
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 

التقديـــــرات العلميـــــة المتاحـــــة
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قوات فاجنر في مالي..صراعات النفوذ 
بين روسيا وفرنسا داخل أفريقيا 

أكـد المتحـدث العسـكري فـي مالـي يـوم الخميـس، السـادس مـن ينايـر/ كانـون الثانـي أكـد المتحـدث العسـكري فـي مالـي يـوم الخميـس، السـادس مـن ينايـر/ كانـون الثانـي 20222022، ، 
وصـول قـوات روسـية إلـى بـاده، مـن أجـل تقديـم الدعـم القتالـي للقـوات المسـلحة الماليـة، وصـول قـوات روسـية إلـى بـاده، مـن أجـل تقديـم الدعـم القتالـي للقـوات المسـلحة الماليـة، 
وكانـت عـدة تقاريـر قـد كشـفت عـن تواجـد مجموعـة فاجنـر العسـكرية بيـن القـوات الروسـية وكانـت عـدة تقاريـر قـد كشـفت عـن تواجـد مجموعـة فاجنـر العسـكرية بيـن القـوات الروسـية 
المتواجـدة فـي مالـي، بعـد أن وقعـت اشـتباكات بين المجموعة وجماعات مسـلحة في وسـط المتواجـدة فـي مالـي، بعـد أن وقعـت اشـتباكات بين المجموعة وجماعات مسـلحة في وسـط 
مالـي مطلـع العـام الجـاري. ويثيـر تواجـد مجموعة فاجنر فـي مالي حفيظة االتحـاد األوروبي مالـي مطلـع العـام الجـاري. ويثيـر تواجـد مجموعة فاجنر فـي مالي حفيظة االتحـاد األوروبي 
وفـي مقدمتـه فرنسـا التـي أرسـلت تحذيـرات فـي أكثـر مـن مناسـبة للحكومـة الماليـة بعـدم وفـي مقدمتـه فرنسـا التـي أرسـلت تحذيـرات فـي أكثـر مـن مناسـبة للحكومـة الماليـة بعـدم 
السـماح لمجموعـة فاجنـر بالتواجـد علـى أراضيهـا، فـي حيـن تنفـي السـلطات الماليـة باسـتمرار السـماح لمجموعـة فاجنـر بالتواجـد علـى أراضيهـا، فـي حيـن تنفـي السـلطات الماليـة باسـتمرار 

عقـد أي اتفـاق مـع مجموعـة فاجنـر. عقـد أي اتفـاق مـع مجموعـة فاجنـر. 
الفرنسـية  المسـتعمرات  التـي كانـت إحـدى  التاريخيـة بيـن فرنسـا ومالـي  الروابـط  الفرنسـية بالرغـم مـن  المسـتعمرات  التـي كانـت إحـدى  التاريخيـة بيـن فرنسـا ومالـي  الروابـط  بالرغـم مـن 
القديمة، ومع ذلك توترت العاقات بين الجانبين في السنوات األخيرة على خلفية إخفاق فرنسا القديمة، ومع ذلك توترت العاقات بين الجانبين في السنوات األخيرة على خلفية إخفاق فرنسا 
فـي تحقيـق نجاحـات ملموسـة فـي عملياتها العسـكرية ضد الجماعات المسـلحة المنتشـرة في فـي تحقيـق نجاحـات ملموسـة فـي عملياتها العسـكرية ضد الجماعات المسـلحة المنتشـرة في 
مالـي، فضـا عـن شـكوك حـول دعـم القـوات الفرنسـية للحـركات االنفصاليـة وتأجيـج الصراعـات مالـي، فضـا عـن شـكوك حـول دعـم القـوات الفرنسـية للحـركات االنفصاليـة وتأجيـج الصراعـات 

العرقيـة، والتـي أدت إلـى تزايـد مشـاعر االسـتياء لـدى غالبيـة المالييـن تجـاه القـوات الفرنسـية.العرقيـة، والتـي أدت إلـى تزايـد مشـاعر االسـتياء لـدى غالبيـة المالييـن تجـاه القـوات الفرنسـية.

سـاهمت االنقابات العسـكرية المتكررة التي شـهدتها مالي في العامين الماضيين في تدهور سـاهمت االنقابات العسـكرية المتكررة التي شـهدتها مالي في العامين الماضيين في تدهور 
العاقـات بيـن مالـي وفرنسـا، حيـث رأت األخيـرة االنقاب العسـكري على الحكومـة االنتقالية في العاقـات بيـن مالـي وفرنسـا، حيـث رأت األخيـرة االنقاب العسـكري على الحكومـة االنتقالية في 
مايـو مايـو 20212021 كمحاولـة مـن المجلـس العسـكري المالـي لتعطيـل االنتقـال الديمقراطي واالسـتياء  كمحاولـة مـن المجلـس العسـكري المالـي لتعطيـل االنتقـال الديمقراطي واالسـتياء 
العسـكري وإغـاق قواعدهـا  تقليـص وجودهـا  لإلعـان عـن  السـلطة؛ ممـا دفـع فرنسـا  العسـكري وإغـاق قواعدهـا علـى  تقليـص وجودهـا  لإلعـان عـن  السـلطة؛ ممـا دفـع فرنسـا  علـى 
العسـكرية فـي شـمال مالـي، فـي إطـار خطتهـا إلعـادة انتشـار قواتهـا فـي منطقـة السـاحل العسـكرية فـي شـمال مالـي، فـي إطـار خطتهـا إلعـادة انتشـار قواتهـا فـي منطقـة السـاحل 
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ص 02 األفريقـياألفريقـي**.. وتنظـر فرنسـا إلـى تعاقـد المجلـس العسـكري الحاكم فـي مالي مـع مجموعة فاجنر  وتنظـر فرنسـا إلـى تعاقـد المجلـس العسـكري الحاكم فـي مالي مـع مجموعة فاجنر 
نفـوذ فرنسـا فـي منطقـة  لمزاحمـة  المسـتمرة  لمحـاوالت روسـيا  امتـداد  أنـه  نفـوذ فرنسـا فـي منطقـة العسـكرية علـى  لمزاحمـة  المسـتمرة  لمحـاوالت روسـيا  امتـداد  أنـه  العسـكرية علـى 
السـاحل األفريقـي،السـاحل األفريقـي، باإلضافـة إلـى تخـوف فرنسـا مـن أن يمنـح التواجـد العسـكري الروسـي فـي  باإلضافـة إلـى تخـوف فرنسـا مـن أن يمنـح التواجـد العسـكري الروسـي فـي 
مالي فرصة للجماعات المسـلحة السـتعادة شـعبيتها وتعزيز نفوذها، والذي يمكن أن يتسـبب في مالي فرصة للجماعات المسـلحة السـتعادة شـعبيتها وتعزيز نفوذها، والذي يمكن أن يتسـبب في 

زعزعـة اسـتقرار منطقـة السـاحل األفريقـي وتهديـد المصالـح الفرنسـية.زعزعـة اسـتقرار منطقـة السـاحل األفريقـي وتهديـد المصالـح الفرنسـية.
الجيوسياسـية  مصالحهـا  تعزيـز  إلـى  االخيـر  العقـد  خـال  روسـيا  سـعت  اآلخـر،  الجانـب  الجيوسياسـية علـى  مصالحهـا  تعزيـز  إلـى  االخيـر  العقـد  خـال  روسـيا  سـعت  اآلخـر،  الجانـب  علـى 
واالقتصادية في أفريقيا؛ واستعادة نفوذها في القارة الذي تضاءل بعد انهيار االتحاد السوفيتي، واالقتصادية في أفريقيا؛ واستعادة نفوذها في القارة الذي تضاءل بعد انهيار االتحاد السوفيتي، 
وتعتمد االسـتراتيجية الروسـية في أفريقيا على الدبلوماسـية العسـكرية، في حين أن االسـتثمارات وتعتمد االسـتراتيجية الروسـية في أفريقيا على الدبلوماسـية العسـكرية، في حين أن االسـتثمارات 
والروابـط التجاريـة بيـن روسـيا وأفريقيـا تظـل محـدودة، إذ ال يتخطـى حجـم التجـارة الروسـية مـع والروابـط التجاريـة بيـن روسـيا وأفريقيـا تظـل محـدودة، إذ ال يتخطـى حجـم التجـارة الروسـية مـع 
دول إفريقيـا جنـوب الصحـراءدول إفريقيـا جنـوب الصحـراء**** ُعشـر حجـم التجـارة الصينيـة وربـع حجـم التجـارة األمريكيـة مع نفس  ُعشـر حجـم التجـارة الصينيـة وربـع حجـم التجـارة األمريكيـة مع نفس 
الـدول. الـدول. وعلـى العكـس مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة التـي تربـط مبيعـات أسـلحتها باألوضـاع وعلـى العكـس مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة التـي تربـط مبيعـات أسـلحتها باألوضـاع 
الحقوقيـة، ُتقـدم روسـيا دعمهـا العسـكري لعديـد مـن الـدول األفريقيـة التـي تعانـي مـن حروب الحقوقيـة، ُتقـدم روسـيا دعمهـا العسـكري لعديـد مـن الـدول األفريقيـة التـي تعانـي مـن حروب 
أهليـة أو يسـيطر علـى الحكـم فيهـا أنظمـة عسـكرية متهمـة بارتـكاب انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان، أهليـة أو يسـيطر علـى الحكـم فيهـا أنظمـة عسـكرية متهمـة بارتـكاب انتهـاكات لحقـوق اإلنسـان، 
وبـرزت روسـيا كمـورد رئيسـي لألسـلحة للقـارة اإلفريقيـة فـي السـنوات األخيـرة، حيـث تأتـي فـي وبـرزت روسـيا كمـورد رئيسـي لألسـلحة للقـارة اإلفريقيـة فـي السـنوات األخيـرة، حيـث تأتـي فـي 
المرتبـة األولـى كأكبـر مصـدر لـدول أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وبلغـت مبيعـات أسـلحتها فـي المرتبـة األولـى كأكبـر مصـدر لـدول أفريقيـا جنـوب الصحـراء، وبلغـت مبيعـات أسـلحتها فـي 20202020  

مليـار ونصـف المليـار دوالر.مليـار ونصـف المليـار دوالر.
ال يبدو أن فرنسـا سـتتخلى بأي حال عن تواجدها في مالي الغنية بالموارد الطبيعية، فبجانب ال يبدو أن فرنسـا سـتتخلى بأي حال عن تواجدها في مالي الغنية بالموارد الطبيعية، فبجانب 
مصالـح فرنسـا االقتصاديـة، هنـاك مصالح اسـتراتيجية تتمثل في مواجهة الجماعات المسـلحة في مصالـح فرنسـا االقتصاديـة، هنـاك مصالح اسـتراتيجية تتمثل في مواجهة الجماعات المسـلحة في 
السـاعية  المرجـح أن تواصـل فرنسـا جهودهـا  السـاحل األفريقـي، وسـيكون مـن  السـاعية مالـي ومنطقـة  المرجـح أن تواصـل فرنسـا جهودهـا  السـاحل األفريقـي، وسـيكون مـن  مالـي ومنطقـة 
لفـرض عزلـة دوليـة علـى المجلـس العسـكري المالـي، مثلمـا دفعـت المجموعـة االقتصاديـة لـدول لفـرض عزلـة دوليـة علـى المجلـس العسـكري المالـي، مثلمـا دفعـت المجموعـة االقتصاديـة لـدول 
غـرب أفريقيـا إلـى فـرض عقوبـات قاسـية علـى مالـي. فـي حيـن يأتـي التواجـد الروسـي فـي مالي غـرب أفريقيـا إلـى فـرض عقوبـات قاسـية علـى مالـي. فـي حيـن يأتـي التواجـد الروسـي فـي مالي 
ضمـن خطـوات أخـرى مماثلـة فـي ليبيـا وتشـاد، ومسـاعي لـم تكلـل بالنجـاح بعـد لتواجـد طويـل ضمـن خطـوات أخـرى مماثلـة فـي ليبيـا وتشـاد، ومسـاعي لـم تكلـل بالنجـاح بعـد لتواجـد طويـل 
األجـل فـي السـودان،األجـل فـي السـودان، لـن تتوقـف روسـيا عـن االسـتمرار فـي ترسـيخ نفوذهـا فـي منطقة السـاحل  لـن تتوقـف روسـيا عـن االسـتمرار فـي ترسـيخ نفوذهـا فـي منطقة السـاحل 
األفريقـي ومـلء أي فـراغ تتركـه فرنسـا خلفهـا فـي المنطقـة.األفريقـي ومـلء أي فـراغ تتركـه فرنسـا خلفهـا فـي المنطقـة. وفـي سـياق متصـل، سـيواصل  وفـي سـياق متصـل، سـيواصل 
المجلـس العسـكري المالـي السياسـة التـي كانـت تقـوم بهـا كثيـر مـن الـدول األفريقيـة فـي فتـرة المجلـس العسـكري المالـي السياسـة التـي كانـت تقـوم بهـا كثيـر مـن الـدول األفريقيـة فـي فتـرة 
لتحقيـق مكاسـب مـن  بيـن روسـيا وفرنسـا  الموجـودة  المنافسـة  البـاردة، حيـث سيسـتغل  لتحقيـق مكاسـب مـن الحـرب  بيـن روسـيا وفرنسـا  الموجـودة  المنافسـة  البـاردة، حيـث سيسـتغل  الحـرب 

الطرفيـن.الطرفيـن.
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* منطقة الساحل األفريقي تمتد عبر شمال القارة األفريقية بين المحيط األطلسي والبحر األحمر وتشمل كل من إرتريا والسودان وتشاد والنيجر ومالي وبوركينا 
فاسو وموريتانيا. 

** أفريقيا جنوب الصحراء تشمل كافة دول أفريقيا عدا دول شمال أفريقيا )مصر - ليبيا - تونس - الجزائر - المغرب(.


