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انخراط ألماني متناٍم
ــة، كريســتني المربخــت، خــال  ــرة الدفــاع األملاني أكــدت وزي
ــزام  ــى الت ــمرب 2022، ع ــف ديس ــر، منتص ــا إىل النيج زيارته
بادهــا باالســتمرار يف دعــم جهــود مكافحــة اإلرهــاب يف 
ــة مبفردهــا. ويف  ــرك املنطق ــن ت ــا ل ــي، وأنه الســاحل األفريق
هــذا الســياق، ميكــن عــرض أبــرز دوافــع هــذه الزيــارة عــى 

ــايل: النحــو الت

1- بحــث املهمــة األوروبيــة الجديــدة: جاءت زيــارة المربخت 
إىل العاصمــة النيجريــة، نيامــي، بعــد أيــام قليلــة مــن اجتــاع 
 12 بروكســل، يف  األورويب يف  االتحــاد  دول  وزراء خارجيــة 
ــدة  ــة العســكرية الجدي ــف املهم ديســمرب 2022، لبحــث مل
ــع  ــي يســتعد االتحــاد األورويب إلرســالها إىل النيجــر، مطل الت

العــام القــادم.

ــرب 2022،  ــارت، يف نوفم ــد أش ــة ق ــر غربي ــت تقاري وكان
ــال بعثــة عســكرية جديــدة  ــط إلرس إىل أن بروكســل تخط
ــز القــدرات العســكرية للنيجــر يف مواجهــة  يف نيامــي، لتعزي

ــي. ــاحل األفريق ــدة يف الس ــة املتزاي ــدات اإلرهابي التهدي

ــاد  ــة االتح ــاع وزراء خارجي ــاء اجت ــار، ج ــذا اإلط ويف ه
األورويب، األســبوع املــايض، لتمهيــد الطريــق أمام هــذه البعثة 
املرتقبــة، والتــي ســتكون مدتهــا ثــاث ســنوات، بتكلفــة تقدر 
بحــوايل 27.3 مليــون يــورو، حيــث تــم اعتــاد تشــكيل بعثــة 
“رشاكــة عســكرية لسياســة األمــن والدفــاع املشــرك” لتعزيــز 
ــة  ــدات اإلرهابي ــواء التهدي ــة يف احت قــدرات القــوات النيجري

وتأمــني املدنيــني وتوفــر بيئــة مســتقرة يف البــاد.

2- تنســيق الوجــود األملــاين يف الســاحل: أملحــت وزيــرة 
الخارجيــة األملانيــة، أنالينــا بربــوك، إىل أن هنــاك نحــو 200 – 
250 جنديــاً أملانيــاً سيشــاركون يف املهمــة العســكرية املرتقبــة 

لربوكســل يف النيجــر. 

وتتســق هــذه الترصيحــات مــع إعــان برلــني، يف نوفمــرب 
2022، أنهــا تســتعد لســحب قواتهــا مــن مــايل بشــكل كامــل 
بحلــول مايــو 2024، وبالتــايل يبــدو أن برلــني تســتهدف حاليــاً 
التنســيق مــع النيجــر حــول مســتقبل حضورهــا يف الســاحل 
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قامــت وزيــرة الدفــاع األلمانيــة، كرســتين المبرخــت، بزيــارة إلــى العاصمــة النيجريــة، نيامــي، فــي 16 ديســمبر 
2022، حيــث عقــدت لقــاءات مكثفــة مــع المســؤولين فــي النيجــر، بمــا فــي ذلــك الرئيــس، محمــد بــازوم. 
وأعلنــت المبرخــت فــي ختــام هــذه المباحثــات أن برليــن ســتلعب دورًا كبيــرًا فــي المهمــة العســكرية 

الجديــدة التــي يخطــط االتحــاد األوروبــي لتشــكيلها فــي النيجــر.

رهــان غربــي:  دعــم ألمانيــا مهمــة االتحــاد األوروبــي فــي النيجــر لتأميــن إمــدادات الطاقــة, العــدد 1716، 22 ديســمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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األفريقــي، خاصــًة أنهــا ال تــزال تحتفــظ بحــوايل 1100 جنديــاً 
يف مــايل ضمــن البعثــة األمميــة “مينوســا”.

كانــت  النيجــر:  التدريــب األملانيــة يف  3- بحــث مهمــة 
ــا أرســلت مهمــة تدريــب إىل النيجــر منــذ عــام 2018،  أملاني
تحــت مســمى “عمليــة الغــزال”، لتدريــب القــوات الخاصــة 
ــاً  ــوايل 150 جندي ــة بح ــذه املهم ــدد ه ــدر ع ــة، ويق النيجري
ــك  ــمرب 2022، وذل ــة ديس ــي بنهاي ــرض أن تنته ــاً، ويف أملاني
ــار  ــارة املستش ــاء زي ــا أثن ــى متديده ــاق ع ــم االتف ــا ت بعدم

ــايض. ــو امل ــر، يف ماي ــولتز، إىل النيج ــاين، أوالف ش األمل

وبالتــايل يبــدو أن وزيــرة الدفــاع األملانيــة، كريســتني 
المربخــت، تســتهدف بحــث مســتقبل هــذه املهمــة التدريبــة 
مــع املســؤولني يف نيامــي، للتنســيق بشــأن مــا إذا كان ســيتم 
متديــد هــذه املهمــة مــن عدمــه، وحتــى اآلن مل يتــم اإلعــان 

ــة. ــذا املهمــة التدريبي ــق به عــن أي توافقــات تتعل

مصالح مشتركة
ــر،  ــة يف النيج ــة املرتقب ــكرية األوروبي ــة العس ــت املهم عكس
واملســاهمة الكبــرة املتوقعــة مــن قبــل أملانيــا فيهــا، دالالت 
مهمــة بشــأن تاقــي املصالــح الغربيــة مــع نيامــي، وهــو مــا 

ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- الرهــان الغــريب عــى النيجــر: تعكــس التحــركات األملانيــة 
الراهنــة لتعزيــز االنخــراط يف النيجــر أحــد مامــح التعويــل 
الغــريب الحــايل عــى األخــرة يف جهــود مكافحــة اإلرهــاب يف 
ــة تشــكل  ــرة طويل ــايل لف ــت م ــا ظل ــك بعدم الســاحل، وذل
نقطــة االرتــكاز الرئيســة للقــوى الغربيــة يف هــذه املنطقــة، 
وهــو مــا يعكــس أهميــة نيامــي يف إطــار االســراتيجية 
القــوات األوروبيــة يف  نــر  إعــادة  الراميــة إىل  الغربيــة 
الســاحل، وذلــك ملواجهــة النفــوذ الــرويس والصينــي املتنامــي 

ــة. يف املنطق

ويف هــذا الســياق، أعلــن وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتوين 
ــاعيها  ــي يف مس ــود نيام ــنطن لجه ــم واش ــن دع ــن، ع بلينك
تطلــع  مؤكــداً  اإلرهابيــة،  التنظيــات  ملكافحــة  الحاليــة 
الواليــات املتحــدة الســتمرار الراكــة الثنائيــة مــع النيجــر يف 
ــا ودول الســاحل. ــز النمــو االقتصــادي الشــامل لنيجري تعزي

ــس  ــن الرئي ــع كل م ــاً م ــد اجتاع ــد عق ــن ق وكان بلينك
النيجــري، محمــد بــازوم، ورئيــس بنــني، باتريــس تالــون، 
عــى هامــش القمــة األفريقيــة – األمريكيــة التــي اســتضافتها 
واشــنطن مؤخــراً، حيــث تــم التوقيــع عــى “ميثــاق إقليمــي 
اإلقليمــي،  االقتصــادي  التعــاون  تعزيــز  بغيــة  مشــرك” 
وتعزيــز أهــداف منطقــة التجــارة الحــرة األفريقيــة، والعمــل 
ــو. ــني نيامــي وكوتون ــل الطــرق الرئيســة ب عــى إعــادة تأهي

كذلــك قــام نائــب قائــد فرقــة العمــل األوروبيــة الجنوبيــة 
للجيــش األمريــي يف أفريقيــا، الجــرال بريــان كاشــان، 
ــاري،  ــمرب الج ــرة 1 – 6 ديس ــال الف ــر، خ ــارة إىل النيج بزي
حيــث أجــرى مباحثــات مطولــة مــع قــادة الجيــش النيجــري 
والعســكريني األمريكيــني املوجوديــن يف نيامــي، لبحــث ســبل 
ــد كاشــان خــال  ــي والعســكري. وأك ــاون األمن ــز التع تعزي
زيارتــه أهميــة النيجــر للواليــات املتحــدة كريــك يف مواجهة 

ــة يف الســاحل. املنظــات اإلرهابي

ــر،  ــا يف النيج ــدي له ــو 800 جن ــنطن بنح ــظ واش وتحتف
يتوزعــون عــى عــدة مناطــق، لعــل أبرزهــا القاعــدة الجويــة 
ــكل  ــي تش ــز”، وه ــن “أغادي ــرب م ــر بالق ــط النيج 201 وس
باإلضافــة  األمريكيــة،  الجويــة  للقــوات  لوجســتياً  مركــزاً 
لذلــك هنــاك معســكر “أغــايل” بجنــوب غــرب النيجــر، قــرب 

ــو”. “دوس

2- تأمــن إمــدادات الطاقــة: كانــت القــوى األوروبيــة تعمــل 
ــا العســكري  ــل انخراطه خــال الســنوات األخــرة عــى تقلي
يف الســاحل، الســيا مــع االســراتيجية األوروبيــة التــي كانــت 
ــة،  ــة النظيف ــو الطاق ــول نح ــرة التح ــع وت ــتهدف ترسي تس
غــر أن هــذه الــدول قامــت بإعــادة حســاباتها، بعــد الحــرب 
الروســية – األوكرانيــة، وأزمــة الطاقــة الناتجــة عنهــا، إذ 
ــة  ــدادات الطاق ــاك لتأمــني إم ــز وجودهــا هن اتجهــت لتعزي

ــا. مــن غــرب أفريقي

3- ضبــط الهجــرة غــر الرشعيــة: تصاعــدت يف اآلونــة األخــرة 
معــدالت الهجــرة غــر الرعيــة نحــو القــارة األوروبيــة، والتي 
شــكلت أحــد أبــرز امللفــات الخافيــة بــني القــوى األوروبيــة، 
ــذا تســعى أملانيــا  حيــث متثــل القــارة أحــد أبــرز منابعهــا، ل
ــدالت  ــط مع ــر لضب ــا يف النيج ــز انخراطه ــال تعزي ــن خ م
الهجــرة غــر الرعيــة املتزايــدة والقادمــة مــن أفريقيــا تجــاه 

القــارة األوروبيــة.

ــكري  ــم العس ــأيت الدع ــة: ي ــازوم التنموي ــة ب ــم خط 4- دع
الغــريب املكثــف للنيجــر بالتــوازي مــع إعــان رئيســها، محمــد 
بــازوم، عــن خطتــه للتنميــة االجتاعيــة واالقتصاديــة 2022 – 

2026، والتــي تســتهدف تعزيــز التنميــة يف نيامــي.

ويف هــذا الســياق، يســعى الرئيــس النيجــري للحصول عى 
ــة  ــا املبدئي ــغ تكلفته ــي تبل ــل غــريب لهــذه الخطــة، والت متوي
حــوايل 29.6 مليــار يــورو، وهــو مــا انعكــس يف زيــارة بــازوم 
إىل فرنســا، مطلــع ديســمرب الجــاري، حيــث متكــن مــن عقــد 
ــس،  ــاص يف باري ــام والخ ــني الع ــع القطاع ــعة م رشاكات واس
وحصــل عــى متويــل بلــغ نحــو 31.4 مليــار يــورو، وهــو مــا 

يتجــاوز امليزانيــة األوليــة لخطتــه.

وســبق وأن أعلــن بــازوم أن الحكومــة النيجريــة ستســاهم 
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بنحــو 10 مليــارات يــورو يف التمويــل اإلجــايل للخطــة، 
ــا  ــادة املتوقعــة مــن عائداته ــث تعــول نيامــي عــى الزي حي
ــم  ــايل حج ــع إج ــع أن يرتف ــط، إذ يتوق ــادرات النف ــن ص م
صــادرات النيجــر مــن النفــط يف عــام 2023 إىل حــوايل 110 
ــاً  ــل يومي ــة بحــوايل 20 ألــف برمي ــاً، مقارن ــل يومي آالف برمي
يف العــام الجــاري، وهــو مــا يعــزى إىل الزيــادة املتوقعــة مــن 

ــذي يربــط النيجــر ببنــني. تشــغيل خــط أنابيــب النفــط ال

انعكاسات محتملة
ــة  ــز حضورهــا يف النيجــر جمل ــا تعزي تعكــس مســاعي أملاني
مــن االنعكاســات املحتملــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

ــايل: ــو الت النح

1- تصاعــد التنافــس يف الســاحل: أملحــت تقاريــر غربيــة إىل 
وجــود توجهــات روســية لتعزيــز انخراطهــا يف النيجــر، وهــو 
ــني  ــدة ب ــس جدي ــاحة تناف ــرة إىل س ــّول األخ ــذر بتح ــا ين م
القــوى الغربيــة وموســكو، األمــر الــذي رمبــا ينعكــس يف 
تأجيــج املشــهد األمنــي يف النيجــر، الســيا مــع تصاعــد وتــرة 
ــاك،  ــي هن ــن الوجــود الفرن ــي م الســخط الداخــي يف نيام
ــداد  ــاالت امت ــة حــذرت مــن احت ــر الغربي ــى أن التقاري حت

ــر. ــكرية إىل النيج ــات العس ــة االنقاب موج

ــة: تثــر التحــركات األوروبيــة  2- تصدعــات أوروبيــة محتمل
الراهنــة يف الســاحل تخوفــات عــدة بشــأن غيــاب رؤيــة 

ــا انعكــس  ــو م ــة، وه ــاه هــذه املنطق ــة مشــركة تج أوروبي
األوروبيــة، ومســاعي كل  للقــوى  املنفــردة  التحــركات  يف 
منهــا لتأمــني احتياجاتهــا مــن الطاقــة وغرهــا مــن الــروات 
املعدنيــة، باإلضافــة إىل تعظيــم مصالحهــا ومكتســباتها هنــاك 

ــردي. بشــكل ف

ــة إىل  ــر الغربي ــض التقاري ــارت بع ــياق، أش ــذا الس ويف ه
تنســيق أملانيــا وإيطاليــا لتحركاتهــا يف غــرب أفريقيــا، مقابــل 
التحــركات املوازيــة التــي تنتهجهــا باريــس يف هــذه املنطقــة، 
لزيــادة  اتخــاذ خطــوات منفــردة  بــدأت بريطانيــا  كــا 
ــع  ــوازي م ــام، بالت ــكل ع ــة بش ــارة األفريقي ــا يف الق حضوره
التوجهــات األمريكيــة الحاليــة الســاعية إىل اســتعادة نفوذهــا 
يف القــارة، وبالتــايل ميكــن أن تهــدد غيــاب الرؤيــة املشــركة 
فاعليــة الحضــور الغــريب، ال ســيا األورويب، يف غــرب أفريقيــا، 

خاصــًة مــع تنامــي الحضــور الــرويس والصينــي هنــاك.

ويف النهايــة، يبــدو أن مثــة توجهــات جديــدة باتــت 
تتبناهــا أملانيــا مؤخــراً، والتــي ترغــب مــن خالهــا يف تعزيــز 
دورهــا يف النســق الــدويل، عــرب توســيع نطــاق وحجــم 
ــة  ــذا، يرجــح أن تشــهد الفــرة املقبل ــة. ل مشــاركتها الخارجي
مزيــداً مــن الحضــور املبــارش لربلــني يف أفريقيــا بشــكل عــام، 
وغربهــا بشــكل خــاص، ورمبــا تشــكل النيجــر نقطــة انطــاق 

ــا.  ــبة ألملاني ــراتيجية بالنس اس
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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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عــى منطقــة الــرق األوســط والتــي تدخــل يف مجــاالت اهتــام برامــج املركــز، وهــي: 

التحــوالت السياســية، واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهــات االقتصاديــة، والتطــورات 

التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة.


