
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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بريطانيا تنضم للقوى األوروبية وتترك 
مالي في قبضة فاغنر الروسية

أعلنـت بريطانيـا فـي أعلنـت بريطانيـا فـي 1414 نوفمبر/تشـرين ثانـي، سـحب قواتهـا البالـغ عددهـا  نوفمبر/تشـرين ثانـي، سـحب قواتهـا البالـغ عددهـا 300300 جنـدي مـن  جنـدي مـن 
بعثـة حفـظ السـام التابعـة لألمـم المتحـدة فـي مالـي، بدعـوى اعتمـاد باماكـو علـى قـوات بعثـة حفـظ السـام التابعـة لألمـم المتحـدة فـي مالـي، بدعـوى اعتمـاد باماكـو علـى قـوات 
فاغنـر الروسـية، وبـدأت مشـاركة بريطانيـا فـي البعثـة أواخـر فاغنـر الروسـية، وبـدأت مشـاركة بريطانيـا فـي البعثـة أواخـر 20202020، وكان مـن المقـرر لهـا أن ، وكان مـن المقـرر لهـا أن 
تنهـي مهامهـا أواخـر تنهـي مهامهـا أواخـر 20232023، ولـم يذكـر وزيـر الدفـاع البريطانـي تاريخـا محـددا النسـحاب قواتـه ، ولـم يذكـر وزيـر الدفـاع البريطانـي تاريخـا محـددا النسـحاب قواتـه 

مـن مالـي.مـن مالـي.
الثانـي وعـدم  الثانـي وعـدم  نوفمبر/تشـرين  44 نوفمبر/تشـرين  انسـحابها فـي  التشـيك  البريطانـي، سـبقه إعـان  انسـحابها فـي االنسـحاب  التشـيك  البريطانـي، سـبقه إعـان  االنسـحاب 
ديسـمبر/ فـي  مهامهـا  تنتهـي  والتـي  “تاكوبـا”  العمليـة  فـي  المشـاركة  لقواتهـا  ديسـمبر/التمديـد  فـي  مهامهـا  تنتهـي  والتـي  “تاكوبـا”  العمليـة  فـي  المشـاركة  لقواتهـا  التمديـد 
كانـون أول القـادم، وكذلـك تـاه إعـان سـاحل العـاج سـحب قواتهـا، وفي نفس السـياق، أعلنت كانـون أول القـادم، وكذلـك تـاه إعـان سـاحل العـاج سـحب قواتهـا، وفي نفس السـياق، أعلنت 
فرنسـا والدنمارك والسـويد وكندا، في فرنسـا والدنمارك والسـويد وكندا، في 1717 فبراير/شـباط الماضي، إنهاء العمليتين العسـكريتين  فبراير/شـباط الماضي، إنهاء العمليتين العسـكريتين 
“برخان” و “تاكوبا”، بعد طلب رئيس المجلس العسـكري بمالي في يناير/كانون الثاني “برخان” و “تاكوبا”، بعد طلب رئيس المجلس العسـكري بمالي في يناير/كانون الثاني 20222022  
خـروج قواتهـم لعـدم رضـاه عـن أدائهـا، بعـد تدهـور شـديد في العاقـات مع فرنسـا، وتصاعد خـروج قواتهـم لعـدم رضـاه عـن أدائهـا، بعـد تدهـور شـديد في العاقـات مع فرنسـا، وتصاعد 
العمليـات المسـلحة ضـد الجيـش المالـي، وبالفعـل انسـحب آخـر جنـدي فرنسـي مـن مالـي فـي العمليـات المسـلحة ضـد الجيـش المالـي، وبالفعـل انسـحب آخـر جنـدي فرنسـي مـن مالـي فـي 
أغسـطس/آب الماضي، وفي نفس السـياق أعلنت ألمانيا سـحب قواتها آخر عام أغسـطس/آب الماضي، وفي نفس السـياق أعلنت ألمانيا سـحب قواتها آخر عام 20232023 والبالغ  والبالغ 

عددهـا عددهـا 14001400 جنـدي. جنـدي.

تعيـش مالـي اضطرابـا داخليـا منـذ عـام تعيـش مالـي اضطرابـا داخليـا منـذ عـام 20122012، وُتعتبر فرنسـا هي الاعب الدولي الرئيسـي في ، وُتعتبر فرنسـا هي الاعب الدولي الرئيسـي في 
مالـي؛ حيـث قـادت عمليـة التدخـل الدولـي تحـت الفتـة إنهـاء االضطـراب وتحقيـق االسـتقرار، إال مالـي؛ حيـث قـادت عمليـة التدخـل الدولـي تحـت الفتـة إنهـاء االضطـراب وتحقيـق االسـتقرار، إال 
أن التواجـد الفرنسـي ومـن خلفـه التواجـد األوروبـي واألممي لمدة أن التواجـد الفرنسـي ومـن خلفـه التواجـد األوروبـي واألممي لمدة 99 سـنوات لـم يحقق الهدف  سـنوات لـم يحقق الهدف 
المرجـو منـه، وتفاقمـت الخسـائر الفرنسـية والدوليـة خـال تلـك الفتـرة. ومـع حـدوث انقابيـن المرجـو منـه، وتفاقمـت الخسـائر الفرنسـية والدوليـة خـال تلـك الفتـرة. ومـع حـدوث انقابيـن 
فـي مالـي، عامـي فـي مالـي، عامـي 20202020 –  – 20212021، األول علـى الرئيـس “بوبكر كيتا” المدعوم فرنسـيًا، والثاني ، األول علـى الرئيـس “بوبكر كيتا” المدعوم فرنسـيًا، والثاني 
علـى الحكومـة االنتقاليـة التـي شـكل الشـق المدنـي فيهـا حلفـاء فرنسـا، اضطربـت العاقـة بيـن علـى الحكومـة االنتقاليـة التـي شـكل الشـق المدنـي فيهـا حلفـاء فرنسـا، اضطربـت العاقـة بيـن 
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المجلـس العسـكري المالـي وفرنسـا، علـى خلفيـة رفـض باريـس اسـتمرار العسـكريين فـي السـلطة، المجلـس العسـكري المالـي وفرنسـا، علـى خلفيـة رفـض باريـس اسـتمرار العسـكريين فـي السـلطة، 
وهـددت فرنسـا بتخفيـض تواجدهـا وسـحب قواتهـا، وعللـت ذلـك بـأن اسـتعانة المجلـس العسـكري وهـددت فرنسـا بتخفيـض تواجدهـا وسـحب قواتهـا، وعللـت ذلـك بـأن اسـتعانة المجلـس العسـكري 

بالقـوات الروسـية سـيقوض اسـتقرار الباد.بالقـوات الروسـية سـيقوض اسـتقرار الباد.
وهنـاك سـببان رئيسـيان لـم تذكرهمـا فرنسـا بخصـوص دوافـع انسـحابها، وهمـا تنامـي حالـة وهنـاك سـببان رئيسـيان لـم تذكرهمـا فرنسـا بخصـوص دوافـع انسـحابها، وهمـا تنامـي حالـة 
الرفض الشـعبي في دول السـاحل للوجود الفرنسـي، وتزايد المطالب الداخلية في فرنسـا بضرورة الرفض الشـعبي في دول السـاحل للوجود الفرنسـي، وتزايد المطالب الداخلية في فرنسـا بضرورة 
االنسـحاب بعـد تزايـد أعـداد القتلـى فـي صفـوف عملية برخان، إذ سـبق وأعلن رئيـس أركان الجيوش االنسـحاب بعـد تزايـد أعـداد القتلـى فـي صفـوف عملية برخان، إذ سـبق وأعلن رئيـس أركان الجيوش 
الفرنسـية فـي نهايـة ديسـمبر/كانون أول الفرنسـية فـي نهايـة ديسـمبر/كانون أول 20202020، رغبـة جيشـه فـي االنسـحاب مـن السـاحل بعـد ، رغبـة جيشـه فـي االنسـحاب مـن السـاحل بعـد 
ا، وهـو مـا رفضـه الرئيـس الفرنسـي  ا، وهـو مـا رفضـه الرئيـس الفرنسـي  عسـكريًّ ـدت فرنسـا مقتـل 5050 عسـكريًّ ـدت فرنسـا مقتـل انتـكاس عمليـة “برخـان”، التـي كبَّ انتـكاس عمليـة “برخـان”، التـي كبَّ
“إيمانويـل ماكـرون”، إال أن تسـارع األحـداث وتعاقـد مالـي مـع قـوات فاغنـر سـرع مـن وتيـرة اتخـاذ “إيمانويـل ماكـرون”، إال أن تسـارع األحـداث وتعاقـد مالـي مـع قـوات فاغنـر سـرع مـن وتيـرة اتخـاذ 

القرار.القرار.
 مـع بدايـة عـام  مـع بدايـة عـام 20222022، بـدأت قـوات فاغنـر بشـكل رسـمي االنتشـار فـي مالـي لتقديـم الدعـم ، بـدأت قـوات فاغنـر بشـكل رسـمي االنتشـار فـي مالـي لتقديـم الدعـم 
العسـكري واللوجيسـتي لقـوات الجيـش، وفـق االعسـكري واللوجيسـتي لقـوات الجيـش، وفـق اتفـاق ينصتفـاق ينص على نشـر  على نشـر 10001000 مقاتـل، نظير  مقاتـل، نظير 1010 مايين  مايين 
دوالر، والسماح لفاغنر بالتنقيب عن الذهب، ومع مغادرة القوات الفرنسية واألوروبية حلت محلها دوالر، والسماح لفاغنر بالتنقيب عن الذهب، ومع مغادرة القوات الفرنسية واألوروبية حلت محلها 
قـوات فاغنـر، وعـدد مـن المدربيـن الـروس، وتلقـت مالـي مسـاعدات عسـكرية روسـية تنوعـت بيـن قـوات فاغنـر، وعـدد مـن المدربيـن الـروس، وتلقـت مالـي مسـاعدات عسـكرية روسـية تنوعـت بيـن 
رادارات مراقبـة حديثـة وطائـرات هليكوبتـر وأسـلحة أخـرى، كان آخرهـا فـي أغسـطس/آب الماضـي، رادارات مراقبـة حديثـة وطائـرات هليكوبتـر وأسـلحة أخـرى، كان آخرهـا فـي أغسـطس/آب الماضـي، 

إذ اسـتلمت مالـي إذ اسـتلمت مالـي 66 طائـرات حربية روسـية. طائـرات حربية روسـية.
التواجـد الروسـي فـي مالـي ليـس جديـدًا علـى السـاحة؛ إذ يتزايـد التواجـد الروسـي فـي إفريقيا التواجـد الروسـي فـي مالـي ليـس جديـدًا علـى السـاحة؛ إذ يتزايـد التواجـد الروسـي فـي إفريقيا 
منـذ منـذ 20152015 كقـوة تسـتطيع توفيـر بدائـل عسـكرية واقتصاديـة وسياسـية، وفيمـا يتعلـق بمالـي،  كقـوة تسـتطيع توفيـر بدائـل عسـكرية واقتصاديـة وسياسـية، وفيمـا يتعلـق بمالـي، 
توجـد اتفاقيـة دفـاع مشـترك بيـن مالـي وروسـيا منذ عـام توجـد اتفاقيـة دفـاع مشـترك بيـن مالـي وروسـيا منذ عـام 19941994، أعيد تجديدها عـام ، أعيد تجديدها عـام 20192019، وفي ، وفي 
20162016 وقعـت مالـي عقـًدا مـع روسـيا لشـراء أربع طائـرات هليكوبتر حربية، اسـتلمت منهم اثنين من  وقعـت مالـي عقـًدا مـع روسـيا لشـراء أربع طائـرات هليكوبتر حربية، اسـتلمت منهم اثنين من 
طـراز طـراز Mi- 35MMi- 35M بيـن  بيـن 20172017 و و20192019، ومـن إجمالـي ، ومـن إجمالـي 143143 مليـون دوالر واردات مالـي مـن األسـلحة مـا  مليـون دوالر واردات مالـي مـن األسـلحة مـا 
بيـن عامـي بيـن عامـي 20002000 و و20192019، صـدرت روسـيا لهـا مـا نسـبته ، صـدرت روسـيا لهـا مـا نسـبته ٪16.1٪16.1 ) )2323 مليـون دوالر(، محتلـة المرتبـة  مليـون دوالر(، محتلـة المرتبـة 

الثانيـة، بينمـا حلـت فرنسـا فـي المرتبـة السـابعة بنسـبة الثانيـة، بينمـا حلـت فرنسـا فـي المرتبـة السـابعة بنسـبة ٪5.6٪5.6 ) )88 مليـون دوالر(.  مليـون دوالر(. 
وبينمـا يعانـي الجيـش المالـي مـن ضعـف تقنـي وعسـكري وال يتعـدى عـدد أفـراده وبينمـا يعانـي الجيـش المالـي مـن ضعـف تقنـي وعسـكري وال يتعـدى عـدد أفـراده 1010 آالف  آالف 
جنـدي، فـإن هـذ الدعـم الروسـي يمثـل بديـا حيويـا للصمـود أمـام الهجمـات المسـلحة، وهـو مـا جنـدي، فـإن هـذ الدعـم الروسـي يمثـل بديـا حيويـا للصمـود أمـام الهجمـات المسـلحة، وهـو مـا 
دفعـه إلـى عقـد اتفـاق مـع قـوات فاغنـر الروسـية أواخـر عـام دفعـه إلـى عقـد اتفـاق مـع قـوات فاغنـر الروسـية أواخـر عـام 20212021، لمـلء الفـراغ األمنـي، ولفرض ، لمـلء الفـراغ األمنـي، ولفرض 

تـوازن قـوى يعـزز عـدم رضوخـه للضغـوط الفرنسـية.تـوازن قـوى يعـزز عـدم رضوخـه للضغـوط الفرنسـية.
أثـر انسـحاب فرنسـا بشـكل سـلبي علـى دور البعثـة األمميـة “مينوسـما” والتي يبلـغ قوامها أثـر انسـحاب فرنسـا بشـكل سـلبي علـى دور البعثـة األمميـة “مينوسـما” والتي يبلـغ قوامها 1414  
ألـف جنـدي، لذلـك تتوالـى االنسـحابات لمعظم الدول المشـاركة، حيث تعتمد القـوات األممية على ألـف جنـدي، لذلـك تتوالـى االنسـحابات لمعظم الدول المشـاركة، حيث تعتمد القـوات األممية على 
الدعـم االسـتراتيجي واللوجيسـتي الفرنسـي فـي حالـة تعرضهـا لهجمات أو قيامهـا بتنفيذ مهام، الدعـم االسـتراتيجي واللوجيسـتي الفرنسـي فـي حالـة تعرضهـا لهجمات أو قيامهـا بتنفيذ مهام، 
ومـع غيـاب هـذا الـدور وتوتـر عاقـات المجلـس العسـكري مـع البعثـة األمميـة وتزايـد عـدد القتلـى ومـع غيـاب هـذا الـدور وتوتـر عاقـات المجلـس العسـكري مـع البعثـة األمميـة وتزايـد عـدد القتلـى 
مـن البعثـة علقـت مصـر مشـاركة مـن البعثـة علقـت مصـر مشـاركة 10351035 جنـدي مـن قواتهـا فـي البعثـة بشـكل مؤقـت فـي يوليـو/ جنـدي مـن قواتهـا فـي البعثـة بشـكل مؤقـت فـي يوليـو/
تمـوز الماضـي، وأعلنـت كـوت ديفـوار االنسـحاب التدريجـي لقواتها حتى أغسـطس/آب تمـوز الماضـي، وأعلنـت كـوت ديفـوار االنسـحاب التدريجـي لقواتها حتى أغسـطس/آب 20232023، بعد ، بعد 
اعتقـال اعتقـال 4949 جندًيـا مـن كـوت ديفـوار  جندًيـا مـن كـوت ديفـوار فـي باماكـو فـي يوليو/تمـوز الماضـي، ولـم ُيفـرج سـوى عـن فـي باماكـو فـي يوليو/تمـوز الماضـي، ولـم ُيفـرج سـوى عـن 
ثاثـة منهـم، لـذا مـن المتوقـع أن تنسـحب البعثـة األمميـة بحلـول يونيو/حزيـران ثاثـة منهـم، لـذا مـن المتوقـع أن تنسـحب البعثـة األمميـة بحلـول يونيو/حزيـران 20232023 مـع انتهـاء  مـع انتهـاء 

التجديـد األخيـر لها.التجديـد األخيـر لها.

يد من الخيار الروسي التحليل: المجلس العسكري في مالي نحو مز
يتبع:
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ص 03

ســـيـــاقـــات

يد من الخيار الروسي التحليل: المجلس العسكري في مالي نحو مز
يتبع:

يشـكل االنسـحاب الغربـي بهـذه الوتيـرة المتسـارعة فرصـة كبيـرة لروسـيا لتعزيـز نفوذهـا يشـكل االنسـحاب الغربـي بهـذه الوتيـرة المتسـارعة فرصـة كبيـرة لروسـيا لتعزيـز نفوذهـا 
العسـكري واألمنـي، ليـس فقـط فـي مالـي، ولكـن منطقتـي السـاحل وغـرب أفريقيـا عمومـا، العسـكري واألمنـي، ليـس فقـط فـي مالـي، ولكـن منطقتـي السـاحل وغـرب أفريقيـا عمومـا، 
حيـث تسـعى موسـكو عبـر مرتزقـة فاغنـر التموقـع في المنطقـة من جديد، مسـتغلة من أجل حيـث تسـعى موسـكو عبـر مرتزقـة فاغنـر التموقـع في المنطقـة من جديد، مسـتغلة من أجل 
ذلـك االنقابـات العسـكرية وانتشـار الجماعـات المسـلحة وتراجـع نفـوذ الـدول األوروبيـة، وهـي ذلـك االنقابـات العسـكرية وانتشـار الجماعـات المسـلحة وتراجـع نفـوذ الـدول األوروبيـة، وهـي 
عوامـل باتـت مواتيـة فـي مالـي التـي يجـد مجلسـها العسـكري نفسـه تحـت ضغـوط غربيـة عوامـل باتـت مواتيـة فـي مالـي التـي يجـد مجلسـها العسـكري نفسـه تحـت ضغـوط غربيـة 

وإقليميـة متزايـدة، تدفعـه لزيـادة االعتمـاد األمنـي علـى روسـيا.وإقليميـة متزايـدة، تدفعـه لزيـادة االعتمـاد األمنـي علـى روسـيا.
لكـّن االسـتعانة بقـوات فاغنـر لـن ينهـي مـا فشـلت فيـه قـوات مهمـة “برخـان” و “تاكوبـا” لكـّن االسـتعانة بقـوات فاغنـر لـن ينهـي مـا فشـلت فيـه قـوات مهمـة “برخـان” و “تاكوبـا” 
على مدار على مدار 99 سـنوات؛ خاصة وأن االسـتنزاف الروسـي في أوكرانيا يحد من قدرتها على توسـيع  سـنوات؛ خاصة وأن االسـتنزاف الروسـي في أوكرانيا يحد من قدرتها على توسـيع 
تواجدها العسكري خارج الباد، وهو ما يظهر بالفعل منذ فبراير/شباط الماضي في تواجدها العسكري خارج الباد، وهو ما يظهر بالفعل منذ فبراير/شباط الماضي في عمليات عمليات 
سـحب مقاتلـي فاغنـر سـحب مقاتلـي فاغنـر مـن مناطـق فـي أفريقيا مثـل ليبيا وجمهوريـة أفريقيا الوسـطى، لتلبية مـن مناطـق فـي أفريقيا مثـل ليبيا وجمهوريـة أفريقيا الوسـطى، لتلبية 
حاجـة العمليـات العسـكرية فـي أوكرانيـا، وهـو الموقـع الذي ولـدت فيها أصا هـذه المجموعة حاجـة العمليـات العسـكرية فـي أوكرانيـا، وهـو الموقـع الذي ولـدت فيها أصا هـذه المجموعة 

عـام عـام 20142014 فـي إقليم دونباس. فـي إقليم دونباس.

الخالصة

وبالتزامن مع موجة االنسـحابات هذه، قرر المجلس العسـكري في مالي، في مايو الماضي، وبالتزامن مع موجة االنسـحابات هذه، قرر المجلس العسـكري في مالي، في مايو الماضي، 
االنسـحاب مـن جميـع هيئـات مجموعـة دول السـاحل الخمـس، ومنهـا القـوة المشـتركة لمكافحـة االنسـحاب مـن جميـع هيئـات مجموعـة دول السـاحل الخمـس، ومنهـا القـوة المشـتركة لمكافحـة 
اإلرهـاب، احتجاجـًا علـى رفـض توليهـا رئاسـة المجموعـة، حيـث تأخـرت اسـتضافة باماكـو لمؤتمـر اإلرهـاب، احتجاجـًا علـى رفـض توليهـا رئاسـة المجموعـة، حيـث تأخـرت اسـتضافة باماكـو لمؤتمـر 
قـادة دول المجموعـة الـذي كان مـن المفتـرض عقـده فـي فبراير/شـباط قـادة دول المجموعـة الـذي كان مـن المفتـرض عقـده فـي فبراير/شـباط 20222022 برئاسـة مالـي،  برئاسـة مالـي، 
سـبق ذلـك فـرض المجموعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا )اإليكـواس( مجموعـة مـن العقوبـات سـبق ذلـك فـرض المجموعـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا )اإليكـواس( مجموعـة مـن العقوبـات 

االقتصاديـة التـي تسـببت فـي ضغـوط قويـة علـى مالـي.االقتصاديـة التـي تسـببت فـي ضغـوط قويـة علـى مالـي.
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