تقديرات المستقبل Future Briefs

شراكة جديدة:
اجتاه بروكسل لتشكيل قوة عسكرية يف النيجر حتسبًا للنفوذ الروسي
العدد  23 ،1694نوفمبر 2022

أشــارت تقاريــر غربيــة إلــى تخطيــط االتحــاد األوروبــي لتشــكيل مهمــة عســكرية جديــدة لــه فــي النيجــر،
وذلــك مطلــع العــام  ،2023فــي محاولــة لتعزيــز القــدرات العســكرية فــي نيامــي ،وهــي الخطــوة التــي
تأتــي فــي ظــل اتجــاه بروكســل إلعــادة هيكلــة تواجدهــا فــي هــذه المنطقــة ،بعــد انتهــاء مهمــة قــوة برخــان
الفرنســية فــي الســاحل.

تحركات بروكسل العسكرية
عمــد االتحــاد األورويب إىل تشــكيل بعثــة تدريــب مدنيــة يف
النيجــر قبــل نحــو عقــد مــن اآلن ،تتــوىل مســؤولية تقديــم
الدعــم والتدريــب لقــوات الرشطــة النيجريــة ،لكــن يبــدو
أن مثــة توجهــات أوروبيــة راهنــة تســتهدف تعزيــز الحضــور
العســكري يف نيامــي ،مــن خــال تطويــر البعثــة القدميــة،
وإضفــاء أبعــاد جديــدة لهــا ،وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى
النحــو التــايل:
 -1رشاكــة عســكرية جديــدة :أكــد مســؤولون أوروبيــون
وجــود مســاع راهنــة مــن قبــل االتحــاد األورويب لتشــكيل
“مهمــة رشاكــة عســكرية” جديــدة يف النيجــر ،تنطــوي
عــى إقامــة مركــز لتدريــب القــوات النيجريــة عــى مســائل
الصيانــة واألمــور اللوجســتية ،باإلضافــة إىل تقديــم تدريبــات
متخصصــة يف مجــاالت أخــرى ،منهــا التعامــل مــع املتفجـرات
يدويــة الصنــع ،فضـاً عــن تقديــم الدعــم للجيــش النيجــري
مــن خــال تنســيق وتعزيــز االتصــاالت املشــركة.

وشــهدت األشــهر األخــرة تناميـاً ملحوظاً يف وتــرة التعاون
والتنســيق العســكري بــن النيجــر واالتحــاد األورويب ،ال ســيام
فرنســا ،فقــد أعلنــت هيئــة األركان بالجيــش النيجــري ،يف
 29أكتوبــر  ،2022أن قواتــه نفــذت خــال األشــهر األربعــة
األخــرة ،بدايــة مــن يوليــو وحتــى أكتوبــر  15 ،2022عمليــة
عســكرية مشــركة مــع قــوة برخــان الفرنســية يف منطقــة
عمليــات “املهــاو” (القــوة النيجريــة املناهضــة للجهاديــن)
بغــرب النيجــر ،املتاخمــة للحــدود مــع مــايل ،حيــث تنشــط
مجموعــات إرهابيــة مرتبطــة بتنظيمــي داعــش والقاعــدة
اإلرهابيــن يف إقليــم تيالبــري مبنطقــة املثلــث الحــدودي بــن
النيجــر ومــايل وبوركينــا فاســو.
 -2مهمــة محــدودة :تعكــس مالمــح املهمــة الجديــدة التــي
يســعى االتحــاد األورويب إىل نرشهــا يف النيجــر أن بروكســل
تتجــه لتشــكيل مهمــة عســكرية محــدودة ،وهــو مــا يتســق
مــع االسـراتيجية الفرنســية الجديــدة يف املنطقــة ،والتــي متيل
إىل أن تكــون تدخالتهــا محــدودة بإطــار زمنــي ،واســتبدال
انخراطهــا العســكري املبــارش بعمليــات عســكرية محــدودة

شــراكة جديــدة :اتجــاه بروكســل لتشــكيل قــوة عســكرية فــي النيجــر تحسـ ً
ـبا للنفــوذ الروســي  ،العــدد  23 ،1694نوفمبــر  ،2022أبوظبي:
المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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واالعتــاد أكــر عــى القــوات املحليــة لــدول املنطقــة.
ومثــة اتجــاه إلعــادة صياغــة مقاربــة جديــدة ملكافحــة
اإلرهــاب يف الســاحل ،الســيام بعــد انســحاب مــايل مــن
مجموعــة دول الســاحل الخمــس يف مايــو املــايض ،حيــث
تســعى القــوى األوروبيــة إىل تعويــض غيــاب باماكــو وزيــادة
حجــم التمويــل األورويب لجهــود مكافحــة اإلرهــاب يف هــذه
املنطقــة ،بالتزامــن مــع قـرارات وزراء دفــاع دول الســاحل يف
النيجــر ،يف ســبتمرب  ،2022القاضيــة بتحويــل القــوة املشــركة
لــدول الســاحل الخمــس إىل قــوة تدخــل ملكافحــة اإلرهــاب،
قــادرة عــى القيــام بعمليــات عســكرية يف مختلــف دول
التحالــف وإلغــاء مناطــق العمليــات الجغرافيــة الثالثــة،
والتــي منعــت القــوة مــن التدخــل ســابقاً بشــكل فعــال
وتنفيــذ عمليــات عســكرية ضــد املجموعــات اإلرهابيــة.

مصالح أوروبية مهددة

تتعــدد الدوافــع التــي رمبــا تفــر أســباب اتجــاه االتحــاد
األورويب لتشــكيل مهمــة عســكرية جديــدة يف النيجــر ،والتــي
ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تفاقــم األوضــاع األمنيــة يف النيجــر :ت ُعــد النيجــر هــي
الدولــة الوحيــدة مــن بــن دول الســاحل التــي تتعامــل مــع
انعــدام األمــن عــى ثــاث جبهــات بشــكل متــوازي .ويتمثــل
أول هــذه التهديــدات يف جامعــة بوكــو حــرام عــى طــول
الحــدود مــع نيجرييــا ،خاصــة بعــد فـرار املئــات مــن عنــارص
الجامعــة مؤخـرا ً مــن مناطــق ارتكازهــم بشــال رشق نيجرييا
باتجــاه النيجــر ،عــى خلفيــة القصــف املكثــف للجيــش
النيجــري والفيضانــات التــي شــهدتها أبوجــا.
أمــا ثــاين التهديــدات ،فترتكــز يف الحــدود الغربيــة
والجنوبيــة الغربيــة للنيجــر ،وترتبــط بالجامعــات الجهاديــة
املنتــرة يف مــايل وبوركينــا فاســو ،خاصـ ًة تنظيمــي القاعــدة
وداعــش ،وأخــرا ً يعــاين شــال البــاد تهديــدات داعــش،
الــذي يرتكــز يف جنــوب ليبيــا.
وعــى الرغــم مــن التهديــدات األمنيــة املتفاقمــة التــي
تعانيهــا نيامــي ،بيــد أنهــا يف املقابــل مل تخــر أي أجـزاء مــن
أراضيهــا بشــكل دائــم لصالــح أي مــن الجامعــات اإلرهابيــة
املنتــرة عــى حدودهــا ،باســتثناء “جــزر النيجــر” عنــد
بحــرة تشــاد ،وذلــك عــى خــاف الوضــع القائــم يف دول
املنطقــة ،عــى غ ـرار مــايل وبوركينــا فاســو.
 -2تخوفــات مــن التمــدد الــرويس :حــذرت تقاريــر غربيــة
خــال اآلونــة األخــرة مــن أن النيجــر ،الغنيــة باليورانيــوم،
باتــت تشــكل الوجهــة الجديدة لروســيا يف الســاحل .ودعمت
هــذه التقاريــر طرحهــا بتنامــي وتــرة األصــوات الداعمــة
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ملوســكو يف داخــل النيجــر ،وهــو مــا يشــبه األوضــاع الداخليــة
التــي ســبقت االنقــاب العســكري األخــر يف بوركينــا فاســو.
ويتســق مــع هــذا الطــرح التقاريــر الغربيــة التــي أشــارت
إىل أن النيجــر أضحــت تشــكل دولــة هشــة ميكــن أن تصبــح
بســهولة الدولــة التاليــة التــي تشــهد انقالبــاً عســكرياً ،ال
ســيام مــع تنامــي الســخط الشــعبي مــن الوجــود الفرنــي
والغــريب هنــاك ،مــع تزايــد الدعــوات الداخليــة املطالبــة
بالتقــارب مــع روســيا.

انعكاسات إقليمية محتملة

تعكــس خطــوة تشــكيل مهمــة أوروبيــة جديــدة يف النيجــر
وجــود جملــة مــن التداعيــات املحتملــة ،والتــي ميكــن عرضها
عــى النحــو التــايل:
 -1اإلعــان عــن بعثــة أوروبيــة جديــدة :رجحــت غالبيــة
التقديـرات أن يتــم إطــاق بعثــة أوروبيــة جديــدة يف النيجــر
يف النصــف األول مــن  ،2023وذلــك بالتــوازي مــع إعــان
فرنســا عــن مســمى جديــد لقواتهــا العســكرية املنتــرة يف
الســاحل ،خاصــ ًة أن الرئيــس الفرنــي ،إميانويــل ماكــرون،
كان قــد أعلــن أن االسـراتيجية الفرنســية الجديــدة املتعلقــة
بأفريقيــا ســتكون جاهــزة خــال ســتة أشــهر ،بعــد مشــاورات
مطولــة ســتطلقها باريــس خــال األيــام املقبلــة مــع رشكائهــا
األوروبيــن.
ومــن ناحيــة أخــرى ،رجحــت بعــض التقاريــر الغربيــة أن
تشــهد الفــرة املقبلــة اإلعــان عــن مهــام أوروبيــة جديــدة
يف غــرب أفريقيــا ،رمبــا تتضمــن إىل جانــب النيجــر كالً مــن
موريتانيــا والســنغال ،يف ظــل اتجــاه بروكســل حاليـاً ملراجعــة
مبــادرة “مجموعــات العمــل الرسيــع :املراقبــة والتدخــل يف
منطقــة الســاحل” ،والتــي تضمنــت متويــل وتدريــب القــوات
يف ســت دول بغــرب أفريقيــا ،مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب
واالتجــار بالبــر ،حيــث تخطــط بروكســل إليقــاف املبــادرة
يف مــايل وبوركينــا فاســو وتشــاد ،مــع العمــل عــى تعزيــز
الربنامــج يف النيجــر والســنغال وموريتانيــا ،وهــو مــا انعكــس
يف اإلعــان عــن اتجــاه االتحــاد األورويب تشــكيل مهمــة
عســكرية جديــدة يف نيامــي ،ومــن ثــم ال ميكــن اســتبعاد أن
تشــهد الفــرة املقبلــة اإلعــان عــن مهــام جديــدة مامثلــة يف
نواكشــوط ودكار.
 -2مبــادرات أمنيــة ثنائيــة :أشــارت بعــض التقاريــر الغربيــة
إىل أن هنــاك مشــاورات حاليــة تقودهــا القــوى األوروبيــة
بشــأن حلحلــة اإلشــكالية املتعلقــة بالتمويــل طويــل األجــل
للقــوة املشــركة يف الســاحل ،والتــي شــكلت ســابقاً عقبــة
رئيســة أمــام فاعليتهــا عــى األرض ،فضــاً عــن املشــكلة

ً
تحسبا للنفوذ الروسي
اتجاه بروكسل لتشكيل قوة عسكرية في النيجر

املتعلقــة بالحاجــة إىل تطويــر كبــر للقــدرات العســكرية
األفريقيــة ،ورجحــت هــذه التقاريــر أن يتــم خــال الفــرة
املقبلــة تشــكيل مبــادرات أمنيــة ثنائيــة ،لتعويــض الفاعليــة
املحــدودة لقــدرات القــوة املشــركة ،الســيام مــع تعطــل
التكامــل الجغــرايف للقــوة بعــد انســحاب مــايل.
 -3تعزيــز الدعــم األورويب ملبــادرة “أكـرا” :يرجــح أن تشــهد
الفــرة املقبلــة زيــادة وتــرة الدعــم األورويب ملبــادرة “أكـرا”،
والتــي تــم إطالقهــا يف ســبتمرب  ،2017مــن قبــل توجــو وبنــن
وســاحل العــاج وغانــا وبوركينــا فاســو ،قبــل أن تنضــم لهــم
النيجــر ومــايل يف  ،2019يف إطــار جهــود مكافحــة اإلرهــاب
يف غــرب أفريقيــا ،فقــد اســتضافت العاصمــة الغانيــة أك ـرا،
يف  17نوفمــر الجــاري ،اجتامعــات للــدول املشــاركة يف
املبــادرة ،مبشــاركة ممثلــن عــن االتحــاد األورويب وبريطانيــا،
بغيــة تعزيــز التعــاون األمنــي واالســتخبارايت ضــد الجامعــات
اإلرهابيــة.
 -4جبهــة جديــدة للتنافــس الغــريب – الــرويس :تشــكل
النيجــر أهميــة خاصــة بالنســبة لباريــس ،ســواء العتبــارات
تتعلــق برتاجــع النفــوذ الفرنــي يف الســاحل األفريقــي ،ومــن
ثــم حاجــة باريــس امللحــة للتمســك بحضورهــا يف الــدول
التــي ال ت ـزال متتلــك بهــا نفــوذا ً ،أو حتــى ألهميــة النيجــر
بالنســبة لتشــغيل محطــات الطاقــة النوويــة الفرنســية ،التــي
توفــر نحــو  %70مــن احتياجــات باريــس مــن الكهربــاء،

حيــث تزخــر نيامــي بــروات هائلــة مــن اليورانيــوم ،وبالتــايل
رمبــا تتفاقــم أزمــة الطاقــة يف فرنســا حــال فقــدت نفوذهــا
يف النيجــر .ففــي عــام  ،2020كان حــوايل  %35مــن اليورانيــوم
الــذي تســتخدمه باريــس يف تشــغيل مفاعالتهــا النوويــة يــأيت
مــن دول غــرب أفريقيــا ،مبــا يف ذلــك النيجــر ،ورمبــا هــذا مــا
يفــر وجــود نحــو  1700جنــدي فرنــي حالي ـاً يف نيامــي.
وتتخــوف تقاريــر غربيــة مــن تنامــي الســخط الداخــي يف
النيجــر ضــد الوجــود الفرنــي ،مــع وجــود تطلعــات راهنــة
لــدى موســكو لتعزيــز نفوذهــا يف نيامــي ،وبالتــايل ال يُســتبعد
أن تشــكل األخــرة بــؤرة تنافــس جديــدة بــن روســيا والغرب،
خاصـ ًة فرنســا ،خــال الفــرة املقبلــة.
ويف الختــام ،يبــدو أن مثــة قناعــة باتــت تتبناهــا القــوى
الغربيــة بشــأن االنخــراط العســكري يف عمليــات مكافحــة
اإلرهــاب مبنطقــة الســاحل وغــرب أفريقيــا ،مفادهــا الدفــع
نحــو بنــاء تعــاون عســكري بــن دول املنطقــة ،وأن يقتــر
دور القــوى الغربيــة عــى تقديــم الدعــم املطلــوب لقــوات
هــذه الــدول ،الســيام فيــا يتعلــق بالبعــد التمويــي ،لكــن
ال تــزال هنــاك حالــة مــن عــدم اليقــن تتعلــق باملوقــف
األمريــي إزاء هــذه املقاربــة األوروبيــة الجديــدة ،خاصــ ًة
أن واشــنطن كانــت تعتمــد عــى االنخـراط املبــارش لرشكائهــا
األوروبيــن يف تأمــن مصالحهــا يف القــارة ،وموازنــة النفــوذ
الــرويس والصينــي هنــاك.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،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 خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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