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وجود روسي متصاعد
شــهد امللــف املــايل خــال الفــرة األخــرة جملــة مــن 
املتغــرات املتاحقــة واملتداخلــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

ــايل: ــو الت النح

1- زيــارة كامــارا ملوســكو: قــام وزيــر الدفــاع املــايل، ســاديو 
كامــارا، بزيــارة إىل موســكو يف مطلــع مــارس املــايض، برفقــة 
ــت  ــث تضمن ــارا، حي ــو دي ــة، آل ــة املالي ــوات الجوي ــد الق قائ

هــذه الزيــارة بحــث تعزيــز التعــاون العســكري املشــرك.

ويبــدو أن هــذه الزيــارة قــد تضمنــت تقــدم مــايل 
بطلبــات ملوســكو لتزويدهــا بصفقــات تســليح محــددة مــن 
أجــل زيــادة قــدرة الجيــش املــايل عــى صــد الهجــات التــي 
ــرار األورويب  ــد الق ــًة بع ــة، خاص ــات اإلرهابي ــنها الجاع تش

ــايل.  ــن م ــحاب م ــي باالنس والفرن

القــوات  أعلنــت  جديــدة:  روســية  أســلحة  شــحنة   -2

املســلحة املاليــة عــن تســلمها دفعــة جديــدة مــن املعــدات 
العســكرية الروســية، والتــي تســلمها وزيــر الدفــاع، ســاديو 
كامــارا، يف مطــار باماكــو يف 30 مــارس املــايض، تضمنــت هذه 
املعــدات مروحيتــن هليكوبــر هجوميتــن، واللتــن تضافــان 
ــد  ــو ق ــت باماك ــي كان ــع الت ــي – 35” األرب ــرات “م إىل طائ
تســلمتها مــن موســكو يف وقــت ســابق، باإلضافــة إىل أنظمــة 
ــك – جــي إي / 59 إن 6  ــة مــن طــراز “بروتيفني رادار متنقل
يت إي”، والــذي يســتطيع أن يرصــد أي أجســام طائــرة تطــر 
عــى ارتفاعــات تصــل إىل 200 كيلومــر، وملســافة تصــل إىل 

ــراً. 450 كيلوم

ــوف  ــكرية س ــات العس ــت املروحي ــه إذا كان ــظ أن وياح
ــإن  ــة، ف ــارص اإلرهابي ــش املــايل يف مواجهــة العن تدعــم الجي
الــرادارات املتطــورة التــي حصلــت عليهــا باماكــو يبــدو أنهــا 
تهــدف إىل مراقبــة األجــواء املاليــة، خاصــة أن باماكــو اتهمت 
باريــس يف 12 ينايــر بــأن طائــرة نقــل عســكري فرنســية مــن 
طــراز “آيــه 400” اخرقــت املجــال الجــوي املــايل يف 11 يناير، 

العدد 1519، 11 أبريل 2022

أعلــن وزيــر الدفــاع المالــي، ســاديو كامــارا، عــن تســلم بــاده شــحنة أســلحة روســية، فــي 30 مــارس 2022، 
تتضمــن مروحيتيــن هليكوبتــر هجوميتيــن مــن طــراز “مــي – 24 بــي” )  Mi – 24P (، باإلضافــة إلــى أنظمــة 
ــي إي”   ) Protivnik-GE / 59N6-TE (، فضــًا  ــة مــن طــراز “بروتيفنيــك – جــي إي / 59 إن 6 ت رادار متنقل
عــن  عــدد آخــر مــن المعــدات العســكرية الروســية، حيــث تضــاف هــذه الشــحنة لمجموعــة الشــحنات التــي 
كانــت أرســلتها موســكو لباماكــو فــي وقــت ســابق، وذلــك بموجــب الصفقــة المبرمــة بيــن الطرفيــن والتــي 

تشــمل التدريــب والتســليح.

ــرات المســتقبل, العــدد 1519، 11 أبريــل 2022،  دعــم عســكري: تحــول مالــي إلــى ســاحة جديــدة للصــراع بيــن روســيا والغــرب، تقدي
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حيــث انطلقــت مــن أبيدجــان يف كــوت ديفــوار إىل جــاوا يف 
مــايل مــع إغــاق جهــاز االســتقبال واإلرســال الاســليك الخاص 
بهــا. كــا ميكــن أن تســتخدم مــايل الــرادارات الجديــدة 
لتنســيق العمليــات الجويــة التــي ســيقوم بهــا الجيــش املــايل.  

3- عمليــة واســعة ضــد الجامعــات اإلرهابيــة: أعلــن الجيــش 
املــايل أنــه نجــح يف تصفيــة نحــو 203 عنــراً مــن الجاعــات 
اإلرهابيــة، يف عمليــة واســعة شــّنتها قواتــه املســلحة، خــال 
الفــرة املمتــدة مــن 23 و31 مــارس املــايض، يف منطقــة 

“مــورا”، بوســط مــايل.

ــة عــن اعتقــال نحــو 51 مــن  كــا أســفرت هــذه العملي
ــرة  ــات كب ــادرة كمي ــة إىل مص ــة، باإلضاف ــارص اإلرهابي العن
مــن األســلحة والذخائــر التــي كانــت بحــوزة هــذه العنــارص، 
حيــث أعلنــت وزارة الدفــاع املاليــة أنهــا أقدمــت عــى هــذه 
العمليــة بنــاء عــى معلومــات اســتخباراتية أفــادت باحتشــاد 

عنــارص إرهابيــة يف هــذه املنطقــة لعقــد اجتــاع.

ويف املقابــل، اتهمــت منظمــة “هيومــان راتيــس واتــش”، 
يف 5 أبريــل الجــاري، الجيــش املــايل، ومبســاعدة عنــارص مــن 
ــة  ــرد يف قري ــوا نحــو 300 ف ــد قتل ــية، ق ــة فاجــر الروس رشك
مــورا، وأنــه عــى الرغــم مــن أن كثــراً مــن هــؤالء القتــى هــم 
ــاً،  ــوا أيض ــن قتل ــاك مدني ــإن هن ــة، ف ــارص اإلرهابي ــن العن م
وهــي االتهامــات التــي نفتهــا رئاســة أركان الجيــش املــايل يف 

اليــوم ذاتــه.

ويف حالــة تأكــد مشــاركة قــوات روســية يف هــذه العمليــة، 
ــية  ــوات الروس ــى أن دور الق ــؤرشاً ع ــيكون م ــذا س ــإن ه ف
ــن  ــايل، ولك ــش امل ــم للجي ــب والدع ــى التدري ــر ع ال يقت

ــك. ــكرية كذل ــات العس ــاركة يف العملي املش

رسائل موسكو وباماكو 
إىل  وصلــت  التــي  الروســية  التســليح  صفقــة  عكســت 
ــي تشــهدها  ــع التطــورات الت ــوازي م ــة، بالت ــة املالي الحكوم
منطقــة مــورا عــن عــدة دالالت مهمــة، ميكــن عرضهــا عــى 

ــايل: ــو الت النح

الشــحنة  تعــد  املاليــة:  القــوات  اســتقاللية  تعزيــز   -1
ــة،  العســكرية األخــرة التــي أرســلتها روســيا للحكومــة املالي
ــذ  ــن من ــن البلدي ــا ب ــم توقيعه ــة تســليح ت جــزءاً مــن صفق
ــايل فهــي ليســت مســاعدات عســكرية،  نحــو شــهرين، وبالت
ولــذا يتوقــع أن تشــهد الفــرة املقبلــة مزيــداً مــن الشــحنات 
العســكرية الروســية ملــايل، يف إطــار الدعــم املقــدم لألخــرة 

ــاك.  ــرة هن ــة املنت ــات اإلرهابي ــة الجاع ملواجه

ــليح  ــة التس ــة صفق ــت طبيع ــرى، عكس ــة أخ ــن ناحي وم
التــي تســلمتها باماكــو مــن روســيا، إىل الــرد عــى قــرار 
ــذي اســتهدف  ــايل، وال ــي واألورويب مــن م االنســحاب الفرن

ــاق  ــات إخف ــود إلثب ــي املقص ــراغ األمن ــن الف ــة م ــق حال خل
موســكو يف مــلء هــذا الفــراغ الناجــم عــن االنســحاب الغريب.

2- رســالة روســية للغرب: عكســت صفقة التســليح الروســية 
التــي وصلــت ملــايل، رســالة ضمنيــة تعمــدت موســكو إرســالها 
للغــرب، مفادهــا أن الحــرب الراهنــة يف أوكرانيــا لــن تكــون 
ــي،  ــاحل األفريق ــرويس يف الس ــوذ ال ــع النف ــام توس ــة أم عقب
خاصــة مــع تــداول أخبــار غربيــة تشــر إىل ســحب موســكو 
عــرات العنــارص مــن رشكــة فاجــر مــن أفريقيــا، للمســاعدة 
يف العمليــات العســكرية يف كييــف، غــر أن صفقــة التســليح 
الروســية األخــرة إىل جانــب املزاعــم الغربيــة مبشــاركة قــوات 

روســية يف مواجهــة اإلرهابيــن تفنــد هــذه املزاعــم.

ــي  ــق الت ــدى املناط ــورا إح ــدة م ــد بل ــة: تع ــؤرة ملتهب 3- ب
ــر رئيســة يف وســط مــايل منــذ عــام  باتــت تشــكل بــؤرة توت
ــل  ــة داخ ــات اإلرهابي ــز الجاع ــبب مترك ــك بس 2015؛ وذل
ــن  ــي ع ــن للتخف ــل املزارع ــا داخ ــل عنارصه ــة وتغلغ القري
الجيــش املــايل، بــل وتشــر تقاريــر إىل تــورط عــدد مــن 

ــة. ــارص اإلرهابي ــم العن ــكان يف دع الس

ــداً  ــرة تصاع ــهر األخ ــال األش ــدة خ ــذه البل ــهدت ه وش
ــدة يف  ــي القاع ــل تنظيم ــن قب ــف م ــرة العن ــاً يف وت ملحوظ
بــاد املغــرب اإلســامي، وداعــش يف الصحــراء الكــرى، حيــث 
قتــل هــؤالء املتطرفــون العــرات مــن قــوات األمــن املاليــة 
منــذ مطلــع 2022، باإلضافــة إىل مئــات مــن املدنيــن خــال 
مــارس املــايض، ويبــدو أن هــذا التصعيــد يف وتــرة العنــف يف 
هــذه املنطقــة كانــت ســبباً رئيســاً يف العمليــة املوســعة التــي 
ــرة  ــة املنت ــات اإلرهابي ــة ضــد الجاع ــوات املالي شــّنتها الق

هنــاك.

انعكاسات أمنية محتملة
تعكــس املتغــرات املتاحقــة التــي تشــهدها مــايل عــن جملــة 
مــن االرتــدادات املحتملــة، التــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو 

التــايل:

ــات  ــرويس – الغــريب: تعكــس املعطي 1- تصاعــد التنافــس ال
التنافــس الــرويس – الغــريب يف الســاحل  الراهنــة اتجــاه 
األفريقــي للتصاعــد، وهــو مــا يتضــح مــن متابعــة التريحات 
يف  العســكرية  العمليــات  حــول  واألوروبيــة  األمريكيــة 
منطقــة مــورا، حيــث أعلــن املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
األمريكيــة، نيــد برايــس، يف 3 أبريــل الجــاري، أن هنــاك 
تقاريــر متباينــة بشــأن أعــداد وماهيــة القتــى يف وســط مــايل، 
والجهــات املســؤولة عــن هــذه العمليــات العســكرية، ولــذا 
طالبــت الخارجيــة األمريكيــة بإرســال محققــن إىل املنطقــة. 

ــا إزاء  ــت الخارجيــة الفرنســية عــن قلقه ــل، أعلن وباملث
بعــض التقاريــر التــي أشــارت إىل وقــوع قتــى يف بلــدة 
ــايل  ــش امل ــارص الجي ــك عن ــايل، متهمــة يف ذل ــورا بوســط م م
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وبالتعــاون مــع مجموعــة فاجــر الروســية بالتــورط يف قتــل 
مدنيــن، كــا حــث كبــر الدبلوماســين يف االتحــاد األورويب، 
جوزيــف بوريــل، الســلطات املاليــة عــى فتــح املجــال أمــام 
ــا إىل  ــت أملاني ــورا. وانضم ــول إىل م ــا” للوص ــة “مينوس بعث
جبهــة املنتقديــن مطالبــة بــرورة التحقيــق املســتقل بشــأن 

هــذه األحــداث.

وجــاءت هــذه االنتقــادات متواكبــة مــع تقاريــر إعاميــة 
غربيــة ســعت لتصويــر بــأن عمليــة مكافحــة اإلرهــاب املاليــة 
ــن يف  ــن املوجودي ــوف املدني ــرة يف صف ــائر كب ــت خس أوقع
القريــة، وأن عددهــم يــراوح بــن 300 و500 فــرد، وأن 
الجيــش املــايل يســتهدف املدنيــن املتواطئــن مــع الجاعــات 

ــة يف هــذه املنطقــة. اإلرهابي

ــايل وموســكو الســلطات الفرنســية  ــم م ــل، تته ويف املقاب
الســلطات  مــن  للتخلــص  اإلرهابيــة  الجاعــات  بدعــم 
االنتقاليــة يف مــايل برئاســة عاصمــي جويتــا، حليــف موســكو، 
خاصــة مــع تصاعــد نطــاق العمليــات اإلرهابيــة، والتــي يبــدو 

ــة. ــة املالي ــقاط الحكوم ــتهدف إس ــت تس ــا بات أنه

مــن  نــوع  وجــود  إىل  أفريقيــة  تقاريــر  وأشــارت 
االزدواجيــة يف املوقفــن األمريــيك واألورويب إزاء العمليــات 
ــات  ــار أن هــذه العملي العســكرية األخــرة ضــد مــورا، باعتب
اســتهدفت باألســاس العنــارص اإلرهابيــة املنتــرة هنــاك، بــل 
ــة هــم  ــن املزعــوم ســقطوهم خــال هــذه العملي إن املدني

ــة املتمركــزة  بالفعــل متورطــون يف دعــم الجاعــات اإلرهابي
يف املنطقــة.

2- متــدد إرهــايب محتمل: تتجــه الجاعات اإلرهابيــة املنترة 
ــة.  ــيطرتها يف املنطق ــاق س ــيع نط ــة توس ــايل إىل محاول يف م
ولعــل هــذا مــا انعكــس يف العمليــة اإلرهابيــة األخــرة التــي 
اســتهدفت معســكر “مونــدورو” وســط مــايل مطلــع مــارس 
املــايض، والتــي أفــرزت نحــو 27 قتيــاً مــن عنــارص الجيــش 
املــايل، فضــاً عــن العمليــات اإلرهابيــة التــي شــهدتها مناطــق 

مختلفــة يف باماكــو.

وعــى الرغــم مــن ذلــك، فإنــه مــن الواضــح أن عمليــات 
الجيــش املــايل قــد متكنــت مــن تحســن الوضــع األمنــي، فقــد 
ــع  ــايل إىل تراج ــن م ــا ع ــدة يف تقريره ــم املتح ــارت األم أش
عــدد العمليــات اإلرهابيــة يف مــايل مــن حــوايل 147 عمليــة 
إرهابيــة يف الربــع األخــر مــن 2021 إىل حــوايل 103 عمليــة 
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ــد حــدة  ــن تصاع ــم م ــى الرغ ــه ع ــدو أن ــام، يب ويف الخت
التنافــس الــرويس – الغــريب، فــإن كثــر مــن التقديــرات تشــر 
إىل أن موســكو ســتعمد خــال الفــرة املقبلــة إىل توســيع 
حضورهــا يف مــايل، وذلــك عــر زيــادة حجــم اإلمــدادات 
العســكرية لباماكــو، فضــاً عــن عمليــات التدريــب املوجهــة 

ــايل. ــش امل ــارص الجي لعن
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 

العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم 

البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

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

الــرق األوســط عمومــاً.
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