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مشهد معقد
ميكــن اإلشــارة إىل جملــة مــن الدوافــع التــي قــد تفــر 
أســباب التصعيــد الغــريب الراهــن، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

ــايل: النحــو الت

ــة  ــلطات املالي ــت الس ــرويس: توصل ــكري ال ــم العس 1- الدع
إىل اتفــاق مــع موســكو يف ســبتمرب 2021، يتضمــن نــر 
رشكــة فاجــر الروســية العســكرية الخاصــة حــوايل ألــف مــن 
عنارصهــا يف باماكــو مقابــل الحصــول عــى 10 ماليــن دوالر 
ــة،  ــارة مخــاوف القــوى األوروبي شــهرياً، وهــو مــا أدى إىل إث
ــا املوجــودة يف مــايل  ــة ســحب قواته ــي هــددت بإمكاني والت

كافــة، فضــالً عــن وقــف الدعــم املــايل لهــا. 

وعكــس البيــان الغــريب األخــر أن مرتزقــة فاجــر قــد 
بــدؤوا بالفعــل عمليــة انتشــارهم داخــل باماكــو بدعــم مــن 
ــرات فرنســية إىل أن  ــد أشــارت تقدي ــية. فق ــة الروس الحكوم

ــررة،  ــة متك ــة جوي ــات مناوب ــهدت عملي ــرة ش ــام األخ األي
لطائــرات نقــل عســكرية تابعــة للجيــش الــرويس، فضــالً 
عــن وجــود تحــركات داخــل مطــار باماكــو لتدشــن منشــآت 
تســتوعب عــدداً كبــراً مــن عنــارص فاجــر، وذلــك يف القاعــدة 
املتاخمــة ملطــار باماكــو، والتــي يطلــق عليهــا قاعــدة “101”، 
كــا رصــدت التقاريــر الفرنســية عــدة زيــارات لكــوادر مــن 

ــة. ــة املالي ــة فاجــر إىل العاصم رشك

وأشــار تقريــر صــادر عــن الــي إن إن إىل أن بيانــات تتبــع 
الرحــالت كان قــد أظهــرت، خــالل األســبوع املــايض، أن طائــرة 
ــو  ــة الروســية مــن طــراز “توبوليــف ت تابعــة للقــوات الجوي
TU- 154( ”154( قــد حلقــت يف املجــال الجــوي املــايل، 
قادمــة مــن بنغــازي يف ليبيــا، بينــا أشــارت تقاريــر أخــرى إىل 
اســتقبال مطــار باماكــو، يف 23 ديســمرب الجــاري، حــوايل 500 

عنــر مــن مرتزقــة فاجــر. 
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أصــدرت 15 دولــة غربيــة، مــن بينهــا فرنســا وألمانيــا وبريطانيــا وكنــدا، بيانــًا مشــتركًا، فــي 23 ديســمبر 
ــي بعــد  ــي تأت ــي، وهــي الخطــوة الت ــر” الروســية فــي مال ــه بنشــر عناصــر شــركة “فاجن ــددت خالل 2021، ن
أيــام قليلــة مــن فــرض االتحــاد األوروبــي عقوبــات علــى الشــركة العســكرية الروســية الخاصــة، ممــا يعكــس 
ــي ضــد التوســع  ــد الغرب ــدًا مــن التصعي ــة مزي ــرة المقبل مؤشــرات مهمــة بشــأن احتمــاالت أن تشــهد الفت

الروســي فــي القــارة األفريقيــة.

ارتــدادات إقليميــة: حــدود التصعيــد الغربــي ضــد انتشــار “فاجنــر” الروســية فــي مالــي, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1431، 31 
ديســمبر 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ويف املقابــل، نفــت الحكومــة املاليــة هــذا األمــر، مؤكــدة 
ــون  ــط مدرب ــم فق ــو ه ــل مباك ــودة داخ ــارص املوج أن العن
روس، يف إطــار تعزيــز القــدرات العملياتيــة للقــوات املاليــة، 

وهــو مــا أكــد الهواجــس الغربيــة. 

2- فشــل املســاعي الفرنســية: ألغــى الرئيــس الفرنــي، 
ديســمرب  منتصــف  مــايل  إىل  زيارتــه  ماكــرون،  اميانويــل 
ــوره  ــتجد ومتح ــا املس ــاء كورون ــي وب ــوى تف ــاري، بدع الج
ــت أن  ــرات رجح ــة تقدي ــد أن مث ــرون”، بي ــد “أوميك الجدي
إلغــاء الزيــارة ارتبــط بتمســك باماكــو بالتقــارب مــع موســكو، 
رافضــة املقرتحــات الفرنســية إلعــادة النظــر يف االتفــاق مــع 

ــيا. روس

كــا أجــرى ماكــرون مباحثــات مــع نظــره الــرويس، 
فالدميــر بوتــن، يف 21 ديســمرب الجــاري، تضمنــت بحــث 
التطــورات الراهنــة يف مــايل، ومحاولــة التوصــل إىل تفاهــات 
مــع موســكو بشــأن منــع انتشــار عنــارص فاجــر مــن االنتشــار 
يف باماكــو، وهــي املســاعي التــي مل يكتــب لهــا النجــاح، وهــو 
ــم  ــكها بدع ــمرب متس ــيا يف 27 ديس ــالن روس ــح يف إع ــا وض م
ــم املســاعادات العســكرية لباماكــو. ــة وتقدي الحكومــة املالي

ــة: القــت التحــركات الفرنســية  3- إخفــاق التحــركات الغربي
دعــاً غربيــاً واضحــاً خــالل األشــهر األخــرة، إذ جــرت زيــارات 
مكثفــة مــن قبــل القــوى الغربيــة إلقنــاع مــايل بعــدم إمتــام 
االتفــاق مــع موســكو. وكان أبرزهــا زيــارة وفــد مــن مجلــس 
األمــن إىل مــايل يف نهايــة أكتوبــر املــايض، كــا عمــدت القــوى 
الغربيــة إىل الضغــط عليهــا عــرب فــرض عقوبــات مــن خــالل 

مجموعــة دول غــرب أفريقيــا “إكــواس”. 

ــل، يف  ــاد األورويب يف بروكس ــة االتح ــق وزراء خارجي وواف
ــرض  ــن ف ــرار يتضم ــى ق ــاع ع ــاري، باإلج ــمرب الج 13 ديس
عقوبــات عــى مجموعــة فاجــر الروســية، فيــا عــربت 
واشــنطن، منتصــف ديســمرب، عــن قلقهــا إزاء احتــاالت نــر 
مرتزقــة فاجــر يف مــايل، مشــرة إىل رفــض الحكومــة االنتقاليــة 
يف باماكــو ملقــرتح نــر أكــر مــن ألفــي جنــدي إضــايف مــن 
ــر  ــن ن ــل ع ــك كبدي ــة، وذل ــالم الدولي ــظ الس ــوات حف ق

فاجــر. 

ــوط الســابقة، حــذر  ــض للضغ ــايل الراف ــف امل وإزاء املوق
ــة األمريــي، أنطــوين بلينكــن، يف 22 ديســمرب  ــر الخارجي وزي
الجــاري، الســلطات املاليــة مــن عواقــب وخيمــة، اقتصاديــة 
ــو،  ــة فاجــر بالوجــود يف باماك ــة، حــال الســاح ملرتزق وأمني
وهــو مــا أعقبــه يف اليــوم التــايل مبــارشة البيــان األخــرة 

ــايل. ــف امل ــد باملوق ــة للتندي ــة غربي ــن 15 دول الصــادر ع

دالالت مهمة
تعكــس التطــورات األخــرة التــي شــهدتها مــايل خــالل الفــرتة 
األخــرة، عــدداً مــن الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن تناولهــا 

عــى النحــو التــايل:

1- تعزيــز الحضــور الــرويس يف مــايل: اخفقــت الجهــود 
الفرنســية والغربيــة يف الحيلولــة دون إمتــام االتفــاق بــن 
ــا يعكــس  ــايل، م ــم يف م ــس العســكري الحاك روســيا واملجل
انتصــاراً ضمنيــاً ملوســكو يف مواجهــة التحــركات الغربيــة 

ــرة. ــرتة األخ ــالل الف ــة خ املكثف

وتجــدر اإلشــارة إىل أن مثــة تقديــرات أخــرى أشــارت إىل 
ــت إىل مــايل بالفعــل يف 23 ديســمرب  ــي وصل ــارص الت أن العن
الجــاري، ال تنتمــي ملجموعــة فاجــر شــبه العســكرية، لكنهــا 
 Sewa Security Services( ”تابعــة لركة “ســيوا ســيكيوريت
ــة مــن وزارة الدفــاع الروســية،  ( العســكرية الخاصــة، القريب
والتــي يديرهــا، دميــرتي موزيــر، وهــي الركــة التــي تنشــط 
يف أفريقيــا الوســطى. ولعــل هــذا مــا قــد يفــر إعــالن 
الحكومــة املاليــة بأنــه مل تتواصــل مطلقــاً مــع رشكــة فاغــر، 
بــل أن املحادثــات اقتــرت عــى الحكومــة الروســية فقــط.

وأيــاً مــا كان األمــر، فــإن وجــود رشكات روســية عســكرية 
يف مــايل ميثــل خطــوة مهمــة يف إطــار مســاعي موســكو 
لتعزيــز نفوذهــا يف منطقــة الســاحل والصحــراء، بــل أن 
ــة مــن وزارة  ــارص رشكــة “ســيوا ســيكوريت” القريب وجــود عن
الدفــاع الروســية رمبــا يعــزز التقديــرات التــي أشــارت لوجــود 

ــو. ــا يف باماك ــدة عســكرية له ــية لتدشــن قاع مســاٍع روس

2- غيــاب واشــنطن عــن البيــان الغــريب: عكــس البيــان الغريب 
األخــر غيابــاً أمريكيــاً ملحوظــاً عــن املشــاركة يف التوقيــع عى 
هــذا البيــان، وهــو مــا أرجعتــه تقديــرات إىل وجــود خالفــات 
والواليــات  االوروبيــة  القــوى  بــن  واألهــداف  الــرؤى  يف 
ــرويس يف  ــراط ال ــن االنخ ــف م ــق باملوق ــا يتعل ــدة في املتح

منطقــة الســاحل األفريقــي.

3- اســتمرار الوجــود الغــريب يف مــايل: يالحــظ أن البيــان 
الغــريب األخــر أملــح إىل اتجــاه القــوى األوروبيــة لإلبقــاء عــى 
حضورهــا العســكري يف مــايل، وهــو مــا ميثــل تغــراً مهــاً يف 
املوقــف الغــريب، خاصــة باريــس، والتــي كانــت قــد أكــدت يف 
عــدة مناســبات، خــالل األشــهر األخــرة، بــأن وجــود عنــارص 
فاجــر يف مــايل ال ينســجم مــع اســتمرار وجــود القــوات 
ــا  ــه أملاني ــارت إلي ــذي أش ــر ال ــو األم ــاك، وه ــية هن الفرنس
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ــا يف  ــاً له ــظ األخــرة بحــوايل 1350 جندي ــث تحفت أيضــاً، حي
ــو. باماك

ويكشــف مــا ســبق وجــود اســرتاتيجية جديــدة تقودهــا 
ــوذ  ــام النف ــاً أم ــال مفتوح ــرك املج ــدم ت ــا ع ــا، مفاده فرنس
ــا الوســطى يف 2016  ــة أفريقي الــرويس، وتجنــب تكــرار تجرب
ــاك،  ــكري هن ــا العس ــاء وجوده ــس إنه ــررت باري ــا ق عندم
كــا أملحــت عــدة تقديــرات إىل أن باريــس عمــدت إىل 
اقنــاع حلفائهــا الغربيــن الســتمرار البقــاء يف مــايل، حتــى مــع 

ــة فاجــر. انتشــار مرتزق

ــن  ــحاب م ــدم االنس ــف األورويب بع ــط املوق ــا يرتب ورمب
إىل  الراميــة  الفرنســية  الجيواســرتاتيجية  باألهــداف  مــايل 
تعزيــز الــدور األورويب، بشــكل مســتقل نســبياً عــن السياســة 
ــا  ــي تحظــى به ــة الخاصــة الت ــة، فضــالً عــن األهمي األمريكي
مــايل بالنســبة الســرتاتيجية باريــس يف الســاحل األفريقــي، إىل 

ــو. ــرة يف باماك ــية الكب ــة الفرنس ــح االقتصادي ــب املصال جان

انعكاسات محتملة
هنــاك تداعيــات محتملــة قــد تفرزهــا التطــورات األخــرة يف 

مــايل، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- تهديــد محتمــل لالســتقرار يف مــايل: يحمــل القــرار الغــريب 
مــؤرشات مهمــة  مــايل  العســكري يف  الوجــود  باســتمرار 
بشــأن االســتقرار الداخــي هنــاك. ويف هــذا الصــدد، أشــارت 
ــة  ــوء إىل املعارض ــراً اللج ــدأ مؤخ ــرب ب ــرات إىل أن الغ تقدي
الداخليــة يف مــايل لتحريكهــا ضــد الســلطات االنتقاليــة، وهــو 
مــا عززتــه تقديــرات غــر مؤكــدة أشــارت إىل تقديــم االتحــاد 
ــة املناهضــة  ــاً لعــدد مــن األحــزاب املالي األورويب دعــاً مالي

لفكــرة التقــارب مــع روســيا.

ــريب –  ــس الغ ــول التناف ــا يتح ــرى، رمب ــة أخ ــن ناحي وم
الــرويس يف مــايل إىل حــرب بالوكالــة بــن الســلطات االنتقاليــة 
ــذي  وبعــض امليليشــيات املســلحة يف باماكــو، وهــو األمــر ال
ــوزراء املــايل، شــوغويل مايغــا،  ــس ال ــه رئي ــد أملــح إلي كان ق
ــل  ــة داخ ــات إرهابي ــب جاع ــس بتدري ــم باري ــذي أته وال
مــايل، مشــراً إىل وجــود أدلــة عــى ذلــك، كــا أضــاف الوزيــر 
ــن دخــول  ــايل م ــش امل ــوات الجي ــايل أن فرنســا منعــت ق امل
مدينــة كيــدال، وعمــدت إىل تســليمها إىل عنــارص مــن حركــة 

ــن”. “أنصــار الدي

2- ترتيبــات إقليميــة متنافســة: اتهمــت وســائل إعــالم 
فرنســية الجزائــر بتمويــل مــا بــن 50% إىل 70% مــن تكلفــة 
ــا يعكــس وجــود  ــايل، وهــو م ــب “فاجــر” إىل م ــة جل صفق
تنســيق جزائــري – رويس خــالل الفــرتة األخــرة لتعزيــز 

أدوارهــا وتحركاتهــا يف الســاحل األفريقــي.

ومــن ناحيــة أخــرى تعكــس التحــركات األوروبيــة الراهنــة 
وجــود مســاٍع لتشــكيل شــبكة تحالفــات جديــدة للغــرب يف 
ــة –  ــة األوروبي ــة للقم ــرات الراهن ــا يف التحض ــا، ك أفريقي
األفريقيــة املقبلــة، والتــي ستســتضيفها بروكســل يف 17 فربايــر 
املقبــل، فضــالً عــن االتصــاالت التــي أجراهــا الرئيــس الفرني، 
ــدا  ــن روان ــكل م ــام األخــرة ب ــرون، خــالل األي ــل ماك إميانوي
والســنغال. وبالتــايل يبــدو أن التنافــس الــرويس – الغــريب 

ســوف ينعكــس عــى مزيــد مــن الــدول األفريقيــة.

ــوات فاجــر إىل  ــول إن دخــول ق ــن الق ــر، ميك ويف التقدي
مــايل يــؤرش إىل بــدء مرحلــة جديــدة مــن التنافــس الــرويس – 
األورويب، والــذي يرجــح أال تقتــر تداعياتــه عــى االســتقرار 
ــة  ــمل دوالً أفريقي ــد ليش ــد ميت ــه ق ــا، ولكن ــايل وحده يف م
أخــرى، خاصــة إذا مــا بــدأت عمليــة تشــكيل تحالفــات 

ــة.  ــارة األفريقي ــى أرايض الق ــور ع ــة تتبل ــة متنافس إقليمي
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ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 
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