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تحركات بروكسل العسكرية
عمــد االتحــاد األورويب إىل تشــكيل بعثــة تدريــب مدنيــة يف 
النيجــر قبــل نحــو عقــد مــن اآلن، تتــوىل مســؤولية تقديــم 
ــدو  ــن يب ــة، لك ــة النيجري ــوات الرشط ــب لق ــم والتدري الدع
أن مثــة توجهــات أوروبيــة راهنــة تســتهدف تعزيــز الحضــور 
ــة،  ــة القدمي ــر البعث ــال تطوي ــن خ ــي، م ــكري يف نيام العس
ــى  ــن عرضــه ع ــا ميك ــو م ــا، وه ــدة له ــاد جدي ــاء أبع وإضف

ــايل:  النحــو الت

1- رشاكــة عســكرية جديــدة: أكــد مســؤولون أوروبيــون 
ــكيل  ــاد األورويب لتش ــل االتح ــن قب ــة م ــاع راهن ــود مس وج
تنطــوي  النيجــر،  “مهمــة رشاكــة عســكرية” جديــدة يف 
عــى إقامــة مركــز لتدريــب القــوات النيجريــة عــى مســائل 
الصيانــة واألمــور اللوجســتية، باإلضافــة إىل تقديــم تدريبــات 
متخصصــة يف مجــاالت أخــرى، منهــا التعامــل مــع املتفجــرات 
يدويــة الصنــع، فضــاً عــن تقديــم الدعــم للجيــش النيجــري 

ــز االتصــاالت املشــركة. ــن خــال تنســيق وتعزي م

وشــهدت األشــهر األخــرة تناميــاً ملحوظاً يف وتــرة التعاون 
والتنســيق العســكري بــن النيجــر واالتحــاد األورويب، ال ســيام 
ــري، يف  ــش النيج ــة األركان بالجي ــت هيئ ــد أعلن ــا، فق فرنس
ــة  ــه نفــذت خــال األشــهر األربع ــر 2022، أن قوات 29 أكتوب
األخــرة، بدايــة مــن يوليــو وحتــى أكتوبــر 2022، 15 عمليــة 
ــة  ــية يف منطق ــان الفرنس ــوة برخ ــع ق ــركة م ــكرية مش عس
ــن(  ــة املناهضــة للجهادي ــوة النيجري ــاو” )الق ــات “امله عملي
بغــرب النيجــر، املتاخمــة للحــدود مــع مــايل، حيــث تنشــط 
ــدة  ــش والقاع ــي داع ــة بتنظيم ــة مرتبط ــات إرهابي مجموع
اإلرهابيــن يف إقليــم تيابــري مبنطقــة املثلــث الحــدودي بــن 

النيجــر ومــايل وبوركينــا فاســو.

2- مهمــة محــدودة: تعكــس مامــح املهمــة الجديــدة التــي 
ــل  ــر أن بروكس ــا يف النيج ــاد األورويب إىل نرشه ــعى االتح يس
تتجــه لتشــكيل مهمــة عســكرية محــدودة، وهــو مــا يتســق 
مــع االســراتيجية الفرنســية الجديــدة يف املنطقــة، والتــي متيل 
ــتبدال  ــي، واس ــار زمن ــدودة بإط ــا مح ــون تدخاته إىل أن تك
ــات عســكرية محــدودة  ــارش بعملي ــا العســكري املب انخراطه
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أشــارت تقاريــر غربيــة إلــى تخطيــط االتحــاد األوروبــي لتشــكيل مهمــة عســكرية جديــدة لــه فــي النيجــر، 
وذلــك مطلــع العــام 2023، فــي 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.

شــراكة جديــدة: اتجــاه بروكســل لتشــكيل قــوة عســكرية فــي النيجــر تحســبًا للنفــوذ الروســي ، العــدد 1694، 23 نوفمبــر 2022، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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واالعتــامد أكــر عــى القــوات املحليــة لــدول املنطقــة.

ــة  ــدة ملكافح ــة جدي ــة مقارب ــادة صياغ ــاه إلع ــة اتج ومث
اإلرهــاب يف الســاحل، الســيام بعــد انســحاب مــايل مــن 
ــث  ــايض، حي ــو امل ــس يف ماي ــاحل الخم ــة دول الس مجموع
تســعى القــوى األوروبيــة إىل تعويــض غيــاب باماكــو وزيــادة 
حجــم التمويــل األورويب لجهــود مكافحــة اإلرهــاب يف هــذه 
املنطقــة، بالتزامــن مــع قــرارات وزراء دفــاع دول الســاحل يف 
النيجــر، يف ســبتمرب 2022، القاضيــة بتحويــل القــوة املشــركة 
لــدول الســاحل الخمــس إىل قــوة تدخــل ملكافحــة اإلرهــاب، 
قــادرة عــى القيــام بعمليــات عســكرية يف مختلــف دول 
التحالــف وإلغــاء مناطــق العمليــات الجغرافيــة الثاثــة، 
ــال  ــكل فع ــابقاً بش ــل س ــن التدخ ــوة م ــت الق ــي منع والت

ــة. ــات اإلرهابي ــد املجموع ــكرية ض ــات عس ــذ عملي وتنفي

مصالح أوروبية مهددة
ــاد  ــاه االتح ــباب اتج ــر أس ــا تف ــي رمب ــع الت ــدد الدواف تتع
األورويب لتشــكيل مهمــة عســكرية جديــدة يف النيجــر، والتــي 

ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــد النيجــر هــي  ــة يف النيجــر: تُع ــم األوضــاع األمني 1-  تفاق
الدولــة الوحيــدة مــن بــن دول الســاحل التــي تتعامــل مــع 
انعــدام األمــن عــى ثــاث جبهــات بشــكل متــوازي. ويتمثــل 
ــول  ــى ط ــرام ع ــو ح ــة بوك ــدات يف جامع ــذه التهدي أول ه
الحــدود مــع نيجريــا، خاصــة بعــد فــرار املئــات مــن عنــارص 
الجامعــة مؤخــراً مــن مناطــق ارتكازهــم بشــامل رشق نيجريا 
باتجــاه النيجــر، عــى خلفيــة القصــف املكثــف للجيــش 

ــات التــي شــهدتها أبوجــا. النيجــري والفيضان

الغربيــة  الحــدود  يف  فتركــز  التهديــدات،  ثــاين  أمــا 
ــة  ــة للنيجــر، وترتبــط بالجامعــات الجهادي ــة الغربي والجنوبي
املنتــرشة يف مــايل وبوركينــا فاســو، خاصــًة تنظيمــي القاعــدة 
وداعــش، وأخــراً يعــاين شــامل البــاد تهديــدات داعــش، 

ــا. ــوب ليبي ــز يف جن ــذي يرك ال

ــي  ــة الت ــة املتفاقم ــدات األمني ــن التهدي ــم م ــى الرغ وع
تعانيهــا نيامــي، بيــد أنهــا يف املقابــل مل تخــر أي أجــزاء مــن 
أراضيهــا بشــكل دائــم لصالــح أي مــن الجامعــات اإلرهابيــة 
املنتــرشة عــى حدودهــا، باســتثناء “جــزر النيجــر” عنــد 
ــم يف دول  ــع القائ ــاف الوض ــى خ ــك ع ــاد، وذل ــرة تش بح

ــا فاســو. ــايل وبوركين ــرار م ــة، عــى غ املنطق

ــة  ــر غربي ــرويس: حــذرت تقاري 2- تخوفــات مــن التمــدد ال
ــوم،  ــة باليوراني ــر، الغني ــن أن النيج ــرة م ــة األخ ــال اآلون خ
باتــت تشــكل الوجهــة الجديدة لروســيا يف الســاحل. ودعمت 
ــة  ــوات الداعم ــرة األص ــي وت ــا بتنام ــر طرحه ــذه التقاري ه

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 
ــكرياً، ال  ــاً عس ــهد انقاب ــي تش ــة الت ــة التالي ــهولة الدول بس
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:

ــة  ــت غالبي ــدة: رجح ــة جدي ــة أوروبي ــن بعث ــان ع 1- اإلع
التقديــرات أن يتــم إطــاق بعثــة أوروبيــة جديــدة يف النيجــر 
ــان  ــع إع ــوازي م ــك بالت ــن 2023، وذل ــف األول م يف النص
ــد لقواتهــا العســكرية املنتــرشة يف  فرنســا عــن مســمى جدي
ــرون،  ــل ماك ــي، إميانوي ــس الفرن ــًة أن الرئي ــاحل، خاص الس
كان قــد أعلــن أن االســراتيجية الفرنســية الجديــدة املتعلقــة 
بأفريقيــا ســتكون جاهــزة خــال ســتة أشــهر، بعــد مشــاورات 
مطولــة ســتطلقها باريــس خــال األيــام املقبلــة مــع رشكائهــا 

ــن. األوروبي

ومــن ناحيــة أخــرى، رجحــت بعــض التقاريــر الغربيــة أن 
ــدة  ــة جدي ــة اإلعــان عــن مهــام أوروبي تشــهد الفــرة املقبل
ــا، رمبــا تتضمــن إىل جانــب النيجــر كاً مــن  يف غــرب أفريقي
موريتانيــا والســنغال، يف ظــل اتجــاه بروكســل حاليــاً ملراجعــة 
ــة والتدخــل يف  ــع: املراقب ــادرة “مجموعــات العمــل الري مب
منطقــة الســاحل”، والتــي تضمنــت متويــل وتدريــب القــوات 
ــا، مــن أجــل مكافحــة اإلرهــاب  يف ســت دول بغــرب أفريقي
واالتجــار بالبــرش، حيــث تخطــط بروكســل إليقــاف املبــادرة 
ــز  ــى تعزي ــل ع ــع العم ــاد، م ــو وتش ــا فاس ــايل وبوركين يف م
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 

ــوط ودكار. نواكش

2- مبــادرات أمنيــة ثنائيــة: أشــارت بعــض التقاريــر الغربيــة 
ــة  ــوى األوروبي ــا الق ــة تقوده ــاورات حالي ــاك مش إىل أن هن
بشــأن حلحلــة اإلشــكالية املتعلقــة بالتمويــل طويــل األجــل 
ــة  ــابقاً عقب ــكلت س ــي ش ــاحل، والت ــركة يف الس ــوة املش للق
رئيســة أمــام فاعليتهــا عــى األرض، فضــاً عــن املشــكلة 
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املتعلقــة بالحاجــة إىل تطويــر كبــر للقــدرات العســكرية 
ــرة  ــال الف ــم خ ــر أن يت ــذه التقاري ــت ه ــة، ورجح األفريقي
املقبلــة تشــكيل مبــادرات أمنيــة ثنائيــة، لتعويــض الفاعليــة 
املحــدودة لقــدرات القــوة املشــركة، الســيام مــع تعطــل 

ــايل. ــحاب م ــد انس ــوة بع ــرايف للق ــل الجغ التكام

3- تعزيــز الدعــم األورويب ملبــادرة “أكــرا”: يرجــح أن تشــهد 
الفــرة املقبلــة زيــادة وتــرة الدعــم األورويب ملبــادرة “أكــرا”، 
والتــي تــم إطاقهــا يف ســبتمرب 2017، مــن قبــل توجــو وبنــن 
وســاحل العــاج وغانــا وبوركينــا فاســو، قبــل أن تنضــم لهــم 
ــود مكافحــة اإلرهــاب  ــايل يف 2019، يف إطــار جه النيجــر وم
ــرا،  ــة أك ــا، فقــد اســتضافت العاصمــة الغاني يف غــرب أفريقي
املشــاركة يف  للــدول  اجتامعــات  الجــاري،  نوفمــرب  يف 17 
املبــادرة، مبشــاركة ممثلــن عــن االتحــاد األورويب وبريطانيــا، 
بغيــة تعزيــز التعــاون األمنــي واالســتخبارايت ضــد الجامعــات 

ــة.  اإلرهابي

4- جبهــة جديــدة للتنافــس الغــريب – الــرويس: تشــكل 
ــارات  ــس، ســواء العتب ــة خاصــة بالنســبة لباري النيجــر أهمي
تتعلــق براجــع النفــوذ الفرنــي يف الســاحل األفريقــي، ومــن 
ــدول  ــا يف ال ــك بحضوره ــة للتمس ــس امللح ــة باري ــم حاج ث
ــر  ــة النيج ــى ألهمي ــوذاً، أو حت ــا نف ــك به ــزال متتل ــي ال ت الت
بالنســبة لتشــغيل محطــات الطاقــة النوويــة الفرنســية، التــي 
ــاء،  ــن الكهرب ــس م ــات باري ــن احتياج ــو 70% م ــر نح توف

حيــث تزخــر نيامــي بــروات هائلــة مــن اليورانيــوم، وبالتــايل 
رمبــا تتفاقــم أزمــة الطاقــة يف فرنســا حــال فقــدت نفوذهــا 
يف النيجــر. ففــي عــام 2020، كان حــوايل 35% مــن اليورانيــوم 
الــذي تســتخدمه باريــس يف تشــغيل مفاعاتهــا النوويــة يــأيت 
مــن دول غــرب أفريقيــا، مبــا يف ذلــك النيجــر، ورمبــا هــذا مــا 
ــاً يف نيامــي.  ــدي فرنــي حالي يفــر وجــود نحــو 1700 جن

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، 

خاصــًة فرنســا، خــال الفــرة املقبلــة.

ــت تتبناهــا القــوى  ــدو أن مثــة قناعــة بات ــام، يب ويف الخت
ــة  ــات مكافح ــكري يف عملي ــراط العس ــأن االنخ ــة بش الغربي
اإلرهــاب مبنطقــة الســاحل وغــرب أفريقيــا، مفادهــا الدفــع 
ــن دول املنطقــة، وأن يقتــر  ــاء تعــاون عســكري ب نحــو بن
ــوب لقــوات  ــم الدعــم املطل ــة عــى تقدي دور القــوى الغربي
ــي، لكــن  ــق بالبعــد التموي ــام يتعل ــدول، الســيام في هــذه ال
ــف  ــق باملوق ــن تتعل ــدم اليق ــن ع ــة م ــاك حال ــزال هن ال ت
ــًة  ــدة، خاص ــة الجدي ــة األوروبي ــذه املقارب ــي إزاء ه األمري
أن واشــنطن كانــت تعتمــد عــى االنخــراط املبــارش لرشكائهــا 
ــوذ  ــة النف ــارة، وموازن ــا يف الق ــن مصالحه ــن يف تأم األوروبي

ــاك. ــي هن ــرويس والصين ال
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