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تحركات ملفتة
شــهدت األشــهر األخــرة تحــركات ملفتــة للمجلــس العســكري 
الحاكــم يف بوركينــا فاســو لتعزيــز التقــارب مــع روســيا، وهــو 

مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- اتفــاق فاجــر مــع واجادوجــو: أشــارت تقاريــر فرنســية إىل 
ــدة  ــية إىل القاع ــر الروس ــة فاج ــن رشك ــخصاً م ــول 12 ش وص
الجويــة 511 املتاخمــة ملطــار واجادوجو، يف 24 ديســمرب 2022، 
ــة مــع  ــارة تســتهدف إمتــام املفاوضــات الجاري وأن هــذه الزي
الســلطات البوركينابيــة بشــأن الدعــم األمنــي الــذي تحتاجــه 

األخــرة.

ــر أمريكيــة أشــارت منــذ  ويتســق هــذا الطــرح مــع تقاري
عــدة أســابيع إىل أن املفاوضــات الجاريــة بــن الرشكــة الروســية 
ــا فاســو وصلــت إىل مراحلهــا  ــة يف بوركين والســلطات االنتقالي
النهائيــة، بــل أنهــا مل تســتبعد أن تكــون عنــارص فاجــر باتــت 
موجــودة بالفعــل داخــل واجادوجــو. وكان الرئيــس الغــاين، نانا 
ــاء القمــة األفريقيــة – األمريكيــة، يف  أكوفــو أدو، قــد أكــد أثن

ــع  ــاً م ــاً رسي ــل اتفاق ــت بالفع ديســمرب 2022، أن فاجــر أبرم
الحكومــة البوركينابيــة، وأن عنارصهــا بــدأت مبوجبه باالنتشــار 

يف شــال واجادوجــو.

2- األمــن مقابــل الذهــب: أشــارت تقاريــر غربيــة إىل اتفــاق 
املجلــس العســكري االنتقــايل الحاكــم يف واجادوجــو، برئاســة 
ــراوري، مــع رشكــة فاجــر عــى تخصيــص  ــم ت النقيــب إبراهي
منجــم ذهــب يف جنــوب بوركينــا فاســو للرشكــة مقابــل 
ــرام  ــك إىل إب ــتند ذل ــتقدمها. واس ــي س ــة الت ــات األمني الخدم
واجادوجــو التفــاق مــع رشكــة “نــورد غولــد” الروســية، مبوجبــه 
تســتطيع األخــرة استكشــاف الذهــب يف منجــم “ييميوغــو”، 
وذلــك بعــد زيــارة رئيــس الرشكة الروســية، جورجي ســمرنوف، 

ــة. ــة إىل العاصمــة البوركينابي الرسي

3- انخــراط رويس متنــاٍم: صعــدت روســيا مــن تحركاتها لتعزيز 
انخراطهــا يف بوركينــا فاســو خــال اآلونــة األخــرة، ال ســيا بعد 
ــراوري، يف ســبتمرب 2022، حيــث  ــم ت انقــاب النقيــب، إبراهي
رصــدت الصحافــة الغربيــة وصــول طائــرة “بومباردييــه جلوبال 
إكســربيس”، املرتبطــة برشكــة التصنيــع العســكري “روســتيخ” 
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أشــارت تقاريــر غربيــة، فــي 7 ينايــر 2023، إلــى وصــول وفــد مــن مســؤولي فاجنــر إلــى العاصمــة البوركينابية، 
واجادوجــو، وذلــك لمناقشــة انتشــار عناصرهــا هنــاك لتقديــم الدعــم للســلطات االنتقاليــة فــي جهــود 

مكافحــة الجماعــات اإلرهابيــة. 

ــر 2023، أبوظبــي:  ســيناريو محتمــل: هــل تتجــه فرنســا لالنســحاب مــن بوركينــا فاســو مــع وصــول “فاجنــر”؟, العــدد 1735، 18 يناي
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الروســية، مــن موســكو إىل واجادوجــو، يف ســبتمرب 2022، 
فضــاً عــن نقــل طائــرة “إليوشــن إيــل 67” الروســية لشــحنة 

عســكرية إىل مطــار وجادوجــو، نهايــة الشــهر ذاتــه. 

محفزات عديدة
ــز  ــو لتعزي ــا فاس ــاه بوركين ــرس اتج ــباب تف ــدة أس ــاك ع هن
تقاربهــا مــن روســيا واالســتعانة بفاجــر يف دعــم قدراتهــا 

ــايل: ــو الت ــى النح ــا ع ــن عرضه ــي ميك ــة، والت األمني

1- تصاعــد التهديــدات اإلرهابيــة: تعــاين بوركينــا فاســو 
تهديــدات إرهابيــة متزايــدة، منــذ عــام 2015، والتــي أســفرت 
عــن مقتــل آالف األشــخاص ونــزوح نحــو مليونن مــن منازلهم، 
ــيطرة  ــارج س ــة خ ــاحة الدول ــف مس ــة نص ــح قراب ــا أصب ك
ــهر  ــال األش ــو خ ــا فاس ــهدت بوركين ــة. وش ــة املركزي الحكوم
ــي  ــة، فف ــات اإلرهابي ــرة الهج ــراً يف وت ــداً كب ــرة تصاع األخ
ــو” إىل هجــوم إرهــايب،  ــر 2022، تعــرض معســكر “جيب أكتوب
أســفر عــن مقتل أكــر من 10 جنــود مــن القــوات البوركينابية، 
وهــو مــا دفــع الســلطات يف واجادوجــو إىل البحــث عــن دعــم 
موســكو ملواجهــة هــذه التهديــدات املتزايــدة، وهــو مــا عززتــه 
الزيــارة غــر املعلنــة لرئيــس الــوزراء البوركينــايب، أبولينــر دي 

تامبيــا، إىل روســيا، قبــل أســابيع قليلــة.

2- توتــر العالقــات مــع فرنســا: تنامــت التوتــرات بــن بوركينــا 
ــا يف  ــت حدته ــرة، وبلغ ــهر األخ ــال األش ــس خ ــو وباري فاس
ديســمرب 2022، عــى خلفية طلب واجادوجو اســتبدال الســفر 
الفرنــي لديهــا، لــوك هــاالدي، وهــو مــا رفضتــه باريــس، فضاً 
عــن قــرار املجلــس العســكري يف الشــهر ذاتــه، بتعليــق عمــل 
راديــو فرنســا الــدويل، بعــد اتهامــات ُوجهــت للمحطــة ببــث 

رســائل ترهيــب لزعيــم إرهــايب.

ــو  ــن واجادوج ــدة ب ــرات املتزاي ــن التوت ــم م ــى الرغ وع
وباريــس، فــإن األخــرة تبــدو غــر مســتعدة للتخــي بســهولة 
عــن نفوذهــا هنــاك، وهــو مــا انعكــس يف زيــارة وزيــر الدولــة 
الفرنســية للتنميــة والفرنكفونية والــرشاكات الدولية، كريســوال 
زاكاروبولــو، إىل بوركينــا فاســو، يف 10 ينايــر 2023، حيــث 
اجــرت مباحثــات مــع تــراوري، وأكــدت زاكاروبولــو يف أعقــاب 
الزيــارة إىل أن بادهــا تظــل رشيــكاً ثابتــاً لبوركينــا فاســو، وأنهــا 
ستســتمر يف تقديــم الدعــم للحكومــة البوركينابيــة يف حربهــا 
ــات  ــدر ترصيح ــه مل تص ــد أن ــة، بي ــات اإلرهابي ــد الجاع ض
رســمية عــن الســلطات يف بوركينــا فاســو بشــأن موقفهــا مــن 

اســتمرار االنخــراط الفرنــي.

3- تنامــي العــداء لباريــس: شــهدت األســابيع األخــرة زيــادة 

حــدة الغضــب الشــعبي يف الداخــل البوركينــايب مــن الوجــود 
الفرنــي يف البــاد، حيــث ال تــزال باريــس تحتفــظ بنحــو 
400 جنــدي مــن القــوات الخاصــة الفرنســية يف إطــار عمليــة 
“صابــر” )Sabre(، وتظاهــر املحتجــون أمام الســفارة الفرنســية 
يف واجادوجــو ومراكزهــا الثقاقيــة والقاعــدة العســكرية التــي 

تضــم جنــوداً فرنســين.

4- انقســامات داخــل الجيــش: رصــدت تقاريــر غربيــة وجــود 
انقســامات حــادة داخــل الجيــش البوركينــايب بــن الرتــب 
املتوســطة، التــي ينتمــي لهــا تــراوري، وكبــار الضبــاط، والذيــن 
ــبتمرب  ــر، يف س ــاده األخ ــذي ق ــكري ال ــاب العس ــدوا االنق أي
ــراوري  ــة إىل أن ت ــر غربي ــر تقاري ــض. وتش ــى مض 2022، ع
ــايب  ــش البوركين ــاط يف الجي ــار الضب ــخط كب ــة لس ــات عرض ب
واحتــاالت اتخــاذ خطــوات تصعيديــة ضــده إذا مل يتمكــن من 
ــة،  تحقيــق نجاحــات رسيعــة يف مواجهــة الجاعــات اإلرهابي
ــي تتقــدم بشــكل مضطــرد باتجــاه العاصمــة واجادوجــو. الت

ارتدادات إقليمية ودولية
ياحــظ أن هنــاك تداعيــات إقليميــة محتملــة قــد ترتتــب عــى 
اســتعانة واجادوجــو برشكــة فاجــر الروســية شــبه العســكرية، 

وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- توتــر محتمــل مــع غانــا: قــد تفــي اســتعانة واجادوجــو 
ــا، الســيا يف ظــل  ــر مــع غان ــج التوت ــارص فاجــر إىل تأجي بعن
ــا  تخــوف األخــرة مــن امتــداد االضطرابــات األمنيــة يف بوركين
ــض  ــارة بع ــن إش ــم م ــى الرغ ــاين، ع ــل الغ ــو إىل الداخ فاس
ــارص  ــى عن ــاد ع ــه لاعت ــو تتج ــرات إىل أن واغاودوغ التقدي
ــي  ــاد، والت ــن الب ــة م ــالية والرشقي ــق الش ــر يف املناط فاج
تعــاين بشــكل كبــر التهديــدات اإلرهابيــة، ومــن ثــم ســيكون 
وجــود هــذه العنــارص بعيــدًة عــن الحــدود الشــالية لبوركينــا 

ــا.  فاســو واملتاخمــة لغان

ــرتة  ــهد الف ــد تش ــو: ق ــد واجادوج ــواس ض ــد اإليك 2- تصعي
املقبلــة تصعيــداً مــن قبــل املجموعــة االقتصاديــة لــدول غــرب 
أفريقيــا “اإليكــواس” تجــاه بوركينــا فاســو، بســبب تقاربهــا من 
روســيا، واتجــاه واغادواغــو لاعتــاد عــى عنــارص فاجــر، ورمبا 
يعــزز هــذا الطــرح زيــارة رئيــس غينيــا بســاور والرئيــس الحايل 
ملجموعــة اإليكــواس، أومــارو سيســكو إمبالــو، إىل وغاداوغــو، 

يف 11 ينايــر 2023، حيــث التقــى خالهــا بــرتاوري.

ــا فاســو يف  ــو بدعــم اإليكــواس لجهــود بوركين ــّوح إمبال ول
مواجهــة التهديــدات االرهابيــة املتزايــدة، يف محاولــة لتجنــب 
انــزالق واجادوجــو نحــو موســكو، وبالتــايل من املتوقــع أن تلجأ 
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ــن  ــا تب ــات ضــد واجادوجــو، إذا م ــرض عقوب اإليكــواس إىل ف
أن جهودهــا الســابقة مل تــن األخــرة عــن االســتعانة بعنــارص 
ــة  ــة اإلقليمي ــات الكتل ــهد اجتاع ــا تش ــايل رمب ــر، وبالت فاج

املقبلــة فــرض مزيــد مــن العقوبــات عــى واجادوجــو.

3- تصاعــد التنافــس الــرويس – الغــريب: يرجــح أن تشــهد 
ــرويس يف واجادوجــو، إذ إن  ــز الحضــور ال ــة تعزي الفــرتة املقبل
الزيــارة غــر املعلنــة لــدي تامبيــا، إىل موســكو، مطلع ديســمرب 
2022، ضمــت وفــداً مكونــاً مــن 12 مســؤوالً رفيــع املســتوى، 
وقــد عــرب هــذا الوفــد مــن خــال مــايل، حيــث رافقهــم خــال 
ــن  ــتوى م ــي املس ــاط رفيع ــة ضب ــيا مجموع ــارة إىل روس الزي
مــايل، وهــو األمــر الــذي يعنــي تشــكيل تكتــل إقليمــي مــواٍل 
ــتبعاد  ــدم اس ــع ع ــو، م ــا فاس ــايل وبوركين ــم م ــكو، يض ملوس
ــي  ــا، والت ــدول مســتقباً، الســيا غيني ــن ال ــد م انضــام املزي
بــدأت بوركينــا فاســو خــال األيــام األخــرة يف التفــاوض معهــا 
ــاء كوناكــري. بشــأن الحصــول عــى تســهيات الســتخدام مين

ــادات حــادة  ــات املتحــدة انتق ــل، وجهــت الوالي ويف املقاب
لفاجــر الروســية خــال اجتــاع مجلــس األمــن الــدويل، يف 11 
ينايــر 2023، حــول الســاحل وغــرب أفريقيــا، فقــد وجــه نائــب 
الســفر األمريــي، ريتشــارد ميلــز، انتقــادات لــدور رشكــة فاغر 
يف هــذه املنطقــة، وفشــلها يف التصــدي للتهديــدات االرهابيــة 
ــة مــوارد  ــة الروســية برسق ــام الرشك ــدة، فضــاً عــن اته املتزاي
ــكاب انتهــاكات ضــد حقــوق اإلنســان،  ــة وارت ــدول األفريقي ال

ــس  ــا مبجل ــي فرنســا وبريطاني ــا كررهــا ممث واالتهامــات ذاته
األمــن، مــا عكــس تخوفــات غربيــة متزايدة بشــأن تزايــد دور 
ــع اتجــاه  ــة. وم ــارة األفريقي ــة فاجــر الروســية يف الق مجموع
ــي رداً عــى اتجــاه  ــد مــن الدعــم االمري ــب مزي ــا إىل طل غان
واجادوجــو لاســتعانة بفاجــر الروســية، يرجــح أن تشــهد 
الفــرتة املقبلــة تصاعــداً يف وتــرة التنافــس الــرويس – الغــريب يف 

غــرب أفريقيــا.

4- انســحاب فرنــي محتمــل: عــى الرغــم مــن ســعي 
باريــس، حتــى اآلن، لاحتفــاظ بوجودهــا يف واجادوجــو، بيــد 
أن هنــاك تقاريــر فرنســية أشــارت إىل وجــود مباحثــات جاريــة 
داخــل الحكومــة الفرنســية بشــأن انســحاب القــوات الخاصــة 
ــد  ــد يعي ــا ق ــو م ــو، وه ــا فاس ــودة يف بوركين ــية املوج الفرنس
ــتمرار  ــن اس ــف ع ــرى، ويكش ــرة أخ ــايل م ــيناريو م ــرار س تك

ــة.  ــي يف املنطق ــدور الفرن ــع ال تراج

ــاد  ــا فاســو لاعت ــام، تتجــه الســلطات يف بوركين ويف الخت
عــى عنــارص فاجــر خال املرحلــة املقبلــة ملواجهــة التهديدات 
اإلرهابيــة، غــر أنــه ال تــزال هنــاك شــكوك بشــأن قــدرة الرشكة 
الروســية عــى وضــع حــد لتمــدد الجاعــات اإلرهابيــة، لكــن 
املؤكــد هــو أن انخــراط فاجر ســيقوض كثــراً عاقــة واجادوجو 
ــا فاســو،  ــة املجــاورة لبوركين ــدول اإلقليمي بالغــرب وبعــض ال

فضــاً عــن تكريســه للتنافــس الــدويل يف املنطقــة.
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