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ABSTRACT This research deals with Russian Wagner Group in terms of
establishment, leadership cadre, internal relations, the command and control
structure, the group’s influence circles and its legal dimension. The study analyzes
Wagner’s activities, especially in Libya and Syria. Also, it focuses on and the reasons
and methods of Russian foreign policy reliance on a private military company that
emerged as a fighting force for Russia’s interest in Ukraine in 2014. Wagner became
a company manages its activities in eight different countries headed by Libya and
Syria. Since 2019, it has turned into an effective and important part of the war in
Libya, after joining the military operation led by Haftar forces over Tripoli. The
National Accord Government’s success in the land led to engaging Wagner on line,
which caused a change in the balance on the ground.
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مدخل
ال تقدّ م رشكة فاغنر اخلدمة بوصفها قوة مقاتلة فقط ،بل تقدم خدمات يف جماالت شتى،
كحامية املنشآت ،واخلدمات اللوجستية ،وتوفري القوات اخلاصة ،والصيانة ،والتدريب،
واالستشارات العسكرية ،ويمنح هذا االتساع يف املفهوم والقدرات الرشكة إمكانية تقديم
أيضا.
اخلدمات ال يف ساحات القتال فقط ،بل يف جماالت أخرى ً

حترك الرشكة يف مساحة رمادية (خالفية) قانون ًّيا يكسبها القدرة
ويف الوقت نفسه فإن ّ
يسهل تدخالت روسيا
التحرك رسي ًعا ،وتب ًعا لذلك تبدو رشكة فاغنر بوصفها
عىل
عنرصا ّ
ّ
ً
العسكرية اخلارجية ،وجيعلها أكثر عملية.

وابتدا ًء من هذا الوقت فإن عنارص فاغنر ا ُملدربني الذين جيري استخدامهم قوة مقاتلة
يف احلرب الليبية والسورية حتولوا إىل العبني أساس ّيني قادرين عىل التأثري يف احلرب ،وتغيري
مسه ًل؛ جيعل التدخالت
توازناهتا ،وبنا ًء عىل ما سبق تظهر جمموعة فاغنر أمامنا
عنرصا ِّ
ً
العسكرية للسياسة اخلارجية الروسية أكثر عملية .إضافة إىل ذلك فإن قيام الواليات املتحدة
باستهداف املئات من عنارص فاغنر وقتلهم يف أثناء تقدّ مهم للعبور إىل رشق دير الزور يف
العاملي .وقد لوحظ بشكل واضح
سوريا -تسببت يف ضجة كبرية عىل مستوى الرأي العام
ّ
أن رشكة فاغنر التي ُيتو َّقع أن تكون بدأت يف النشاط يف صفوف قوات حفرت منذ عام 2019
ومهم من احلرب يف ليبيا بعد انضاممها إىل العملية العسكرية لقوات
حتولت إىل جزء ف ّعال
ّ
تفوق حكومة الوفاق الوطني بر ًّيا إىل إدخال فاغنر عىل اخلط،
حفرت عىل طرابلس ،إذ أدى ّ
وهذا أ ّدى إىل تغيري التوازن عىل األرض.

إذن كام هو احلال اليوم كان األمر يف املايض؛ إذ ليست الدول وجيوشها النظامية فقط
تغي بنية احلرب وهتجينها وخصخصة األمن والدفاع
تشكّل ّ
مقومات احلرب .عىل أن ّ
وخلطه بالسوق -تعدّ ظاهرة جديدة من ظواهر هذا العرص ،وقد نتج عن هذه العملية تغري
تعودنا عليها حول احلرب ،وعىل هذا املنوال فاحلرب هي ظاهرة
مستمر يف املفاهيم التي ّ
ٍ
متغية باستمرار عىل مدار التاريخ ،وقد أ ّدى اكتساب املفاهيم التقليدية إىل معان جديدة،
ّ
انعكست إىل حقائق جديدة؛ أنتجت عوامل جديدة والعبني جد ًدا .والقوة العسكرية وإن
كانت تُستخدَ م حتت توجيه الدول عىل مدار التاريخ فإن استخدام قوى القطاع اخلاص
للقوة العسكرية يعود إىل زمان إمرباطوريات روما واليونان 1،إذ تطور نظام االرتزاق الذي
تنظيم .وما
ظهر يف العصور القديمة عىل شكل فيالق مرتزقة ،وتطور مع الوقت وأصبح أكثر ً
صعود ظاهرة الرشكات العسكرية اخلاصة ،واستخدامها حال ًّيا يف دول نامية ومتقدّ مة شتى
إال نتيجة هلذا املسار ،ومع بدء الدول يف التحرك إىل جانب القطاع اخلاص أخذت الرشكات
العسكرية اخلاصة مكاهنا يف احلروب ،وبدأ استخدامها يف سياسات الدفاع واألمن.
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وقد ظهرت الرشكات العسكرية اخلاصة يف أعقاب احلرب الباردة ،ومع موجة الليربالية
اجلديدة واخلصخصة استخدمتها يف البداية بعض الدول ،وفيام بعد استعانت هبا األمم
املتحدة حلفظ األمن الدويل يف العمليات التي تن ّفذها قوات حفظ السالم يف املناطق احلرجة.
ومع بدء الدول يف التحرك إىل جانب القطاع اخلاص أخذت الرشكات العسكرية اخلاصة
مكاهنا يف احلروب ،وبدأ استخدامها يف سياسات الدفاع واألمن ،وبد ًءا من التسعينيات
ومع حصول الدول عىل الدعم العسكري من مصادر خارجية ارتفع استخدام الرشكات
العسكرية اخلاصة بشكل مفاجئ ،ويف هذا السياق فإن الرشكة العسكرية اخلاصة األشهر
دول ًّيا هي أكاديمية أمريكية املنشأ ،معروفة باسمها القديم :بالك ووتر  ،Blackwaterوقد
اكتسبت الرشكة شهرة عاملية بعملياهتا التي ن ّفذهتا ملصلحة الواليات املتحدة األمريكية،
خصوصا يف العراق وأفغانستان.
ً
وإىل جانب النامذج األمريكية فإن انتشار استخدام الرشكات الروسية األمنية والعسكرية
اخلاصة يف األعوام األخرية ونشاطها يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا -جذب االنتباه عىل
املستوى الدويل ،والرشكة األشهر التي حتولت إىل موضوع عىل جدول األعامل الدويل هي
ربيع 197 2020

الأبحاث  -الدرا�سات كوتلوهان غوروجو� ،آرزو بونياد

جمموعة فاغنر .وكان ظهور ادعاءات خمتلفة حول عالقتها بالكرملني ،واستخدام احلكومة
الروسية هلا يف السياسة اخلارجية أدا ًة للتدخل العسكري -قد أكسب الرشكة شهرة واسعة،
ُ
دخول الرشكة يف حروب أوكرانيا وسوريا وليبيا بوصفها منظمة مس ّلحة خارج
وقد لوحظ
وحتو ُلا إىل جزء فعال من احلرب يف هذه الدول.
نطاق الدولةّ ،

أي قوانني تنظم أوضاع الرشكات العسكرية اخلاصة يف روسيا
عىل أن عدم وجود ّ
والتباسا عىل رقابة رشكة فاغنر وحدود نشاطها ،ومن املعروف أن فاغنر
غموضا
أضفى
ً
ً
صاحبة البنية املؤسساتية -ولكن يف الوقت نفسه غري القانونية -تقوم بعمليات خاصة،
ودعم لوجست ًّيا ،ودفا ًعا وأمنًا للقادة يف دول خمتلفة ،يف
وتقدّ م خدمات استشارية عسكرية،
ً
2
مقابل استعامل مصادر طبيعية خمتلفة ومحايتها ،وذلك عرب مستشارهيا وجنودها املرتزقة .
يتناول هذا البحث جمموعة فاغنر من حيث التأسيس ،والكادر القيادي ،والعالقات
الداخلية ،وبنية القيادة والتحكم ،ودائرة النشاط ،والبعد القانوين هلا ،وحي ّلل أنشطة رشكة
فاغنر باألخص يف ليبيا وسوريا ،وأسباب وأساليب جلوء السياسة اخلارجية الروسية إىل
رشكة عسكرية خاصة.

ال�شركة الرو�سية الع�سكرية الخا�صة :فاغنر
من املعروف أن روسيا متتلك حال ًّيا عد ًدا من الرشكات العسكرية ،ولكن األكثر
نظرا لتدخالهتا يف العديد من احلروب .وبالرغم
شهرة
ً
ومتيزا بينها هي جمموعة فاغنر؛ ً
من ارتفاع عدد نظرائها إال ّ
أن فاغنر متيزت من بني كل الرشكات العسكرية الروسية
املنشأ؛ لعدة أسباب ،منها :أن فاغنر هي األكثر نشا ًطا يف مناطق االشتباكات الساخنة،
وهذا أدى إىل وجود خسائر وقتىل وجرحى يف صفوفها ،إضافة إىل ظهور املنتمني إليها
عرب الصحافة ،ووسائل التواصل االجتامعي ،واإلعالم ،وقيام الصحفيني بإجراء بحوث
وحتقيقات حوهلا ،ورغم ذلك ليس من املمكن سوى الوصول إىل معلومات حمدودة
حول فاغنر التي دارت شبهات حول وجودها حتى فرتة قصرية ،وهذا ما زاد الغموض
حوهلا ،إىل حدّ أن بعض املعلومات األساسية ،مثل اسم مالك الرشكة ،ومؤسسها،
وتاريخ تأسيسها -مثار للجدل.

استنا ًدا إىل تقرير شبكة يب يب يس يمكننا القولّ :
إن هذه املجموعة العسكرية يشكّل
عام َدها عسكريون قدامى من آسيا الوسطى والبلقان والقوقاز ،ترتاوح أعامرهم بني 35-30
أشخاص حاربوا يف الشيشان
عا ًما 3.وتُظهر البحوث أن الكادر العسكري يشكّل أغلبيتَه
ٌ
وجورجيا ومناطق أخرى ،ولدهيم خربة حربية ،لكنهم عاشوا مشكالت مادية ،وأخفقوا
يف التأقلم مع احلياة املادية .عىل أن اخلربة العسكرية ليست رش ًطا أول ًّيا لالنضامم إىل فاغنر،
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أيضا جيري إحلاقهم بالرشكة ،ثم حيوز كل واحد منهم لقب
فاألشخاص عديمو التجربة ً
خاص" بعد املرور بفرتة تدريبية 4،ومن املعروف أن اجلنود املرتزقة يقومون بالتوقيع
"جندي ّ
عىل عقود حول الرسية خالل عملية إحلاقهم بالعمل ،إضافة إىل ذلك يشري الباحثون إىل
أن قاعدة التدريب اخلاصة بفاغنر تقع يف منطقة مولكينو القريبة من كراسنودار يف جنوب
روسيا 5،ومن املعروف وجود قاعدة لوحدة عسكرية تابعة لرئاسة أركان القوات املسلحة
الروسية يف هذه املنطقة 6،ومع أن فاغنر بوصفها مؤسسة ليس هلا كادر من ّظم إال أن جمموع
أعداد اجلنود املنتسبني إليها يقدر بـ 5000جندي تقري ًبا ،يعملون مقابل مبلغ قدره 300
7
ألف روبل شهر ًّيا (حوايل  4800دوالر).

مالك ال�شركة :يفغيني بريغوين

املقرب
ُيعت َقد أن مالك جمموعة فاغنر هو رجل األعامل املشهور يفغيني بريغوينّ ،
من حكومة موسكو ،واملل ّقب بـ"طباخ بوتني"؛ ألن رشكته "كونكورد للتزويد بالغذاء"
توفر خدمة الطعام للكرملني ،فمن املعروف أن بريغون هو املدير السابق ومؤسس رشكة
استشارات للحكومة حتت اسم "كونكورد لإلدارة واالستشارات" 8،وتضم هذه الرشكة
يف داخلها رشكات أصغر ،مثل إيفرو بوليس ،وإم-فينانس ،وميغاالي ،ووكالة إنرتنت
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ريسريش ،ويدعي البعض أن رشكة فاغنر العسكرية اخلاصة هي رشكة جانبية متفرعة من
رشكة كونكورد 9.كانت الواليات املتحدة األمريكية قد ط ّبقت عقوبات عىل هذه الرشكة
مولت رشكة  Internet Research Agencyالتي ُيدَّ َعى أهنا تدخلت إلكرتون ًّيا
بتهمة أهنا ّ
يف االنتخابات الرئاسية األمريكية 10،ويف العرشين من يونيو  2017أضافت وزارة اخلزانة
األمريكية رشكة كونكورد لالستشارات واإلدارة إىل قائمة الرشكات التي تُط َّبق عليها
عقوبات بسبب تدخالت روسيا يف رشق أوكرانيا والقرم 11،ويدّ عي البعض أن رجل
األعامل الرويس الذي ُيعت َقد أنه مالك املجموعة يدير أنشطة جتارية ملصلحة الكرملني،
وكان فالديمري بوتني قد أكّد عدم صحة األخبار املنشورة يف اإلعالم ،املتعلقة بأن بريغوين
هو طباخه؛ ر ًّدا عىل سؤال إيليا أزر مراسل صحيفة نوفايا غازيتا  Novaya Gazetaحول
13
بريغويني ،وذلك يف املؤمتر الصحفي السنوي الذي ُن ِّظ َم يف  2018يف العاصمة موسكو.

قائد المجموعة :ديمتري �أوتكين

ُيز َعم ّ
ومؤسسها هو ديمرتي أوتكني الذي يقال إنه كان مواطنًا
أن قائد جمموعة فاغنر
ِّ
أوكران ًّيا يف املايض ،وعمل فرتة يف إدارة االستخبارات الرئيسة بقسم االستخبارات احلربية
 GRUالتابعة لرئاسة األركان الروسية 14،وبعد أن تقاعد أوتكني من االستخبارات احلربية
عام  2013-بدأ يف العمل يف جمموعة موران لألمن  ، Moran Security Groupويف
رشكة االحتاد الساليف العسكرية اخلاصة 15،وكان الكتسابه اخلربة بفضل اخلدمة التي قدمها
طوال مدة عمله يف اجليش الوطني ،وفيام بعد يف االحتاد الساليف ،ويف ساحات القتال يف
سوريا -دور كبري يف تأسيسه جمموعة فاغنر ،وقيادته هلا .ويرى البعض أن استلهامه اسم
ملحن هتلر املفضل ،إضافة إىل اهتاممه بفرتة التاريخ الثالث-
املجموعة من ريتشارد فاغنر ِّ
16
انعكاس لأليديولوجيا النازية اجلديدة.

وهناك ا ّدعاءات حول قرب أوتكني -بشكل مشابه لربيغوجني -من الرئيس الرويس
بوتني 17،وقد تسببت دعوته إىل مأدبة طعام يف االحتفال بأبطال "يوم الوطن األم" الذي ُن ِّظم
يف الكرملني يف عام  2016وظهوره مع بوتني -يف إثارة الشكوك حوله؛ بسبب عدم حيازته
أي جائزة 18،فيام بعد أكّد املتحدث باسم الكرملني ديمرتي بيسكوف يف الترصيح الذي أدىل
ّ
به للصحافة ّ
حقيقي،
أن أوتكني حصل عىل ميدالية الشجاعة  ،Orden Mujestvaوأنه بطل
ّ
املسوغ لدعوة أوتكني للطعام قد ظهر للعلن ،عىل أن ترصيح بيسكوف مل
وبذلك يكون
ّ
حيدّ د بدقة نوعية اإلسهامات التي حصل أوتكني بفضلها عىل امليدالية 19.وما عدا ذلك؛ ففي
عام  2017أثارت أخبار عن أن أوتكني هو الرئيس التنفيذي ملجموعة رشكات كونكورد
التابعة لـ"يفنغي بريغوجني" التساؤل حول العالقة بني هذين الشخصني ،وعالقة كليهام
20
برشكة فاغنر.
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زادت هذه األحداث من الشكوك حول عالقة أوتكني ببوتني ،ومن َث ّم حول عالقة
فاغنر بالكرملني؛ لتتحول هذه االدعاءات إىل حقائق مد ّعمة .ووف ًقا للبعض فإن أوتكني
أي
جمرد كومبارس ُيستخدَ م أدا ًة فقط إلخفاء القائد احلقيقي للمجموعة 21،ولكن ال تتوفر ّ
أد ّلة تؤيد هذه االدعاءات والشبهات ،كام أن مصادر هذه االدعاءات حمدودة جدًّ ا.

البعد القانوني
عند النظر إىل الوضع القانوين ملجموعة فاغنر ينبغي توضيح الفارق النظري بني
مفهومي "اجلندي املرتزق" و"الرشكة العسكرية اخلاصة" .رسم ًّيا؛ متنع روسيا استخدام
اجلنود املرتزقة وف ًقا للامدة الثالثة عرشة من دستور روسيا االحتادية 22،وعند دراسة البعد
تنص عىل
اخلاص بقانون العقوبات نجد أن املادة  359من قانون العقوبات الرويس ّ
عقوبات باحلبس والتغريم عىل استئجار وتدريب ومتويل اجلنود املرتزقة،23وعىل الرغم من
وجود عقوبات جنائية يف الترشيعات الروسية إال ّ
أن املالحظ أهنا اختارت طري ًقا خمتل ًفا من
24
الناحية التطبيقية.
وكان الرئيس الرويس فالديمري بوتني يف ترصحياته الصحفية بخصوص جمموعة
فاغنر قد أكّد أنه "ما دامت جمموعة فاغنر تقوم بأنشطتها خارج روسيا ،ومل ختالف قوانني
أي مكان يف العامل،
روسيا ،فإن هلا احلق يف مواصلة أعامهلا ،ومحاية مصاحلها التجارية ،يف ّ
ولكن يف حال إخالل جمموعة فاغنر بالقوانني سيكون عىل النيابة العامة اختاذ إجراء
أي ترشيعات تن ّظم استخدام الرشكات العسكرية اخلاصة
قانوين".25
ونظرا لعدم وجود ّ
ً
يف روسيا ،إضافة إىل ممارسة جمموعة فاغنر وغريها من الرشكات العسكرية اخلاصة
أنشطتها يف "مساحة رمادية" -فال يمكن اعتبار البنى واملنظامت سالفة الذكر حمظورة أو
مرشوعة باملعنى الدقيق.

القيادة والتحكم وبنية المنظمة
عىل الرغم من عدم توفر معلومات حديثة عن توزيع العاملني العسكريني وبنية
القيادة والتحكم يف رشكة فاغنر العسكرية اخلاصة إال أن فونتانكا كشفت عن اخلطوط
26
العريضة هلذه البنية يف خرب "قائمة فاغنر"  Spisok Vagneraالذي قامت بنرشه،
ووف ًقا هلذه القائمة هناك عىل رأس املنظمة اهلرمية قائد يدير املعركة من ميدان القتال،
ومدير تنفيذي آخر مسؤول عن إدارة املعركة من مركز القيادة ،وحتتهام جمموعة الشؤون
اإلدارية ،وجمموعة اإلدارة ،ومركز القيادة .وتتكون جمموعة الشؤون اإلدارية من وحدة
واملدربني،
دربني ،إضافة إىل القادة
ِّ
التدريب العسكري املكونة بدورها من املقاتلني ا ُمل َّ
وطاقم احلراسة املكلف بحامية مركز القيادة ،واملجموعات املك ّلفة بالشؤون املالية من
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متويل وخدمة املنشآت والنقل ،أما عن مركز القيادة؛ فيتكون من االستخبارات ،والقوات
اخلاصة املكلفة بأداء مهام يف العمليات اخلاصة ،وجمموعة االستخبارات واملشاة اجلاهزة
للهجوم واالستطالع ،ورسية املدفعية ،ورسية الدبابات ،إضافة إىل وحدات اهلندسة
وإزالة األلغام ،أما عن جمموعة اإلدارة؛ فتتكون من جمموعات االتصال والعمليات
اخلاصة األخرى.
الشكل  :1بنية جمموعة فاغنر

دائرة ن�شاط �شركة فاغنر
رصحا يقدّ م خدمات احرتافية
للوهلة األوىل تبدو لنا رشكة فاغنر العسكرية اخلاصة
ً
يف جماالت متنوعة ،مثل التدريب ،واالستشارات العسكرية ،وتوفري العنارص املقاتلة،
واحلفاظ عىل األمن .ومن املعروف أن رشكة فاغنر تقوم بأنشطة منذ عام - 2014وهو
التاريخ الذي يتو َّقع أن تكون الرشكة قد ُأ ِ
نشئت فيه -وإىل اآلن يف مناطق االشتباكات
ُ
الساخنة يف رشق أوكرانيا والقرم وسوريا وليبيا ومجهورية إفريقيا الوسطى والسودان
وموزمبيق وفنزويال ومدغشقر 27،وتقدّ م الرشكة اخلدمة يف كل من هذه الدول تب ًعا
الحتياجات تلك الدول ،وهذا يعني أن الدول املذكورة تدخل ضمن دائرة التأثري
ِ
الدولتني اللتني جتري فيهام احلرب ختتلفان عن غريمها :سوريا وليبيا،
الرويس ،لك ّن
فرشكة فاغنر أصبحت جز ًءا نش ًطا وف ّع ًال من احلرب يف هاتني الدولتني ،ويف حدّ علمنا
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فإن الرشكة تدير أنشطتها يف سوريا منذ عام  ،2015ويف ليبيا منذ عام  .2019ويف هذا
اجلزء من التحليل سوف نبحث وضع روسيا ،ومن َث ّم وضع فاغنر التي تقف يف مواجهة
تركيا يف الدولتني املذكورتني.

فاغنر في �سوريا
عىل الرغم من عدم معرفة تاريخ بداية وجود فاغنر يف سوريا إال أنه من املتوقع أن
تكون أخذت موقعها يف أعقاب تدخل روسيا يف احلرب بسوريا ،وكام هو مفهوم ممّا
جرى رسده آن ًفا لن يكون من الصواب االعتقاد ّ
بأن فاغنر مستق ّلة عن روسيا وعن
السياسة اخلارجية الروسية ،وهلذا السبب فإنه بتدخلها يف سوريا ف ّعلت روسيا دور
رشكاهتا العسكرية اخلاصة يف ميدان القتال يف سوريا ،كام أن وجود الرشكات اخلاصة
العسكرية الروسية يف سوريا ال يقترص عىل رشكة فاغنر فقط 28،فإضافة هلذه املجموعة
تنشط رشكات عسكرية روسية خاصة كثرية يف ميدان القتال يف سوريا مثل رشكة Shield
وPatriotة 29و Slavonic30وAntiterror MSG Group Centre R, ATK Group,,
31
 .E.N.O.TوCossacks

مهم عىل
ومن املعروف ً
أيضا أن رشكة فاغنر -التي ُيعت َقد أهنا بدأت يف أداء دور ّ
أرض املعركة يف سوريا عقب التدخل العسكري الرويس يف شهر سبتمرب/أيلول عام
 2015متارس أنشطة متعددة ،فإضافة إىل محاية املنشآت اإلسرتاتيجية وحقول الغازالطبيعي والبرتول نقلت الصحافة عن اشرتاكها يف املعارك يف سوريا يف أكثر من
نقطة بوصفها قوة مقاتلة .ومع اخلربات املرتاكمة لدى مقاتيل الرشكة من احلرب يف
أوكرانيا ،إضافة إىل ما تل ّقوه من تدريبات يف روسيا -فإهنم وصلوا إىل كفاءة عالية
يف استخدام األسلحة املتنوعة ،واستخدام األسلحة الثقيلة -حتّى الدبابات -بشكل
مهم يف تدريب امليليشيات
كبري ،ويف الوقت نفسه من املعروف ً
دورا ًّ
أيضا أهنم يؤ ّدون ً
التابعة للنظام عىل استخدام األسلحة اإلسرتاتيجية والثقيلة ،ويف تدريب الط ّيارين عىل
استخدام الطائرات احلربية ،وعىل رأسها طائرات ميغ  .MiGوقد فتحت هذه الكفاءة
لدى عنارص فاغنر الطريق أمام استخدامهم بوصفهم عنارص مقاتلة ،ومنحتهم الفرصة
للمشاركة يف العديد من املعارك عىل أرايض سوريا ،حيث شاركت فاغنر يف العمليات
العسكرية التي ُن ِّفذت عىل مدينة تَدْ ُمر الواقعة بالريف الرشقي ملدينة محص يف عام
 2016وعىل غرب مدينة دير الزور بد ًءا من  ،2017وكانت قد عملت هناك بالتنسيق
مع القوات الرسمية التابعة لروسيا.
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الشكل  :2الدول التي تنشط فيها جمموعة فاغنر

32

أيضا أن املجموعة التي ُيد َعى أهنا أحكمت السيطرة عىل حقول الغاز يف تدمر
من املعلوم ً
كانت قد شاركت يف اهلجوم الذي ُن ِّفذ عىل رشق دير الزور ،كام ُيقال إن الواليات املتحدة
األمريكية يف هذه الفرتة ح ّيدت مئات املقاتلني املرتزقة إثر استهدافها لعنارص فاغنر بغارة
جوية 33،إىل جانب ذلك تنترش يف الفرتة األخرية أخبار عن نشاط عنارص فاغنر الواضح يف
مناطق القامشيل وعني العرب ومنبج مع انسحاب الواليات املتحدة األمريكية من هناك،
34
بينام يقال :إهنم يشاركون يف االشتباكات املشتعلة يف منطقة الالذقية وإدلب.
وختتلف طبيعة وجود فاغنر يف سوريا عنها يف الدول األخرى من وجه؛ حيث إن وجود
العنارص العسكرية التابعة رسم ًّيا لروسيا عىل األرض يف سوريا جيعل وجود فاغنر خمتل ًفا
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عام هو عليه يف مناطق القتال األخرى ،كام أن روسيا التي تدخلت عسكر ًّيا يف سوريا مل
أيضا ،ولكن يف
تستخدم فقط رشكاهتا العسكرية اخلاصة؛ بل استخدمت جيشها الرسمي ً
الفرتة التي اشتد فيها القتال وارتفعت فيها اخلسائر دخلت فاغنر عىل اخلط ،وأصبحت
جز ًءا ف ّع ًال من احلرب الدائرة يف سوريا .ومثلام خيتلف دور فاغنر يف سوريا عنه يف الدول
األخرى فإن روسيا مل تستخدم الرشكة يف زيادة فعالية أداء القوة الروسية املقاتلة فقط ،بل يف
الوقت نفسه استخدمتها يف زيادة النشاط الرويس يف سوريا ،وقد أرادت روسيا التوازن مع
الوجود اإليراين املم َّثل يف وجود امليليشيات الشيعية املدعومة إيران ًّيا وسط عنارص القوات
الربية التي حتارب إىل جانب قوات النظام ،وذلك عرب أنشطة رشكاهتا العسكرية اخلاصة،
ورشطتها العسكرية ،وتقديم االستشارات العسكرية عىل مستوى هيئة األركان .فمن ناحية
تستمر روسيا يف احلرب ،ومن ناحية أخرى تصل إىل نقطة إسرتاتيجية باعتبارها الالعب
أيضا داخل املعسكر املتحالف مع نظام األسد ،كام
احلاسم عىل األرض ،واحلاسم دبلوماس ًّيا ً
أن روسيا أعادت تصميم جيش النظام وفق هذا املفهوم ،وأولت انتباهها ألعامل وحدات
اجليش املقربة من روسيا يف مناطق االشتباكات يف إدلب واملناطق املجاورة هلا ،وإىل جانب
ُوص َل إليها مع تركيا
ذلك؛ يف ميدان الدبلوماسية شاركت روسيا يف معاهدة سوتيش التي ت ِّ
بوصفها مم ِّثلة ملت ِ
ّخذ القرار داخل املعسكر املؤيد للنظام.
ويف النهاية ..تترصف فاغنر وف ًقا ملا متليه عليها ظروف املناطق التي تنشط فيها،
وعالقات التحالف املحلية لروسيا ،ويف أراض تدور فيها رحى احلرب بقوة مثل سوريا .و
مؤثرا يف سري احلرب ،وهذا يعني أن فاغنر التي تسهم يف
بوصفها قوة مقاتلة تبدو لنا
عنرصا ً
ً
إحكام الوجود الرويس عىل األرض يف سوريا ربام تصبح وحداهتا صاحبة اخلربة يف جماالت
التدريب واإلدارة والقتال جز ًءا من خطط حكومة موسكو عىل املدى القريب واملتوسط
ٍ
مهم بني األدوات العسكرية للسياسة اخلارجية
والبعيد ،وبذلك حتتفظ فاغنر لنفسها بمكان ّ
الروسية ،وعىل هذا النحو تستمر يف أنشطتها يف سوريا.

فاغنر في ليبيا
إن العالقات التي بدأت بني روسيا وحفرت باتصال روسيا به يف  2016وسط مناخ ساده
القتال يف ليبيا -وصلت إىل مستوى رفيع يف الفرتة ما بني  ،2018-2017ومع دخول فاغنر
احلرب إىل جانب قوات حفرت يف  2019وصلت تلك العالقات إىل نقطة إسرتاتيجية 35.أرادت
روسيا أن تواصل مكاسبها التي أحرزهتا بسوريا يف منطقة رشق املتوسط ويف قارة إفريقيا ،ويف
مؤثرا يف احلرب ،عرب استغالل الفراغ الناشئ يف
هذا السياق متكنت روسيا من أن تصبح الع ًبا ً
جبهة حفرت أفضل استغالل ،وكذلك مع حلول عام  2020أصبحت روسيا إىل جانب تركيا
يف طليعة الداعني لوقف إطالق النار بني حفرت وحكومة الوفاق الوطني.
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مل تفلح العملية العسكرية التي أطلقها حفرت يف الرابع من نيسان (إبريل) 2019م عىل
أي نتيجة ،رغم مرور شهور عليها ،إضافة إىل إخفاق مؤيدي حفرت
طرابلس يف إحداث ّ
وبخاصة القوات الربية -أمام حكومة الوفاق ،وهذا أ ّدى إىل فتح املجال أمام روسيا،من َث ّم أمام فاغنر .وبالرغم من عدم توافر معلومات دقيقة حول التاريخ الذي دخلت فيه
عنارص فاغنر إىل ليبيا إال أن األخبار حول قتال فاغنر يف ليبيا بدأت يف االنتشار إعالم ًّيا
الحظ وجود رغبة يف استخدام مهارات عنارص فاغنر،
يف أيلول من عام  ،2019وهنا ُي َ
خصوصا يف نقطة تنظيم الوحدات الربية ،و"املقاتلني ذوي اخلربة".
ً
وكان أحد طياري حفرت الذي ُأ ِ
سقطت طائرته أول املصادر التي حتدثت عن الوجود
ّ
وضوحا يف أعقاب عمليات
الرويس يف ليبيا ،أو عن جمموعة فاغنر التي أصبح وجودها أكثر
ً
حفرت عىل العاصمة طرابلس .إذ أكّد الط ّيار عامر اجلقم أن الروس يقدّ مون الدعم التكنولوجي
والتقني منذ قدومهم إىل اآلن ،إضافة إىل ختطيطهم وحتديدهم مسار االشتباكات عىل أرض
املعركة ،وأكّد انتشارهم يف مدينة ترهونة الواقعة عىل بعد  9كم جنوب رشق طرابلس
العاصمة ،ويف مناطق حمددة يف منطقة قرص بن غشري الواقعة جنوب العاصمة ،وكان اجلقم
تعرض الروس يف منطقة قرص بن غشري إىل القصف املدفعي الذي نظمته قوات
الذي أكّد ّ
بركان الغضب (التابعة حلكومة الوفاق الوطني) -قال :إن ذلك أ ّدى إىل مقتل بعض الروس،
وإصابة العرشات منهم .عالوة عىل ذلك أشار اجلقم إىل أن الروس يقومون بصيانة طائرات
السوخوي ،وبعض الطائرات األخرى اخلارجة عن اخلدمة يف قاعدة الوطية اجلوية الواقعة
36
عىل بعد 170كم جنوب غرب طرابلس ،والتي يسيطر عليها حفرت.
ّ
إن ما أفاد به اجلقم يؤكّد صحة ادعاءات املحليني ،ومن َث ّم فإنه من الواضح أن عنارص
ختص تنظيم الوحدات الربية ،والقيام بصيانات
فاغنر الروسية يقومون بإدارة أنشطة ّ
عسكرية عرب عنارص تقنية ،وعنارص مقاتلة.

حيتاج حفرت إىل القوات الروسية؛ ألنه ال يستحوذ سوى عىل دعم حمدود من الشعب
أيضا إنّه مجع ميليشيات من مدينة دوما
وامليليشيات عىل أرض املعركة يف ليبيا ،و ُيقال ً
السورية للحرب يف ليبيا 37،إضافة إىل وجود حوايل  5آالف جندي مرتزق أجنبي ،عىل
رأسهم القادمون من السودان وتشاد ضمن صفوف قوات حفرت (إضافة إىل اجلنود املرتزقة
التابعني لروسيا)  ،ويف الفرتة األخرية يزداد هذا النوع من املنظامت يف املنطقة تدرجي ًّيا بتأثري
كل من السعودية واإلمارات ،فمن املعروف أن السعودية واإلمارات تدفعان بميليشيات
شبيهة بامليليشيات املذكورة إىل احلرب يف اليمن يف مقابل املال ،وحتى لو كانت امليليشيات
املذكورة هي "من ّظامت" إال أنه يمكن القول إن هذه البنى التنظيمية ليست نتيجة عقل
عسكري .وأما يف حالة فاغنر فسيكون من الصواب القول إن البنية التحتية هلا تنبع من عقل
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عسكري ،وترتكز عىل تكنولوجيا عسكرية روسية ،ويف هذا السياق تترصف فاغنر بشكل
أكثر فعالية من منظامت اجلنود املرتزقة،
�إن رو�س��يا ت�س��تخدم ع��ددًا كبي � ًرا
أو من امليليشيات العادية ،كام أهنا بعد
م��ن ال�ش��ركات الرو�س��ية الع�س��كرية
اخلربات التي اكتسبتها عىل أرض املعركة
الخا�ص��ة ،ال �ش��ركة فاغن��ر فق��ط؛
خصوصا يف سوريا أصبحت خربة حقيقة
ً
دامغة ال يمكن إنكارها ،وهلذا السبب
وذل��ك م��ن �أج��ل تقلي��ل التكلف��ة ف��ي
صارت من أهم اآلالت يف السياسة
التدخالت الع�س��كرية ،واال�ستفادة من
اخلارجية الروسية.

الثغ��رات في القانون الدولي ،والقانون
الداخل��ي ،وتحقي��ق تق��دم عمل��ي.

كبريا من
إن روسيا تستخدم عد ًدا
ً
الرشكات الروسية العسكرية اخلاصة ،ال
رشكة فاغنر فقط؛ وذلك من أجل تقليل التكلفة يف التدخالت العسكرية ،واالستفادة من
الثغرات يف القانون الدويل ،والقانون الداخيل ،وحتقيق تقدم عميل.

يف التحليل األخري رغم وضوح نوعية وجود فاغنر وتنسيق وإدارة وتنظيم امليليشيات
الربية اخلاصة هبا عىل األرض إال أن الغموض يسود أعداد مقاتليها ،ورغم وجود ادعاءات
خمتلفة حول أعداد مقاتيل فاغنر يف ليبيا ،إال أن الرقم املنطقي يرتاوح ما بني  1500و2500
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مقاتل 38،أما بخصوص سوريا التي متارس فاغنر عىل أراضيها أنشطتها منذ سنوات فليس
من املمكن احلديث عن رقم دقيق ،وهلذا من املمكن االعتقاد بأن املعلومات التي تنقلها
وسائل اإلعالم هي مضاربات .ويف هذه النقطة ّ
فإن الثابت األهم من الوجود الكمي هو إىل
أي درجة أ ّثر هذا الوجود من الناحية الكيفية يف توازن القوى عىل األرض؟ ومن املعروف
ّ
أنه بالرغم من كل ما ن ّظمه حفرت من اعتداءات منذ نيسان (إبريل)  2019إال أنه مل حي ّقق
أي تقدّ م عىل حمور طرابلس ،بل خرس بعض النقاط ،ومن َث ّم تغري التوازن ملصلحة حكومة
ّ
الوفاق الوطني ،ولكن مع تس ّلم فاغنر املها ّم يف احلرب يمكن القول إن توازنًا قد تشكّل من
ناحية القوات الربية ،واحتفظ حتالف حفرت القادر عىل استخدام القوات اجلوية بشكّل فعال
39
بالتفوق عىل األرض لنفسه.
ويمكن التكهن باخلطوات السياسية والعسكرية املحتمل أن تتبعها روسيا عىل أرض
املعركة يف ليبيا بالنظر إىل السياسة اخلارجية الروسية ،وسياسة املنطقة ،واإلسرتاتيجية
التي اتبعتها روسيا يف سوريا ،إضافة إىل ذلك؛ حتى سبتمرب من عام  2015كانت إيران
وامليليشيات الشيعية املدعومة منها هي الالعب األكرب الداعم لنظام األسد يف سوريا ،ومع
التدخل الرويس أضعفت إدارة روسيا من فعالية طهران ،بل وتواصلت مع الواليات املتحدة
وإرسائيل ،ورفعت من فعاليتها عىل حساب طهران.

ويف إطار املفهوم الرباغاميت الرويس سرتغب روسيا يف وضع نفسها يف نقطة حساسة لدى
التحالفات الدولية والفاعلني املحليني يف ليبيا كام فعلت يف سوريا ،وهلذا السبب ستبحث
روسيا عن طرق لوضع قواعد عسكرية دائمة يف ساحة رشق املتوسط بعد سوريا ،وذلك
عرب ربط املكاسب عىل املدى البعيد بنشاطها عىل أرض الواقع ،وال جيب متا ًما القول إن روسيا
رئيسا يف حتالف حفرت كام هو احلال يف سوريا ،فالفعالية العسكرية الروسية
اآلن ليست الع ًبا ً
تقوي من موقع روسيا داخل التحالف شي ًئا فشي ًئا ،ويف هذا
التي حيتاجها حتالف حفرت هي ما ّ
السياق فإن استضافة الكرملني للمباحثات حول حتقيق هدنة دائمة يف ليبيا ،إضافة إىل دعوة
روسيا وتركيا لوقف إطالق النار -تظهران قوة الدور الرويس داخل هذا التحالف.

خاتمة
يف جو تثخن فیه احلروب التقلیدیة واحلروب بالوكالة -وبشكل سبق أن شهده العامل
تتبوأ جمموعة فاغنر موق ًعا مهمًّ يف السیاسة الروسیة ،بوصفها ًمثال عىل التنظیامت
احلدیث
ّ
العسكریة خارج إطار اجلیوش النظامیة للدول .وتب ًعا لذلك تبدو لنا جمموعة فاغنر بوصفها
بنیة تأخذ موقعها يف املساحة الرمادیة من الناحیة القانونیة دول ًّیا وداخل ًّیا يف تدخالت روسیا
كبریا من الرشكات الروسیة العسكریة اخلاصة،
العسكریة اخلارجیة .فروسیا تستخدم عد ًدا ً
ال رشكة فاغنر فقط ،وذلك من أجل تقلیل التكلفة يف التدخالت العسكریة ،واالستفادة
208

مرتزقة مجموعة فاغنر الرو�سية

من الثغرات يف القانون الدويل ،والقانون الداخيل ،وحتقیق تقدم عميل ،لكن فاغنر متیزت
بصفتها قوة مقاتلة ،برتكیبتها القویة كی ًفا وكمًّ  ،وبالروابط العسكریة التي وسعتها ،وبقرهبا
من وزارة الدفاع الروسیة ،بل من بوتنی .كام تقدّ م الرشكة خدمات بمفهوم شامل عرب ما
تنفذه من أنشطة تتعلق بالتدریب واالستشارات العسكریة.

ً
مستقل أو مدعو ًما من الدولة ،فقد كان حتول رشكة فاغنر
بغض النظر عن كوهنا الع ًبا
إىل أداة من أدوات السیاسة اخلارجیة ،وتس ّلمها جز ًءا من مهام التدخل العسكري ،ومن َث ّم
ختفیفها التكالیف العسكریة والضغط الدويل عن روسیا -من األسباب التي جعلت من
الرشكة الع ًبا مهمًّ ّ .
إن فاغنر توسعت خالل فرتة قصریة من خالل االستفادة من الثغرات
يف الترشیعات املوجودة يف القانون الدويل والداخيل ،وأصبحت يف وضع یسمح هلا أن تدیر
عملیاهتا يف ثامين دول خمتلفة ،وهو املعروف الیوم؛ هذا ما تنقله الصحافة.

یوضح مرة أخرى أن اجلیوش النظامیة الرسمیة مل تعد هي
إن مثال جمموعة فاغنر ّ
العنرص الوحید الذي یضبط توازن القوى ،وأن میدان احلرب جتاوز كونه مفهو ًما حیوي
فقط املنظامت واملؤسسات الرسمیة ،كذلك يوجد الكثری من الرشكات العسكریة اخلاصة
التي استخدمتها الوالیات املتحدة األمریكیة ،وذلك قبل ظهور فاغنر .إن استخدام
الرشكات اخلاصة واجلنود املرتزقة أداة قوة يف السیاسة اخلارجیة أكسب مفهوم التدخل
مهم يف حروب "ما
العسكري ماهیة جدیدة ،ومن َث ّم أسهم يف ُّ
تبوؤ هذه الرشكات موق ًعا ًّ
توسعت جمموعة فاغنر يف مناطق الرصاع الساخنة،
بعد احلداثة" .يف األعوام األخریة ّ
ون ّفذت العملیات العسكریة ملصلحة روسیا ،وتب ًعا لذلك فإن املكاسب التي جرى
حتقیقها تُظهر بوضوح موضع املجموعة وسط أدوات التدخل العسكري يف سیاسة
خصوصا يفموسكو اخلارجیة .إن اشرتاك جمموعة فاغنر الفعيل يف العملیات العسكریة
ً
سوریا ولیبیا -أسهم يف جعل روسیا الالعب املتحكّم يف آليات اختاذ القرار السیايس يف
خصوصا يف لیبیا.
مناطق الرصاع،
ً
وانطال ًقا من مثال فاغنر فإن حتصیل روسیا فوائد بأبعاد اقتصادیة وقانونیة من
استخدام الرشكات العسكریة اخلاصة -عند مراعاة معادلة التكلفة والربح بالنسبة
لكل من الدولة والرشكة -فمن املحتمل بقوة أن تستمر هذه الرشكات يف املشاركة يف
مستقبل ،كام ّ
ً
أن هناك
التدخالت العسكریة التي من املحتمل أن تقوم هبا روسیا الیوم أو
نزعة يف العامل يف هذا االجتاه ،وبخاصة أن قدرة فاغنر عىل تنفیذ التدخالت العسكریة
أي أرضیة قانونیة ستستمر يف جعل هذه النزعة وهذا
ملصلحة روسیا وبشكل مستقل عن ّ
جذ ِ
املكسب ّ
ابني ملوسكو.
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