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 ،)Tightrope walking( "الســـير على الحبل المشـــدود"

بهـــذه العبـــارة يمكـــن وصـــف السياســـة اإلفريقيـــة، 

مـــع  لتفاعالتهـــا  اإلفريقيـــة  الـــدول  إدارة  وطريقـــة 

القـــوى الدوليـــة والصاعـــدة علـــى حـــد ســـواء، وهـــي 

زهـــا طيلـــة العشـــر  سياســـة ُيَعـــد التـــوازن َســـْمًتا ُيميِّ

العقـــد  وهـــو  خاصـــة،  بصفـــة  المنصرمـــة  ســـنوات 

الـــذي شـــهد ذروة حضـــور القـــوى الدوليـــة والصاعـــدة 

علـــى الســـاحة اإلفريقيـــة.

وقـــد وجـــدت القـــوى الصاعـــدة ضالتهـــا المنشـــودة 

ـــا إلـــى  فـــي إفريقيـــا حيـــث إيجـــاد موطـــئ قـــدم لهـــا – جنًب

ــر،  ــرى - واالضطـــالع بـــدور مؤثـ جنـــب مـــع القـــوى الكبـ

والظهـــور بمظهـــر القـــوى الدوليـــة الفاعلـــة وربمـــا 

تغييـــر المعادلـــة السياســـية فـــي بعـــض دول القـــارة، 

حالـــة  تســـتغل  أن  اإلفريقيـــة  الـــدول  واســـتطاعت 

النهـــم تلـــك فـــي اســـتقطاب المزيـــد مـــن االســـتثمارات 

أو االســـتعانة بشـــركات  الســـالح  األجنبيـــة وواردات 

ــة.  ــة األجنبيـ ــن الخاصـ األمـ

منـذ  رحاهـا  تـدور  التـي   - األوكرانيـة  الروسـية  والحـرب 

فبرايـر 2022- خيـر دليـل علـى تـوازن السياسـة اإلفريقيـة 

التصويتـي  السـلوك  أظهـر  إذ  الكبـرى؛  القـوى  تجـاه 

اإلفريقـي فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة - فـي 

باالنسـحاب  روسـيا  مطالبـة  بشـأن   -  2022 مـارس   2

الكامـل والفـوري وغيـر المشـروط مـن أوكرانيـا رغبـة 

الحرب الروسية األوكرانية والحسابات اإلفريقية

االســتــراتــيــجــيــة ــايـــا  الـــقـــضـ إدارة   - ــيـــاســـي  سـ ــــاحــــث   ب
مـــــــركـــــــز الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات ودعـــــــــــــم اتــــــــخــــــــاذ الـــــــقـــــــرار

إفريقية في الحفاظ على التوازن بين الغرب وروسـيا؛ 

 
ٍ

فالـدول اإلفريقيـة لـم َتُعـد براغبـة فـي التخييـر بيـن أي

التضحيـة  أو  الروسـي،  أو  الغربـي  المعسـكرْين  مـن 

آخـر  أو أي شـريك  الروسـي،  الشـريك  بعالقاتهـا مـع 

من القوى الكبرى أو الصاعدة طالما استطاع تقديم 

نفسـه كحيلـف يمكـن الوثوق به؛ ولذا تكـون المراوحة 

اإلفريقيـة بيـن جميـع الحلفاء، وهـو األمر الذي لطالما 

ا للمنـاورة. أتـاح لهـا، تاريخًيـا، هامًشـا كبيـًر

الســــلوك التصــــويتي اإلفريقـــي إزاء 
الحـــرب األوكرانيـــة: أرقـــام ومؤشـــرات 

فـــي 2 مـــارس 2022، عقـــدت الجمعيـــة العامـــة لألمـــم 

تطـــورات  لمناقشـــة  اســـتثنائية  جلســـة  المتحـــدة 

ـــي  الحـــرب األوكرانيـــة، وأســـفرت تلـــك الجلســـة عـــن تبنِّ

قـــرار يطالـــب بإنهـــاء "العـــدوان الروســـي" علـــى أوكرانيـــا 

بشـــكل فـــوري وكامـــل وغيـــر مشـــروط، وانســـحاب كل 

ــرام  ــية مـــن األراضـــي األوكرانيـــة، واحتـ القـــوات الروسـ

اســـتقالل  ـــد  ويؤكِّ ـــا.  دوليًّ بهـــا  الُمعتـــرف  الحـــدود 
وســـيادة وتكامـــل األراضـــي األوكرانيـــة.)1(

وبالنظــر إلــى الســلوك التصويتــي للــدول األعضــاء 

بالجمعيــة العامــة بشــكل عــام، نجــد أن القــرار حظــي 

بتأييــد أغلبيــة الــدول األعضــاء، والتــي بلــغ عددهــا نحــو 

141 دولــة، أي بمــا يعــادل 73% مــن إجمالــي عــدد الــدول 

أ. جهاد عمر الخطيب 
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 193( المتحــدة  لألمــم  العامــة  بالجمعيــة  األعضــاء 

دولــة(، فيمــا عــارض القــرار عــدد محــدود مــن الــدول 

وبيالروســيا،  روســيا،  وهــي:  فقــط(؛  دول  )خمــس 

وإريتريــا، وســوريا، وكوريــا الشــمالية، وامتنعــت نحــو 
ــة عــن التصويــت.)2( 35 دول

إزاء  اأُلممــي  التصويتــي  الســلوك  علــى  وتأسيًســا 

الحــرب األوكرانيــة، اعُتبــر قــرار الجمعيــة العامة لألمم 

ــا  ــى أوكراني ــة العــدوان الروســي عل المتحــدة إزاء إدان

بمثابــة ســابقة هــي األولــى مــن نوعهــا منــذ أربعــة 

ــة  ــى دول ــة عل ــة هجــوم عســكري لدول عقــود فــي إدان

أخــرى، ومطالبتهــا باالنســحاب الفــوري، ورغــم الدعم 

الكبيــر الــذي حظــي بــه القــرار داخــل أروقــة الجمعيــة 

ــه ُيعــد خطــوة ال تعــدو  العامــة لألمــم المتحــدة، فإن

كونهــا "رمزيــة"، وال يحمــل أي إلــزام للجانــب الروســي 
باالنســحاب الكامــل مــن األراضــي األوكرانيــة.)3(

إزاء  اإلفريقــي  التصويتــي  بالســلوك  يتعلــق  وفيمــا 

فــي  تباينــت  اإلفريقيــة  الــدول  أن  نجــد  القــرار،  هــذا 

ــد القــرار نحــو 28 دولــة إفريقيــة -مــن  مواقفهــا؛ إذ أيَّ

إجمالــي 54 دولــة إفريقيــة عضــو بالجمعيــة العامــة 

الــدول  مــن   %51 يعــادل  مــا  أي  المتحــدة-  لألمــم 

وامتنعــت المتحــدة،  باألمــم  األعضــاء   اإلفريقيــة 

17 دولــة إفريقيــة عــن التصويــت أي مــا يعــادل %48.6 

مــن إجمالــي الــدول الـــ 35 التــي امتنعــت عــن التصويت، 

-مــن  التصويــت  عــن  إفريقيــة  دول   8 بــت  تغيَّ فيمــا 

بينهــا إثيوبيــا، والمغــرب، والكاميــرون- وعارضــت دولــة 
ــا. )4( إفريقيــة واحــدة فقــط القــرار، وهــي إريتري

 شكل رقم )1(: السلوك التصويتي للدول اإلفريقية إزاء الحرب األوكرانية

داخل أروقة الجمعية العامة لألمم المتحدة )2 مارس 2022(

الـدول  تأييـد  نسـبة  أن  السـابق  الشـكل  ـر 
ِ
وُيْظه

المتحـدة  لألمـم  العامـة  الجمعيـة  لقـرار  اإلفريقيـة 

بشـأن إنهـاء العـدوان الروسـي علـى أوكرانيـا ليسـت 

اتخـذت  التـي  اإلفريقيـة  بالـدول  قورنـت  مـا  إذا  كبيـرة 

ـا"، وهـي الـدول التـي امتنعـت  موقًفـا محايـًدا، أو "رماديًّ

بـت عنه، وبلغ عددها 25 دولة، أي  عـن التصويـت أو تغيَّ

مـا يعـادل 46% مـن إجمالـي الـدول اإلفريقيـة األعضـاء 

عـن  كثيـًرا  تبتعـد  ال  نسـبة  وهـي  المتحـدة)5(،  باألمـم 

نسـبة الـدول اإلفريقيـة المؤيـدة للقـرار، وهـو موقـف 

مشـابه لما حدث إبَّان ضم روسـيا لشـبه جزيرة القرم 

فـي عـام 2014؛ إذ لـم تنضـم أيـة دولـة إفريقيـة لماراثـون 

السـلوك  أن  كمـا  روسـيا،  ضـد  الغربيـة  العقوبـات 

التصويتـي اإلفريقـي إزاء قضيـة القرم باألمم المتحدة 

اتسـم بالحيـاد بشـكل كبيـر)6(. 
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اســـتطاعت روســـيا علـــى مـــدار الســـنوات 
الماضيـــة أن تكـــون فاعـــًلا رئيًســـا بالمشـــهد 
الذاكـــرة  إلـــى  ذلـــك  فـــي  اإلفريقـــي، وارتكنـــت 
لـــم  والتـــي  اإلفريقيـــة،  للشـــعوب  التاريخيـــة 
مـــه االتحـــاد الســـوفيتي  تنـــَس الدعـــم الـــذي قدَّ
للعديـــد مـــن حـــركات التحـــرر اإلفريقيـــة إبَّـــان 
الخمســـينيات  فـــي  البـــاردة  الحـــرب  ذروة 

الســـتينيات. ومطلـــع 

ـــي  ـــوك الـتـصـــويـتـ ـــررات الـســــــــلـ مـبـــ
ــة ــرب األوكرانيـ ــاه الحـ ــي تجـ اإلفريقـ

لمـــاذا أبـــدت الـــدول اإلفريقيـــة تعاطًفـــا مـــع روســـيا 

أوكرانيـــا؟ ســـؤال  علـــى  العســـكري  فـــي هجومهـــا 

طرحـــه الكثيـــرون، ليـــس بقصـــره علـــى إفريقيـــا فقـــط، 

وإنمـــا تجـــاوز نطـــاق هـــذا الســـؤال، واتســـع ليشـــمل 

دول منطقـــة الشـــرق األوســـط )7(، وبالتركيـــز علـــى 

الســـلوك التصويتـــي اإلفريقـــي إزاء القـــرار اأُلممـــي 

ســـالف الذكـــر، نجـــد أنـــه رغـــم أن المعارضـــة الصريحـــة 

لقـــرار االنســـحاب الروســـي مـــن األراضـــي األوكرانيـــة 

ــة إفريقيـــة واحـــدة فقـــط وهـــي   إال مـــن دولـ
ِ

ــأت لـــم تـ

الـــدول  عـــدد  أن  إغفـــال  أيًضـــا  يجـــب  ال  إريتريـــا، 

اإلفريقيـــة المتغيبـــة عـــن التصويـــت أو الممتنعـــة 

عـــدد  مـــع  تقريًبـــا  يتســـاوى  يـــكاد  دولـــة(   25( عنـــه 

الـــدول المؤيـــدة للقـــرار )28 دولـــة(، حتـــى إن عـــدًدا مـــن 

ـــدت القـــرار أو امتنعـــت عـــن  الـــدول اإلفريقيـــة التـــي أيَّ

بـــت عنـــه أصـــدرت بيانـــات اتســـمت  التصويـــت أو تغيَّ

ا مـــن الحـــرص  ا كبيـــًر بدبلوماســـية شـــديدة، وقـــدًر

نابـــع  التصويتـــي  الســـلوك  هـــذا  أن  توضيـــح  علـــى 

مـــن رغبتهـــا فـــي إنهـــاء الحـــرب الدائـــرة فـــي أوكرانيـــا، 

والالجئيـــن،  الضحايـــا  مـــن  مزيـــًدا  البـــالد  وتجنيـــب 

ـــل  وإفســـاح الطريـــق أمـــام بـــدء المفاوضـــات، والتوصُّ

ــرب)8(.  ــك الحـ ــًدا لتلـ ــع حـ ــلمية تضـ ــوية سـ ــى تسـ إلـ

هـــذا الموقـــف اإلفريقـــي أظهـــر رغبـــة إفريقيـــة فـــي 

تـــوازن العالقـــات بيـــن الغـــرب وروســـيا؛ فالـــدول 

مـــن  أيٍّ  بيـــن  االختيـــار  فـــي  ترغـــب  ال  اإلفريقيـــة 

المعســـكرْين الغربـــي أو الروســـي، أو التضحيـــة 

نجـــح  الـــذي  الروســـي  الشـــريك  مـــع  بعالقاتهـــا 

علـــى مـــدار األعـــوام الماضيـــة فـــي كســـب ثقـــة 

ــة  ــوى تقليديـ ــوذ قـ ــة نفـ ــة، ومزاحمـ ــادة األفارقـ القـ

لهـــا بـــاع كبيـــر ونفـــوذ اســـتمر علـــى مـــدار عقـــود، 

مثـــل فرنســـا كأبـــرز مثـــال فـــي دول الســـاحل، والتـــي 

تراجـــع نفوذهـــا مؤخـــًرا فـــي تلـــك المنطقـــة لصالـــح 

الـــدب الروســـي.

التصويتـــي  الســـلوك  فـــإن  ذلـــك،  عـــن  فضـــًلا 

اإلفريقـــي أظهـــر نجـــاح روســـيا فـــي إدارة عالقاتهـــا 

بالقـــارة، فرغـــم أن األدبيـــات األجنبيـــة تصـــف اهتمـــام 

 "late to the party" ا ـــر كثيـــًر روســـيا بالقـــارة بأنـــه تأخَّ

النفـــوذ  توطيـــد  بماراثـــون  اللحـــاق  علـــى  ـــر  تأخَّ أي 

الدولـــي بالســـاحة اإلفريقيـــة )9(، والـــذي بلـــغ ذروتـــه 

العبـــرة  لكـــن  الماضيـــة،  ســـنوات  العشـــر  خـــالل 

المســـتخدمة،  الروســـية  األدوات  بفاعليـــة  دائًمـــا 

ا، وهـــو حضـــور  ا أو متأخـــًر وليـــس الحضـــور مبكـــًر

ز يوًمـــا بعـــد يـــوم، وكان أحـــد تجلّياتـــه الحديـــث  يتعـــزَّ

حـــول تفاهمـــات روســـية ســـودانية بغيـــة تدشـــين 

قاعـــدة عســـكرية روســـية علـــى البحـــر األحمـــر)10(. 

وفـــي هـــذا المحـــور، يتـــم تســـليط الضـــوء علـــى ثـــالث 

ــي: ــة، هـ ــاط رئيسـ نقـ

ــي  ــدور الروسـ ــة الـ ــد لطبيعـ أ . إدراك جديـ
فـــي النظـــام الدولـــي:

منـــذ إقـــدام روســـيا علـــى ضـــم شـــبه جزيـــرة القـــرم 

ل كبيـــر فـــي االســـتراتيجية  فـــي عـــام 2014، لوحـــظ تحـــوُّ

لطبيعـــة  برؤيتهـــا  يتصـــل  ل  تحـــوُّ وهـــو  الروســـية، 

هـــذا  مـــن  ـــق  وقـــد عمَّ الدولـــي،  النظـــام  فـــي  دورهـــا 

ل تدخلهـــا العســـكري فـــي الحـــرب الســـورية منـــذ  التحـــوُّ

ا فـــي المعادلـــة هنـــاك،  ـــر كثيـــًر عـــام 2015، األمـــر الـــذي غيَّ
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جزيـرة  شـبه  ضـّم  علـى  روسـيا  إقـدام  منـذ 
ل كبيـر  القـرم األوكرانيـة فـي عـام 2014، لوحـظ تحـوُّ
إذ  الدولـي؛  بالنظـام  دورهـا  لطبيعـة  رؤيتهـا  فـي 
أعـادت االنخـراط بقـوة في عدد من أقاليم العالم، 
السـوفيتي  االتحـاد  أمجـاد  اسـتعادة  وكانـت 

تحركاتهـا. علـى  مسـيطًرا  هاجًسـا 

وأظهـــر موســـكو كقـــوة فاعلـــة رئيســـة فـــي المنطقـــة، 

ومنـــذ ذلـــك التاريـــخ، أعـــادت روســـيا االنخـــراط بقـــوة فـــي 

ة حـــول العالـــم، وكانـــت اســـتعادة  مناطـــق وأقاليـــم عـــدَّ

أمجـــاد االتحـــاد الســـوفيتي هاجًســـا مســـيطًرا علـــى 

تحركاتهـــا، فضـــًلا عـــن رغبتهـــا -جنًبـــا إلـــى جنـــب مـــع 

الصيـــن- فـــي مراجعـــة النظـــام الدولـــي بشـــكله الحالـــي 

ـــس منـــذ انتهـــاء الحـــرب  )أحـــادي القطبيـــة(، والـــذي تأسَّ

البـــاردة بانهيـــار االتحـــاد الســـوفيتي، وبـــروز الواليـــات 

مجريـــات  علـــى  تيهمـــن  عظمـــى  كقـــوة  المتحـــدة 
النظـــام الدولـــي وتفاعالتـــه. )11(

وتجــــــــُدر اإلشـــــــــــارة فـــي هــــــذا الســـــــياق إلـــى أن 

ــام 2017،  ــة لعـ ــي األمريكيـ ــن الوطنـ ــتراتيجية األمـ اسـ

 ،2018 لعـــام  األمريكيـــة  الدفـــاع  اســـتراتيجية  وكـــذا 

طويلـــة  االســـتراتيجية  المنافســـة  بعـــودة  تـــا  أقرَّ

مـــن  كلٍّ  إلـــى  إشـــارة  فـــي   - الـــدول  بيـــن  المـــدى 

ـــا روســـيا بــــ "القـــوة  ـــن وروســـيا - لكنهمـــا نعتت الصي

اإلقليميـــة" فـــي محاولـــة للتقليـــل مـــن شـــأن النفـــوذ 
الروســـي علـــى الســـاحة الدوليـــة.)12(

ووجـــدت روســـيا ضالتهـــا فـــي القـــارة اإلفريقيـــة، التـــي 

ـــر أرضيـــة مالئمـــة إلظهـــار واســـتعراض القـــوة  توفِّ

والنفـــوذ، ومتاخمـــة النفـــوذ الغربـــي هنـــاك، ولعـــل 

ـــدت 
ِ
القمـــة الروســـية اإلفريقيـــة األولـــى التـــي ُعق

ـــر 2019، بحضـــور عـــدد  فـــي سوتشـــي، فـــي أواخـــر أكتوب

لـــة لنحـــو 50 دولـــة إفريقيـــة،  ضخـــم مـــن الوفـــود الممثِّ

ـــا)13(، دلَّلـــت بوضـــوح علـــى  ونحـــو 43 زعيًمـــا إفريقيًّ

ــا  ــكو لعالقاتهـ ــه موسـ ــذي توليـ ــر الـ ــام الكبيـ االهتمـ

ــيا علـــى  بالقـــارة اإلفريقيـــة، وقـــد اســـتطاعت روسـ

ــا  ــًلا رئيًسـ ــون فاعـ ــة أن تكـ ــنوات الماضيـ ــدار السـ مـ

إلـــى  ذلـــك  فـــي  وارتكـــزت  اإلفريقـــي،  بالمشـــهد 

والتـــي  اإلفريقيـــة،  للشـــعوب  التاريخيـــة  الذاكـــرة 

مـــه االتحـــاد الســـوفيتي  لـــم تنـــَس الدعـــم الـــذي قدَّ

ـــان الحـــرب  ـــة إبَّ ـــد مـــن حـــركات التحـــرر اإلفريقي للعدي

الســـتينيات  ومطلـــع  الخمســـينيات  فـــي  البـــاردة 

مـــن القـــرن الماضـــي.

ب . التعاون العسكري:

شـــهد التعـــاون العســـكري بيـــن إفريقيـــا وروســـيا 

طفـــرة ملحوظـــة منـــذ العقـــد الثانـــي مـــن األلفيـــة؛ 

ــت  عـ ــى 2019، وقَّ ــن 2015 حتـ ــدة مـ ــرة الممتـ ــالل الفتـ وخـ

مـــع  عســـكري  تعـــاون  اتفاقيـــة   19 نحـــو  موســـكو 

نـــت  تضمَّ اتفاقيـــات  وهـــي  اإلفريقيـــة،  الحكومـــات 
إلـــى إفريقيـــا.)14( الروســـية  تعزيـــز واردات الســـالح 

عـــالوة علـــى ذلـــك، تقـــدم موســـكو تدريًبـــا عســـكريًّا 

األمنيـــة  باألجهـــزة  إفريقـــي  عنصـــر   500 لنحـــو 

هـــذا  ضآلـــة  ورغـــم  ســـنويًّا،  المســـلحة  والقـــوات 

الرقـــم لكـــن التدريـــب يضطلـــع بـــدور حيـــوي فـــي 

إعـــادة هيكلـــة العالقـــات المدنيـــة العســـكرية فـــي 

القـــارة اإلفريقيـــة، وتشـــير التقاريـــر إلـــى أن عـــدًدا مـــن 

الضبـــاط الذيـــن نظمـــوا االنقالبْيـــن العســـكريْين فـــي 

مالـــي فـــي عـــام 2020 و2021 تلقـــوا تدريبهـــم فـــي روســـيا، 

، لـــم يجـــدوا غضاضـــة فـــي التصعيـــد مـــع  ومـــن َثـــمَّ

فرنســـا حتـــى انســـحبت عســـكريًّا بشـــكل نهائـــي 
ــي.)15( ــن مالـ مـ

أكبـــر  ُتعـــد  روســـيا  أن  إلـــى  اإلشـــارة  تجـــدر  كمـــا 

ا للســـالح إلـــى دول إفريقيـــا جنـــوب  الـــدول تصديـــًر

أن  إلـــى  التقديـــرات  بعـــض  وتشـــير  الصحـــراء)16(، 

مـــن  الصحـــراء  جنـــوب  إفريقيـــا  واردات  إجمالـــي 

الســـالح الروســـي قـــد بلـــغ مـــا يربـــو علـــى 1.7 مليـــار 

 ،)17( 2021 فقـــط  عـــام  2020 ومطلـــع  عـــام  خـــالل  دوالر 
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وخـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن )2016- 2020(، زادت واردات 

الصحـــراء  جنـــوب  إفريقيـــا  إلـــى  الروســـي  الســـالح 

ـــة  بمعـــدل 23% مقارنـــًة بالفتـــرة )2011 - 2015()18(، وثمَّ

تقديـــرات تشـــير إلـــى أن واردات الســـالح الروســـي إلـــى 

ر بنحـــو 49% مـــن إجمالـــي واردات الســـالح  إفريقيـــا ُتقـــدَّ

إلـــى إفريقيـــا فـــي الفتـــرة الراهنـــة)19(.  

ومـــن ناحيتهـــا تولـــي موســـكو أهميـــة خاصـــة للـــدول 

اإلفريقيـــة الغنيـــة بالنفـــط، مثـــل أنجـــوال؛ إذ ُيالَحـــظ أنـــه 

خـــالل الفتـــرة الممتـــدة مـــن )2013 - 2020( تحتـــل روســـيا 

ــى  ــا يخـــص وارادت الســـالح إلـ ــدارة فيمـ ــع الصـ موقـ

ـــة عـــن الشـــركاء اآلخريـــن،  ـــر للغاي أنجـــوال، وبفـــارق كبي

ـــح بالشـــكل التالـــي)20(.  كمـــا هـــو موضَّ

شكل رقم )2(: حجم واردات األسلحة إلى أنجوال خالل الفترة )2013- 2020(

وفًقـــا لمؤشـــر The trend-indicator value (TIV) ، وهـــو مؤشـــر يســـتهدف قيـــاس حجـــم مبيعـــات األســـلحة لدولـــة مـــا عوًضـــا 
عـــن القيمـــة الماليـــة لتلـــك المبيعـــات

جـ. مجموعة "فاجنر":

ـــب  ـــى النصي ـــظ أن البعـــد العســـكري يســـتحوذ عل ُيالَح

الروســـية  االســـتراتيجية  فـــي  أهميـــة  واألكثـــر  األكبـــر 

الصـــدد  هـــذا  فـــي  وتبـــرز  اإلفريقيـــة،  الـــدول  تجـــاه 

إحـــدى شـــركات  الروســـية، وهـــي  "فاجنـــر"  مجموعـــة 

األمـــن الخاصـــة الروســـية، والتـــي اســـتطاعت علـــى مـــدار 

الســـنوات الماضيـــة ترســـيخ نفوذهـــا فـــي عـــدد مـــن 

الـــدول بالشـــرق األوســـط وإفريقيـــا، أبرزهـــا: ســـوريا، 

واليمـــن، وليبيـــا، والســـودان، وموزمبيـــق، ومدغشـــقر، 

ا فـــي مالـــي،  وجمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى، ومؤخـــًر

النخـــب  حمايـــة  رئيـــس  بشـــكل  تســـتهدف  وهـــي 

الحاكمـــة فـــي تلـــك الـــدول، وكـــذا تأميـــن المنشـــآت 

فـــي  رئيســـة  بصفـــة  "فاجنـــر"  وتنشـــط  اســـة،  الحسَّ

ا للجماعـــات والتنظيمـــات  ـــدول التـــي تشـــهد انتشـــاًر ال
المســـلحة.)21( التمـــرد  جماعـــات  أو  اإلســـالموية، 
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علـــى  العســـكري  البعـــد  يســـتحوذ 
فـــي  أهميـــة  واألكثـــر  األكبـــر  النصيـــب 
االســـتراتيجية الروســـية تجـــاه إفريقيـــا، وتبـــرز 
فـــي هـــذا الصـــدد مجموعـــة "فاجنـــر" الروســـية، 
الســـنوات  مـــدار  علـــى  اســـتطاعت  والتـــي 
الفائتـــة ترســـيخ نفوذهـــا فـــي عـــدد مـــن الـــدول 

وإفريقيـــا. األوســـط  بالشـــرق 

ــداد قـــوات  ــر دقيـــق حـــول أعـ ورغـــم عـــدم وجـــود تقديـ

ـــة، لكـــن تبقـــى  ـــدول اإلفريقي ـــر" المنتشـــرة فـــي ال "فاجن

هـــذه المجموعـــة ركيـــزة أساســـية فـــي النفـــوذ الروســـي 

علـــى الســـاحة اإلفريقيـــة خصوًصـــا فيمـــا تقدمـــه مـــن 

ــة، وتكفـــي  ــة بالـــدول اإلفريقيـ ــة للنخـــب الحاكمـ حمايـ

اإلشـــارة فـــي هـــذا الســـياق إلـــى أنـــه فـــي عـــام 2017، 

نشـــرت "فاجنـــر" نحـــو 500 فـــرًدا مـــن قواتهـــا، وذلـــك 

مـــن أجـــل إخمـــاد تظاهـــرات احتجاجيـــة ضـــد الرئيـــس 

ــذا  ر هـ ــرَّ ــير" )22(، وتكـ ــر البشـ ــزول "عمـ ــوداني المعـ السـ

ا مـــن الســـفارة  األمـــر فـــي مطلـــع عـــام 2019، لكـــن كلًّ

الداخليـــة  وزارة  وكـــذا  الخرطـــوم،  فـــي  الروســـية 

قـــت علـــى ذلـــك بقولهـــا إن األمـــر لـــم  الســـودانية علَّ

ــكريين روس  ــارين عسـ ــتعانة بمستشـ ــاوز االسـ يتجـ

ــودانية)23(.  ــن السـ ــوات األمـ ــب قـ ــل تدريـ ــن أجـ مـ

وكانـــت مجموعـــة "فاجنـــر" عامـــًلا رئيًســـا إلشـــعال 

الخالفـــات - خـــالل العـــام الماضـــي ومطلـــع العـــام 

ــى  ــا أفضـ ــي؛ ممـ ــا ومالـ ــن فرنسـ ــن كلٍّ مـ ــاري - بيـ الجـ

الفرنســـية  االســـتراتيجية  فـــي  جـــذري  ل  تحـــوُّ إلـــى 

إزاء إفريقيـــا، التـــي قامـــت طيلـــة األعـــوام الماضيـــة 

علـــى التدخـــل العســـكري المباشـــر وتكثيـــف الوجـــود 

العســـكري فـــي دول الســـاحل الخمـــس اإلفريقيـــة 

لمحاربـــة التنظيمـــات المســـلحة المنتشـــرة هنـــاك 

منـــذ مطلـــع عـــام 2013؛ إذ اتجهـــت باريـــس إلـــى ســـحب 

أمنيـــة  تفاهمـــات  خلفيـــة  علـــى  مالـــي  مـــن  قواتهـــا 

بينهـــا  مـــن  كان  وروســـيا،  مالـــي  بيـــن  وعســـكرية 

الـــذي  األمـــر  وهـــو  "فاجنـــر"،  بخدمـــات  االســـتعانة 

رفضتـــه فرنســـا ودول االتحـــاد األوروبـــي، وكشـــفت 

تلـــك التطـــورات عـــن تراجـــع النفـــوذ الفرنســـي فـــي 

إفريقيـــا، فـــي مقابـــل اتســـاع رقعـــة النفـــوذ الروســـي، 
ووجـــود حاضنـــة شـــعبية لـــه.)24(

وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق، يتضـــح أن روســـيا تســـير علـــى 

وغيـــر  الرســـمي  المســـتويْين  )علـــى  وســـاق  قـــدم 

الرســـمي( فـــي توطيـــد صورتهـــا لـــدى الـــدول اإلفريقيـــة 

كشـــريك عســـكري ُيْعَتمـــد عليـــه، كمـــا تتمتـــع األســـلحة 

بـــل الـــدول اإلفريقيـــة، 
ِ
الروســـية بثقـــة كبيـــرة مـــن ق

ا.)25(  ــبيًّ ــة نسـ ــا رخيصـ ــن كونهـ ــًلا عـ فضـ

ـــاردة جديـــدة تـــدور  وختاًمـــا، فـــإن الحديـــث عـــن حـــرب ب

ـــا هـــو ضـــرب مـــن ضـــروب المبالغـــة؛ ذلـــك  فـــي إفريقي

ـــل فـــي تحـــركات  ــاردة تمثَّ ألن أول تجليـــات الحـــرب البـ

المتحـــدة  )الواليـــات  آنـــذاك  العظميْيـــن  القوتْيـــن 

ـــة  ـــدول اإلفريقي واالتحـــاد الســـوفيتي( الســـتقطاب ال

لكـــن  الشـــرقية؛  أو  الغربيـــة  الكتلتْيـــن  مـــن  أيٍّ  إلـــى 

الـــدول اإلفريقيـــة فـــي اللحظـــة اآلنيـــة لـــم َتُعـــد تســـعى 

 علـــى عالقـــات 
ٍ
لالختيـــار وإنمـــا الحفـــاظ بحـــرص متنـــاه

ـــب التضحيـــة بـــأي  متوازنـــة مـــع جميـــع األطـــراف، وتجنُّ

شـــريك، خصوًصـــا الشـــريك الروســـي، الـــذي اســـتطاع 

منـــذ عـــودة انخراطـــه فـــي دول القـــارة أن يكســـب ثقـــة 

قاداتهـــا - وكـــذا الشـــعوب - بمـــا يتجـــاوز فكـــرة توطيـــد 

النفـــوذ علـــى الســـاحة اإلفريقيـــة إلـــى تقويـــض النفـــوذ 

لقـــوى  عقـــود  مـــدار  علـــى  ـــخ  ترسَّ الـــذي  التقليـــدي، 

أخـــرى، مثـــل فرنســـا.
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