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مقدمة
 )Private Security Companies( أصبحــت الشــركات األمنيــة اخلاصــة
أحــد الفواعــل الدوليــة غــري الرمسيــة، حيــث ازداد تأثريهــا يف العالقــات 
ــك  ــات، وذل ــق الصراع ــا يف مناط ــي تؤديه ــة األدوار ال ــة نتيج الدولي
بســبب ســهولة التعاقــد معهــا، بعيــدًا عــن القيــود القانونيــة احملليــة 
والتبعــات الدوليــة إلرســال اجليــوش النظاميــة لدولــة مــا. وال يقصــد 
بالشــركات األمنيــة يف هــذه الدراســة تلــك الشــركات اخلدميــة الــي 
تتــوىل تأمــن املنشــآت املدنيــة داخــل دوهلــا، أو حــى خارجهــا، وإمنا 
الشــركات املعنيــة حمــل الدراســة هــي تلــك الشــركات الــي تــؤدي 
أنشــطة مــن مهــام اجليــوش النظاميــة خــارج حــدود دوهلــا، بصــرف 
ــة  ــركات وطبيع ــك الش ــؤويل تل ــي ملس ــع الرئيس ــن الداف ــر ع النظ
ــة، ســواء كان الدافــع هــو املــال أو  العالقــات مــع اجلهــات احلكومي
ــة،  ــذ سياســاهتا اخلارجي ــات إىل االعتمــاد عليهــا يف تنفي جلــوء احلكوم

ــة. ــة والدولي اخلارجــة علــى القوانــن احمللي

ــة  ــى معرك ــنة ٢٠٠3، وح ــراق س ــي للع ــالل األمريك ــذ االحت من
ــركات  ــن الش ــد م ــرز دور العدي ــس ٢٠٢٠، ب ــة طرابل ــة الليبي العاصم
األمنيــة اخلاصــة يف دول املنطقــة العربيــة، وكان مــن أبرزهــا شــركتان، 
ــر« يف  ــالك ووت ــي »ب ــة وه ــدة األمريكي ــات املتح ــع الوالي األوىل تتب
ــان،  ــوق اإلنس ــا حلق ــا وانتهاكاهت ــتهرت جبرائمه ــي اش ــراق، ال الع
ــيا، يف  ــى روس ــوبة عل ــر«، احملس ــركة ١ »فاغن ــة أو ش ــة جمموع والثاني
ســوريا وليبيــا وغريهــا، رغــم إنــكار روســيا لوجــود عالقــة هلــا مــع 
اجملموعــة. ويف حــن أن كثــريًا مــن الدراســات والتغطيــات اإلعالميــة قد 
تناولــت شــركة »بــالك ووتــر« حــى أصبحــت غنيــة عــن التعريــف، 

١   تعرف مبجموعة فاغنر )WAGNER Group( ويطلق عليها أحيانًا شركة، كما عرفت به مثيالهتا بالدول الغربية 

الرأمسالية، وستعتمد الدراسة املصطلح األكثر تداواًل وارتباطًا هبا، وهو )جمموعة فاغنر(.
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ال تــزال املعلومــات املتعلقــة مبجموعــة »فاغنــر« حمــدودة، ومــن وجهــة 
ــة.  نظــر غربي

ولذلــك تنبــع أمهيــة الدراســة مــن فاعليــة دور الشــركات األمنيــة، 
ــا،  ــق مصاحله ــا وحتقي ــذ أجندهت ــا يف تنفي ــدول هل ــض ال ــف بع وتوظي

ــة. ــة واملعنوي ــل التكاليــف املادي بأق

ــية،  ــر« الروس ــة »فاغن ــى جمموع ــرف عل ــة إىل التع ــدف الدراس وهت
ــاحة  ــن س ــر م ــطتها يف أكث ــدت أنش ــد تصاع ــا، وق ــف هب والتعري
دوليــة، منهــا ســوريا وليبيــا وأوكرانيــا وجزيــرة القــرم، ويف كثــري من 
ــة  ــري هــذه احلال ــة؛ لتث ــكا الالتيني ــا وأمري ــدول، خصوصــًا يف إفريقي ال
كثــريًا مــن الشــكوك عــن مزاعــم روســيا بعــدم وجــود عالقــة هلــا 
مــع هــذه اجملموعــة، حيــث حتــاول الدراســة مناقشــة وتفســري التغطيــة 
ــه  ــى ب ــذي حتظ ــي ال ــم اللوجس ــليح والدع ــة التس ــية، ونوعي السياس
جمموعــة »فاغنــر«، وعالقتهــا بتوجهــات احلكومــة الروســية ومصاحلهــا.

ــكرية  ــة والعس ــركات األمني ــرة الش ــاول ظاه ــة بتن ــتهل الدراس وتس
اخلاصــة، مــن حيــث التعريــف هبــا وبأدوارهــا يف العالقــات الدوليــة، 
ووضعهــا القانــوين، وكيــف تعمــل، ومــن مث تنتقــل للتركيــز بشــكل 
ــي تعــد اهلــدف الرئيــس  ــر الروســية، ال خــاص علــى جمموعــة فاغن
ــًا يف  ــارها، خصوص ــة انتش ــها وجغرافي ــث تأسيس ــن حي ــة، م للدراس
املنطقــة العربيــة، وعالقتهــا باحلكومــة الروســية، واألدوار الــي تؤديهــا، 
ــة  ــداف السياس ــع أه ــك األدوار م ــي تل ــدى تالق ــى م ــرف عل والتع
ــة إحــدى  ــة إىل التطــرق إىل جترب ــة الروســية ومصاحلهــا، إضاف اخلارجي

ــة. ــة اخلاص ــركات األمني ــا للش ــة يف توظيفه ــدول العربي ال
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 )Private Security Companies( الشــركات األمنيــة اخلاصــة
ودورهــا يف العالقــات الدوليــة

التجــارة وامللكيــة اخلاصــة، ومــا أصبــح يعــرف بالقطــاع اخلــاص، 
ــرة  ــار ظاه ــن ازده ــور، لك ــدى العص ــى م ــة عل ــة اجتماعي متالزم
الشــركات اخلاصــة الدوليــة ارتبــط بالتطــورات الــي شــهدهتا الــدول 
ــط،  ــاف النف ــراء اكتش ــن ج ــي، م ــرن املاض ــالل الق ــات خ واجملتمع
ــص  ــة يف حص ــدول الوطني ــات ال ــركات حكوم ــك الش ــاركة تل ومش
مــن عائــدات بيــع النفــط، مســتفيدة مــن تلــك األمــوال يف توســيع 
ــة  ــات االقتصادي ــف القطاع ــى خمتل ــت عل ــي انعكس ــتثمارات، ال االس
وتطويــر البنيــة التحتيــة، وبالتأكيــد ال يعــي ذلــك حصريــة دور عائدات 
النفــط يف النهضــة االقتصاديــة، وإمنــا حموريــة دورهــا، حــى شــركات 
ــة،  ــات الدولي ــن األزم ــرية م ــدات كث ــت عائ ــالح جن ــر الس تصدي
ــى  ــي زادت إنفاقهــا عل ــدول املصــدرة للنفــط، ال وخصوصــًا مــن ال

ــي. ــات التســلح العســكري والتق قطاع

ــى حــد  ــتثمار عل ــك التطــورات، كضــرورة واس ــد تســببت تل وق
ــة،  ــع دور الدول ــة، وتراج ــركات اخلاص ــادة دور الش ــواء، يف زي س
ــذي طــال  ــف ال ــة والضع ــة الثاني ــج احلــرب العاملي ــة إىل أن نتائ إضاف
مؤسســات الــدول اخلارجــة منهــا خلقــت احلاجــة لتأســيس شــركات 
ــض  ــتخدام بع ــن اس ــاًل ع ــآت، فض ــن املنش ــة لتأم ــة خاص أمني
ــت  ــة والوق ــا يف الكيفي ــات ال ميكــن تنفيذه ــك الشــركات يف عملي تل
املناســبن، نتيجــة كوابــح القوانــن، إذ كلمــا تضاعفــت االســتثمارات 
ــزداد،  ــات ت ــى احلكوم ــة عل ــت الرقاب ــاص، كان ــاع اخل ــا القط ومن
وهــو مــا كان يعقــد قــدرة احلكومــات علــى احلصــول علــى موافقــة 
الربملانــات لتفويضهــا يف التدخــل العســكري خــارج حدودهــا. إضافــة 
إىل أن التطــورات الــي طــرأت علــى منــط احليــاة جعلــت احلكومــات 



7

مجموعة فاغنر وروسيا | متالزمتا اإلنكار والتوظيف

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تتنــازل عــن بعــض وظائفهــا رغبــة منهــا يف التخفــف مــن مســؤوليتها 
التنفيذيــة واالكتفــاء بــاإلدارة، والتركيــز علــى الوظائــف الرئيســية، بداًل 
عــن االنشــغال يف تقــدمي اخلدمــات الروتينيــة، وهــي فلســفة ســادت 
يف الــدول واجملتمعــات الغربيــة، قبــل أن يلحــق هبــا كثــري مــن النظــم 
ــن دور  ــد م ــف وحت ــر األدوار والوظائ ــت حتتك ــي كان ــيوعية ال الش

القطــاع اخلــاص.

تعــرف الشــركات العســكرية واألمنيــة اخلاصــة بأهنــا »منظمــة تنشــأ 
ــور-  ــاس مأج ــى أس ــدم- عل ــرف لتق ــة ط ــريع دول ــتنادًا إىل تش اس
خدمــات عســكرية أو أمنيــة، مــن خــالل أشــخاص طبيعيــن أو كيانات 
قانونيــة تعمــل وفــق ترخيــص خــاص، وتشــمل اخلدمــات العســكرية 
إىل اخلدمــات املتعلقــة باألعمــال العســكرية، مبــا فيهــا العمليــات القتالية 
والتخطيــط االســتراتيجي واالســتخبارات والدعــم اللوجســي والتدريــب 
ــة  ــمل احلراس ــة فتش ــات األمني ــا اخلدم ــا، أم ــي وغريه ــم التق والدع
املســلحة للممتلــكات واألشــخاص، وتفعيــل تطبيــق إجــراءات األمــن 
واملعلوماتيــة، والنشــاطات األخــرى املتضمنــة اســتخدام وســائل تقنيــة 
ليســت ضــارة باألشــخاص والبيئــة؛ بغــرض محايــة املصــاحل واحلقــوق 

املشــروعة لعمالئهــم«٢.

ومثــة فــرق كبــري مــن الناحيــة القانونيــة والوظيفيــة بــن الشــركات 
األمنيــة اخلاصــة الــي تعمــل داخــل حــدود دوهلــا وحــى خارجهــا، 
ــن  ــا يف تأم ــز دوره ــادة يترك ــي ع ــذة، وال ــن الناف ــًا للقوان وفق
ــية  ــة السياس ــخصيات املهم ــة الش ــة أو محاي ــق احليوي ــآت واملراف املنش
ــارج  ــط خ ــي تنش ــة ال ــة اخلاص ــركات األمني ــن الش ــة، وب والتجاري
حــدود دوهلــا والي قــد يكــون املنتســبون إليهــا متعــددي اجلنســيات؛ 

٢   صباح بالة، الشركات األمنية اخلاصة - Private Security Companies، املوسوعة السياسية، )د.ت(، 

https://cutt.us/YbZQp .تاريخ االطالع: ٢٨ يوليو/متوز ٢٠٢٠
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فهــذه الشــركات تعمــل عــادة بتحلــل مــن الرقابــة القانونيــة، حــى 
مــع حماولــة تقنينهــا؛ وذلــك نتيجــة لطبيعــة املهــام الــي تقــوم هبــا، 
ــك  ــع تل ــد م ــي تتعاق ــات ال ــات أو اجله ــا احلكوم ــد فيه ــي جت وال
الشــركات حتديــات قانونيــة، وتبعــات سياســية واجتماعيــة، وكذلــك 
كلفــًا اقتصاديــة عاليــة يف حــال نفذهتــا القــوات املســلحة واملؤسســات 

األمنيــة الرمسيــة التابعــة هلــا بشــكل مباشــر.

وتفــرق بعــض التعريفــات بــن الشــركات العســكرية اخلاصــة واملرتزقة 
وفقــًا لعــدة معايــري، حيــث تعــرف املرتزقــة بأهنم أفــراد يشــاركون يف 
ــوع آخــر،  ــن ن ــادي م ــح م ــال أو أي رب ــل امل ــي مقاب صــراع أجن
كمــا أنّهــم ال يتحركــون بدوافــع مــن قبيــل اإلثنيــة، واأليديولوجيّــة، 
والديانــة، أو التوجهــات السياســية، وال يربطهــم بالطــرف الــذي حياربون 
نيابــة عنــه أكثــر مــن الربــح، وال جتمعهــم عالقــة مواطنــة بالدولــة 

املشــاركة علــى املســرح العمليّــايّت3.

فاملرتــزق يقاتــل يف املقــام األول بغــرض التربــح ال ألغــراض سياســية، 
ــا  ــًا م ــها، وغالب ــرب نفس ــرة احل ــدم فك ــة ق ــة قدمي ــذه الوظيف وه
ــل  ــخ. ويقاب ــة يف التاري ــدم وظيف ــاين أق ــا ث ــى أهن ــا عل ــار إليه يُش
كلمــة مرتزقــة باللغــة اإلجنليزيــة )mercenary(، وهــي لفظــة مشــتقة 
مــن الكلمــة الالتينيــة )merces( )الــي تعــي »األجــور« أو »املقابل«(؛ 

وهــي حتمــل يف طيــات معانيهــا اليــوم الغــدر واخليانــة والقتــل٤.

3   خمابرات روسية أم شركة خاصة؟.. حقيقة مقاتلي »فاغنر« الذين يقاتلون يف ليبيا وسوراي، ترمجة فرح عصام، 

اجلزيرة نت )ميدان(، )٢٨ مايو/أيار ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٤ أغسطس/آب ٢٠٢٠. 
 https://cutt.ly/٠dE7RcD

٤   شون ماكفيت، املرتزقة اجلدد.. اجليوش اخلاصة وما تعنيه للنظام الدويل، ترمجة إبراهيم البيلي حمروس وأمحد 

مكي زيدان، مراجعة حممد زيدان، مركز الفكر االستراتيجي للدراسات، ط١، ٢٠١٦، ص ٥٨.

https://cutt.ly/0dE7RcD
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ــة  ــور املرتزق ــام ١٨٩٩، ص ــذ ع ــدويل، من ــون ال ــدَّ القان ــد ع وق
ــري  ــاًل غ ــد- عم ــب أو التجني ــتخدام أو التدري ــواء االس ــة -س كاف
ــواد مــن )٢٩-3١(  مشــروع، مهمــا كان اهلــدف منهــا، وال ســيما امل
مــن اتفاقيــي الهــاي لعامــي ١٩٠7/١٨٩٩ بشــأن قوانــن احلــرب الربيــة 
وأعرافهــا، واملــادة )٥( مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، واملــادة )٤٦( مــن 
الربوتوكــول اإلضــايف األول لعــام ١٩77 التفاقيــات جنيــف األربــع لعــام 
١٩٤٩، وكذلــك االتفاقيــة الدوليــة ملناهضــة جتنيــد املرتزقة واســتخدامهم 

ومتويلهــم وتدريبهــم، الصــادرة عــن األمــم املتحــدة، وقــد صــدرت 
عــدة قــرارات عــن األمــم املتحــدة حتــرم عمــل املرتزقــة وجترمــه يف 
ــن  ــة م ــة جرمي ــل املرتزق ــدويل عم ــع ال ــدَّ اجملتم ــة، وع ــوره كاف ص

ــدويل٥. ــم ذات االختصــاص ال اجلرائ

والشــركات العســكرية اخلاصّــة هــي كيانــات رحبيــة قانونيــة، تُوفِّر 
ــة  ــلحة الرمسي ــوات املس ــادة إىل الق ــوَكل يف الع ــن أن تُ ــات ميك خدم
لبلــد مــا، ويتــراوح عمــل هــذه الشــركات بــن حتليــل املعلومــات 
ــة  ــات الوقائي ــكات واخلدم ــارات والتكتي ــري االستش ــتخبارية، وتوف االس
واحلمائيــة، لكــن مثــة العديــد مــن األمثلــة حلــاالت صــراع مُســلَّح 
تدخلــت فيهــا الشــركات العســكرية اخلاصــة بشــكل مباشــر، بالنيابــة 
عــن ســلطة شــرعية لدولــة مــن الــدول، بشــروط وبنــود يُحدِّدهــا 

عقــد بــن الطرفــن٦.

ــام ١٩٤٩  ــة لع ــف الثالث ــة جني ــوارد يف اتفاقي ــل ال ــف املقات وتعري
معقــد للغايــة أيضــًا مبــا حيــول دون تطبيقــه علــى موظفــي الشــركات 

٥   زهري مجعة املالكي، دور الشركات األمنية اخلاصة يف نزاعات منطقة الشرق األوسط، مركز البيان للدراسات 

والتخطيط، )7 ديسمرب/كانون األول ٢٠١7(، تاريخ االطالع: ٦ أغسطس/آب ٢٠٢٠.
https://www.bayancenter.org/3٨7٩/١٢/٢٠١7/ 

٦   خمابرات روسية أم شركة خاصة؟، اجلزيرة نت، مرجع سابق. 

https://www.bayancenter.org/2017/12/3879/
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العســكرية اخلاصــة؛ نظــرًا ألنــه يشــترط توفــر معايــري نصــت عليهــا 
املــادة ٤.أ.٢ يف أعضــاء املليشــيات أو غريهــا مــن الوحــدات املتطوعــة 

الذيــن ينتمــون إىل أحــد أطــراف النــزاع7:

١-   أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.

٢-   أن تكون هلا شارة حمددة ميكن متييزها هبا من بعد.

3-   أن حتمل األسلحة جهرًا.

يف الوقــت الراهــن أصبحــت هــذه الشــركات أكثــر حــذرًا، ومل تعــد 
تتبــع أســلوب الرجــل اخلــارق، لكنهــا أصبحــت يف الوقــت ذاتــه أكثر 
نشــاطًا مــن قبــل. يف هــذا الســياق يقــول أســتاذ العلــوم السياســية 
فلوريــان فلورســهامير: »مــن أهــم خدمــات هــذه الشــركات األمنيــة 
هــو محايــة املمتلــكات واألفــراد، ال ســيما يف مناطــق احلــروب، وكذلك 
ــس  ــتجواب والتجس ــالل االس ــن خ ــات م ــى املعلوم ــول عل احلص
بالطــرق الكالســيكية املعروفــة، إضافــة إىل ذلــك تقــوم هذه الشــركات 
باالســتطالع اجلــوي إذا مــا توفــرت هلــا اإلمكانيــات املالئمــة لذلــك. 

لكــن األهم هنــا هــو قيامهــا بتدريــب عناصــر حكوميــة«٨.

املالحــظ وجــود تداخــل بــن عمــل املرتزقــة وهــذه الشــركات الي 
مل تلتــزم حبــدود اإلطــار القانــوين لعملهــا، نتيجــة حــدوث تطــور يف 
ــدول  ــاد ال ــادة اعتم ــادي املباشــر، وزي ــع امل ــا، جتــاوزت الداف أجندهت
ــية  ــة والسياس ــات األمني ــف التداعي ــا، لضع ــا يف إدارة صراعاهت عليه

7   شركات عسكرية خاصة، القاموس العملي للقانون اإلنساين، )د.ت(، تاريخ االطالع: ٤ أغسطس/آب 

https://cutt.us/RZE٠3 .٢٠٢٠

٨   الشركات األمنية اخلاصة.. أدوار تتجاوز اجليوش احلكومية، موقع DW، )٩ مايو/أيار ٢٠١٥(، تاريخ 

https://cutt.us/usstM .االطالع: ٤ أغسطس/آب ٢٠٢٠



11

مجموعة فاغنر وروسيا | متالزمتا اإلنكار والتوظيف

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ــى توظيفهــا. ــة عل ــة املترتب والقانوني

أتثري متبادل.. احلكومات والشركات األمنية اخلاصة
ــة  ــة اخلاص ــركات األمني ــات والش ــن احلكوم ــات ب ــل العالق تتفاع
ــا  ــات أصحاهب ــركات وعالق ــك الش ــيس تل ــة تأس ــى طبيع ــاء عل بن
مــع حكوماهتــم وخلفياهتــم ودوافعهــم، إضافــة إىل املهــام املوكلــة لتلك 
الشــركات، وميكــن مقاربــة منــو الشــركات األمنيــة اخلاصــة وعالقاهتــا 
مــع احلكومــات وأدوارهــا يف ثــالث حمطــات، حيــث عــادة مــا تكون 
بدايــة عمــل الشــركات يف مرحلتهــا األوىل )التأســيس( مرتبطــة بضبــاط 
عســكرين ومســؤولن حكوميــن ســابقن وعلــى عالقــة مــع حكومات 
بلــد تأسيســها، وبالتقــاء املصــاحل املشــتركة، حيــث يهــدف الضبــاط 
واملســؤولون الســابقون- املتقاعــدون- إىل اســتمرار نشــاطهم وتوظيــف 
ــادة مصــادر دخلهــم، فيمــا تعمــل احلكومــات علــى  إمكانياهتــم وزي
ــات  ــن التبع ــة م ــك الشــركات، متخفف ــا بواســطة تل ــق مصاحله حتقي
ــى  ــر« عل ــالك ووت ــد تأســيس شــركة »ب ــية، ويع ــة والسياس القانوني
يــد الضابــط الســابق يف القــوات البحريــة اخلاصــة »املارينــز«، إريــك 

برنــس، أمنوذجــًا.

ــي  ــة مالك ــادرة ملصلح ــون املب ــات إىل أن تك ــور العالق ــن مث تتط وم
ــالل  ــن خ ــة، م ــة الثاني ــا املرحل ــن اعتباره ــة، وميك ــركات األمني الش
اســتقطاهبم للمســؤولن احلكوميــن للحصــول علــى عــروض مشــاريع 
ــة  ــن جه ــؤولن، وم ــك املس ــة ألولئ ــب مالي ــل نس ــركاهتم مقاب لش
ــوال جــددًا،  ــك الشــركات أصحــاب رؤوس أم أخــرى تســتقطب تل
ــذه  ــلحة. ويف ه ــاج األس ــركات إنت ــل ش ــبيهة بعم ــة ش ــي حال وه
املرحلــة قــد تتعمــق عالقــات وعمــل الشــركات األمنيــة اخلاصــة مــع 
اجلهــات ذات العالقــة، وتنفتــح أكثــر علــى عمــالء جــدد، متجــاوزة 
حصريــة عالقاهتــا الســابقة مــع حكوماهتــا، فتشــرع الشــركات يف هذه 
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املرحلــة يف توقيــع عقــود وصفقــات مــع حكومــات وجهــات أجنبيــة، 
ويــزداد الدافــع املــايل عــن دافــع اإليديولوجيــا يف هــذه املرحلــة.

ــري  ــركات إىل تغي ــض الش ــا بع ــر فيه ــة فتضط ــة الثالث ــا املرحل أم
هويتهــا، وخاصــة امسهــا، يف حماولــة للتخلــص مــن تبعــات االنتهــاكات 
الــي مارســتها يف مياديــن عملهــا، املتمثلــة يف العقوبــات الــي فرضــت 
ــة إىل التشــوهات الــي طالــت مسعــة  عليهــا وعلــى مســؤوليها، إضاف
الشــركة، وحــدت مــن فرصهــا يف احلصــول على عقــود جديــدة. ومن 
جهــة أخــرى ينتقــل النــوع اآلخر مــن هــذه الشــركات لالســتثمار يف 
جمــاالت إضافيــة؛ مثــل وســائل اإلعــالم، ودعــم مؤسســات العالقــات، 
وحتســن الصــورة، وحــى اللوبيــات، هبــدف زيــادة مواردهــا والفــوز 
ــي  ــالت ال ــة احلم ــى مقاوم ــا عل ــادة قدرهت ــات، وزي ــود الصفق بعق
تشــن عليهــا، واألهــم لتحقيــق أهــداف العمــالء يف مياديــن السياســة 
واإلعــالم، كمــا ســنرى يف جتربــة جمموعــة »فاغنــر«، كنمــوذج لكثــري 

مــن الشــركات األمنيــة اخلاصــة.
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الشركات األمنية يف املنطقة العربية
ــا  ــة يف جعله ــة العربي ــز للمنطق ــتراتيجي املتمي ــع اجليوس تســبب املوق
مركــز جــذب الســتراتيجيات الــدول الكــربى واإلقليميــة، وجعــل دول 
املنطقــة يف موضــع اســتهداف، حيــث تســعى هــذه الــدول القويــة إىل 
ــرايف  ــة جماهلــا اجلغ ــة أو التحكــم فيهــا، ومراقب ــى املنطق االســتيالء عل
ــوارد  ــى م ــيطرة عل ــان الس ــًا، لضم ــًا وفضائي ــًا وحبري ــوي؛ بري احلي
املنطقــة، ومنــع أو تقليــل فــرص الــدول املتنافســة معهــا من االســتفادة 
مــن تلــك املــوارد، وهتــدف الــدول القويــة إىل احلفــاظ علــى محايتهــا 
ــم  ــري يف أي نظ ــة إىل التأث ــة٩، إضاف ــا الدفاعي ــم قوهت ــة أو لتعظي األمني

سياســية تســعى الســتقالل قرارهــا الوطــي ومحايــة ســيادة دوهلــا.

مل تكتــفِ الــدول بقواعــد قواهتــا العســكرية املوجــودة يف العديــد من 
الــدول العربيــة، الــي يســتقبل بعضهــا العديــد مــن القــوات املتعــددة 
اجلنســيات، وخاصــة دول اخلليــج العــريب وســوريا وليبيــا، بــل عمــدت 
الــدول الكــربى واإلقليميــة فــوق ذلــك إىل اســتقطاب املرتزقــة للقتــال 
ــا  ــة، وأبرزه ــدول العربي ــض ال ــرة يف بع ــراع املنتش ــاحات الص يف س

العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا.

وقــد كانــت الصدمــة األكثــر تأثــريًا الــي شــهدهتا املنطقــة العربيــة 
ــن الســجون  ــي ســببتها الصــور املســربة م ــامل بأســره، هــي ال والع
ــد  ــة بع ــر األمريكي ــالك ووت ــركة ب ــة ش ــات مرتزق ــة، وممارس العراقي

ــراق ســنة ٢٠٠3.  ــالل األمريكــي للع االحت

ــدول  ــض ال ــهدته بع ــذي ش ــريب ال ــع الع ــن الربي ــج ع ــد نت وق
العربيــة، ومــا أعقبــه مــن الثــورة املضــادة، تكاثــر اجلماعات املســلحة 

٩   مطهر الصفاري وآخرون، العرب.. التفتيت الذايت- دراسة يف بواعث الصراعات ومساراهتا املستقبلية، 

مركز الفكر االستراتيجي للدراسات، ط١، ٢٠١٩، ص ٨٩.
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وزيــادة أدوارهــا علــى حســاب مؤسســات الدولــة الوطنيــة، وحتولــت 
بعــض الــدول إىل ســاحات صراعــات يســتجلب إليهــا املرتزقــة مــن 
أكثــر مــن دولــة. وســنكتفي هنــا باإلشــارة إىل مــا قامــت بــه أكثــر 
دولتــن يف املنطقــة جلبــًا ومتويــاًل للمرتزقــة يف أكثــر مــن دولــة عربية؛ 

ومهــا إيــران واإلمــارات.

وبينمــا بــرز منــوذج دولــة اإلمــارات واضحًا- كمــا ســنرى الحقًا- 
يف التعامــل مــع الشــركات األمنيــة اخلاصــة، جــاء النمــوذج اإليــراين 
ــم إىل  ــن ونقله ــع املقاتل ــة لتجمي ــري الرمسي ــة غ ــن الصف ــًا ب متزاوج
ســاحات املعــارك خــارج دوهلــم، وبــن توظيــف الدافــع اإليديولوجــي 
للمقاتلــن لكوهنــم شــيعة، واســتغالل الدافــع املــايل هلــم لكــون كثــري 
منهــم ينحــدرون مــن جمتمعــات حمــدودة الدخــل، وخاصــة األفغانيــن 
والباكســتانين، رغــم املفارقــة الــي تبــدو بــن مــا تقــوم بــه إيــران 
ــل،  ــمات العم ــة، فس ــة اخلاص ــركات األمني ــل الش ــوريا وعم يف س
وحــى الدوافــع، تتشــابه، مــع اإلقــرار بتفــاوت نســبها بــن األعضــاء 
ــرى  ــا وأخ ــه اإليديولوجي ــب علي ــا تغل ــال، فبعضه ــن يف القت املنخرط

املــال. 

فإيــران الــي تنتهــج وتفضــل التعامــل مــع اجلماعــات املســلحة على 
حســاب العالقــات الطبيعيــة مــع دول املنطقــة، مل تكتفِ بإرســال قوات 
احلــرس الثــوري، ويف مقدمتهــا فيلــق القــدس، إىل ســوريا والعــراق، بل 
ــواء  ــرف بل ــن أفغانســتان وباكســتان تع ــيعية م ــت مبليشــيات ش دفع
»فاطميــون« ولــواء »زينبيــون«؛ للقتــال إىل جانــب نظام بشــار األســد 
يف ســوريا، فضــاًل عــن مليشــيا احلشــد الشــعي العراقــي وحــزب اهلل 

 . ين للبنا ا

ــرباء  ــن وخ ــال مقاتل ــلحة وإرس ــب األس ــران بتهري ــم إي وتُته
ــة  ــع مجاع ــال م ــن للقت ــوري إىل اليم ــرس الث ــن احل ــكرين م عس
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ــة  احلوثــي املتمــردة، وقــد وضعــت الواليــات املتحــدة مكافــآت مالي
ــة  ــادات العســكرية واملخابراتي ــض القي ــن بع ــات ع ــديل مبعلوم ــن ي مل

ــن١٠. ــودة يف اليم ــة املوج اإليراني

وتســتخدم إيــران بعــض األســاليب التجاريــة الــي متارســها اجملتمعات 
احملليــة، وخاصــة الصياديــن وســائقي شــاحنات نقــل املــواد التجاريــة، 

يف هتريــب األســلحة واألفــراد.

اخلاصــة  األمنيــة  الشــركات  مــع  املتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  جتربــة 
واملرتزقــة

مل يعــد اســتخدام الشــركات األمنيــة اخلاصــة حكــرًا علــى الــدول 
الكــربى، فقــد انتقلــت هــذه امليــزة االســتغاللية التوظيفيــة للشــركات 
األمنيــة اخلاصــة إىل بعــض الــدول اإلقليميــة حديثــة الفاعليــة يف املشــهد 
اإلقليمــي )اإلمــارات العربيــة املتحــدة أمنوذجــًا(، مســنودة بفائــض مايل 
ورغبــة بتوســعة نفوذهــا، فباعتمادهــا علــى تلــك الشــركات األمنيــة 
واملرتزقــة، حتــاول تعويــض عجزهــا البشــري وانعكاســه علــى حمدوديــة 
ــد  ــى التجني ــد عل ــت تعتم ــد أن كان ــة، بع ــكرية واألمني ــا العس قواهت
املباشــر يف جيشــها مــن جنســيات أخــرى، وهــي حالــة مســتمرة لكنها 
تقلصــت، فقــد باتــت تعتمــد تلــك الــدول علــى الشــركات وتوظيف 
ــذ بعــض املهــام الــي  ــة هلــا تنفي املرتزقــة يف مناطــق تدخلهــا، موكل
ــال  ــة يف اغتي ــان، املتمثل ــوق اإلنس ــدويل وحق ــون ال ــك القان تنته
شــخصيات فاعلــة يف جمتمعاهتــا احملليــة، تــرى دولــة اإلمــارات يف تلــك 

١٠   أعلنت وزارة اخلارجية األمريكية مكافأة قدرها ١٥ مليون دوالر ملن يُديل مبعلومات عن قائد يف قوات احلرس 

اإليراين الثوري املقيم يف اليمن.

موقع عريب بوست، أمريكا ترصد ١٥ مليون دوالر مقابل معلومات عن إيراين مشتبه به يف قتل ٥ من جنودها، )٦ 

 https://cutt.us/rPPvJ .ديسمرب/كانون األول ٢٠١٩(، تاريخ االطالع: ٨ أغسطس/آب ٢٠٢٠
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ــل  ــًا يعرق ــا حتدي ــي هل ــي تنتم ــية ال ــات السياس ــخصيات والكيان الش
تنفيــذ سياســاهتا ومصاحلهــا املفترضــة، حــى ولــو مل تكــن شــرعية.

ــع  ــل م ــة يف التعام ــة العربي ــة األوىل يف املنطق ــارات الدول ــد اإلم وتع
الشــركات الدوليــة للتجنيــد خــارج نطــاق املؤسســات الدوليــة١١، فقــد 
شــكلت أول جمموعــة مــن املرتزقــة يف ٢٠١١ مبوجــب تعاقــد بلغــت قيمته 
اإلمجاليــة ٥٢٩ مليــون دوالر أمريكــي، حيــث جلبت ٨٠٠ مــن الكولومبين 
ــن  ــة م ــى درجــة عالي ــم معســكرًا عل بشــكل ســري، وأنشــأت هل

ــي. ــارج أبو ظ ــد خ ــة زاي ــراء مدين ــرية يف صح الس

ــة  ــوات اجلوي ــن الق ــى م ــن قدام ــارات حمارب ــد اســتقدمت اإلم وق
اخلاصــة الربيطانيــة، والفيلــق الفرنســي اخلارجــي، لتنفيــذ دورات تدريبية 
هلــؤالء املرتزقــة، واجتذبــت اإلمــارات مــن أجــل ذلــك بعــض املدربن 
ــتان  ــرب يف أفغانس ــاركوا يف احل ــن ش ــة الذي ــب الرفيع ــن ذوي الرت م

والعــراق، مبتوســط رواتــب يفــوق ٢٠٠ ألــف دوالر ســنويًا١٢.

أكــدت كل مــن نيويــورك تاميــز واإليكونوميســت، يف نوفمرب/تشــرين 
الثــاين ٢٠١٥، نشــر اإلمــارات لقــوة مرتزقــة يف اليمــن، وقــد تشــكلت 
تلــك القــوة مــن ٤٥٠ مقاتــاًل، معظمهــم مــن الكولومبيــن، إىل جانــب 
بعــض املرتزقــة مــن دول أخــرى، منهــا بنمــا وتشــيلي والســلفادور، 
حيــث وُظِّــف حــوايل ١٠٠ ســلفادوري كمرتزقــة باليمــن عــن طريــق 
الشــركة األمريكيــة العمالقــة »نورثــروب جرومــان« كمقــاول متعاقــد 
مــن الباطــن. كمــا تؤكــد الكاتبــة لــورا كارلســن- حبســب مصــدر 
ــن،  ــيكين يف اليم ــة مكس ــف مرتزق ــلفادور- توظي ــاع الس ــوزارة دف ب

١١   مطهر الصفاري وآخرون، العرب.. التفتيت الذايت، مرجع سابق، ص ١٠١.

١٢   هشام كمال، اإلمارات وشبكات املرتزقة، العاصمة للدراسات السياسية واجملتمعية، )7 مارس/آذار ٢٠٢٠(، 

https://cutt.us/vGURX .تاريخ االطالع: ٢ سبتمرب/أيلول ٢٠٢٠
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أغفلهــم تقريــر نيويــورك تاميــز١3.

وقــد نشــر موقــع »بــز فييــد نيــوز« األمريكــي حتقيقــًا اســتقصائيًا 
عــن تعاقــد دولــة اإلمــارات مــع مرتزقــة أمريكيــن لتشــكيل خليــة 
إلدارة عمليــات اغتيــال يف اليمــن ضــد كــوادر حــزب التجمــع اليمــي 
ــة  ــن( والعاصم ــوب اليم ــدن )جن ــة ع ــة يف مدين ــالح، وخاص لإلص

املؤقتــة للبــالد.

واســتند الصحفــي االســتقصائي أرام راســتون )Aram Roston(، منفــذ 
التحقيــق، إىل إجــراء مقابلــة مــع قائــد فريــق املرتزقــة، ونشــر فيديــو 
ــس  ــتهدف رئي ــت تس ــلة كان ــال فاش ــة اغتي ــرة حملاول ــورًا بطائ مص
حــزب اإلصــالح يف عــدن، إنصــاف مايــو، يف ٢٩ ديســمرب/كانون األول 
٢٠١٥، وهــي إحــدى العمليات الــي نفذها املرتزقــة الذين يعملون حلســاب 

شــركة أمريكيــة اســتأجرهتا اإلمــارات١٤.

https://cutt.us/vGURX .١3   هشام كمال، اإلمارات وشبكات املرتزقة، مرجع سابق

١٤  »مين شباب نت« ينشر الرتمجة الكاملة لتحقيق استقصائي أمريكي يكشف تعاقد اإلمارات مع مرتزقة 

أمريكيني لتنفيذ اغتياالت يف اليمن، ترمجة أبو بكر الفقيه، ١7 أكتوبر/تشرين األول ٢٠١٨.
 https://cutt.us/HT3K٥ 

Aram Roston, A Middle East Monarchy Hired American Ex-Soldiers To Kill Its Political 

Enemies. This Could Be The Future Of War. October ١٦, ٢٠١٨. https://٠i.is/7jFq 

https://0i.is/7jFq
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جمموعة “فاغنر” 
عُرفــت الشــركات اخلاصــة، بنوعيهــا املــدين والعســكري، يف النظــم 
ــيوعية  ــات الش ــم ذات اخللفي ــة للنظ ــرة حديث ــد ظاه ــة، وتع الرأمسالي
واالشــتراكية، ومــع  إدراك التغــريات الكبــرية الــي طــرأت علــى تلــك 
النظــم مــن حيــث النظريــة واملمارســة وتطبيقــات الرأمساليــة يف اجملــال 
ــك  ــة- يف تل ــكرية اخلاص ــركات العس ــرة الش ــادي، إال أن ظاه االقتص
ــن  ــى تكوي ــة عل ــة للدول ــات األمني ــيطرة املؤسس ــة بس ــم املعروف النظ
الشــركات األمنيــة اخلاصــة- يــكاد يكــون هنــاك اســتحالة أو صعوبــة 
ــرة  ــة مباش ــات عالق ــون للحكوم ــتها دون أن يك ــها وممارس يف تأسيس
معهــا، خاصــة يف أدوارهــا خــارج حدودهــا، لذلــك يثــار كثــري مــن 
ــات الشــمولية  ــن احلكوم ــا وب ــة بينه ــاب العالق الشــكوك حــول غي
ــي  ــات ال ــتحضرنا اإلمكاني ــا اس ــًا إذا م ــيا(، خصوص ــوذج روس )من
تســتخدمها هــذه الشــركات، ويف طليعتهــا جمموعــة »فاغنــر« الروســية 

موضــوع الدراســة.

وقــد انتظــم بســرعة يف روســيا مــا بعــد االحتــاد الســوفييي ســوق 
ــخصين  ــراس الش ــطة احل ــول أنش ــدور ح ــذي ي ــاص ال ــن اخل األم
ــي تقــدم خدمــات  واحلراســة. أمــا الشــركات العســكرية اخلاصــة ال
ــب،  ــن والتدري ــام والتكوي ــة األلغ ــة يف املناطــق احلساســة، وإزال احلماي
فقــد ظهــرت فيمــا بعــد مــع هنايــة عــام ٢٠٠٠. وقــد تزامــن تطــور 
ــن  ــد م ــام متزاي ــع اهتم ــيا م ــة يف روس ــكرية اخلاص ــركات العس الش

ــرة١٥. ــذه الظاه ــتراتيجي الروســي هب ــع االس ــرف اجملتم ط

١٥  إميانويل دريفوس، الشركات العسكرية الروسية... كم فرقة تعّد جمموعة »فاغنر«؟، موقع العريب اجلديد، 

نشر بالتزامن مع https://orientxxi.info/ar، )٢٤ أبريل/نيسان ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢٥ أغسطس/آب 

https://cutt.us/WnvCa  .٢٠٢٠

https://orientxxi.info/ar
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سُــجَِّلت الشــركات العســكرية الروســية- وهــي تقــارب الـــ٢٠- 
ــأي وضــع شــرعي،  ــع ب ــة بســيطة، لكوهنــا ال تتمت كشــركات جتاري
ــوع  ــا موض ــوين هل ــار قان ــري إط ــة توف ــن أن إمكاني ــم م ــى الرغ عل
نقــاش منتظــم يف روســيا، وقــد اســتعملت هــذه الشــركات العســكرية 
ــدن، ويف  ــج ع ــة يف خلي ــفن التجاري ــة الس ــن حرك ــًا يف تأم خصوص
ــم  ــة األم ــا منظم ــا، ووّظفته ــان وليبي ــام يف البلق ــة األلغ ــات إزال عملي
ــًا فيحظــر  ــا قانون ــن يف ســورية. أم ــل الالجئ املتحــدة يف تأمــن قواف
نشــاط املرتزقــة يف روســيا، كمــا تنــصّ عليــه املــادة الـــ 3٥٩ مــن 

ــات الروســي١٦. ــون العقوب قان

التأسيس والتوظيف
ــر«،  ــة »فاغن ــيس جمموع ــخ تأس ــول تاري ــات ح ــارب املعلوم تتض
وكذلــك تبعيتهــا، فــال يعــرف علــى وجــه التحديــد مــى تأسســت، 
فريجــع بعضهــم ظهورهــا األول إىل ســنة ٢٠١3 يف ســوريا، وآخــرون إىل 

ــا. ــام ٢٠١٤ يف أوكراني ع

ــا  ــام ٢٠١3، عندم ــر« إىل ع ــيس »فاغن ــخ تأس ــد تاري ــاألول يُعي ف
شــارك الفيلــق الســاليف، وهــو فــرع مســجل يف هونــغ كونــغ جملموعة 
مــوران لألمــن- وهي شــركة روســية عســكرية خاصــة- للمــرة األوىل 
يف عمليــات عســكرية يف إطــار النــزاع الســوري. إذ ُأرســل مــا يقارب 
٢7٠ مــن أفــراد الفيلــق الســاليف، اجملنديــن أصــاًل ملراقبــة حقــول النفط 

حلســاب النظــام الســوري يف منطقــة ديــر الــزور، يف شــهر أكتوبــر/ 
تشــرين األول، لدعــم جمموعــات مواليــة للحكومــة يف مدينــة الســخنة، 

بريــف محــص، كانــت تتعــرض هلجــوم الثــوار١7.

https://cutt.us/WnvCa .١٦  املرجع السابق

https://cutt.us/WnvCa .١7  املرجع السابق
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ــاين-  ــرأي الث ــق ال ــر«- وف ــة »فاغن ــور األول جملموع ــود الظه  ويع
ــام  ــية ع ــوات الروس ــار الق ــا، مث أدّى انتش ــام ٢٠١٤ يف أوكراني إىل ع
٢٠١٥ يف ســوريا، واالفتــراض بــأّن أعــدادًا ضخمــة مــن املدنيــن الروس 

يشــاركون علــى اجلبهــات الروســية طيلــة مــدة الصــراع الســوري، إىل 
التأســيس هلالــة أســطورية تُحيــط مبجموعــة »فاغنــر«١٨.

وتعــود ملكيــة الشــركة األمنيــة الروســية األشــهر إىل رجــل األعمــال 
يفغيــي بريغوجــن١٩، املقــرب مــن الرئيــس الروســي فالدميــري بوتــن. 
ــركة  ــر ش ــه يدي ــرًا ألن ــن«، نظ ــاخ بوت ــن بـ«طب ــب بريغوج ويلق
ــن،  ــتقبال بالكرمل ــالت االس ــم حف ــت تنظ ــي كان ــورد« ال »كونك

ــة ٢٠١٦ ٢٠. ــذ هناي ــة من ــات أمريكي ــع لعقوب ــا ختض لكنه

أعضاء جمموعة “فاغنر”
 )Wagner( مــن الصعــب حتديــد مــن هــم أعضــاء جمموعــة فاغنــر
وعددهــم اإلمجــايل وقدراهتــم؛ إذ تشــري التقاريــر الصحفيــة إىل أن معظــم 
مقاتليهــا البالــغ عددهــم مــا بــن 3٦٠٠ و٥٠٠٠ مقاتــل هــم مواطنــون 
روس )معظمهــم مــن أصل روســي مــن القوقــاز(، لكــن اجملموعــة تضم 
ــض مواطــي دول أخــرى. وتســاعد الشــبكات  ــن وبع أيضــًا أوكراني
غــري الرمسيــة وعــن طريــق اإلنترنــت للمحاربــن القدامــى واجملموعــات 

https://cutt.us/bGPMr .١٨   خمابرات روسية أم شركة خاصة، اجلزيرة نت، مرجع سابق

١٩   يفغيي بريغوجن رجل أعمال مقرب من الرئيس الروسي فالدميري بوتن، حقق ثروته يف التسعينيات من وجبات 

الطعام السريع، وتنّظم شركاته- على وجه اخلصوص- املآدب واملناسبات للرئاسة الروسية. وقد وُضع على قائمة 
العقوبات األمريكية، إذ تتهمه واشنطن باملشاركة من خالل العديد من شركاته يف مناورات للتدخل يف االنتخابات 

https://cutt.us/WnvCa .الرئاسية األمريكية عام ٢٠١٦، بقصد التأثري فيها. إميانويل دريفوس، مرجع سابق

٢٠   أنس جانلي، »فاغنر« الروسية.. أخطبوط املرتزقة يف ليبيا )تقرير(، وكالة األناضول لألنباء، )٢٠ أبريل/

 https://cutt.ly/hsnLWQM .نيسان ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢7 يوليو/متوز ٢٠٢٠

https://cutt.ly/hsnLWQM
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األخــرى يف جتنيــد املرشــحن، فيذهــب املقاتلــون احملتملــون إىل قاعــدة 
فاغنــر يف جنــوب روســيا للتقييــم، ويف حــال قبوهلــم فإهنــم يتعهــدون 
ــة  ــل قابل ــرية األج ــودًا قص ــون عق ــرية، ويوقع ــى الس ــاظ عل باحلف
للتجديــد ملــدة ثالثــة أشــهر إىل ســتة. وختتلــف ســن املقاتلــن )مــن 
أوائــل العشــرينات إىل منتصــف اخلمســينات(، وبينمــا يكــون بعضهــم 
ــل  ــر أق ــم اآلخ ــإن بعضه ــاب ف ــرية لإلعج ــكرية مث ــات عس ذا خلفي

خــربة، ومــع ذلــك فيبــدو أن التدريــب حمــدود٢١.

وعلــى الرغــم مــن أنــه ليــس هنــاك دافــع واحــد لالنضمــام، فــإن 
الرواتــب املرتفعــة تعــد عامــل جــذب رئيســيًا، فأجــر القتــال أعلــى 
بعــدة مــرات مــن متوســط   األجــر الروســي، إضافــة إىل أن املقاتلــن 
ــم  ــزم بعضه ــيا، ويلت ــة روس ــن وخدم ــب الوط ــًا ح ــون أيض يعتنق
ــة واضحــة  ــدة أيديولوجي ــاك عقي ــس هن ــة الروســية، لكــن لي بالقومي

ــة ككل. ــع اجلماع تدف

ــي واإلداري  ــر« التنظيم ــة »فاغن ــكل جمموع ــق هبي ــا يتعل ــا فيم أم
ــن  ــك ع ــه، وكذل ــة عن ــة أو موثوق ــات رمسي ــاك معلوم ــس هن فلي
املرجعيــات الــي حتتكــم إليهــا إدارة اجملموعــة وعناصرهــا، وفيمــا يتعلق 
باإلمكانيــات الــي تســتخدمها اجملموعــة ال يعلــم منهــا إال بعــض مــا 
تتناقلــه وســائل اإلعــالم عــن وصــول اإلمــدادات الكبــرية إىل »فاغنــر« 
أو تغطيتهــا للخســائر الــي تتعــرض هلــا، كمــا جــرى هلــا يف ليبيــا.

ال يقتصــر متويــل وتوظيــف جمموعــة »فاغنــر« علــى احلكومة الروســية 
الــي تصــر علــى إنــكار عالقتهــا باجملموعــة، إذ تشــاركها دول أخــرى 
ــاء  وســيطة أو غــري منخرطــة بالصراعــات مباشــرة، فقــد تــرددت أنب

٢١  NATHANIEL REYNOLDS, Putin’s Not-So-Secret Mercenaries: Patronage, 

Geopolitics, and the Wagner Group, Carnegie Endowment for International Peace, 

JULY ٠٨, ٢٠١٩, seen in Aug ٢٩ ٢٠٢٠. https://٠i.is/ZOCT 

https://0i.is/ZOCT
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ــة  ــا دول ــة، منه ــة، وخصوصــًا خليجي ــهام دول عربي ــن إس ــرية ع كث
اإلمــارات، يف متويــل عناصــر اجملموعــة يف ليبيــا.

ــة  ــا مبجموع ــي عالقته ــية يف نف ــة الروس ــتمر احلكوم ــا تس وبينم
ــرية  ــنوات األخ ــر« يف الس ــرها »فاغن ــات بنش ــه اهتام ــر«، تواج »فاغن
ــش  ــل اجلي ــث قت ــوريا، حي ــا وس ــة، ويف أوكراني ــدة دول إفريقي يف ع
ــد أن  ــام ٢٠١٨، بع ــر يف ع ــي فاغن ــن مقاتل ــرات م ــي العش األمريك
هاجــم الــروس وحلفاؤهــم الســوريون منشــأة نفطيــة كانــت الواليــات 

ــا٢٢. ــع عنه ــدة تداف املتح

ــر«  ــة »فاغن ــر جمموع ــارك عناص ــباط ٢٠١٨ ش ــي 7 فرباير/ش فف
الروســية يف مهامجــة القــوات األمريكيــة يف شــرق ســوريا مــع القــوات 
املواليــة لنظــام بشــار األســد، واشــترك يف اهلجــوم حــوايل ٥٠٠ عنصر، 
ــعال  ــوم بإش ــدد اهلج ــات، وه ــن الدباب ــاًل م ــه رت ــتخدمت في واس
التوتــرات املتصاعــدة بالفعــل بــن واشــنطن وموســكو. وتســبب اهلجوم 
مبقتــل مــا بــن ٢٠٠ و3٠٠ مقاتــل مهاجــم، وانســحب اآلخــرون حتت 
ــب  ــن، حبس ــوف األمريكي ــات يف صف ــة، ودون إصاب ــات اجلوي الضرب
الروايــة األمريكيــة الــي نقلتهــا صحيفــة نيويــورك تاميــز مــن مقابالت 
ووثائــق حصلــت عليهــا كأول روايــة علنيــة لــوزارة الدفــاع األمريكيــة 
ــي  ــة ال ــارك دموي ــر املع ــن أكث ــدة م ــى األرض لواح ــون( عل )البنتاغ

واجههــا اجليــش األمريكــي يف ســوريا٢3.

٢٢  Matthew Cole, Alex Emmons, ERIK PRINCE OFFERED LETHAL SERVICES TO 

SANCTIONED RUSSIAN MERCENARY FIRM WAGNER, April ١ ٢٠٢٠3, seen in Aug ١١ ٢٠٢٠. 

https://٠i.is/ZW٦٠ 

٢3  Thomas Gibbons-Neff, How a -٤Hour Battle Between Russian Mercenaries and 

U.S. Commandos Unfolded in Syria, May ٢٤, ٢٠١٨, seen in Aug ١١ ٢٠٢٠. https://٠i.is/

boGj 

https://0i.is/ZW60
https://0i.is/boGj
https://0i.is/boGj
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ووصفـت البنتاغـون املعركـة الناريـة بأهنا دفـاع عن النفس ضـد وحدة 
من القـوات املواليـة للحكومة السـورية. وكانت الواليات املتحـدة األمريكية 

وضعـت جمموعـة »فاغنر« على قائمـة العقوبات عـام ٢٠١٨.

“فاغنر” والقوة الناعمة
تنشـط جمموعة »فاغنـر« أيضًا يف جمـال املعلومـات وحماولة توجيـه الرأي 
العـام داخل الـدول اإلفريقيـة كالدعـم اإلعالمـي والتروجيـي، وذلك من 
خـالل اسـتغالل تأثري مواقـع التواصـل االجتماعـي، حيث متتلـك فاغنر 7 
حسـابات على إنسـتغرام، و73 صفحة على فيسـبوك بلغ عـدد متابعيها أكثر 
١.7٢ مليون حسـاب. وبعـض تلك الصفحات يسـتهدف ليبيا، ويسـتهدف 

بعضهـا دواًل أخـرى مثل إفريقيـا الوسـطى والكونغو الدميقراطية ومدغشـقر 
والسـودان. وموزمبيق 

ففــي ليبيــا بــدأ نشــاط صفحــات فيســبوك يف ديســمرب/كانون األول 
٢٠١٨، ويف الســودان بــدأ يف منتصــف عــام ٢٠١٨، واســتمر بعــد اإلطاحة 

ــن يف  ــدًا املتظاهري ــة، ومُنتق ــًا للحكوم ــوى داعم بالبشــري، وجــاء احملت
بعــض األحيــان. ويف مدغشــقر بــدأ النشــاط يف فرباير/شــباط ٢٠١٩ بعــد 
تنصيــب الرئيــس اجلديــد، وداعمــًا لــه وللحكومــة، أمــا يف موزمبيــق 
ــس  ــم للرئي ــدَّم الدع ــث ق ــبتمرب/أيلول ٢٠١٩، حبي ــدأ النشــاط يف س فب

احلــايل، وهاجــم املعارضــة السياســية٢٤.

٢٤   أمحد عسكر، تنامي وجود ودور الشركات األمنية اخلاصة يف أفريقيا: شركة »فاغنر« الروسية منوذجاً، 

مركز اإلمارات للسياسات، )7 يونيو/حزيران ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢3 أغسطس/آب ٢٠٢٠. 
 https://cutt.us/a٦tdw

نقاًل عن: 
Freeman Spogli Institute for International Studies, Evidence of Russia-Linked 

Influence Operations in Africa, 3٠ October ٢٠١٩, available at. https://stanford.

io/3٦Ddtpn

https://stanford.io/36Ddtpn
https://stanford.io/36Ddtpn
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ويف ليبيــا مل تكتــفِ جمموعــة »فاغنــر« بدورهــا املعتمــد علــى القــوة 
ــًا  ــة، خصوص ــوة الناعم ــتثمرت يف أدوات الق ــا اس ــل إهن ــنة، ب اخلش

وســائل اإلعــالم.

فقــد كشــف تقريــر أعدتــه مؤسســة »دوســري« لألحبــاث، ومقرهــا 
لنــدن، أن جمموعــة »فاغنــر« أقدمــت على أنشــطة مــن قبيــل »الدخول 
يف شــراكة بقنــاة )اجلماهرييــة( تلفزيونيــة تعــود لنظــام معمــر القــذايف 
الســابق، وبــث برامــج مؤيــدة لســيف اإلســالم، جنــل معمــر القــذايف، 
وحفتــر«، إذ اســتحوذت »فاغنــر« علــى ٥٠ باملئــة مــن رأمســال قنــاة 
»اجلماهرييــة«، الــي توقفــت عــن البــث عقــب الثــورة الــي أطاحــت 

مبعمــر القــذايف، ومــن مث اســتأنفت بثهــا مــن مصــر٢٥.

ــة  ــيربانية، يف جامع ــات الس ــز السياس ــرها مرك ــة نش ــق دراس ووف
اســتانفورد األمريكيــة، تســعى جمموعــة »فاغنــر« الروســية إىل تشــكيل 
رأي عــام مؤيــد لســيف اإلســالم القــذايف، جنــل الزعيــم الليــي الراحل 

معمــر القــذايف، وحلفتــر.

كذلــك فقــد أصــدرت صحيفــة مواليــة حلفتــر، وقدمــت خدمــات 
استشــارية لقنــاة تلفزيونيــة مؤيــدة له، فضــاًل عــن إدارة حســابات تلك 
ــتندت  ــي، »واس ــل االجتماع ــع التواص ــى مواق ــة عل ــائل اإلعالمي الوس
ــطة  ــأن أنش ــا بش ــت عليه ــالت حصل ــا إىل مراس ــة يف تقريره املؤسس

»فاغنــر« يف جمــال اإلعــالم بليبيــا«.

جغرافيا احلضور والتأثري
مارســت جمموعــة »فاغنــر« أدوارًا رئيســية يف كثــري مــن الــدول، منها 
أوكرانيــا وجزيــرة القــرم وســوريا وليبيــا وفنزويــال ودول إفريقيــة، وقد 
ظهــرت جمموعــة »فاغنــر« وفقــًا لبعــض التقاريــر يف مجهوريــة إفريقيــا 

https://cutt.ly/hsnLWQM .٢٥   أنس جانلي، »فاغنر« الروسية..، مرجع سابق

https://cutt.ly/hsnLWQM
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الوســطى يف أواخــر عــام ٢٠١7 ٢٦.

وســتركز الدراســة علــى وجــود جمموعــة »فاغنــر« يف ليبيــا كنموذج، 
لكوهنــا ســاحة الصــراع األكثــر حضــورًا بــن الــدول العربيــة بعــد 

ســوريا، والــي بــرزت فيهــا »فاغنــر«.

ليبيا
ــية  ــة روس ــن خاص ــركة أم ــر« أول ش ــة »فاغن ــن جمموع مل تك
تعمــل يف ليبيــا، ففــي مــارس/آذار ٢٠١7 كشــفت وكالــة رويتــرز عــن 
ــت  ــة )آر.إس.يب(، ونقل ــى جمموع ــية تدع ــن روس ــركة أم ــود ش وج
عــن رئيســها، أوليــج كرينيتســن، أن قــوة مــن بضــع عشــرات مــن 
ــهر  ــى الش ــوا ح ــيا »عمل ــن روس ــلحن م ــن املس ــن األمني املتعاقدي
املاضــي )أبريل/نيســان ٢٠١7( يف جــزء مــن ليبيــا يســيطر عليــه القائــد 

ــر«. ــة حفت العســكري خليف

وأضــاف رئيــس الشــركة أن وجــود املتعاقديــن العســكرين ترتيــب 
جتــاري، لكــن أشــخاصًا يعملــون يف جمــال األمــن يف روســيا يؤكــدون 
ــة  ــن دون موافق ــح- م ــى األرج ــدث- عل ــا كان ليح ــك م أن ذل

ــكو٢7.  موس

وســئل أوليــج كرينيتســن٢٨ عمــا إذا كانــت املهمــة قد حصلــت على 

٢٦  Anna Borshchevskaya, Russian Moves in the Gulf and Africa Have a Common 

Goal, the Washington Institute, March ٢٨, ٢٠١٩, seen in aug ٢٦. ٢٠٢٠. https://٠i.is/

TXGv 

٢7   ماريا تسفيتكوفا، حصري – شركة أمن روسية تقول أرسلت متعاقدين مسلحني لشرق ليبيا، رويترز، )١٠ 

https://cutt.us/WY٢nمارس/آذار ٢٠١7(، تاريخ االطالع: ٦ أغسطس/آب ٢٠٢٠. ٠

٢٨   أوليج كرينيتسن، صاحب الشركة، كان ضابطًا يف سالح حرس احلدود الروسي، وعمل يف طاجيكستان على 

احلدود مع أفغانستان. )رويترز 7 مايو/ أيار ٢٠٢٠(.

https://0i.is/TXGv
https://0i.is/TXGv
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ــة مــن موســكو فقــال إن شــركته مل تعمــل مــع وزارة  مباركــة رمسي
ــية.  ــة الروس ــع وزارة اخلارجي ــاور« م ــا »تتش ــية لكنه ــاع الروس الدف
ــري  ــركة لتوف ــتأجرت الش ــي اس ــة ال ــن اجله ــاح ع ــض اإلفص ورف

ــن. املتعاقدي

ــر« العســكرية  ــة التابعــن جملموعــة »فاغن ــات مــن املرتزق يعمــل مئ
ــدة.  ــم املتح ــري لألم ــر س ــب تقري ــا، حبس ــية يف ليبي ــرية الروس الس
ــوات  ــون الق ــة يدعم ــؤالء املرتزق ــإن ه ــرب ف ــر املس ــب التقري وحبس
املواليــة للقائــد العســكري خليفــة حفتــر يف معاركهــا ضــد احلكومــة 
الــي تتخــذ مــن طرابلــس مقــرًا هلــا. وهــذه هــي املــرة األوىل الــي 
تؤكــد فيهــا األمــم املتحــدة تقاريــر عــن ضلــوع جمموعــة »فاغنــر« 
يف ليبيــا. ويقــدر التقريــر عــدد عناصــر اجملموعــة املوجوديــن يف ليبيــا 

عنصر. بـ٨٠٠-١٠٠٠ 

وورد يف التقريــر املكــون مــن ٥7 صفحــة أن عناصــر اجملموعــة يعملون 
يف ليبيــا منــذ أكتوبر/تشــرين األول عــام ٢٠١٨، ويقدمون مســاعدات فنية 
ــات العســكرية.  ــات العســكرية، ويشــاركون يف العملي إلصــالح املركب
وقــد عمــل عناصــر اجملموعــة يف وحــدات املدفعيــة والرصــد والقنــص، 
ــة، ومعظــم أعضــاء  ــات اإللكتروني ــة يف العملي ــوا مســاعدات فني وقدم
اجملموعــة مــن روســيا، لكــن بينهــم عناصــر مــن بيالروســيا ومولدوفا 

وصربيــا وأوكرانيــا، حســب التقريــر٢٩. 

وارتفعــت أعــداد املرتزقــة الــروس يف ليبيــا، حبســب تقريــر لــوزارة 
الدفــاع األمريكيــة، مــن ٢٠٠ يف ســبتمرب/أيلول ٢٠١٩، إىل مــا بــن ٨٠٠ 

٢٩   تقرير أممي مسرب: مئات املرتزقة من »فاغنر« الروسية يقاتلون يف ليبيا، موقع يب يب سي عريب، )7 مايو/ 

أيار ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢7 يوليو/متوز ٢٠٢٠. )أعد التقرير مراقبون مستقلون لصاحل جلنة العقوبات املفروضة 

https://cutt.us/QldDy .)على ليبيا. ومل ينشر التقرير بعد، لكن وكاالت األنباء اطلعت عليه
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ــي  ــس الترك ــال الرئي ــن ق ــام، يف ح ــة ذات الع ــزق يف هناي و١٤٠٠ مرت
رجــب طيــب أردوغــان، يف فرباير/شــباط املاضــي، إن أعدادهــم وصلــت 

مرتزق3٠.  ٢٥٠٠ إىل 

ــع  ــن م ــًا للمتعاقدي ــرات دعم ــر الطائ ــى نش ــيا عل ــت روس وعمل
ــة  ــا وجــود عالق ــتمرار نفيه ــم اس الشــركات العســكرية اخلاصــة رغ
هلــا مــع شــركة »فاغنــر«، الــي توجــد يف املنطقــة الغربيــة مــن ليبيــا 
ــي تدعــم  ــا ال ــر والتصــدي لتركي ــرال الليــي خليفــة حفت لدعــم اجلن
حكومــة الوفــاق الوطي. وجلــأت جمموعــة »فاغنــر« بانتظام إىل اســتعمال 
تكتيــكات ســرية يف تغطيتهــا اجلويــة، ووفقــًا للجيــش األمريكــي فقــد 
ظهــرت ١٤ طائــرة مــن نــوع »ميــغ-٢٩« و«ســوخوي-٢٤« يف تلــك 

ــة إلخفائهــا3١.  ــة مطلي ــع عالماهتــا التعريفي ــة وكانــت مجي املنطق

ويف يناير/كانـون الثـاين نقلت روسـيا جوًا مئـات املتعاقدين مع الشـركات 
العسـكرية اخلاصـة- على األرجـح على خطـوط »أجنحة الشـام للطريان«- 
مـن دمشـق إىل بنغازي. وأشـار احمللل الروسـي سـريغي سـوخانكن إىل أن 
عـدد املتعاقديـن العسـكرين من القطـاع اخلـاص املدعومن مـن الكرملن 
يف ليبيـا قـد يكـون أقل مـن عددهـم يف سـوريا، إال أن بعضهم قـد يتمتع 

مبهـارات أكثر تطـورًا )الطيـارون واملدربـون على سـبيل املثال(3٢.

وتثـري جمموعة »فاغنـر« اهتمام الواليـات املتحدة األمريكيـة وقلقها يف ذات 
الوقـت، حـول توظيف احلكومـة الروسـية هلـا يف التدخالت غري املباشـرة 

https://cutt.ly/hsnLWQM .3٠   أنس جانلي، »فاغنر« الروسية..، مرجع سابق

3١   آنا بورشفسكايا، نشاطات روسيا العسكرية يف شرق املتوسط تكرر هنجها جتاه سوراي، معهد واشنطن 

لسياسات الشرق األدىن، )١7 يونيو/حزيران ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢٨ أغسطس/آب ٢٠٢٠. 
https://cutt.us/IONU٩

3٢   املرجع السابق. 

https://cutt.ly/hsnLWQM
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لتعزيـز نفوذهـا وتنفيـذ أجندهتـا يف أكثـر من دولـة، حيث تقـوم األجهزة 
األمريكيـة برصد حتـركات جمموعـة »فاغنـر« يف العديد من الدول، وتنشـر 
املعلومـات عنهـا يف وسـائل اإلعـالم. فقـد اهتم اجليـش األمريكي روسـيا 
بإرسـال طائـرات مقاتلـة إىل ليبيا لدعم مرتزقـة روس هناك. وقالـت أفريكوم 
يف بيـان: إن »موسـكو نشـرت مؤخرًا طائـرات مقاتلة يف ليبيا مـن أجل دعم 
املقاولـن العسـكرين الـروس الذين ترعاهـم الدولـة والذين يعملـون على 

هناك«. األرض 

وأضـاف البيـان: »من املرجـح أن الطائـرات الروسـية توفر دعمـًا جويًا 
مكثفـًا وأسـلحة لعمليـات جمموعـة »فاغنر« يب إم سـي الي تدعـم اجليش 
الوطـي الليـي«، وذلك يف إشـارة إىل قوات شـرق ليبيا. كما جـاء يف البيان 
أن »الطائـرة الروسـية املقاتلة وصلت إىل ليبيـا من قاعدة جوية يف روسـيا بعد 
توقفها يف سـوريا، حيـث يعتقد أنه أعيد طالؤهـا لتمويه هويتها الروسـية«33.

ورغـم التفامهـات الي كانـت جتري بـن احلكومتـن الروسـية والتركية 
حـول ضبط التصعيـد اجلـاري يف ليبيا وعـدم خروجه عن السـيطرة، حى ال 
تدخـل الدولتـان مبواجهـات عرب وسـطاء، فقد اسـتمرت الدولتـان يف تعزيز 
قـدرات حلفائهما احملليـن، وحى اجملموعات املسـلحة اخلارجية الـي ُأدخلت 
يف ليبيا، حيث اسـتمرت روسـيا يف إرسـال الدعم اللوجسـي جملموعة »فاغنر« 
احملسـوبة عليهـا. فقد نقـل موقع اجلزيـرة نت، وفقـًا لتأكيـدات مصادر يف 
مينـاء راس النـوف مبنطقـة اهلـالل النفطي يف ليبيا، أن مسـلحن من شـركة 
 S( »3فاغنـر« الروسـية نشـروا منظومة دفـاع جوي مـن نـوع »إس ٠٠«

3٠٠( يف حميط مصنـع راس النـوف للبتروكيماويات3٤.

33   احلرب يف ليبيا: الوالايت املتحدة تتهم روسيا إبرسال طائرات مقاتلة إىل »مرتزقة« روس، موقع يب يب سي، 

https://cutt.us/zUf٥O .٢٦ مايو/ أيار ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢٨ يوليو/متوز ٢٠٢٠(

3٤   ليبيا.. فاغنر تنشر منظومة إس 3٠٠ قرب منشأة نفطية وتدرب مسلحني، موقع اجلزيرة نت، )٨ أغسطس/

https://cutt.us/cFstG .آب ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢٩ أغسطس/آب ٢٠٢٠
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عالقة جمموعة “فاغنر” ابحلكومة الروسية
تعــد الشــركات األمنيــة اخلاصــة ظاهــرة حديثــة يف روســيا، فعلــى 
مــدى عشــرات العقــود ارتبــط القطــاع اخلــاص مــن حيــث املفهــوم 
ــل ســيطرة القطــاع  ــة(، يف مقاب ــة )الغربي ــة الرأمسالي واملمارســة بالنظري
ــوفييي  ــاد الس ــتراكية يف دول االحت ــيوعية واالش ــم الش ــام يف النظ الع
ــار االحتــاد الســوفييي مطلــع تســعينيات القــرن  ــه. وبعــد اهني وحليفات
املاضــي، وشــيوع الفوضى فيهــا، وانتشــار عصابــات الســطو والتهريب، 
نتيجــة ضعــف مؤسســات الدولــة األمنيــة واالســتخباراتية، وحــى بعض 
املؤسســات املدنيــة، وتفــكك بعــض تلــك املؤسســات، بــرزت احلاجــة 
ــدأت  ــات اخلاصــة علــى املســتوى الشــخصي واجملموعــات، وب للحماي
ــى  ــر عل ــا يقتص ــر، وإن كان دوره ــة تظه ــة اخلاص ــركات األمني الش

احلمايــة وبعــض عمليــات الســطو.

مســح كثــري مــن النظــم الشــمولية، الــي كانــت منحــازة لســيطرة 
ــم يف  ــة والتحك ــات اإلنتاجي ــى دورة العملي ــة عل ــام للدول ــاع الع القط
ــا، وإن كان رواده  ــو يف دوهل ــل والنم االقتصــاد، للقطــاع اخلــاص بالعم

ــى احلكومــات. حمســوبن عل

ــى  ــة الروســية حتــرص باســتمرار عل ــن أن احلكوم ــى الرغــم م وعل
نفــي وجــود عالقــة هلــا مبجموعــة »فاغنــر« املســلحة، فثمــة العديــد 
ــة  ــات، مدعوم ــة العالق ــبهة حــول طبيع ــري ش ــي تث ــئلة ال ــن األس م
بكثــري مــن العوامــل املتعلقــة بطبيعــة تاريــخ ومــكان ظهــور جمموعــة 
»فاغنــر«، وتقارهبــا مــع أجنــدة السياســة اخلارجيــة الروســية، إضافــة 
إىل اإلمكانيــات الكبــرية الــي تســتخدمها جمموعــة »فاغنــر« يف مناطــق 
وجودهــا املســلح، ومــن ضمنهــا الطــريان وأنظمــة احلمايــة )الــرادارات 
ــطة  ــة ألنش ــية املصاحب ــة الدبلوماس ــي( والتغطي ــاع الصاروخ والدف
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اجملموعــة، وتوظيــف احلكومــة الروســية إلجنازاهتــا.

قـد يكون من أهـم عوامـل ظهور الشـركات األمنيـة اخلاصة الروسـية، 
وازديـاد دورهـا خارج حدود روسـيا، وتداخـل مهامها مع مهـام الوزارات 
واملؤسسـات الروسـية الرمسيـة؛ شـخصية الرئيس الروسـي فالدميـري بوتن، 
وخلفية عملـه يف جهاز املخابـرات، والظـروف الصعبة الي مرت هبا روسـيا 
بعد اهنيـار االحتاد السـوفييي، واألهم رغبة القيادة الروسـية يف معـاودة تفعيل 
نفـوذ دولتهـا خارجيًا، وما يسـتلزم تلـك األدوار من اسـتخدام أدوات القوة 
الصلبـة الـي قد تكـون تكلفـة التدخل املباشـر عاليـة وحتتاج مسـوغات 
قانونيـة، مث إن احلكومـة الروسـية تـرى وجـود سـوابق للـدول الغربية يف 

اسـتغالل الشـركات األمنية اخلاصة يف حتقيـق أهدافها.  

ــر« والقــوات املســلحة  تعــدّ درجــة التداخــل بــن جمموعــة »فاغن
الروســية أكــرب بكثــري مــن تلــك القائمــة مــع الشــركات العســكرية 
اخلاصــة التقليديــة، فبينمــا يوجــد يف صفــوف هــذه األخــرية العديــد 
ــة  مــن اجلنــود الــروس املتقاعديــن الذيــن يتمتعــون بكفــاءات عملياتي
اكتســبوها خــالل خمتلــف العمليــات املســلحة الــي قامــت هبا موســكو 
يف أفغانســتان وطاجكســتان ومشــال القوقــاز علــى ســبيل املثــال، خيتلف 
النمــوذج بالنســبة إىل »فاغنــر«، إذ أظهــرت خمتلــف التحقيقــات الــي 
نُشــرَت يف الصحافــة االســتقصائية الروســية، مثــل صحــف »ميــدوزا« 
ــن  ــن م ــن اجملندي ــب العامل ــا«، أّن أغل ــا غازيت ــاكا« أو »نوفاي و«فونت
طــرف هــذا اهليــكل ُكوِّنــوا ودُرِّبــوا يف قاعــدة عســكرية يف مولكينــو 
)جنــوب غــرب روســيا( يف منطقــة كراســنودار، التابعــة للــواء العاشــر 
للمديريــة العامــة لألمــن العســكري الروســي. وأظهــرت التحقيقــات أّن 

معداهتــم ُأخــذت مــن فائــض اجليــش الروســي3٥.

https://cutt.us/URemT .3٥   إميانويل دريفوس، الشركات العسكرية الروسية...، مرجع سابق
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وتتــوىل »فاغنــر« تنفيــذ املهــام اخلارجيــة الــي ال ترغــب موســكو 
بتبنيهــا رمسيــًا، حيــث تعــرف بدورهــا يف ضــم القــرم، واالخنــراط يف 
االشــتباكات شــرقي أوكرانيــا إىل جانــب االنفصاليــن، وإرســال املرتزقة 

إىل ســوريا ودول إفريقيــة3٦.

توضــح أحــدث الصور حجــم املعــدات الــي توفَّــر جملموعــة »فاغنر« 
يف ليبيــا، حيــث تواصــل طائــرات الشــحن العســكرية الروســية تزويدها 
باملقاتــالت، ومــن بينهــا 7٦s-IL، ومعــدات الدفــاع اجلــوي الروســية، 

ومنهــا ٢٢s-SA، وتديرها روســيا أو جمموعــة »فاغنــر« أو وكالؤهم37.

https://cutt.us/o7CqV .3٦   أنس جانلي، »فاغنر« الروسية..، مرجع سابق

37  Russia, Wagner Group Continue Military Involvement in Libya, JULY ٢٤, ٢٠٢٠, seen 

in JULY ٢٨, ٢٠٢٠. https://٠i.is/3txj 

https://0i.is/3txj
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مستقبل جمموعة “فاغنر”
مــن خــالل رصــد املعلومــات الــي توفــرت عــن جمموعــة »فاغنــر« 
املتعلقــة بإمكانيــات اجملموعــة وعالقتهــا مــع احلكومــة الروســية ومناطق 
ــر«  ــة »فاغن ــتقبل جمموع ــراف مس ــن استش ــة، ميك ــار اجملموع انتش
مبحــدد عالقتهــا باحلكومــة الروســية. وبصــرف النظــر عــن احتفــاظ 
ــة  ــريه، هبــدف حماول ــر«، أو اضطرارهــا إىل تغي ــا »فاغن اجملموعــة بامسه
التملــص مــن العقوبــات األمريكيــة الــي فرضــت، أو تلــك الــي قــد 
تفــرض عليهــا مســتقباًل، فــإن االحتمــاالت املتوقعــة تتمثــل يف أربعــة 

ســيناريوهات

السيناريو األول: زايدة دور جمموعة “فاغنر”
زيــادة دور جمموعــة »فاغنــر« يف مناطــق الصراعات، واتســاع أنشــطتها 
ــن  ــاين م ــي تع ــدول ال ــات، وخصوصــًا يف ال ــع احلكوم ــا م وعالقته
الصراعــات، والــي يشــترط لدورهــا يف الغالــب- إن مل يكــن دائمــًا- 
عــدم التعــارض مــع أهــداف ومصــاحل السياســة اخلارجيــة الروســية، 

التاليــة:  العوامــل  الســيناريو  هــذا  وتدعــم 

١-   إمكانيات اجملموعة اللوجستية والبشرية، وفاعلية أدائها.

ــة  ــركات األمني ــع الش ــة م ــا مقارن ــد معه ــة التعاق ــة تكلف ٢-   قل

ــة. الغربي

3-   متتــع اجملموعــة بغطــاء دبلوماســي روســي، يســعى لتعزيــز مصاحله 

ــدول الغربية. ــرار ال ــى غ عل

ــد  ــي املعتم ــا الرئيس ــة إىل دوره ــا، فإضاف ــاالت عمله ــع جم ٤-   تنوي

علــى أدوات القــوة اخلشــنة أو الصلبــة، بــدأت جمموعــة »فاغنــر« تقدمي 
خدمــات يف جمــاالت القــوة الناعمــة، مــن خــالل االســتثمار يف وســائل 



33

مجموعة فاغنر وروسيا | متالزمتا اإلنكار والتوظيف

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

اإلعــالم ورســم السياســات اإلعالميــة، وكذلــك يف العالقــات العامــة، 
والتأثــري يف صنــاع القــرار. 

٥-   االنطبــاع الــذي حتملــه بعــض النظــم الــي تتعاقــد معهــا عــن 

ضعــف أو حمدوديــة األهــداف السياســية بعيدة املــدى جملموعــة »فاغنر«، 
علــى عكــس مثيالهتــا مــن الشــركات األمنيــة اخلاصــة الغربيــة.

السيناريو الثاين: احملافظة على مستوى دورها 
ويعــود ذلــك إىل عاملــن رئيســين يتعلقــان بقــراري إدارة جمموعــة 
ــا يف  ــان مصلحتهم ــد تري ــن ق ــية، اللت ــة الروس ــر« واحلكوم »فاغن
ــا  ــعة أدواره ــب توس ــة، وجتن ــتوى أداء اجملموع ــى مس ــة عل احملافظ
ــا  ــد يتســبب هب ــي ق ــات ال ــن التداعي ــًا م ــا، خوف ومناطــق تدخالهت
ــك التوســع، وينعكــس انكســارات للمجموعــة والنفــوذ الروســي،  ذل
ــن ســاحة،  ــر م ــود العســكرية والناعمــة يف أكث بســبب تشــتت اجله

ــا. ــي هل ــاء الدبلوماس ــري الغط ــا وتوف ــم فيه ــب التحك يصع

السيناريو الثالث: احنسار دور »فاغنر” أو تفككها 
يتوقــع هــذا الســيناريو أن تتســبب جمموعــة مــن األحــداث والضغوط 
يف احنســار دور جمموعــة »فاغنــر«، وقــد تصــل إىل تفككهــا، كأن تتعرض 
ــرية يف  ــر البش ــكري والعناص ــاد العس ــرية يف العت ــائر كب ــة خلس اجملموع
ــات  ــك الضرب ــرات ذل ــا، ومؤش ــي فيه ــي ه ــراع ال ــاحات الص س
الــي تلقتهــا منظومــات الدفــاع اجلــوي الــي تعتمــد عليهــا »فاغنــر« 
ــريان  ــف الط ــد قص ــا، فق ــريان، يف ليبي ــات الط ــن ضرب ــا م حلمايته
ــة  ــن منظوم ــة م ــك الدفاعــات اجلوي ــن تل ــريًا م التركــي املســري كث
الدفــاع الروســية بانتســري، دون مقاومــة، كاشــفًة عــن نقــاط ضعفهــا. 
أيضــًا ميكــن للخســائر البشــرية الــي قــد تتعــرض هلــا اجملموعــة أن 
ــة، خصوصــًا إذا  ــد مــن املرتزق ــد املزي ــى جتني ــل مــن قدرهتــا عل تقل
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كانــت العائــدات املاليــة الــي حيصــل عليهــا العناصــر حمــدودة وغــري 
منتظــم تســليمها.

ــد  ــر« وق ــد يســهم يف احنســار دور »فاغن ــذي ق ــل اآلخــر ال العام
يقــود لتفككهــا يتمثــل يف العقوبــات الدوليــة املشــددة عليهــا، وعلــى 
الــدول واجلهــات واألشــخاص الذيــن يتعاملــون معهــا، وهــو مــا يقلل 
ــس  ــل، فينعك ــدات عم ــى تعاق ــر« عل ــول »فاغن ــة حص ــن إمكاني م
ذلــك ضعفــًا يف مصــادر دخلهــا وقلــة يف مواردهــا، ومــن مث تتحــول 

إىل عــبء مــايل علــى مالكيهــا.

العامــل األخــري هــو احتماليــة حــدوث تغــري يف توجهات وسياســات 
ــق  ــا يف مناط ــي تتبعه ــات ال ــة السياس ــاه نوعي ــة، جت ــيا اخلارجي روس
ــة، أو توصلهــا  ــه عــرب مؤسســاهتا الرمسي الصراعــات، وتفضيلهــا إلدارت
ــًا،  ــد جمدي ــر« مل يع ــة »فاغن ــى جمموع ــاد عل ــأن االعتم ــة ب إىل قناع

ــاه.  ــه أكثــر مــن مزاي وتداعيات

السيناريو الرابع: بقاء الدور وتغيري هوية »فاغنر”
ــي  ــات مالك ــة العقوب ــع جمموع ــيناريو أن تدف ــذا الس ــرض ه يفت
جمموعــة »فاغنــر« وداعميهــا إىل تغيــري هويتهــا، وحتديــدًا امسهــا وبعض 
ــه  ــر؛ بوصف ــالك ووت ــركة ب ــل ش ــن قب ــت م ــا فعل ــا، كم ارتباطاهت
ــر«  ــى دور »فاغن ــة عل ــن احملافظ ــم م ــذي ميكنه ــب ال ــار األنس اخلي
ويســتثمر إمكانياهتــا وجتارهبــا، ويتحــرر مــن التبعــات القانونيــة، ومسعتها 
الــي تلطخــت، ويوفــر اجلهــود دبلوماســية الــي تبــذل للدفــع عــن 
ــيناريو  ــذ الس ــاهم ه ــًا يس ــا، وأيض ــض مسعته ــة تبيي ــة وحماول اجملموع
ــة إدراجهــم يف  ــة خمــاوف املتعاقديــن مــع »فاغنــر« مــن احتمالي بإزال
العقوبــات يف حــال اســتمروا بالتعامــل مــع اجملموعــة بامسهــا املعــروف.
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خامتة
ظاهـرة الشـركات اخلاصة بصيغتهـا التجاريـة املدنية قدمية، وقد سـامهت 
جمموعـة من التغـريات الي طـرأت خالل العقـد املاضي، على صعيـد التنظري 
والتطبيـق، يف ترسـيخ جتـارب الشـركات اخلاصـة وحتوهلا من أمنـاط املليكة 
األهليـة إىل أمناط الشـركات املسـامهة واملتعددة اجلنسـيات، غـري أن التحول 
األبـرز هـو دخـول الشـركات اخلاصة اجملـاالت العسـكرية واألمنيـة الي 
بقيـت حمتكـرة ملؤسسـات الـدول، وإن كانت ظاهـرة املرتزقـة عرفت منذ 
القـدم فإهنـا كانت بصيـغ عصابات غـري منظمة املؤسسـية وتفتقـد الدميومة 

. واألجندة

خـالل السـنوات األخـرية ازدادت ظاهـرة الشـركات األمنيـة اخلاصة، 
ومنهـا جمموعة »فاغنر« احملسـوبة علـى روسـيا، وتعاظم تأثريهـا يف مناطق 
الصراعـات، وصارت جتـارة مرحبـة ملالكها والـدول واجلهـات املمولة هلا، 
ويعـود ذلك لقدرهتـا على حتقيق األهـداف واملصاحل املشـتركة بأقـل تكلفة 

وقانونية. سياسـية  وتبعـات  مادية 

ومثـة حماولـة لتصوير طبيعة عمـل بعض تلك الشـركات بأهنا جمـرد عناصر 
مرتزقـة يـؤدون خدمـات مقابـل األموال الـي يتلقوهنـا، وذلـك وإن كان 
صحيحـًا على املسـتوى الفردي لبعض منتسـي الشـركات األمنيـة اخلاصة، 
فعلى املسـتوى القيـادي والـدور الوظيفي وخلفيـات وعالقات مسـؤوليها، 
يعـد الدافع املـايل أحـد الدوافع لتلـك الشـركات ال الدافع الرئيسـي كما 
جيـري تصويـره، خصوصًا أن بعض مسـؤويل تلك الشـركات عملوا سـابقًا 
يف مواقـع رمسيـة يف دوهلـم وكانـت أجنداهتم واضحـة فيما يتعلـق بضرورة 

كياناهتم. أهـداف  حتقيق 

دور الشـركات العسـكرية واألمنية اخلاصـة طال إحدى الوظائف الرئيسـية 
للدولـة، كاحلق احلصري يف اسـتخدام القوة، الي اسـتمرت باحتكار ممارسـته 
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زمنـًا طوياًل. ومل تكتـفِ تلك الشـركات باخلدمـات األمنية واسـتخدامها 
ألسـلحة حمدودة، بـل حدثت خـالل العقديـن األخريين طفرة يف اسـتخدام 
الشـركات اخلاصة إلمكانيات عسـكرية ولوجسـتية كبرية، كطائرات الشحن 
العسـكرية ومنظومـات الدفـاع اجلـوي واسـتخدامها للمطـارات واملوانئ 
السـيادية، كمـا جـرى يف العـراق وليبيا، وهو الـذي مـا كان ليحدث لوال 

تغـري يف اسـتراتيجيات الدول ورضاهـا عن أدوار تلك الشـركات.

أظهـرت احلكومـات، خبلفياهتـا املختلفـة، الدميقراطية والشـمولية على حد 
سـواء، تفضيلهـا االعتمـاد على الشـركات األمنيـة اخلاصـة يف تنفيذ بعض 
أهداف سياسـتها اخلارجية. ويف احلقيقـة تبدو طبيعة العالقـات بن احلكومات 
والشـركات األمنيـة اخلاصـة العابرة للحـدود أكثـر تعقيدًا، وبالـذات عند 
حماولـة حتديـد الطـرف األكثر تأثـريًا يف اآلخر، ابتـداًء من التأسـيس مرورًا 
بالدوافـع والتمويل وتوظيف أدوار الشـركات ومواقف مسـؤويل احلكومات. 
وباجملمـل ميكـن القـول إن التأثـري مييل لكفـة مـالك الشـركات يف النظم 
الغربيـة، والعكـس صحيح يف النظم الشـرقية حيـث يكون التأثـري إىل جانب 

فيها.  الدولة  مؤسسـات 

مل يعـد التعاقـد مع الشـركات األمنية اخلاصـة حكرًا على الـدول الكربى، 
بـل أصبحـت جتارهتا أكثر انتشـارًا، وصـار بإمـكان احلكومـات اإلقليمية، 
وحـى الدول الصغـرية واألنظمـة ذات اإلمكانيـات احملـدودة، أن تتعاقد مع 
تلـك الشـركات على تنفيـذ عدد مـن املهام الي عـادة تنتهـك فيها حقوق 
اإلنسـان وتكـون خمالفـة للقوانـن احملليـة والدولية، بـل إن بعـض الدول 
اإلقليميـة )اإلمـارات أمنوذجًا(، يف سـبيل تعويـض النقص يف عدد السـكان 
وقواهتـا العسـكرية، تعاقـدت مـع العديد مـن الشـركات األمنيـة اخلاصة 
واعتمـدت يف تنفيذ سياسـتها وحتقيـق أهدافهـا على تلك الشـركات، كما 
عملـت علـى جتنيد وإنشـاء العديـد من املليشـيا مـن اجملتمعـات احمللية يف 
بعـض الدول العربيـة، واسـتجلبت املرتزقة إليهـا من عـدة دول، كما جرى 
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اليمنية. يف اجلمهوريـة 

حتولـت الشـركات األمنيـة اخلاصـة مـن جمرد مؤسسـات تعـى مبصاحل 
مؤسسـيها، الذين انتهت مـدة خدماهتـم يف حكوماهتم، إىل شـركات متارس 
الضغـط على مسـؤويل الـدول وتسـاهم يف صناعـة- أو مبعـى أدق تنفيذ- 
القـرارات، وأصبحت حتقـق أهدافًا مزدوجـة ملالكيها والداعمـن هلا وأهداف 

املتعاقديـن معها وبكلـف مادية وسياسـية وقانونيـة حمدودة.

وقـد أدى تعاظـم دور الشـركات األمنية اخلاصـة إىل إثارة خمـاوف بعض 
الدول حمدودة اإلمكانيات وذات املؤسسـات الضعيفة من االسـتعانة بشـركات 
أمنيـة ذات تشـكيالت هرميـة تتكون مـن جنسـية واحدة، وتفضيـل تنوع 
اجلنسـيات يف هـذه الشـركات؛ لضمـان عدم خروجهـا عن السـيطرة، مع 
أن املخـاوف تلـك جيب أال يتعامـل معها من زاوية جنسـية أعضـاء ومالكي 
الشـركات الـي قـد ال حتـدث فارقـًا يف دحض تلـك املخـاوف، بقدر ما 
جيـب أن تقنن الـدول واجلهات املسـتعينة بالشـركات دور تلك الشـركات 
واإلمكانيـات اللوجسـتية الي تسـتخدمها، ويفترض أن تكون االسـتعانة بتلك 
الشـركات يف حالـة الضرورة وبصفة مؤقتـة، إضافة إىل التنويع بن الشـركات 
وعـدم االعتماد على واحـدة منها أو جهة/شـخصيات معينة داخلية للتنسـيق 

. معها

جمموعـة »فاغنـر« حديثة النشـأة، ورغـم غيـاب تاريخ حمدد لتأسيسـها 
فـإن عمرهـا ال يتجاوز عشـر سـنوات وفـق املعلومـات املتعـددة املتوفرة، 
ومـع ذلك نوعـت جماالت اخلدمـات الي تقدمهـا، واسـتطاعت اجملموعة أن 
تفـرض حضورها، وحتـدث تغيـريات كبـرية يف مناطق الصراعات حلسـاب 

وموظفيها. مموليهـا 

اسـتمرت روسـيا يف اتباع سياسـة إنـكار وجـود عالقة هلا مـع جمموعة 
»فاغنـر«، رغم توافر كثري من الشـواهد الي تشـكك يف تلـك املزاعم، وأبرز 
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القرائـن اإلمكانيـات العسـكرية النوعيـة الي تسـتخدمها جمموعـة »فاغنر« 
والـي ال تتوفـر إال جليـوش دول، وكذلك األنشـطة الدبلوماسـية للخارجية 
الروسـية الي تشـكل غطـاء للمجموعة، وتضعـف مصداقية الرواية الروسـية 
عالقة رئيـس اجملموعة، يفغيـي بريغوجـن، بالرئيس الروسـي فالدميري بوتن، 

وتوظيـف إجنازاهتا يف خدمـة النفوذ واملصاحل الروسـية. 

تداخـل مصـاحل بعض الـدول اإلقليميـة وتقاطعهـا جعلها تتبى سياسـات 
متعـددة جتـاه الـدول الفاعلـة يف املنطقـة ويف مقدمتهـا الواليـات املتحدة 
األمريكيـة وروسـيا، وقد انعكـس ذلك يف متويـل جمموعـة »فاغنر« هبدف 

إضعـاف نفوذ تركيـا، خصوصـًا يف ليبيا.

ال تـزال املعلومـات عـن جمموعة »فاغنـر« فيمـا يتعلق هبيكلهـا اإلداري 
وشـركاء رئيس اجملموعـة وحجم إمكانياهتا حمـدودة، وغالبـًا مصدرها الدول 
الغربيـة، ولذلـك تبقى احلاجـة قائمـة إىل املزيد مـن األحباث والدراسـات 

ختصصية. األكثـر 

مسـتقبل »فاغنـر«، وغريها من الشـركات، يرتبـط طرديًا بطبيعة اسـتقرار 
الـدول، لكنه علـى املدى القريـب يبدو مسـتقرًا؛ نظرًا حلـاالت الصراعات 
الـي متر هبـا العديد من الـدول، وتوتـر عالقات الـدول ومطامـع أصحاب 
النفـوذ، ومـن مث فإن اجملموعـة سـتحافظ على دورهـا وفاعليتـه يف مناطق 
الصراعـات، والضغـوط املتمثلـة يف العقوبـات املفروضـة ال تـزال حمدودة، 

واملتوقـع أن دور اجملموعـة ثابـت حى وإن تغـري امسها.
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قائمة املراجع
أواًل: املراجع العربية

ــة اخلاصــة  ــي وجــود ودور الشــركات األمني -  أمحــد عســكر، تنام
ــارات  ــز اإلم ــًا، مرك ــية منوذج ــر« الروس ــركة »فاغن ــا: ش يف أفريقي
للسياســات، )7 يونيو/حزيــران ٢٠٢٠(، تاريــخ االطــالع: ٢3 أغســطس/

https://cutt.us/YbZQp  .٢٠٢٠ آب 

-  آنــا بورشفســكايا، نشــاطات روســيا العســكرية يف شــرق املتوســط 
تكــرر هنجها جتــاه ســوريا، معهــد واشــنطن لسياســات الشــرق األدىن، 

)١7 يونيو/حزيــران ٢٠٢٠(، تاريخ االطالع: ٢٨ أغســطس/آب ٢٠٢٠. 
https://cutt.us/D3٥ZA

ــا  ــة يف ليبي ــوط املرتزق ــية.. أخطب ــر« الروس ــي، »فاغن ــس جانل -  أن
)تقريــر(، وكالــة األناضــول لألنبــاء، )٢٠ أبريل/نيســان ٢٠٢٠(، تاريــخ 

 https://cutt.ly/hsnLWQM .ــوز ٢٠٢٠ ــالع: ٢7 يوليو/مت االط

-  إميانويــل دريفــوس، الشــركات العســكرية الروســية... كــم فرقــة 
تعــدّ جمموعــة »فاغنــر«؟، موقــع العــريب اجلديــد، نشــر بالتزامــن مــع 
https://orientxxi.info/ar، )٢٤ أبريل/نيســان ٢٠٢٠(، تاريــخ االطــالع: 

https://cutt.us/LSRgH  .٢٥ أغســطس/آب ٢٠٢٠

ــية  ــر« الروس ــن »فاغن ــة م ــات املرتزق ــي مســرب: مئ ــر أمم -  تقري
يقاتلــون يف ليبيــا، موقــع يب يب ســي عــريب، )7 مايو/أيــار ٢٠٢٠(، تاريخ 

https://cutt.us/msoiP  .ــوز ٢٠٢٠ ــالع: ٢7 يوليو/مت االط

-  احلــرب يف ليبيــا: الواليــات املتحــدة تتهــم روســيا بإرســال طائرات 
ــار ٢٠٢٠(،  ــع يب يب ســي، )٢٦ مايو/أي ــة« روس، موق ــة إىل »مرتزق مقاتل

https://cutt.us/icfKT  .تاريخ االطــالع: ٢٨ يوليو/متــوز ٢٠٢٠

https://cutt.ly/hsnLWQM
https://orientxxi.info/ar
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-  زهــري مجعــة املالكــي، دور الشــركات األمنيــة اخلاصــة يف نزاعــات 
ــط، )7  ــات والتخطي ــان للدراس ــز البي ــط، مرك ــرق األوس ــة الش منطق
ــخ االطــالع: ٦ أغســطس/آب ٢٠٢٠.  ديســمرب/كانون األول ٢٠١7(، تاري

https://cutt.us/Tno7٩

ــة،  ــوش احلكومي ــاوز اجلي ــة.. أدوار تتج ــة اخلاص ــركات األمني -  الش
ــطس/آب  ــالع: ٤ أغس ــخ االط ــار ٢٠١٥(، تاري ــع DW، )٩ مايو/أي موق

https://cutt.us/mxruX  .٢٠٢٠

-  شــركات عســكرية خاصــة، القامــوس العملــي للقانــون اإلنســاين، 
 https://cutt.us/v٢LJN .د.ت(، تاريــخ االطالع: ٤ أغســطس/آب ٢٠٢٠(

-  شــون ماكفيــت، املرتزقــة اجلــدد.. اجليــوش اخلاصــة ومــا تعنيــه 
للنظــام الــدويل، ترمجــة إبراهيــم البيلــي حمــروس وأمحــد مكــي زيدان، 
مراجعــة حممــد زيــدان، مركــز الفكــر االســتراتيجي للدراســات، ط١، 

.٢٠١٦

 Private Security - ــة ــة اخلاص ــركات األمني ــة، الش ــاح بال -  صب
Companies، املوســوعة السياســية، )د.ت(، تاريــخ االطــالع: ٢٨ يوليــو/

https://cutt.us/qieLF   .٢٠٢٠ متوز 

ــة  ــأة نفطي ــرب منش ــة إس 3٠٠ ق ــر منظوم ــر تنش ــا.. فاغن -  ليبي
ــطس/آب ٢٠٢٠(،  ــت، )٨ أغس ــرة ن ــع اجلزي ــلحن، موق ــدرب مس وت

https://cutt.us/t3٠sf  .ــطس/آب ٢٠٢٠ ــالع: ٢٩ أغس ــخ االط تاري

-  ماريــا تســفيتكوفا، حصــري – شــركة أمــن روســية تقول أرســلت 
ــارس/آذار ٢٠١7(،  ــرز، )١٠ م ــا، رويت ــرق ليبي ــلحن لش ــن مس متعاقدي

https://cutt.us/rSukh  .تاريــخ االطــالع: ٦ أغســطس/آب ٢٠٢٠

-  خمابــرات روســية أم شــركة خاصــة؟.. حقيقــة مقاتلــي »فاغنــر« 
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الذيــن يقاتلــون يف ليبيــا وســوريا، ترمجــة فــرح عصــام، اجلزيــرة نــت 
ــطس/آب  ــالع: ٤ أغس ــخ االط ــار ٢٠٢٠(، تاري ــدان(، )٢٨ مايو/أي )مي

https://cutt.us/HBFUm  .٢٠٢٠

-  مطهــر الصفــاري وآخــرون، العــرب.. التفتيــت الــذايت- دراســة يف 
بواعــث الصراعــات ومســاراهتا املســتقبلية، مركــز الفكــر االســتراتيجي 

للدراســات، ط١، ٢٠١٩.

-  هشــام كمــال، اإلمــارات وشــبكات املرتزقــة، العاصمة للدراســات 
ــالع: ٢  ــخ االط ــارس/آذار ٢٠٢٠(، تاري ــة، )7 م ــية واجملتمعي السياس

https://cutt.us/UPZ٠t .ســبتمرب/أيلول ٢٠٢٠

-  »ميــن شــباب نــت« ينشــر الترمجــة الكاملــة لتحقيــق اســتقصائي 
ــذ  ــن لتنفي ــة أمريكي ــع مرتزق ــارات م ــد اإلم ــف تعاق ــي يكش أمريك
اغتيــاالت يف اليمــن، ترمجــة أبــو بكــر الفقيــه، ١7 أكتوبر/تشــرين األول 

https://cutt.us/ko٩x٥   .٢٠١٨

اثنياً: املراجع اإلجنليزية
-  Anna Borshchevskaya. Russian Moves in the Gulf and Africa 

Have a Common Goal. the Washington Institute. March ٢٨. ٢٠١٩. 
seen in aug ٢٦. ٢٠٢٠. https://٠i.is/TXGv 

-  Aram Roston. A Middle East Monarchy Hired American Ex-
Soldiers To Kill Its Political Enemies. This Could Be The Future 
Of War. October ٢٠١٨  .١٦. https://www.buzzfeednews.com/
article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-
uae-spear-golan-dahlan 

-  Freeman Spogli Institute for International Studies. Evidence of 

https://0i.is/TXGv
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan
https://www.buzzfeednews.com/article/aramroston/mercenaries-assassination-us-yemen-uae-spear-golan-dahlan
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Russia-Linked Influence Operations in Africa. 3٠ October ٢٠١٩. 
available at: https://stanford.io/3٦Ddtpn 

-  Matthew Cole. Alex Emmons. ERIK PRINCE OFFERED LETHAL 
SERVICES TO SANCTIONED RUSSIAN MERCENARY FIRM WAGNER. 
April ١ ٢٠٢٠3. seen in Aug ١١ ٢٠٢٠. https://٠i.is/ZW٦٠ 

-  NATHANIEL REYNOLDS. Putin’s Not-So-Secret Mercenaries: 
Patronage. Geopolitics. and the Wagner Group. Carnegie 
Endowment for International Peace. JULY ٠٨. ٢٠١٩. seen in Aug 
٢٠٢٠  ٢٩. https://٠i.is/ZOCT 

-  Russia. Wagner Group Continue Military Involvement in Libya. 
JULY ٢٤. ٢٠٢٠. seen in JULY ٢٨. ٢٠٢٠. https://٠i.is/3txj 

-  Thomas Gibbons-Neff. How a -٤Hour Battle Between Russian 
Mercenaries and U.S. Commandos Unfolded in Syria. May .٢٤ 
٢٠١٨. seen in Aug ١١ ٢٠٢٠. https://٠i.is/boGj 

https://stanford.io/36Ddtpn
https://0i.is/ZW60
https://0i.is/ZOCT
https://0i.is/3txj
https://0i.is/boGj


مركز مستقل غري رحبي، يُعِدّ األحباث العلمية واملستقبلية، ويساهم يف صناعة الوعي 
وتعزيزه وإشاعته من خالل إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عرب تكنولوجيا االتصال، إسهامًا 

منه يف صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكري املبي على منهج علمي سليم

الرسالة
املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكري االستراتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليميًا ودوليًا جتاه قضايا حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغريات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تناول قضايا التيارات الفكرية املتنوعة مبا يؤصل لضروريات التعايش السلمي، واملشاركة 

الفاعلة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثن املتميزين. 



جماالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

١.  األحباث والدراسات: 

حيث يقوم املركز على إعداد الدراسات واألحباث وفق املنهجية العلمية يف جماالت 
ختصص املركز، وهي:

- الدراسات السياسية.
- الدراسات املتخصصة يف التيارات واألطياف والفكرية.

-الدراسات احلضارية والتنموية. 
- دراسات الفكر اإلسالمي. 

٢.  االستشارات وقياس الرأي:

يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية 
واألهلية، وذلك من خالل قياس الرأي العام جتاه القضايا الفكرية واألحداث السياسية 

د املهارات. واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي مُحترف ومُتعدِّ
3.  النشر: 

يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية املركز يف املنظمات العاملية:






