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 لصالح الواليات المتحدة ارتدادات االنقالب في مالي واختالالت توازن النفوذ الفرنسي في غرب إفريقيا
 

 نقطهة تحهول كبيهر فهي الهبالد  الماضهي  ضهد الهر يس كيتها وحكومته  يمثل االنقالب العسكري الذي شهددت  مهالي فهي أسسهطس 
 وتحدى حقيقي أمام النفوذ الفرنسي الذي يمتد عمى معظم دول الساحل االفريقي.

ال سههيما موموعههة الضههباط المههاليين الههذين ةههادوا عمميههة االنقههالب  وشههكموا  ي ههة لقيههادة الههبالد  تمقههوا تههدريبات عسههكرية مكثفههة فههي 
الههذي ةههد يتنههاةض والماههالذ والنفههوذ  تدهها الخارويههة ات الدي ههة وارتباطاالواليههات المتحههدة وروسههيا  ممهها يثيههر الشههكو  حههول وال 

 الفرنسي في المنطقة.
 

 أوال: اتجاهات الضباط مدعومة بواجهة مدنية مناهضة لمنفوذ الفرنسي
ينتمي  ؤال  الضباط لممستويات المتوسطة أو العميا في الويش المالي  وشكَّموا مسار م العسكري من ةتهال الوماعهات المتمهردة 

مههالي  وشههاركوا فههي دورات تدريبههة عديههدة فههي عههدة دول بالخههارج  ويشههير نوههاحدم فههي اعطاحههة بههالر يس كيتهها بسههرعة فههي شههمال 
 ودون خسا ر كبيرة من القتمى إلى أندم يتحكمون في بقية أفرع الويش  وأندم ودزوا لمعممية منذ مدة.

اهههبذ ر هههيس المونهههة الحقًههها ور يسههها لممومهههس العسهههكري أ(  والهههذي BAFSالعقيهههد مسهههيمي سويتههها  ةا هههد القهههوات الماليهههة الخااهههة )
الحههاكمع عمههل سههنوات مههل ةههوات العمميههات الخااههة األميركيههة التههي تحههارب التطههر  فههي سههرب أفريقيهها. وكههان يحضههر تههدريبات 

ة باسههم بقيههادة الواليههات المتحههدة  وحسههب البنتههاسون  فههكن سويتهها شههار  فههي تههدريبات القيههادة األميركيههة فههي سههرب أفريقيهها المعروفهه
فمينتو   وحضر ندوة ثنا يهة وامعيهة لمعمميهات الخااهة المشهتركة فهي ةاعهدة ماكهديل الوويهة فهي واليهة فموريهدا. كمها تمقهى أيضها 

وحههدة القههوات الخااههة فههي مههالي فههي المنطقههة الوسههطى المضههطربة فههي الههبالد  حيههث أةههام مقههاتمون  -تههدريبا مههن ألمانيهها وفرنسهها
 لة اعسالمية معقال أثار ةمق ةادة العالم.مرتبطون بالقاعدة وتنظيم الدو 

أما العقيد مال  دياو  نا ب ةا د ثكنة كاتي  والهذي شهاع بعهض الوةهت أنه  زعهيم االنقهالب  كهان فهي تهدريب فهي روسهيا. وكهذل   
 العقيد ااديو كمرا  وةيل عن : إن  العقل المدبر. 
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زت الهههدعم الشهههعبي أيضههًا  و هههي تتشهههكل مههن: وبدهههة حمايهههة وةههد شهههار   هههذة الواودههة العسهههكرية  واودهههة مدنيههة داعمهههة لدهههم عههز 
الديموةراطيهههة  حركهههة أمهههل مهههالي كهههورا  وموموعهههة مهههن المسهههتنيرين أي المقهههاومين لمووهههود الفرنسهههي فهههي مهههالي مهههن العسهههكريين 

السياسههي والمهدنيين  ومهندم الحقههوةي منتفهى تهال و ههو حفيهد اعمهام الحههاج عمهر تهال المعههرو  بمقاومته  الشرسهة لفرنسهها  وكهذل  
الههذى ينتمههى وبدههة حمايههة الديمقراطيههة فههي مههالي عمههر مههاريكو  إلههى وانههب الشههيذ الاههوفي محمههدو ولههد حمههاة اهلل  الومعيههات 
الداعمة لرول الدين السمفي محمود ديكو الر يس السهابق لممومهس اعسهالمي األعمهى فهي مهالي  والهذي بحسهب أنبها  أنه  مهرتبط 

فههي ةبضههة الحركههة الوطنيههة لتحريههر أزواد  ونوههذ اعمههام  2012ي سويتهها  بعههد ان وةههل فههي بعالةههة ويههدة بقا ههد االنقههالب  مسههيم
 ديكو في إةناعدم بكطالق سراح .

 حالة عدم االستقرار وطول مدة المجمس العسكري يضعف النفوذ الفرنسي لصالح  الواليات المتحدة ثانيا:   
 

األفريقي  و ألوروبا  حتى لو تمكنت من إضعا  النفوذ الفرنسي نسهبيا تدر  الواليات المتحدة أن الوسط السياسي في الشمال 
 نههها  لكندههها لهههم تسهههتطل أن تقهههوم بالعمهههل القيهههادي  نههها  أو حتهههى نقهههل  ةيهههادة أفريكهههوم إلهههى القهههارة بسهههبب رفهههض وميهههل ةادتدههها 

اسهتمرار  وينشهط بشهكل كبيهر ولذل  عمهدت إلهى وسها ل وندهر تحركه  الواليهات المتحهدة  ب وحكوماتدا لمتواود والطمب األميركي.
و ههي سيهر األعمههال السياسهية المعتههادة مههل الوسهط السياسههي لمنفههاذ  -فهي فتههرات عهدم االسههتقرار أو توههدد الاهراعات  العسههكرية 

 ومن أبرز ا ثالثة مواضيل:  -إلى المنطقة
 عن دورها في موضوو  اررهواب:األول، الضغط عمى فرنسا من أجل التنسيق مع الواليات المتحدة التي ال يمكن االستغناء  

حيههث تؤكههد وزارة الخارويههة األميركيهههة بشههكل روتينههي عمههى دور الوماعهههات اعر ابيههة  مثههل القاعههدة وداعهههش  فههي إثههارة األزمهههة 
 األمنية في الساحل.

 000ل  وعمى الرسم من أن ظا ر األمر يوحي بووود تفا مات بين فرنسا والواليات المتحدة في تنسيق العمميات  خاواا م
فرد أميركي من االستخبارات منتشرين في النيور وةوة أفريكوم التي تعمل من المانيها  ولهديدا ةاعهدة معمومهات كبيهرة تعتمهد فيدها 
عمى تحميل البيانات الكبيرة من االةمار االاطناعية والتقارير. إال أن فرنسا ال تقوم بدذا حقا فهي األعهوام األخيهرة بشهكل كامهل 

البيت األبيض بعهد أن ةهدمت اةتراحها ل مهم المتحهدة يهدعو إلهى  2012نفردة  ومنذ أن أسضبت فرنسا في عام وتفضل العمل م
مال  رول فهي منطقهة السهاحل  حيهث اعتبهرة األميركيهون خطهوة منفهردة ألنه  لهم يشهر  الواليهات  5نشر ةوة أمنية أفريقية ةوامدا 

 ع القرار.المتحدة في المشاورات بشأن خطط باريس ةبل عرض مشرو 
ونههدي فههي فبرايههر الماضههي  واالزمههات فههي  5100إلههى  0500وعمههى الههرسم مههن زيههادة الووههود العسههكري الفرنسههي مههن حههوالي 

منطقههة السههاحل تفاةمههت بشههكل أكبههر  وأن المسههاحات شاسههعة مههن منطقههة السههاحل شههب  القاحمههة شههديد الخطههورة  حيههث ةتههل نحههو 
  وفقهها لمشههروع 2012لعههام  و ههي أعمههى حاههيمة منههذ بههد  األزمههة فههي عههام ألفههي شههخص فههي األشههدر السههبعة األولههى مههن  ههذا ا

بيانهات مواةههل وأحههداث النههزاع المسههمذ. أي أن العواةههب السههمبية لتاهرفات فرنسهها أحاديههة الوانههب أاههبحت واضههحة ويؤكههد توسههل 
 العن  السياسي في منطقة الساحل.

انت لتحدث فهي حهال عهودة التنسهيق مهل الواليهات المتحهدة  التهي ويبدو أن التحر  الفرنسي األحادي والفوضى التي خمفتدا ما ك
 تمتم  ةدرات استطالعية واسعة في مرةبة األووا .
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ثهم القواعهد العسهكرية  االمريكيهة النفاذ عن طريق الويش والتدريب والمساعدات العسكرية  :العسكرية االتفاقيات استغالل ثانيا،
 تعمد لمتأثير عمى العقيدة العسكرية من خالل القيادات.دعم األمن واالستقرار   ي بذل  بدد  

المتحههدة  امشههية الحضههور فههي  المنطقههة  و ههذا يعههاكس رسبههات فرنسهها واالتحههاد األوربههي الههذي يطمههذ ألن يوعههل تواوههد الواليههات 
انية مل الواليهات وبالنظر الى ظرو  وتوودات ودات االنقالب في مالي من ناحية عالةة ر يس الدي ة وارتباط  بتفا مات ميد

المتحههدة  والوبدههة المدنيههة الرافضههة لمنفههوذ الفرنسههي  ممهها يههروذ أن االنقههالب مفيههد وههدًا لمواليههات المتحههدة  ال سههيما وأن اسههتمر 
المومس العسكري في حكم البالد ألطول فتهرة انتقاليهة  حيهث يسهمذ لمواليهات المتحهدة بمهد نفوذ ها  نها   تحهت مبهررة المسهاعدة 

 . اكبهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههربشههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههكل أوسههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههل و 
أن تكهون الفتهرة االنتقاليهة وموتمعيهة ونقابيهة  االوتماعات التشاورية بهين المونهة التهي تحكهم الهبالد واألحهزاب السياسهية   ذ تشيرإ

يقههول المحمههل السياسههي المههاليل  عبههد الههرحمن سههيبي: يمههن المههروذ أن يكههون الههر يس شخاههًا مههدنيًا  ونا بهه  مههن شههدرًا   10لمههدة 
العسههكريين  خااههة أنلدههم أعطههوا الممفههات المدمههةع الههدفاع  واألمههن  وعمميههة التعههديالت الدسههتورية  التههي سههتحدلد شههكل مسههتقبل 

 ر يس  و ذا ما لم يتم االتفاق عمي  في المشاوراتي.الدولة لنا ب ال
 

إذ تسههمط التقههارير الدوريههة الههواردة مههن وكههاالت التنميههة ومراكههز األبحههاث والدراسههات  التجووارة ودعووم المتسسووات اله ووة: ثالثووا،
االسهتقرار  وتقهوم مههن االسهتراتيوية الضهو  بانتظهام عمهى مؤسسهات الدولهة الدشهة واالسههتبداد وتخيهر المنهاس  كعوامهل تسهبب عهدم 

 خالل مساعداتدا بالتدخل التواري واالستثماري.
 ههي بههذل  تنههافس االسههتراتيوية الفرنسههية المعتمههدة عمههى تههأمين ماههالحدا فههي دول السههاحل األفريقههي والاههحرا  عبههر الههربط بههين 

 األمن والتنمية في حل مشكالت المنطقة دون تنسيق مل القوة األكبر في العالم.
 

المتحدة بذل  تتبنى ندوها تحهاول مهن خالله  أن تحقهق أكبهر ةهدر مهن الماهالذ والنفهوذ مهن خهالل التركيهز عمهى ةضهايا الواليات 
بعيندا  وميعدا تفضي إلى تأمين فرص االستثمار والتوارة  تنفيذًا لمبدأ االنتظار لحين مها تسهمذ الظهرو  بتهدخل أوسهل يهؤمن 

 الفرنسية.  –ال سيما في ظل الديمنة األوربية  .والثروات األفريقيةلمواليات المتحدة النايب األكبر من البترول 
 


