنتدى للتعاون السياس�ي  انعكس تطوير م�ج
امينا الطمو�، الذي تعهد بـ  �ي بيان قمة ن�ج مي �ن والعسكري اإلقل�ي
دمات العامة و"عودة الدولة" إل�  "طفرة مدنية" الستعادة الحن
ايدة  رن ر الفعالية امل�ت ". وتث�ي �ن رها من "إرهابي�ي املناطق ال�ت�ي تم تطه�ي
يش  ركة مع الحج �ي العمليات املش�ت ركة G5 الساحل �ن للقوة املش�ت
�ي املعركة  ديد للعمل بمرور الوقت �ن م حج الفرنس�ي اح�تمالية تقس�ي

 . �ن هادي�ي ضد الحج

ا عل� األقل بمشاكل حقوق  رف قادة منطقة الساحل عل�نً  يع�ت
اإلنسان والفساد واإلفالت من العقاب ال�ت�ي ابتليت بها بلدانهم، 
�ي تنفيذ  لهم املتقلب �ن �ن املساءلة، ويدعو س�ج ويتعهدون بت�س�ي

وعود اإلصال� السابقة لليقظة.

 )2(https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/94953/sahel-if-war-be-won-peace-must-be-won-now_en

ة. عل� الرغم من  ون إل� مساعدات إنسانية طار�ئ �ي وي�تاحج الغذا�ئ
ماعات  ، إال أن بصمة الحج �ن ات املقاتل�ي �ن وم�ئ يسي�ي دين ر�ئ أنها فقدت قا�ئ

�ي غرب إفريقيا.  �ي االنتشار �ن هادية اس�تمرت �ن الحج

وزيب  ، حج �ي �ي االت�اد األورو�ج ية �ن ارحج كتب املمثل األعل� للسياسة الحن
امينا: "توض� هذه اإلحصاءات املقلقة أن  بوريل، بعد قمة ن�ج
مة إال إذا تم إعادة إنشاء  االنتصارات العسكرية لن يكون لها آثار دا�ئ
". "عل� الرغم من  �ن �ي املناطق امل�ررة من اإلرهابي�ي دمات العامة �ن الحن

�ج ال�ت�ي تم ت�قيقها  راف بأن النتا�ئ ب االع�ت ر املسبوق، ي�ج هد غ�ي هذا الحج
ح�ت� اآلن كانت م�دودة". )2(

ر إذا مل نكن هناك،  التأكيد ببساطة بأن األمر سيكون أسوأ بكث�ي
وأن العمل الدول�ي قد حال عل� األقل دون انهيار الدولة املالية 
يًدا بما  �ي منطقة الساحل، ليس حج الفة �ن �ي لحن راصن والتأسيس االف�ت

فيه الكفاية، ولن يلقى الدعم العام للمشاركة املس�تمرة.
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�ي كل من مال�ي وبوركينا  لفية �ن راف باتصاالت القنوات الحن إن االع�ت
�ن بشأن الحد من العنف  �ن السلطات وامل�تمردين املسل��ي فاسو ب�ي
ر إل� أن الحكومات تدرك  وت�قيق هدنات م�لية أو أوسع، يش�ي
أنها ال تستطيع االع�تماد عل� العمل العسكري وامليليشيات إل� 

ر مسمى.   ل غ�ي أحج

�ي  ه الحنصوص �ن �تمعات امل�لية عل� وحج �ن امل�ج إن انتشار الحوارات ب�ي
�ي ودوغون حول  �تمعات الفوال�ن �ن م�ج اعات ب�ي رن ة ال�ن وسط مال�ي ملعالحج
ر  �ي واملياه، ومناطق الرعي وصيد األسماك، يث�ي الوصول إل� األراصن
هاديون  اح�تمالية خلق خليط من الحلول امل�لية، ح�ت� لو كان الحج
�ي صنع  �ن املتشددون وقياداتهم الدولية ليس لديهم مصل�ة 
من  رد التوقيع عل� اتفاقات م�لية ال يصن السالم.  ومع ذلك، فإن م�ج
راءات  �ي حوار وط�ن�ي أوسع ودعمه بإحج هم �ن ب أن ي�تم دم�ج السالم. ي�ج
دمات العامة  �ن ظروف املعيشة من خالل الحن عملية سريعة لت�س�ي

�ن الوصول إل� الرعي.  واملياه والصرف الص�ي وت�س�ي

�ي غاو، مال�ي �تمع امل�ل�ي �ن �ي العسكري )CIMIC( مع امل�ج �ي مال�ي )MINUSMA( أنشطة التعاون املد�ن  قادت بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن

�ي القرن الرابع  �ن أغ�ن� مناطق العامل �ن كانت هذه املنطقة من ب�ي
د سبب يمنعها،  ، وال يوحج �ي عهد منسا موس�، ملك مال�ي عشر �ن
مة، من  م للسياسات واالست�ثمارات السل�ي من خالل التطبيق الحك�ي

التطلع مرة أخرى إل� مزيد من االزدهار.

ديدة  �ي الحج يهية لسياسة االت�اد األورو�ج يوفر اع�تماد املبادىئ التوحج
�ي اتباع نه�ج ذي أولوية ومستهدف وُمعزز  ملنطقة الساحل األمل �ن
بشكل أفضل لتعزيز إصال� الحوكمة والت�نمية، شريطة أن يمّكن 

�ي ممثليه عل� األرض من تنفيذه بمرونة.  االت�اد األورو�ج
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نحو نهاية عملية برخان؟

للمخابرات. ومل ينف البيان الرسمي صراحة سقوط قتل� من 
�ن لكنه ألقى بظالل من الشك عل� أساليب بعثة تقص�ي  املدني�ي
ق التابعة لألمم املت�دة، كما مل يقدم أي اعتذار أو تعويض  الحقا�ئ

للض�ايا. )5(

�ن  ة األركان الفرنسية من أن قتال املسل��ي �ي هي�ئ ا تذّمر �ن هناك أيصنً
الذين ي�ملون بنادق كالشينكوف وصواريخ م�مولة عل� الكتف 
ية يستهلك  �ي ص�راء نا�ئ رة �ن ات نارية وشاحنات صغ�ي عل� دراحج
يش مع املهام املستقبلية  رن عن تكيف الحج رك�ي موارد ثمينة ويصرف ال�ت
�ي والذكاء االصطناعي وت�ت  را�ن �ي الفضاء والفضاء السي�ج الراقية �ن

امل�يطات.

ادل الباحث  عة(، ي�ج �ي "Une Guerre Perdue" )حرب ضا�ئ �ن
السياس�ي  "الفشل  بأن  مونكلو  دي  روس  ب�ي أنطوان  مارك 
�ي منطقة الساحل كان ال بد أن ي�دث ...   والعسكري لفرنسا �ن
راف بالعواقب  ، رفضوا االع�ت �ن هم امل�لي�ي وبدالً من إدانة فساد حلفا�ئ
الكارثية لل�رب القذرة ال�ت�ي تلطخ شرف فرنسا وقد تؤدي إل� 
�ي أو ح�ت� متواطىئ نشط  رة بأنها شريك سل�ج اتهامات دولية خط�ي

مع القوات ال�ت�ي تقتل السكان ". )6( 

ر الباحث بالشؤون األفريقية أن منطقة الساحل بعيدة للغاية  يعت�ج
هاد العاملي إذا غادرت القوات  ا لل�ج ة معادية لتصب� مركرنً وبي�ئ
�تمع الدول�ي لالنخراط  الفرنسية. "عل� العكس من ذلك، فإن فك امل�ج
رهم  �ي نهاية املطاف نافًعا يدفع األفارقة ألخذ مص�ي يمكن أن يكون �ن

بأيديهم.  

هادي  ع ال�ت�ي تم ارتكابها، فإن التهديد الحج وعل� الرغم من الفظا�ئ
�ي موقفهم  ر �ن ا إلعادة التفك�ي �ن بعد ذلك حافرنً قد يعطي الساحلي�ي
�تماعي أقل استبدادية  من الدين والتقاليد، وإرساء أسس عقد احج

ر املؤرخ العسكري ميشيل غويا إل� أنه منذ نهاية الحرب  يش�ي
نود  رية، مل تس�تمر أي عملية عسكرية فرنسية يسقط فيها حج زا�ئ الحج
�ي عامها التاسع مع  ر من تسع سنوات. )3( تدخل برخان اآلن �ن أك�ث
اسية.  �ي انتخابات ر�ئ ا، ودخول فرنسا عام 2022 �ن مقتل 55 فرنس�يً

ع مع قوة  �ي را�ئ را�ن لقد قامت عملية برخان بعمل عسكري اح�ت
م أوروبا لكنها وصلت  �ي منطقة ب��ج رة تعمل �ن استكشافية صغ�ي
ع  راحج دات.  عل� الرغم من أنه اختار عدم ال�ت إل� نقطة تناقص العا�ئ
ل عام 2021، إال أن ماكرون سيتطلع  �ي أوا�ئ عن زيادة القوات �ن
ر قبل يوم  ود العسكري بشكل كب�ي إل� إعالن النصر وتقليل الوحج
�ن  ايد عل� الشركاء األوروبي�ي رن راع - ومن ثم ضغطه اللفظي امل�ت االق�ت

لتقاسم العبء. 

ر  الدعوات امل�لية لالنس�اب صامتة ح�ت� اآلن، وتقتصر إل� حد كب�ي
�ن واألفارقة  راء العسكري�ي �ج عل� اليسار الراديكال�ي وحفنة من الحن
الذين يؤكدون أن برخان تؤخر تول�ي حكومات الساحل مزيًدا من 
ر أفعالها والسعي وراء الحلول السياسية. ومع  املسؤولية لتطه�ي
ر عام 2019  رة الهليكوب�ت ذلك، فإن انتكاسة أخرى مثل ت�طم طا�ئ
رة من  ا، أو حالة مؤكدة خط�ي ا فرنس�يً ند�يً ال�ت�ي قتل فيها 13 حج
ر قلق الرأي  ، يمكن أن تث�ي �ن انبية ال�ت�ي لحقت باملدني�ي األضرار الحج

�ي باماكو.  �ي باريس و / أو �ن العام �ن

خلص ت�قيق بعثة األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق 
�ي إحدى هذه الحوادث إل� أن غارة  �ي مال�ي )مينوسما( �ن االستقرار �ن
ا كانوا ي�ضرون حفل زفاف مع  وية فرنسية قتلت 19 مدن�يً حج
�ي  �ن مشتبه بهم بالقرب من قرية بون�ت�ي �ن �ن مسل��ي هادي�ي ثالثة حج
�ي 2021. )4( وقد عارضت وزارة  �ي 3 يناير / كانون الثا�ن وسط مال�ي �ن
رات قصفت  القوات املسل�ة الفرنسية التقرير، وقالت إن الطا�ئ
ماعة إرهابية مسل�ة"، بعد ت�قق واستهداف دقيق  مًعا لـ "حج ت�ج

 )3(https://www.institutmontaigne.org/blog/barkhane-une-analyse-de-lengagement-militaire-francais-au-sahel
 )4(https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/rapport_final_bounty_bounty9.pdf
 )5(https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/reaction-du-ministere-des-armees-au-rapport-de-la-minusma-sur-les-frappes-de-janvier-

au-mali
 )6(Marc-Antoine Perouse de Montclos, Une Guerre Perdue, Paris 2020, JC Lattes
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وأقل اع�تماًدا عل� القوى االستعمارية السابقة ".

التاريخية  املصالح  إل�  بالنظر  ليس مطروًحا،  التام  االنس�اب 
�ي غرب إفريقيا، وبالنسبة لدول الساحل،  ية لفرنسا �ن راتي�ج واالس�ت
�ن الوقت  ا.  ولكن ال بد أن ي��ي سيكون األمر كله صدمة وليس عالحجً
موعة دول  ركة مل�ج ديد للعمل تت�مل فيه القوة املش�ت م حج لتقس�ي
الساحل G5 والقوات املسل�ة الوطنية املدربة بشكل أفضل 
الفرنسيون  يوفر  بي�نما  رية،  ال�ج العمليات  من  ر  ك�ج األ العبء 
وي، فضاًل عن التدريب واملشورة  االستخبارات واملراقبة والدعم الحج
. وسيكون املقياس املناسب  �ن هم األوروبي�ي القيادية مع شركا�ئ
ا� هو اليوم الذي يرى فيه سكان الريف وصول القوات  للن�ج
وف والقلق، كما  املالية كمصدر للطمأنينة واألمن بدالً من الحن

هو الحال اآلن. 

�ي  �ن القصور  ه  أوحج ة  معالحج إل�  أدناه  الواردة  التوصيات  تسعى 
�ي منطقة الساحل من خالل  السياسات الوطنية واألوروبية �ن
 G5 ن أقرب إل� امليدان - أمانة الساحل� ر ملؤسست�ي إعطاء دور أك�ج
�ي  ، وكالهما يخدمان عدة سادة. و�ن �ي اص لالت�اد األورو�ج واملمثل الحن
�ج  �ي أيدي الدولة، ولكن لت�قيق نتا�ئ �ن تظل معظم السلطة �ن ح�ي
�ن العابرين  در تفويض بعض منها إل� هؤالء الفاعل�ي ر فعالية، ي�ج أك�ث

�تمعات امل�لية. لل�دود، بالتنسيق مع امل�ج
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التوصيات
: �ي إل� االتحاد األورو�ب

ملال�ي  	 املالية  باملساعدة  يتعلق  ما  ف�ي شرطية  ر  أك�ث نه�ج  اع�تماد 
ر  باملعاي�ي بالوفاء  املدفوعات  ر، وربط  والني�ج وبوركينا فاسو 
�ي ذلك إنهاء اإلفالت  املتفق عليها إلصالحات الحوكمة، بما �ن
املباشر  املال�ي  الدعم  ب  لح�ج موثوقة  آلية  مع  العقاب،  من 
يتخذ هذا  أن  يمكن  اصة؛  الحن اماتها  رن بال�ت الحكومة   ِ ت�ن مل  إذا 
ي  ارحج الحن العمل  / خدمة  ركة  املش�ت نة  الل�ج قرار من  شكل 
الدول  أصوات  بأغلبية  إال  إبطاله  يمكن  ال  الذي  بالتعليق 

األعضاء؛ 

�ي منطقة الساحل  	 �ي �ن اص لالت�اد األورو�ج تفويض املمثل الحن
ال األمن، باإلضافة  �ي م�ج بتنسيق برام�ج التدريب والت�نمية �ن
املعزز  الدبلوماس�ي  ود  الوحج الوساطة، بدعم من  هود  إل� حج
�ن  لت�س�ي الوسطى  الساحل  عواصم  �ي  �ن �ي  األورو�ج لالت�اد 
عل�  أوثق  إشراف  وممارسة  السياسية  املعلومات  مع  حج

رنام�ج ؛ تنفيذ ال�ج

ر  	 زا�ئ �ي للتنفيذ املرحل�ي التفاقية الحج تخصيص حافز مال�ي إضا�ن
اص تموياًل  �ي ذلك أحكام الالمركزية؛ ومن� املمثل الحن بما �ن
السالم  مبادرات  دعم  �ي  �ن الستخدامه  ًرا  صغ�ي ا  تقدير�يً
اإلخالل  حالة  �ي  �ن بالتعليق  التوصية  وصالحية  واملصالحة، 

امات. رن باالل�ت

عل�  	 �ي  األورو�ج االت�اد  موافقة  راءات  إحج وتسريع  تبسيط 
�ي منطقة  ما �ن �ي املناطق الهشة، ال س�ي مشاريع األثر الفوري �ن

ر وبوركينا فاسو. الحدود الثالثية ملال�ي والني�ج

واملدنية  	 العسكرية  للبعثات  قوة  ر  أك�ث تفويضات  ر  توف�ي
أطول  والت عمل  حج ر، مع  والني�ج مال�ي  �ي  �ن �ي  األورو�ج لالت�اد 
ي  ري�ج لحن امليدان  �ي  �ن املس�تمر  يه  والتوحج  ، �ن املنتدب�ي �ن  للمدرب�ي
ر مالءمة لزيادة  ر معدات أك�ث ، وتوف�ي �ي تدريب االت�اد األورو�ج
حركية ومرونة قوات الساحل؛ وإدرا�ج دعم أنظمة القضاء 

يع  وتش�ج التدريب،  حزمة  �ي  �ن الساحل  لدول  العسكري 
�ن  موظف�ي تكليف  عل�  �ي  األورو�ج االت�اد  �ي  �ن األعضاء  الدول 

�ي مهام التدريب. ذوي كفاءة عالية �ن

امل�لية  	 والسلطات  الساحل  حكومات  مع  بالشراكة 
)الواليات  اآلخرين  �ن  يسي�ي الر�ئ الشركاء  مع  وبالتنسيق 
مواءمة   ،) روي�ج وال�ن املت�دة  واململكة  وكندا  املت�دة 
�تمع  ات امل�ج �ي مع احتياحج يسية للتعاون اإلنما�ئ األولويات الر�ئ
للفتيات،  ، وخاصة  امله�ن�ي م والتدريب  التعل�ي ال�ت�ي تركز عل� 
القروض  ودعم  زراعية،  ومشاريع  ا  م�ل�يً املدار  والري 
�ي  �ن املؤسسات  وبناء  رة،  الصغ�ي واملؤسسات  رة  الصغ�ي
ال العدالة وحقوق اإلنسان والرعاية الص�ية والحقوق  م�ج

ابية. نسية واإلن�ج الحج

من  	 زء  ك�ج هة،  موحج �ي  األورو�ج االت�اد  أموال  أن  من  التأكد 
املساحات  ديد  لت�ج امل�لية  املبادرات  ن�و   ، الدول�ي التعاون 
املخططات  وأن  الريفية  العيش  سبل  وتعزيز  الطبيعية 
م تتكيف مع  رة والطموحة مثل السور األخضر العظ�ي الكب�ي

افة. �ي الحج �ن الرعاة ومزارعي األراصن التوازن الحساس ب�ي

واملنظمات  	 �ي  املد�ن �تمع  امل�ج مع  �ي  استبا�ت بشكل  االنخراط 
اإلنسان  حقوق  ال  م�ج �ي  �ن ما  س�ي ال  والشبابية،  ية  النسا�ئ
والحوار  األعمال  ريادة  ودعم  املرأة  �ن  وتمك�ي اإلعالم  وحرية 

�تمعي ومكاف�ة الفساد. امل�ج

�ي ذلك مبادرة الطاقة  	 التأكد من أن مبادرات الطاقة، بما �ن
األولوية  تعطي   ، �ي األورو�ج واالت�اد  إفريقيا  �ن  ب�ي ضراء  الحن
�ي الوصول  �ي منطقة الساحل، واملساهمة �ن للدول الهشة �ن
�ي إل� كهرباء موثوقة ونظيفة وبأسعار معقولة لدعم  الكا�ن

�ي املنطقة.   ال األعمال �ن �ن ورحج املزارع�ي
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: �ز ميع الشركاء الدولي�ي إل� �ب

تنسق  	 ال�ت�ي  املتداخلة  الشاملة  املنظمات  عدد  من  الحد 
عن  ذلك  ي�تم  أن  ويفضل  الساحل،  ملنطقة  الدول�ي  الدعم 
األمن  ل  أحج من  الشراكة  و  الساحل  ت�الف  دم�ج  طريق 
من  والت�الف   )P3S( الساحل  منطقة  �ي  �ن واالستقرار 
موعة  ركة مع أمانة م�ج ل منطقة الساحل بأمانة مش�ت أحج

�ي نواكشوط، وليس بروكسل.  الساحل G5 �ن

عل توريد األسل�ة واملعدات العسكرية األخرى مشروًطا  	 حج
املستشري  الفساد  عل�  للقضاء  فعالية  ر  أك�ث ر  تداب�ي باتخاذ 
إلدخال  ر  معاي�ي وضع  مع   ، الوط�ن�ي الدفاع  انيات  رن م�ي �ي  �ن
ريات وكشوف املرتبات  أنظمة إدارة املخزون الرقمي واملش�ت

الشفافة.

شامل  	 وط�ن�ي  حوار  لتعزيز  الساحل  حكومات  هود  حج دعم 
الحلول  وراء  السعي  �ي  �ن الراغبة  القوى  ميع  حج مل  يسث
مل  يسث قد  الالمركزية؛  املؤسسات  �ي  �ن واملشاركة  السلمية، 
 )GSIM( ن� ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي هذا عناصر من حج
�ي م�ادثات، ولكن من  ال�ت�ي أعربت عن استعدادها للدخول �ن
رى  �ي الص�راء الك�ج مل الدولة اإلسالمية �ن � أن تسث ر املرحج غ�ي

�ي املفاوضات.  )ISGS(، ال�ت�ي ال تظهر أي اه�تمام بالسالم أو �ن

ا  	 تفويصنً  G5 الساحل  دول  موعة  مل�ج ركة  املش�ت القوة  من� 
ب الفصل السابع من ميثاق  ديد بموحج ا وقاباًل للت�ج زمن�يً
 ٍ األمم املت�دة، وذلك ل�تمكينها من الحصول عل� تمويل كا�ن
األمم  بعثة  استبدال  وهو  �ي  نها�ئ بهدف  به  التنبؤ  ويمكن 
�ي  �ن االستقرار  لت�قيق  األبعاد  املتعددة  املتكاملة  املت�دة 
�ي غضون خمس سنوات،  �ن ا  �يً مال�ي )MINUSMA( تدري�ج
واستكمالها بقوات لحفظ السالم تابعة لالت�اد األفريقي أو 
ماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا )ECOWAS( إذا  الحج

لزم األمر.

املتكاملة  	 املت�دة  األمم  بعثة  من�  ر،  القص�ي املدى  عل� 
 )MINUSMA( ي مال�ي� املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
ر  الهليكوب�ت رات  طا�ئ ما  س�ي ال  ومعدات،  قوة  ر  أك�ث ا  تفويصنً
وحماية  بالحالة  الوعي  �ن  لت�س�ي فيفة،  الحن رات  والطا�ئ

�ي قواعد مينوسما. ، وتقليل حامية عسكرية �ن �ن املدني�ي

إل� �كومات منطقة السا�ل:

امينا،  	 ن�ج قمة  بيان  �ي  �ن عليها  املنصوص  اماتها  رن بال�ت الوفاء 
دمات العامة األساسية إل� املناطق  ما بشأن إعادة الحن وال س�ي
وفرض  وارية،  الحج الشرطة  وتعزيز  عنها،  تغيبت  ال�ت�ي 
االمتثال لحقوق اإلنسان لدى قوات األمن، وإنهاء اإلفالت 
ع  �ي الفظا�ئ من العقاب عل� انتهاكات الحقوق، وتقديم مرتك�ج

إل� العدالة.

واألمن  	 الدفاع  قوات  داخل  مناسبة  رقابة  آليات  وضع 
عن  �ن  املسؤول�ي ومعاقبة  وم�اكمة  لت�ديد  الداخل�ي 

انتهاكات حقوق اإلنسان.

ر  	 توف�ي مع  النفس  عن  الدفاع  ميليشيات  وحل  ريم  ت�ج
لحقوق  انتهاكات  بارتكاب  �ن  املتهم�ي ر  غ�ي لألعضاء  الفرص 
األمن  قوات  إل�  مام  واالنصن للتدريب  للخضوع  اإلنسان 
والشرطة الوطنية وامل�لية، والتأكد من أن التدريب عل� 
زأ من  زء ال يت�ج �ن وقراهم حج حقوق اإلنسان وحماية املدني�ي

م العمليات. كل التدريب األم�ن�ي وتقي�ي

�تمعات وتنفيذ المركزية  	 �ن امل�ج ما ب�ي متابعة الحوار الوط�ن�ي وف�ي
ر عل� حياتها. �تمعات املتنوعة سلطة أك�ج حقيقية تمن� امل�ج

نسيات  	 الحج ودرك متعددة  بناء وحدات عسكرية وشرطة 
املناطق  ر  أك�ث �ي  �ن دوريات  ر  لتسي�ي  G5 موعة  مل�ج الحدود  ر  ع�ج
املسل�ة  ماعات  الحج تكون  حيث  حساسية  الحدودية 
وحدات  وتطوير  نشاًطا،  ر  أك�ث املنظمة  ريمة  الحج وشبكات 
�ن - كوت  نوبي�ي ران بوركينا فاسو الحج �ي ركة مماثلة مع حج مش�ت

  . �ن ديفوار وغانا وتوغو وبن�ي

واإلنسانية  	 العسكرية  لألعمال  أفضل  تسلسل  مان  صن
�تماعي. �ن وال�تماسك االحج ية لتعزيز حماية املدني�ي واإلنما�ئ
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إل� فرنسا:

الفرنس�ي  	 ود العسكري  ي للوحج التخطيط لتخفيض تدري�ج
بشكل  رن  رك�ي ال�ت إعادة  مع  سنوات،  خمس  مدى  عل� 
أساس�ي عل� االستخبارات واالستطالع واملراقبة والتدريب 
والقوات   G5 ركة  املش�ت الساحل  لقوة  وي  الحج والدعم 

املسل�ة الوطنية.

من  	 بنفسها  تقرر  أن  الساحل  منطقة  لحكومات  السما� 
�ي م�ادثات السالم  �ي حوار وط�ن�ي شامل و�ن ه �ن الذي ستدرحج

امل�لية أو الوطنية، وما الذي تختاره للتفاوض بشأنه. 

لبعثة  	 التابع  اإلنسان  حقوق  مكتب  مع  بنشاط  التعاون 
األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار 
�ي  �ي ت�ديد هوية مرتك�ج �ي مال�ي )MINUSMA( للمساعدة �ن �ن
لتقديمهم  املنطقة  �ي  �ن الحكومات  عل�  والضغط  ع  الفظا�ئ
املساعدة  شروط  باستخدام  األمر،  لزم  إذا  العدالة،  إل� 

العسكرية.

إل� الواليات املتحدة:

واملراقبة  	 االستخبارات  خدمات  تقديم  �ي  �ن االس�تمرار 
اصة  و ودعم القوات الحن �ي الحج ويد بالوقود �ن رن واالستطالع وال�ت
ركة  موعة الساحل املش�ت لعمليات القوات الفرنسية وم�ج

.G5 وتدريب ضباط الساحل G5

ب  	 ديد بموحج املوافقة عل� تفويض م�دد زمنيًا وقابل للت�ج
 G5 ركة الساحل الفصل السابع لألمم املت�دة للقوة املش�ت
به،  التنبؤ  ويمكن   ٍ كا�ن تمويل  عل�  الحصول  من  ل�تمكينها 
مع اإلصرار عل� إنهاء عمليات حفظ السالم التابعة لبعثة 
األمم املت�دة املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار 
بدًءا  سنوات،  خمس  غضون  �ي  �ن  )MINUSMA( مال�ي  �ي  �ن
املدنية،  ف الشؤون  الحامية، وتعزيز وظا�ئ بتخفيض قوات 
املتكاملة  املت�دة  األمم  بعثة  انقضاء  لشرط  يمكن  حيث 
 )MINUSMA( ي مال�ي� املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
قاباًل   G5 موعة  مل�ج املت�دة  األمم  تفويض  عل  ي�ج أن 

�ي الكونغرس. للتسويق �ن

واملشاركة  	 الساحل  ملنطقة  ديد  حج خاص  مبعوث  �ن  تعي�ي
الحلول  تعزيز  �ي  �ن  ، �ي األورو�ج االت�اد  مع  بالشراكة  بنشاط، 

السياسية وإصال� الحوكمة.

تنسق  	 الدولية  للت�نمية  األمريكية  الوكالة  أن  من  التأكد 
مان  لصن �ي  األورو�ج االت�اد  مع  املنطقة  �ي  �ن الت�نموية  ها  برام�ج
�ن  ما عل� إصال� الحوكمة وتمك�ي ر، ال س�ي أقص� قدر من التأث�ي

املرأة والفرص االقتصادية للشباب. 
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تواريخ

 القرن التاسع  
ربر. ار الطوارق وال�ج تم إدخال اإلسالم إل� غرب إفريقيا من قبل ت�ج

 القرن الثالثعشر 
، وقام بتوسيع مملكة ماندينكا من داخل مال�ي الحالية  راطورية مال�ي أسس سوندياتا كيتا إم�ج

امس عشر. إل� ساحل السنغال. وبدأت تنقسم ابتداًء من القرن الحن

 أواخر القرن19
ا بسبب  �يً ر وبوركينا فاسو وتشاد. وتم غزو مال�ي تدري�ج استعمرت فرنسا موريتانيا والني�ج

رة أطول.  �ن لف�ت مال بالفرنسي�ي �ي السث موعات الطوارق �ن اصطدام م�ج

1964-1857 
يوشها، وشاركت فيالق  زء من حج ميع الدول الحنمس ك�ج نود من حج قامت فرنسا بإلحاق حج

�ي إفريقيا وأوروبا والهند الصينية.  �ي حروب �ن ب السنغالية  �ن الكتا�ئ

1958
مهورية موريتانيا  أصب� اإلسالم قوة دافعة وموحدة ضد االستعمار.  ت�ّولت موريتانيا إل� حج
ر  �ن من ذلك. ت�صلت كل من مال�ي والني�ج اإلسالمية وت�صلت عل� االستقالل بعد عام�ي

�ي عام 1960. ا عل� استقاللها �ن وبوركينا فاسو وتشاد أيصنً

1966

اد 
ش

ت

وء إل� فرنسا لل�صول عل� الدعم لقمع ال�تمرد. يس تومبالباي إل� الل�ج دفعت حرب أهلية الر�ئ

1968 – 1985
اعة، مما أسفر عن مقتل حوال�ي 100000 شخص،  �ي حدوث م�ج �ي الساحل �ن فاف �ن تسبب الحج

ميع أن�اء املنطقة، ما زاد من انعدام األمن واملعارضة. �ي حج ماعي �ن ونزو� حج
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1966 – 1978
ر وتشاد وموريتانيا بزعماء  �ي بوركينا فاسو ومال�ي والني�ج ة األول� من االنقالبات �ن أطاحت املوحج

الس العسكرية والديكتاتوريات. راكية، وأدت إل� سلسلة من امل�ج ذوي ميول اش�ت

1979

اد 
ش

مال قطاع أوزو ت لس العسكري.  احتلت ليبيا سث �ي تشاد، بعد م�اولة لإلطاحة بامل�ج حرب أهلية �ن
�ي تشاد من عام 1973 إل� عام 1987. �ن

1987

سو 
 فا

ينا
ورك

ب

راك�ي الثوري سانكارا بعد االنقالب الذي قاده النقيب  يس االش�ت تمت اإلطاحة وقتل الر�ئ
�ي السلطة مدة 27 عاًما. كومباوري.  واس�تمر كومباوري �ن

1990

اد 
ش

�ي منصبه ملدة ت �ي انقالب مدعوم من فرنسا، وظل �ن �ي عل� السلطة �ن يش دي�ج �ي الحج استول� العقيد �ن
ر سلسلة من االنتخابات  ا من عدة انقالبات وثورات مسل�ة، ومدد حكمه ع�ج 31 عاًما، ون�ج

�ي عام 2021. املعيبة ح�ت� وفاته العنيفة �ن

1991

جر �
لني

ا

ر. �ي الني�ج مؤتمر السيادة الوطنية ينهي الحكم العسكري �ن

1991

ال�ي
، املعروف باسم ثورة مارس/آذار، إل� حكومة انتقالية ودستور ديمقراطي م �ي أدى االنقالب الثا�ن

. �ي مال�ي ديد �ن حج

1991
�ي  �ن �ن رية اتصاالت مع مهرب�ي زا�ئ �ي الحرب األهلية الحج أقام امل�تمردون اإلسالميون الذين يقاتلون �ن

ية وقطع الغيار. ر لل�صول عل� الوقود واملواد الغذا�ئ مال مال�ي والني�ج سث

1992 – 2009
ر م�اوالت للديمقراطية متعددة األحزاب، وتشهد بوركينا فاسو وموريتانيا  تشهد مال�ي والني�ج

ر من الحرية السياسية )أنظمة استبدادية متعددة األحزاب(. قدًرا أك�ج
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ر/كانون  ديسم�ب
 األول 2002

ال�ي
، بالقرب من الحدود املوريتانية، م مال مال�ي �ن بلمختار إل� سث ري�ي زا�ئ �ن الحج م امل�تمردين اإلسالمي�ي فرار زع�ي

هة. ر املواحج نب"، مما أحنّ .  تتبع الحكومة املالية "سياسة الت�ج �ن ري�ي زا�ئ �ن الحج هادي�ي تبعه املزيد من الحج

يونيو/�زيران 
 2005 

يا 
تان

وري
ذب انتباه القاعدة.  م �ي موريتانيا، مما حج يش �ن قاد بلمختار عملية توغل ضد معسكر لل�ج

�ي بالد املغرب اإلسالمي  م القاعدة �ن ماعته السلفية للدعوة والقتال إل� تنظ�ي حّول بلمختار حج
�ي عام 2006. �ن

2008

يا 
تان

وري
اس�ي متعدد األحزاب، مما أدى إل� م أنهى االنقالب الذي قاده اللواء عبد العزيز أول نظام ر�ئ

�ي  �ن �ن هادي�ي وًما لعدة سنوات ضد الحج رض عليها فاز بها عادل عزيز.  وشن ه�ج انتخابات اع�ت
. �ن ، بدعم من الحلفاء الغربي�ي موريتانيا ومال�ي

2010

جر �
لني

ا ل�تمديد حكمه، وأّدى االنتقال ملدة ا يس املنتخب تان�ج وضع االنقالب العسكري حدًا مل�اولة الر�ئ
اسية. ديد وانتخابات ر�ئ عام واحد إل� دستور حج

�ي  يناير/كانون الثا�ز
 2012 

ال�ي
مال مال�ي وعودة مقاتل�ي الطوارق من ليبيا م �ي سث ديدة من تمرد الطوارق �ن ة الحج أضعفت املوحج

ات. احج �ي من الفساد واالحت�ج الحكومة املالية ال�ت�ي تعا�ن

مارس/آذار 
2012 

ال�ي
نود مال�ي يطي�ون بالحكومة. اغت�نمت حركة طوارق أزواد للت�رير الوط�ن�ي الفرصة للسيطرة م حج

مال مال�ي وأعلنت تأسيس دولة مستقلة. عل� سث

2013
ر وعدة دول أفريقية قوات إل� مال�ي بتفويض من األمم املت�دة  أرسل بوركينا فاسو والني�ج

  . رهم إل� صراع مال�ي داخل�ي لحفظ السالم، مما حج
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�ي  يناير/كانون الثا�ز
 2013 

ال�ي
م

 ، مال مال�ي �ي سث يسية �ن م املقاتلون اإلسالميون، الذين استولوا عل� املراكز السكانية الر�ئ هاحج
�ي الطريق إل� العاصمة باماكو، مما دفع فرنسا  دة �ن ية املركزية املتواحج راتي�ج مدينة كونا االس�ت
ا من خالل عملية سرفال، بناًء عل� طلب من السلطات املالية لصد امل�تمردين.  للتدخل عسكر�يً

راير/شباط  ف�ب
�ي  2013  . كما أنشأ االت�اد األورو�ج يش املال�ي �ي يطلق مهمة عسكرية )EUTM( لتدريب الحج االت�اد األورو�ج

 EUCAP( ر �ي مال�ي والني�ج �ن لبناء القدرات املدنية لتدريب الشرطة والدرك وحرس الحدود �ن بعثت�ي
.)Sahel

أبريل/نيسان 
�ي مال�ي  2013  لس األمن التابع لألمم املت�دة بنشر عملية حفظ سالم متعددة األبعاد �ن أذن م�ج

)مينوسما(.

أغسطس/آب 
رفال الفرنسية بعملية برخان، وهي مهمة طويلة األمد ملكاف�ة ال�تمرد. 2014 تم استبدال عملية س�ي

ر/تشرين  نوفم�ب
�ي 2014   الثا�ز

سو 
 فا

ينا
ورك

ب

يس كومباوري بعد  يش بالر�ئ بعد انتفاضة شعبية أخرى عند م�اولته إلدامة حكمه، أطا� الحج
يس كابوري. رة من عدم االستقرار تم انتخاب الر�ئ �ي السلطة. بعد ف�ت 25 عاًما �ن

ر/كانون  ديسم�ب
 األول 2014

م موريتانيا ومال�ي وبوركينا  إطالق منظمة الساحل G5 من خمس دول من دول الساحل، تصن
ر وتشاد. فاسو والني�ج

مارس/آذار 
ماعة منشقة عن 2015  رى )ISGS( من قبل حج �ي الص�راء الك�ج م الدولة اإلسالمية �ن تأسس تنظ�ي

ر وبوركينا  �ي مال�ي والني�ج م الدولة اإلسالمية األوسع.  وهي تعمل �ن زء من تنظ�ي املرابطون ك�ج
�ي منطقة الحدود الثالثية. فاسو، وخاصة �ن
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أغسطس/آب 
 2015 

ال�ي
م

، لكن  �ن ماليت�ي �ن سث �ن م�تمردت�ي ر بوساطة دولية مع حركت�ي زا�ئ وقعت مال�ي عل� اتفاقية سالم الحج
�ي قوات األمن بعد  �ن امل�تمردين �ن ، وتعهدت بتطبيق الالمركزية ودم�ج املقاتل�ي �ن هاديت�ي ليستا حج

إصالحها.  ومل ي�تم تنفيذه بالكامل بعد.

ر/تشرين  نوفم�ب
�ي 2015  ركة عابرة لل�دود ملكاف�ة اإلرهاب. الثا�ز موعة الساحل G5 قوة مش�ت أسست م�ج

2016

جر �
لني

ا

. مات منظمة عن بعد من مال�ي ر عدة ه�ج ه الني�ج تواحج

مارس/آذار 
�ي بالد املغرب  2017 �ن )GSIM( عن طريق اندما�ج القاعدة �ن ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي تم إنشاء حج

�ي البداية، اصطدمت  بهة ت�رير ماسينا.  بعد تعاونها �ن اإلسالمي واملرابطون وأنصار الدين وحج
 )ISGS( رى �ي الص�راء الك�ج �ن )GSIM( مع الدولة اإلسالمية �ن ماعة نصرة اإلسالم واملسلم�ي حج

�ي 2020-2019. �ي وسط مال�ي �ن بشكل متقطع �ن

�ي  يناير/كانون الثا�ز
 2020 

عملت قمة بو )G5 الساحل + فرنسا( عل� تعزيز التعاون العسكري وإنشاء ت�الف دول�ي 
ملنطقة الساحل لتنسيق مكاف�ة اإلرهاب والتدريب األم�ن�ي وبناء القدرات املدنية والت�نمية. 

رتفع قوة برخان إل� 5100. �ي الساحل، ل�ت ا �ن ا إضاف�يً ند�يً نشرت فرنسا 600 حج

مارس/آذار 
�ن  2020 اصة األوروبية بقيادة فرنسية لدعم عملية برخان.  ومن ب�ي إنشاء فرقة تاكوبا للقوات الحن

مهورية التشيك وإيطاليا. د إستونيا والسويد وحج �ن بالقوات، ن�ج املساهم�ي

أغسطس/آب 
 2020

ال�ي
م

�ي الشوارع ضد الفساد وانعدام األمن.  ات �ن احج يس كيتا بعد احت�ج أطا� االنقالب العسكري بالر�ئ
ران األفريقيون عقوبات ح�ت� وافق قادة االنقالب عل� انتقال ملدة 18 شهًرا بقيادة  �ي فرض الحج

مدنية إل� انتخابات ديمقراطية.
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�ي  يناير/كانون الثا�ز
 2021 

ال�ي
م

.  أشار ت�قيق بعثة األمم املت�دة  �ي مال�ي وية فرنسية قرب بون�ت�ي �ن �ي غارة حج مقتل 22 شخًصا �ن
�ن  هادي�ي �ي مال�ي إل� مقتل 19 مدنيًا وثالثة حج املتكاملة املتعددة األبعاد لت�قيق االستقرار �ن
ات، وقالت  �ي االستنتاحج �ن مشتبه بهم كانوا ي�ضرون حفل زفاف.  شككت فرنسا �ن مسل��ي

ا مسلً�ا. مًعا إرهاب�يً أنها ضربت ت�ج

راير/شباط  ف�ب
 2021 

اد 
ش

�ن بمواصلة "الطفرة ت امينا، مع فرنسا والشركاء الدولي�ي �ي قمة ن�ج تعهدت دول الساحل G5، �ن
الية من امل�تمردين. دمات العامة إل� مناطق بلدانهم الحن املدنية" إلعادة إدارة الدولة والحن

مارس/آذار 
2021 

جر �
لني

، الذي مثل أول انتقال ا �ن م�ي يس بازوم ال�ي ر م�اولة انقالبية قبل أيام من أداء الر�ئ أحبطت الني�ج
�ي تاريخ البالد. �ن �ن �ن منتخب�ي م�ي �ن زع�ي سلمي ب�ي

أبريل/نيسان 
 2021

اد 
ش

ت
رو� قاتلة عند قيادته  �ي انتخابات معيبة، ب�ج ، الذي أعلن فوزه  �ن �ي يس دي�ج تمت إصابة الر�ئ
�ي السلطة عل� رأس  لقوات ضد توغل امل�تمردين من ليبيا.  تول� ابنه اللواء م�مد إدريس دي�ج
. قتل عدة أشخاص  رملان وأعلن حالة الطوارىئ لس عسكري وعلق الدستور وحل ال�ج م�ج

ات ضد االنقالب العسكري.  احج �ي احت�ج �ن �ن مشارك�ي
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