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مسار عمل روسيا
في أفريقيا والشرق األوسط

S

تم إنشاء الهاب في قيادة القوات المشتركة المتحالفة في نابولي من أجل تحسين فهم الناتو للتحديات
المشتتتركة فتتي من قتتة أفريقيتتا لالشتترو ا ل تت لمتتن أجتتل تحديتتد فتترن الت تتال متتش كتتركاء
متخصصين .يتم ت وير منتجات الهاب ا تناداً إلى م لومات مفتوحة مصدر متن قلتل الخلتراء فتي
المتتواد ،الجهتتات الفاةلتتة امقليميتتة ،منكمتتات حنوميتتة ،منكمتتات ميتتر حنوميتتة ،منكمتتات دلليتتة،
مؤ ستتات أكاديميتتة ،ل تتاالل امةتتنظ ،لالمنكمتتات ال ستتنرية .ت تمهتتل منتجتتات الهتتاب ا راء أل
المواقف الر مية ي مؤ سة أخرى.

مسار ال مل الرل ي في إفريقيا لالشرو ا ل

٢٠٢٠

ملخص
تمننت رل يا من تهليت دلرها كممهل دللي هاظ في الشرو ا ل لأفريقيا ةلى مدى الستنوات ا خيترة .فتي
وريا ،حقق اتنتشار ال سنري الرل ي نتتاال بتار،ة ،ممتا ةتك ،منانتة رل تيا كو تي فتي المن قتة .أمتا فتي
إفريقيا ،يس ى الدبلوما يو الرلس إلى بناء كلنة من ال نقات ةلى مرار ال نقات السوفيتية.
الوجود المتكايد لرل يا في إفريقيا لالشرو ا ل يهدف الى تحسين لض ها الجيو يا ي ل الى تفادي نكتاظ
اتحتواء اتقتصادي لالسيا ي الذي فرضته الدلل الغربية نتيجة ضم رل يا لنريميا.
مسار ةمل رل يا في هذه المن قتة الجنوبيتة الشا ت ة قتد كتمل حتتى ا السيا تة لا ةمتال ،لنتن هنتال أدلتة
متكايدة ةلى ةكظ النرملين مةادة تصميم النكاظ الدللي من أجل ادرا رل يا في النخلة ال المية.
ت كك أ أف ال رل يا ال لنية لالسرية في المجالين ال سنرية لامةنمية مصتدر قلتق للمجتمتش التدللي ،حيت
انه قد يؤج الصراةات القاالمة ليكةكع ا تقرار المن قة.
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المقدمة
ب د مرلرةقدين من انهيار اتتحاد السوفيتي ،ظلتت طموحتات رل تيا محصتورة فتي محي هتا الملاكتر .للنتن فتي
ةاظ  ،٢٠١٤ةند ا تينء رل يا ةلى كريميا ،بدأت تتحول صورتها ةلى المسرح ال المي ،كما كشفت تدخلها فتي
الحرب ا هلية السورية ةن طموحاتها لقدراتها الجديدة في الشرو ا ل .
يُنكر إلى رل يا ا ةلى أنها قوة فاةلة جادة في مختلف أنحاء ال الم ،حيت لتم ينتن لجودهتا ملحوظتا ً منتذ ،متن
الحتترب اللتتاردة .لهتتذا بف تتل النتترملين لانجا،اتتته المهمتترة بتتالرمم متتن نتتدرة المتتوارد المتاحتتة لتته مقارنتةً بمتتوارد
الوتيات المتحدة أل اتتحاد ا لرلبي أل الصين.
يدل مسار ةمل رل يا في إفريقيا ةلى نهجه اللارع .تمننت مو نو من إنشاء لتو يش كلنة من ال نقات منذ ةاظ
 ،٢٠٠٠ت كيتتك ال نقتتات السيا تتية لاتقتصتتادية لال ستتنرية التتتي ت تتود إلتتى الحقلتتة الستتوفيتية لا تتتغنل التقنيتتات
الحديهة في المجال الم لوماتي.
طموحات رل يا لأف الها ةلى الساحة ال المية تستحق درا ة دقيقة .في ليل تحليل مت مق ت تتراتيجية رل تيا،
ةقد مركك الهاب حلقة ةمل مش خلراء متخصصين بار،ين من من قة الشرو ا ل ل أفريقيا.
ان نقًا من الحقاالق لالليانات المستمدة من المصادر المفتوحة ،قاظ محللو الهاب لالخلتراء امقليميتو بتقيتيم مستار
ةمل رل يا في إفريقيا لالشرو ا ل  ،ل بتشخيص مواطن القوة لال ف التي تواجه رل تيا بستل التحتوتت
السيا ية لاتقتصادية لالهقافية المستمرة في المن قة.
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تورط روسيا في أفريقيا والشرق األوسط
االستراتيجية السياسية لروسيا في أفريقيا والشرق األوسط
المقدمة
لم تنن من قة الشرو ا ل ت لأفريقيتا
من أللويات السيا ة الخارجية لنتحتاد
الرل ي .لنن في ال قد الماضتي ،أبتدت
رل تتتتتيا اهتمامهتتتتتا المتكايتتتتتد بت كيتتتتتك
ال نقتتتات متتتش دلل المن قتتتة .فاتاحتتتت
لنلتا المن قتين الجغترافيتين متوارد فتي
مجتتال ال اقتتة ،الدبلوما تتية ،اتقتصتتاد،
لالقوات ال سنرية.
جميش أهداف رل يا ام تراتيجية تخدظ
هتتتدفها ا لل لالراليستتتي :ت كيتتتتك دلر
اتتحاد الرل ي في النكاظ ال تالمي متن
دل التخلي ةن نكامه المحلي.

نفذت مو نو ا تراتيجيتها في الشرو ا ل





لأفريقيا لتحقيق ا هداف المذكورة أدناه:

اقامة تحالفات من خنل الدبلوما ية ل تر يخ رل يا كقوة هامة لجديرة بالهقة ،لكةكةة نفوذ الجهات
الفاةلة التقليدية في المن قة (الوتيات المتحدة ،فرنسا ،بري انيا ،لألرلبا) لتحدي النكاظ ال المي.
تأ يس لجود ةسنري رل ي.
تحسين التجارة من خنل ضما الوجود الرل ي في ا واو الهامة :ا لحة ،النف لالغا ،،ال اقة
النولية ،لالغذاء.
ا تخداظ قوة امقناع لت كيك الرأي ال اظ اميجابي لا راء الموالية لرل يا ةلى جميش مستويات المجتمش.

مشاركة روسيا السياسية في إفريقيا
لم ينن لوجود رل يا في إفريقيا منانة خاصة في حقلة ما ب د انهيار اتتحاد السوفيتي .ل في ال اظ  ،٢٠٠٠كانت
ةنقاتها مقتصرة ةلى الت ال السيا ي مش جنوب إفريقيا لاتتحاد ا فريقي .للنن تمننت رل يا من ال ودة
تدريجيا ً إلى القارة من خنل ان مامها إلى ةمليات حفظ السنظ لالقوات الخاصة الدللية لمنافحة القرصنة .في
ةاظ  ،٢٠١٨أةفى الراليس الرل ي فنديمير بوتين ةن  ٢٠مليار دلتر من الديو ا فريقية ،لقاظ ل،ير
الخارجية الرل ي ،يرجي تفرلف ،بكيارة  ٥دلل إفريقية (أنغوت  ،مو،مليق ، ،يملابوي  ،ناميليا لإثيوبيا).
في نفس ال اظ ،ح ر ال ديد من القادة ا فارقة حفل تنصي الراليس بوتين في مو نو.
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في  ٢٤-٢٣أكتوبر  ،٢٠١٩ا ت افت وتشي ألل قمة بين رل يا لأفريقيا بح ور ممهلو ر ميو من جميش
الدلل ا فريقية .تم توقيش  ٩٢اتفاقيات لةقود بقيمة  ١تريليو رلبل رل ي (حوالي  ١٢.٥مليار دلتر
أمريني) ،ةنلة ةلى اتتفاقيات السرية .لهذا دليل ةلى الجهد الرل ي االمتكايد في القارة ا فريقية .كما جرت
،يارات ر مية متنررة بين رل يا لالدلل ا فريقية خنل السنوات الماضية.
الدبلوما تتية الرل تتية ذات صتتلة لثيقتتة بالت تتال ال ستتنري حي ت إ رل تتيا تستتتخدظ تجتتارة ا
ال سنرية لت كيك نفوذها لةنقاتها في المن قة.

تتلحة ل المتتوارد

تتركك جهود لأهداف رل يا في إفريقيا ةلى من قتين أ ا يتين:
القرن اإلفريقي :تبرا ،القوة في القارة لخارجها.
الصحراء الكبرى :لخلق فرن تجارية لتأمين الدةم الدبلوما ي.
مشاركة روسيا السياسية في
الشرق األوسط
كا لنتحاد السوفيتي ال ديد من
ال نقات مش دلل الشرو
ا ل  .للنن لم تنن المن قة
من ألليات السيا ة الخارجية
الرل ية الى حين لصول
الراليس بوتين إلى السل ة ،ل ما
يسمى بالربيش ال ربي لأحداثه
السيا ية.






الجدول الزمني:
نوفملر  :٢٠١١بداية الحوار ات تراتيجي بين رل يا لدلل مجلس الت ال الخليجي
فلراير  : ٢٠١٣منتدى الت ال ال ربي  -الرل ي
من  ٢٠١٣إلى  : ٢٠١٥تكايد مشاركة رل يا في الشؤل الداخلية للمن قة ،ا تجابةً للتحديات الناكئة -
التدخل في الشؤل السورية
ةاظ  : ٢٠١٦محادثات أ تانة  -وريا

نجح الراليس بوتين لجها ،السيا ة الخارجية الرل ي في بناء ةنقات جيدة مش جميش ا طراف الفاةلة في الشرو
ا ل لالحفاظ ةليها بصرف النكر ةن ا ةمال ال داالية في المن قة .من الجدير بالذكر أنه نجح أي ًتا فتي بنتاء
ةنقات مش الدلل الموالية ميركا تقليديًا لتلك التتي كتا لنتحتاد الستوفيتي ةنقتات ضت يفة م هتا (مهتل إ ترااليل
لإيرا لدلل الخلي ).
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الحقاالق الجيو يا ية ةامنً للت ال الرل ي في المن قة ،للنن النه الرل ي ي تمد ةلى الفترن ليتوفر منهجهتا
اميتتديولوجي أ ا ً تتا للت تتال متتش جميتتش بلتتدا المن قتتة .يلختتص الر تتم الليتتاني أدنتتاه م تواطن القتتوة لال ت ف فتتي
ال نقات بين رل يا لكركاالها:
مواطن القوة

مواطن الضعف

العالقات التاريخية
المصالح االقتصادية
عداوة تجاه الواليات المتحدة
تجارة األسلحة
التعاون االقتصادي االستراتيجي (محطات الطاقة
النووية  ،ممر النقل بين الشمال والجنوب)











السعودية



مجلس التعاون الخليجي

عدم الثقة
تعاون روسيا مع الخصوم اإلقليميين




دعم موسكو للنظام السوري
عالقات روسيا مع إيران




التعاون االقتصادي (خاصة االستثمار السعودي
استقرار أسعار النفط (أوبك)
دعم الشركاء المشتركين
بالنسبة للمملكة العربية السعودية :استخدام التعاون
مع روسيا كوسيلة ضغط على الواليات المتحدة

العالقات الروسية بدمشق



تخطط روسيا لجذب االستثمار وتعزيز التجارة
والسياحة والزراعة والصناعة
مراقبة أسعار النفط واإلنتاج



االنخراط الروسي في سوريا



أقلية ناطقة بالروسية في إسرائيل
التعاون االقتصادي (الطاقة ،قطاع الدفاع)
تعاون سياسي محدود





العراق
ايران

اسرائيل

ملخص تنفيذي
تمننت رل يا من تر يخ نفسها في أفريقيا ل الشرو ا ل كقوة ةالمية .لمش ذلك ،كما هو مذكور في لثيقة راند
"... RANDاللرامماتية الرل ية ،المت لقة بات تقرار لالفرن اتقتصادية ةلتى المتدى القصتير،لهي تتؤدي التى
لسلة من الم امنت الفردية بدتً من اجراءات اجماةية ا تتراتجية نحتو أهتداف طويلتة ا جتلذ .هتذا التنه يختدظ
الهدف ات تراتيجي الرل ي لت كيك نكاظ ةالمي مت دد ا ق اب للضش مو نو في قاالمة أهَم الجهات الفاةلة فتي
ال الم .في هذا الصدد ،تحتا رل يا إلى حلفاء ل نشاطات دبلوما ية مدةومة بأدلات القوة اتقتصادية لال سنرية
لخلق صورة دللة قوية ةلى الن او ال المي .إت أ ال نقات الرل ية مش أفريقيا ت تكال محدلدة حتى ا .
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االستراتيجية االتقتصايية لروسيا في أفريقيا والشرق األوسط
مقدمة
في السنوات ا خيرة ،أةرب الراليس الرل ي فنديمير بوتين ةن اهتمامته با تت ادة لت كيتك ال نقتات متش أفريقيتا
لالشرو ا ل ب د قوط اتتحاد السوفيتي .ةلى ةنس الصين التي ت تمد ةلتى اتقتصتاد ،يلتدل أ اترتلاطتات
اتقتصادية لرل يا في إفريقيا لالشرو ا ل مت لقة بالسيا ة بشنل أ ا ي .لمش ذلك ،يركك هذا التحليل ةلتى
ات تراتيجية اتقتصادية لةواقلها الراليسية.
التجارة
الميزان التجاري

الميزان التجاري لروسيا ،حساب الهاب اعتماداً على بيانات مرصد التعاون االقتصادي OEC

ينحتظ ألتً التفتالت بتين الرلايتتة الر تمية لالواقتش اتقتصتتادي .ةلتى الترمم متن لصتتف رل تيا مفريقيتا كشتتريك
اقتصادي ذي أهمية ا تراتيجية ،فا أفريقيا لم تمهل توى  ٪ ١.١متن إجمتالي التواردات الرل تية ( ٢.٥٣مليتار
دلتر) في ال اظ  ،٢٠١٧ل  ٪ ٣.٧من إجمالي صادراتها ( ١٢.٦مليار دلتر) .لت تؤثر حصتة الشترو ا ل ت
ةلى الرصتيد بشتنل ملحتظ ٪١.٨ :متن إجمتالي التواردات ( ٤.٢٣مليتار دلتر) ل  ٪٥.٨متن إجمتالي الصتادرات
( ٢٠مليار دلتر).
ختتنل القمتتة الرل تتية  -ا فريقيتتة ا للتتى ( ٢٤-٢٣أكتتتوبر  ٢٠١٩فتتي وتشتتي) ،ذكتتر أ ال نقتتات التجاريتتة متتش
أفريقيا تنمتو با تتمرار لقتد بلتم مجموةهتا حتوالي  ١٠٠مليتار دلتر ةلتى متدى ال قتد الماضتي .للنتن بالمقارنتة،
لخنل الفترة نفسها ،بلغت الصادرات الصينية إلى أفريقيا أكهر من  ٨٠٠مليار دلتر.
وف ًقا لصندوق النقد الدولي ،تعد روسيا رابع مصدر ألفريقيا وثاني مستورد من حيث سرعة النمو .ومع ذلك فإنن
تجارة روسيا مع إفريقيا أقل من مستوى المنافسين المباشرين اآلخرين و تركيا.
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تجارة األسلحة
ةلى مدى ال قد الماضي ،انخف ت
حصة رل يا من صادرات ا لحة
ال المية من  ٪ ٢٧إلى .٪٢١
يها للحد من هذا اتتجاه
في
لةنسه ،حولت رل يا تركيكها ةلى
إفريقيا لالشرو ا ل  .أفاد تشارلك
رلبرتسو  ،الخلير في اتقتصاد
ال المي من بنك ات تهمار الرل ي
 ،RENCAPإ ال نقة بين رل يا
لمن قة إفريقيا لالشرو ا ل تشمل
الن او السيا ي لال سنري .فقد نمت
تطور أكبر المصدرين في الفترة ما بين  ٢٠١٨-٢٠١٤مقارنة بالفترة ٢٠١٣ -٢٠٠٩
تجارة ا لحة في أفريقيا لالشرو
ا ل بشنل ملحوظ في ال قد الماضي ،لأحد أ لاب هذا النمو هو اتنخراط ال سنري الرل ي في وريا.
في ال اظ  ،٢٠١٩كاركت رل يا في م رض لمؤتمر الدفاع الدللي السنوي ( )IDEXفي اممارات ال ربية
المتحدة لهو أكلر قمة في موضوع الدفاع ال سنري في الشرو ا ل  .لقد ا تخدمت رل يا هذه المنصة لت كيك
دلرها في تجارة ا لحة في جميش أنحاء ال الم .خنل الحدث ،لق ت اممارات ال ربية المتحدة ةلى  ٥.٤مليار
دلتر من ا لحة لالم دات ال سنرية ةلى ةنلة الصفقات الموق ة لفا ً.
في إفريقيا ،أهمية الجكاالر في أللويات رل يا قدت الراليس بوتين الى إلغاء الديو ال سنرية الجكاالرية (فتي ةتاظ
 ٢٠٠٦لقد بلغت  ٤.٥مليار دلتر) مقابل التكاظ الجكاالر باقتناء أ لحة رل ية بقيمة  ٧.٥مليار دلتر .بين ةامي
 ٢٠١٤ل  ،٢٠١٨كنلت ا لحة الرل ية  ٪ ٦٦من الم دات ال سنرية الجكاالرية ،مما لضش الجكاالر ةلى رأس
قاالمة مستوردي رل يا في أفريقيا .فتي مصتر ،كتاركت رل تيا فتي أكلتر م ترض لأل تلحة فتي القتاهرة ،EDEX
للق ت ةلى صتفقة بقيمتة  ٢مليتار دلتر متش مصتر لتستليم  ٢٠طتاالرة مقاتلتة متن طترا Su-35 ،ابتتداء متن ةتاظ
 .٢٠٢٠أفتاد الجنتترال المصتتري تتمير فتتر  :ذمشتتاركة رل تتيا فتتي الم تترض مهتتم للغايتتة للتته أكلتتر تمهيتتل بجانت
الوتيات المتحدة .اليوظ ،تشنل ا لحة الرل ية حوالي ثل الم دات ال سنرية المصرية ذ.
النفط والغاز
كنلت إيرادات النف لالغا ٪ ٦.٥ ،من النات المحلي امجمالي لرل يا في ةاظ  ،٢٠١٧حي ارتف ت إلى ٪ ٨.٧
فتتي ةتتاظ  .٢٠١٨ليوضتتح الشتتنل التتتالي أنشتت ة رل تتيا فتتي مجتتال التتنف لالغتتا ،فتتي أفريقيتتا .ت متتل جتتا،برلظ
 Gazpromحاليًا ةلى ةدة مشاريش في إفريقيا ،مهل حقول الغا ،الهنثة التتي اكتشتفت فتي الجكاالتر ،لحقتول الغتا،
في ليليا (التي انخف ت أنش تها بشنل ملحظ منذ ةاظ )٢٠١١
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لمشتتترلع ختتت أنابيتتت الغتتتا ،لتتترب نيجيريتتتا
بألرلبتتا ةلتتر الجكاالتتر .لاكتشتتفت كتتركة لتتول
أليتتتل  Lukoilمتتتؤخراً ةتتتددا متتتن اتحتياطيتتتات
النف ية لالغا،ية في مانا لنيجيريتا لالنتاميرل
لمصر .لق ت كركة رل نفت  Rosneftاتفاقيتة
مش مو،مليق ت تغنل النف لالغا ،مش إمنانيتة
تحتتتدي ل تتتمن الغتتتا .،كمتتتا تستتتتهمر رل تتتنفت
 Rosneftفتتتي حقتتتل الغتتتا ،اللحتتتري فتتتي مصتتتر
لتست د للمشاركة في أكهر من  ٢٠مشرلةًا مش
ارانتتتتو بترلليتتتوظ  Oranto Petroleumفتتتي
نيجيريا.
لاب تاريخية ،لم تقم رل يا بتشريش كراكات
في ق اع ال اقة فتي الشترو ا ل ت  .للنتن فتي
ال تتاظ  ،٢٠١٥دف تتت أ،متتة التتنف رل تتيا إلتتى
ت تتوير ةنقتتات متتش كتتركاء فتتي آ تتيا لالشتترو
ا ل ت  .فتتي ديستتملر  ،٢٠١٦لق تتت رل تتنفت
 Rosneftصتتتتفقة ا تتتتتهمار متتتتش ق تتتتر بقيمتتتتة ٥
مليتتتارات دلتر ا تتتتهمرت فتتتي مشتتترلع للغتتتا،
Russian trade and economic partnerships in Africa
ةلتتى الستتاحل المصتتري ( ٪ ٣٥متتن الحصتتص
مقابل  ١.١٣مليار دلتر) .لتشاركت الشركات
الرل ية الراالدة  Gaspromو  Rosneftو  Lukoilفي مشاريش في مصر لال راو (بما فتي ذلتك حنومتة كرد تتا )
لخاصة في إيرا  ،ب د صفقة طاقة ا تراتيجية بقيمة  ٣٠مليار دلتر تم توقي ها في ةاظ .٢٠١٧
التعديد والطاتقة النووية
تركتتك أنش ت ة الت تتدين بشتتنل أ ا تتي ةلتتى القتتارة ا فريقيتتة ،ت تلتتر الشتتركة الرل تتية ألتترل،ا  Alrosaمتتن أكلتتر
الشتركات منتتا ا لمتاس فتي ال تالم ،لقتد أ ستت متنجم كاتوكتا  Catocaفتي أنجتوت ةتاظ  ٢٠٠٣كمتا بنتت رل تيا
مح ة لل اقة النهرباالية بجوار المنجم .تحالل ألرل،ا  Alrosaت وير نشاطاتها في أفريقيا متن ختنل اللحت ةتن
لداالش جديدة .في يناير  ،٢٠١٩ا تهمرت رل يا  ٢٥٠مليتو دلتر فتي صتناةة اتلمتاس فتي ،يملتابوي لأةلنتت
ألرل،ا  Alrosaةن أنش ة ت دين جديدة في اللند .لحوالي  ٪٢٥من كتحنات ختاظ اللوكستيت متن كتركة رل تال
 Rusalلأللمنيوظ تصدر من مينيا.
الت ال النولي هو كراكة طويلة ا جل ل نق ة ان نو منشتاء ةنقتات أخترى ( يا تية لاقتصتادية) .لمنتذ ةتاظ
 ،٢٠١٦لق ت ثمانية بلدا أفريقية اتفاقات مت لقة بال اقة النولية متش كتركة رل تاتوظ  Rosatomالرل تية :لهتي
إثيوبيا ،السودا  ،كينيا ،ألمندا ،نيجيريا ،رلانتدا، ،امليتا لمانتا .أمتا فتي الشترو ا ل ت  ،قامتت (أل توف تقتوظ)
أربش دلل (مصر ،اممارات ال ربية المتحدة ،المملنة ال ربية الس ودية لإيرا ) بلناء مح ات طاقة نولية.
اتهتماظ لاممنانات المتكايدة لمن قة الشرو ا ل
دبي لت كيك لتو يش نفوذها.

فيما يت لق بال اقة النولية ،دف ت رل اتوظ لفتح منتلًا لها في

من جهة أخرى ،ألغت ا رد مشرلةها المشترل مش رل يا بسل اختنف من ناحية ات تهمار لامور المالية.
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محطات الطاقة الروسية في
أفريقيا والشرق األوسط ٢٠١٥ -
العاملة
في قيد اإلنشاء
طلب
الغاء صفقة

االتفاقات أو مذكرات

محطات الطاقة النووية الروسية في الخارج  . ٢٠١٥المصدر :الرابطة النووية العالمية

القمة الروسية – اإلفريقية في سوتشي
تمحورت القمة الرل ية  -ا فريقية ا للتى التتي ةقتدت فتي وتشتي (رل تيا) متن  ٢٤ -٢٣أكتتوبر  ٢٠١٩حتول
الت تال اتقتصتادي لال ستتنري .لفقتا للمصتادر الرل تتية ،لقتش التراليس بتتوتين لامدارة الرل تية متذكرات بقيمتتة
 ١٢.٥مليار دلتر مش أكهر من  ٤٠كركاء أفارقة في مجنت الت دين لالنف لال اقة النولية لالت ال ال سنري.
لمش ذلك ،يج النكر جيداً في صنحية الم لومات المت لقة بالنجاحتات اتقتصتادية التتي أةلنتت ةنهتا رل تيا فتي
المنحكات اتفتتاحية لالختامية.
الوثتتاالق الموق تتة ختتنل القمتتة كانتتت متتذكرات لفق ت  ،ت صتتفقات أل ةقتتود .ةلتتى الص ت يد النتتولي ،أفتتاد ألينستتي
لينهاكيف ،الراليس التنفيذي لشركة رل،اتوظ ،أ الللدا الوحيدة التتي أبتدت اهتما ًمتا حقيقيًتا بالت تال كانتت مصتر
لرلاندا ل،امليا.
ملخص
اترتلاطات اتقتصادية الخارجية لرل يا تتلش إركادات مو نو السيا ية .لةلى الرمم متن ن تاو اقتصتادي أدنتى
من ن او منافسيها (الوتيات المتحتدة لالصتين) ،نجحتت رل تيا فتي ت كيتك نفوذهتا المتكايتدة فتي إفريقيتا لالشترو
ا ل لت يما في مجال ال اقة لتجارة ا لحة .ل ي تلتر الق تاع النتولي الخيتار ا متن لالمستتقر .أمتا بالنستلة
الى ق اع ال اقة الرل ي ،فهو م رض لتقللتات أ ت ار التنف لالغتا ،لهتذا قتد يتؤدي التى ةرقلتة اتجاهتات رل تيا
اتيجابية .ةنلة ةلى ،تس ى رل يا الى م الجة اتنحدار في تجارة ا تلحة النتاج َم ةتن لجتود الصتين فتي توو
ا لحة ا فريقية .باختصار ،يلدل أ أهم نوات إ تراتيجيات رل تيا الدلليتة نتوات جغرافيتة ل يا تية ،أكهتر متن
اقتصادية.

NATO Strategic Direction South Hub

12

٢٠٢٠

مسار ال مل الرل ي في إفريقيا لالشرو ا ل

٢٠٢٠

إستراتيجية روسيا في مجال المعلومات في أفريقيا والشرق األوسط
المقدمة
تستخدظ رل تيا تقنيتات اتتصتال الحديهتة لتو تيش تأثيرهتا فتي من قتة إفريقيتا لالشترو ا ل ت  ،بنتا ًء ةلتى خلرتهتا
السابقة في الدلل الغربية.
نشاطات روسيا في إفريقيا
الحمالت اإللعالمية
القنوات الرل ية الراليسية للدةاية هي ذرل يا اليتوظذ  RTلذ تلوتنيكذ  ، Sputnikلهتي تلت حاليتا ً نشتاراتها فتي
أفريقيا .ذرل يا اليوظذ  RTمتوفرة ةلى ن او لا ش في القارة من ختنل القنتوات الف تاالية لقنتوات النابتل ،بينمتا
ذ لوتنيكذ  Sputnikمتوفرة ةلى امنترنت .ةنلة ةلى ذلك ،يت ل االل امةنظ الرل تية ،يتادة برل،هتا فتي
القارة ةلر انشاء كراكات مش المؤ سات امةنمية المحلية .يست ين النترملين بحملتته امةنميتة لت كيتك كترةيته
لحماية أهدافه ات تراتيجية في أفريقيا .بالتالي تستخدظ رل يا مجموةة متن الرلايتات لر تم نفستها كقتوة ةكمتى،
صان ة السنظ ،حليف في منافحة امرهاب ل المخدرات ،ممهل إنساني لكتريك فتي النفتاح متن أجتل الق تاء ةلتى
اميلوت .لقامت كركة ذرل الذ  Rusalالرل ية للم اد بتمويل حملة ت يم تجريلية ضد اميلتوت فتي مينيتا فتي
ةاظ  .٢٠١٨كما أةلنت رل يا تحقًا ةن خ لشحن اللقاح إلى جمهورية النونغو الديمقراطية .ي تفي النترملين
أهمية هذه ات تهمارات المحدلدة من خنل الدةاية .الخدمة اتخلارية ذ لوتنيكذ  Sputnikأحدث لأقل كتهرة متن
ذرل يا اليوظذ  RTلمش ذلك ،تكةم الشلنة أ لديها ثمانين كتاب ناطقين باللغة ال ربية في أكهر من خمسين دللتة
في ال الم.
الشبكات للتأثير لعلى الرأي العام
يقتتوظ النتترملين بتو تتيش م ارفتته لكتتلناته اللشتترية فتتي جميتتش أنحتتاء أفريقيتتا منتتذ ةتتاظ  .٢٠١٨ليس تت ين بتتتدابير
لا تهمارات مستهدفة لتحقيق منا ا تراتيجية بتنلفة منخف ة نسليا – لهي تدابير ف الة لضترلرية نكتراً إلتى
اقتصادها المت هر.
"التكنولوجيا السياسية "
كانت ال لارة ذتننولوجيا يا يةذ االدة في اتتحاد السوفياتي السابق ،ل
هي ةلارة مل فة تدل ةلى ما أصلح ا التنة السيا ي ةلى مستوى
رفيش .ا تخدظ النرملين هذه ا داة ةلى ن او لا ش في الجمهوريات
السوفيتية السابقة ،كما ا ت ا بها لدةم ا نكمة الدللية ات تلدادية الحليفة
أل لمساةدة ا حكاب الم ارضة ات تلدادية للفو ،في اتنتخابات.
يفغيني بريجو،ين يقود مهمة ،يادة النفوذ الرل ي في أفريقيا ،لهتو رجتل
أةمتتتال متتتن تتتا ب ر تتتلر لحليفًتتتا للتتتراليس بتتتوتين .ليلتتتدل أ أنشتتت ة
بريجتتتتو،ين تهتتتتدف إلتتتتى ،ةكةتتتتة مصتتتتالح الوتيتتتتات المتحتتتتدة لالقتتتتوى
شبكة بريجوزين
ات تتت مارية الستتابقة (خاصتتة المملنتتة المتحتتدة لفرنستتا) فتتي جميتتش أنحتتاء
ال الم .لفقًا لشركة ذبرلكتت ميتدياذ  ،Proekt Mediaكتلنة بريجتو،ين ناكت ة فتي  ٢٠دللتة أفريقيتة ،ف تنً التى
ا تراتيجيين يا يين ،المرتكقة لذجيولوجيينذ.
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االستثمار في تعليم "تقاية المستقبل"
ت مل رل يا ةلى ،يادة المنح الدرا ية لل نب ا فارقة .في ال تاظ الدرا تي  ،٢٠١٧/٢٠١٦كتا حتوالي١٧٠٠٠
طال أفريقي يدر و في رل يا ٪ ٧٤ ،منهم ةلى أ تاس ت اقتدي .فتي ال تاظ التتالي ،تتم تخصتيص  ١٦٩٦منحتة
حنومية لت ليم المواطنين ا فارقة في الجام تات الرل تية .ةلتى الترمم متن هتذه الجهتود ،ت تتكال رل تيا ت تد أقتل
طنب من فرنسا ( ١٠٢٠٠٠طال أفريقي) لالصين ( )٥٠٠٠٠لالوتيات المتحدة ا مرينية ( )٤٤٠٠٠لجنوب
إفريقيا ( )٣٦٠٠٠لالمملنة المتحدة ()٣٣٠٠٠
الدبلوماسية من خالل الوكالء :رمضان كاييروف
رم ا كاديرلف هو راليس جمهورية الشيشا لالمسؤلل الرل ي ا كهر بترل،ا فتي إكترال الحنتاظ ال ترب فتي
الشرو ا ل  .ليس لناديرلف أي دلر دبلوما ي كونه راليسًا لنيا اتحادي تابش لنتحاد الرل ي.للنن ا ت انت
به مو نو تل ا ً ت تراتيجيتها المتمهلة في توظيف مجتم ها ام نمي للناء الجستور متش ال تالم ام تنمي .ت تتكال
طلي ة ال نقتة بتين كتاديرلف لالنترملين موضتش نقتاب .بينمتا يؤيتد كتاديرلف أهتداف السيا تة الخارجيتة للتراليس
بتتوتين ،يلتتدل أنتته يتمتتتش بدرجتتة ةاليتتة متتن ات تتتقنل .لفتتي ب تتح ا حيتتا  ،ت ارض تت أةمال ته متتش مستتار ال متتل
الدبلوما ي للنرملين .ةلى أي حال ،قد تمنن كاديرلف من بناء ةنقات متينة مش جميش القتادة الم نيتين فتي ال تالم
ال ربي ،فأصلح أداة ت منى ةنها للسيا ة الخارجية الرل ية في ةتالم ت تتمتتش فيته مو تنو بتأي صتنت دينيتة أل
ثقافية.
في ةاظ  ،٢٠١٨كملت رحنته رحلة ح إلى منة ،لثم الى جدة حي التقى مش للي ال هد الس ودي ا مير محمد
بن لما لالملك لما بن ةلد ال كيك .في نوفملر توجه إلى اللحرين ،حي قابل ا مير ناصر بن حمد آل خليفة
كما ،ار قاةدة ةسنرية لمراقلة التدريلات .ثم توجه الى دبي لح ور لاو ذالفورموت لا ذ Formula One
 ،Grand Prixحي قابل ا مير محمد بن لما مرة أخرى .كما أجرى محادثات مش للي ةهد أبوظلي لحاكم
اممارات ال ربية المتحدة محمد بن ،ايد.
الموجز التنفيذي
تستخدظ رل يا هذه ا دلات لتحقيق أهدافها ام تراتيجية في إفريقيا لالشرو ا ل  .من أجتل تقيتيم كتامل لنجتاح
ات تتتراتيجية الرل تتية ةلتتى طتتول المن قتتة الجنوبيتتة لحلتتف النتتاتو ،يجت اةتلتتار امجتتراءات لا دلات ذالستتريةذ
/ذالقابلة للنفيذ المذكورة أةنه في ن او السيا ة الخارجية الرل ية.

إستراتيجية روسيا العسكرية في أفريقيا والشرق األوسط
المقدمة
اتكرال ال سنري هو إحدى ا دلات الراليسية لرل يا لتو يش نفوذها لت كيكهتا فتي الختار  .لت تمن المشتاركة
ال ستنرية ،التتدريلات ،المستاهمة فتي ةمليتات حفتظ الستنظ لتتوفير أجهتكة ا متن النكاميتة ل الشتركات ال ستتنرية
الخاصة.
نشاطات روسيا في إفريقيا
ا تخداظ المرتكقة أل الوكنء هي ا تراتجية تنتينيتة فتي التتاريخ الرل تي .ينكتر إليهتا النترملين ةلتى أنهتا أدلات
ف الة لتحقيق أهدافه من دل ةرض قواته الوطنية الى الخ ر .باتضافة ،تسمح ات تراتجية بإخفاء كتل متن نوايتا
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رل يا لمشاركتها في المن قة .لأفاد الراليس بوتين ،في ت ليق ةن الشركات ال ستنرية لا منيتة فتي ةتاظ ،٢٠١٢
ا ا تخداظ هذه الشركات ذأداة لتحقيق المصالح الوطنية دل مشاركة ملاكرة من الدللة".
من ابر ،ا دلات ال ستنرية الرل تية ذميتر الر تميةذ فتي الختار جهتا،ذفتامنرذ .لهتي اداة ترية تاب تة لجهتا،
ا من الرل ي ،أنشئت من أجل تللية احتياجات النكاظ .يستخدظ النرملين فتامنر لتجنيتد لتتدري لنشتر المرتكقتة،
أل لخوض الحرلب ل توفير ا من لالتدري لألنكمة الحليفة.
اإلطار القانوني لمجموعة فاغنر والشركات العسكرية واألمنية الروسية
تجدرامكارة إلتى أ جهتا ،لاجنتر ليستت كتركة مستجلة قانونًيتا فتي رل تيا .ت يوجتد فتي رل تيا إطتار قتانوني أل
تنكيمي للشركات ال سنرية لا منية الخاصة ،ليحكر القانو الجنتاالي الرل تي مشتاركة المرتكقتة فتي النكاةتات
المسلحة أل ا ةمال ال داالية .رف ت الحنومة الرل ية تشريش مجموةتة لاجنتر بشتنل نهتاالي فتي متارس ،٢٠١٨
لأكددت أ الدللة هي الستل ة الوحيتدة فتي ا تتخداظ القتوة المستلحة لأ ذالجيتوب الخاصتةذ قتد تكةتكع ا تتقرار
اللند .من المنكور التنتيني ،إبقاء فامنر خار اطار القانو يسمح للنرملين الحفاظ ةلى قدرة إننار.
من حي القواةد لالم ايير الدللية ،النرملين ليس ة و في جم ية مدلنة قواةد السلول الدللية للشركات ا منيتة
الخاصتتة ،كمتتا انتته لتتيس متتن المتتوق ين ةلتتى لثيقتتة متتونتر لهتتي لثيقتتة تحتتدد الق توانين الدللي تة المت لقتتة بالشتتركات
ال سنرية الخاصة موق ة من قلل خمسة لخمسو دللة ،بما فيها الوتيات المتحدة.
من أجل تقييم دقيق لدلر جها ،فاجنر ،يج أ يأخذ ب ين اتةتلار دلر لدلافش يفغيني بريجو،ين داخل النكتاظ
الرل ي .يدةم بريجو،ين ةمليات جها ،فاجنر لتدخنتها في الختار كونته صتاح كتركات هامتة لمربحتة فتي
رل يا .لمن مصلحة النرملن إبقاء الجها ،تحت قيادة بريجو،ين .ألتً ،تمتلك مو نو قوة مرتكقتة دل تحمتل أي
ة ء مالي لثانيا ً ،يمنن للنرملين اننار مسؤلليته ةن تصرفات جها ،فاجنر كونه خار تي رة الدللتة ر تمياً.
أفاد الراليس بوتين نفسه في مقابلة ةتاظ  ،٢٠١٨بتأ رل تيا ليستت مستؤللة ةتن أف تال بريجتو،ين بحيت لتيس لته
منص ر مي في أي جها ،حنومي.
هنال كركات مماثلتة أخترى فتي رل تيا .ةلتى تليل المهتال ،مجموةتة  RSB-Groupل Moran Security Group

لهي أكهر كلها بنكيراتها الغربية .مؤ سو هذه المجموةات هم موظفو ابقو في ا جهتكة ال ستنرية لا منيتة
الرل ية .يُكةم لجود كركة آخرى ،باتريوت  ، Patriotمرتل ة ملاكرة بو،ارة الدفاع.
فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى
لفاجنر لجوداً لاضحا ً في جمهورية أفريقيا الو ت ى .فتي ديستملر  ،٢٠١٧حصتلت رل تيا ةلتى إةفتاء متن ا متم
المتحدة لحكر ا لحة الذي فرضته جمهورية أفريقيا الو ت ى .لقتد تمح ذلتك لرل تيا بتكليتد ا تلحة فتي ةتاظ
 . ٢٠١٨للم تنن ا لحة هي الصادرات الوحيدة التي أر لت إلى جمهورية أفريقيا الو ت ى .تتم نشتر ذمتوظفيذ
مجموةة فامنر لحماية المسؤللين الحنوميين لمنشآت الت دين .ادةى راليس جمهورية أفريقيا الو ى أ القتوات
كانت في الميدا ذلتدري قواتنا ةلى منافحة النهلينذ .القوات الرل ية ،واء أكانت منكمات ةسنرية ر مية أل
متننرة كشركات خاصة ،قد تو ش ن اقهتا فتي المن قتة .ففتي ينتاير  ،٢٠١٩لمتح ل،يتر التدفاع التوطني لجمهوريتة
إفريقيا الو ى احتمال انشاء قاةدة ةسنرية رل ية جديدة.
فاغنر في السويان
م كتم اتهتمتاظ التتذي لفتته جهتتا ،فتامنر ي تتود إلتى أنشت ته فتي جمهوريتتة أفريقيتا الو ت ى ،للنتن تتتم امبتن ةتتن
مشاهدات للجنود الرلس في جنوب دارفور في يوليو  ،٢٠١٨كما أكد الراليس السوداني الستابق ،ةمتر بشتير .هتذا
الوجود مير مفاجئ :ذكترت تتراتفور أ جهتا ،فتاجنر أر تل ذمتوظفينذ إلتى الستودا فتي ينتاير  ٢٠١٨لحمايتة
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منتتاجم التتذه  ،اليورانيتتوظ لالمتتاس .تشتتير صتتور متتن المن قتتة إلتتى احتمتتال ت تتال بتتين ةمتتنء فتتامنر لا جهتتكة
ال سنرية لا منية السودانية.
فاغنر في ليبيا
لجود فامنر لاضح أي ا في ليليا .في اجتماع ُةقد في نهاية ةاظ  ٢٠١٨بين ل،ير الدفاع الرل ي يرجي كويغو
لالجنرال خليفة حفتر ،كارل بريجو،ين في المناقشة حول إمنانية نقل المكيد من مرتكقة فاجنر إلتى ليليتا .ةتنلة
ةلى ذلك ،أكتدت مح تة ا خلتار الرل تية  RBCلجتود القتوات الرل تية فتي ليليتا بحلتول أكتتوبر  ٢٠١٨لدةمهتا
لحفتر .لالدةم يشمل ةشرات القواةد للقوات الخاصة لللقوات ال سنرية (النكامية) في طلرو لبنغا،ي.
الوجوي العسكري الروسي في موزمبيق  -حالة مختلفة
ذكتترت صتتحيفة ذالتتتايمكذ اللري انيتتة لصتتول  ٢٠٠جنتتدي رل تتي ،بمتتا فتتي ذلتتك القتتواتَ الخا ّ
ص تةَ ٣ ،مرلحيتتة
هجوميتتة لطتتواقم إلتتى مو،مليتتق لمستتاةدة الحنومتة ةلتتى محاربتتة المت تترفين ال نيفتتين .لمتتش ذلتتك ،فتتإ الستتنرتير
الصحفي للراليس الرل ي ،ديمتري بيسنوف ،نفى لجود أي ةسنري رل ي في اللند.
ت كك أ الدافش لنهتماظ المتجدد لرل يا بالمو،مليق مت لق بق اع النف لالغا ،في اللند ،ةلتى رمتم متن أ هتذه
المشاركة قد تؤدي إلى ردلد ف ل للية من قلل كركاء آخرين ذات مصالح مت اربة ،لخاصة جنوب إفريقيا.

أفعال روسيا في الشرق األوسط
"نشاط محدوي" في سوريا
قامت رل يا بألل خ وة جريئة خار اتتحاد السوفيتي السابق في وريا .فيما يت لق بالنشر للقوات ،فإ التتدخل
الف لي محدلدًا ،للننته محتدد لمستتداظ ،لذات نوايتا طامحتة .قتد تنتو ام تتراتيجية لالخلترة الرل تية فتي توريا
نموذ للتدخنت ال سنرية المستقللية في مناطق الصراع ا خرى.
وريا .للديها اتفاقًتا ةستنريًا متش دمشتق متن أجتل لجتود طويتل
تسي ر مو نو ةلى المجال الجوي لغرب لل
ا جل لسفن اللحرية الرل ية في ميناء طرطوس الم تل ةلتى اللحتر المتو ت  .لانشتأت مو تنو قاةتدة جويتة فتي
حميميم ل ملياتها الراليسية في وريا .يقتش حمتيم بجتوار طرطتوس ،ةلتى تاحل كترو اللحتر المتو ت  ،لكنهمتا
مواقتتش أ ا تتية راليستتية فتتي مخ ت مو تتنو لمنتتش الوصتتول إلتتى المنتتاطق ( )A2ADفتتي تتوريا .لرل تتيا أصتتول
ةسنرية في ةدة مواقش أخرى في جميش أنحاء اللند.
أصلح جها ،فامنر أداء دفاةية لهجومية حا مة في وريا .من خنل حرا ة منشآت ال اقة لالقواةد ال سنرية،
دةم ذموظفوذ الراليس ا د في حماية المنشآت لكن هجمات ت تت ادة ا راضتي .لفتي م ركتة تتدمر (،)٢٠١٦
قدظ الجها ،القوة ا للية ت ت ادة المدينة من الدللة ام نمية .لمش ذلك ،فإ الخساالر الفادحة التي لحقت بمرتكقتة
فاجنر في دير الكلر ،حي تم نشرها لن تينء ةلى حقول النف لالغا ،فتي ألاالتل ةتاظ  ،٢٠١٨لضتحت الجانت
السللي ت تخداظ المرتكقة الرلس في وريا .قُتل حوالي  ٢٠٠من أفراد فامنر في م ركة ضد المقاتلين المحليتين
المدةومين من الوتيات المتحدة.
درجة ي رة رل يا ةلى جها ،فامنر في وريا مير لاضحة .تكةم ب تح المصتادر المقربتة متن ل،ارة التدفاع
أ فشتتل فتتاجنر فتتي ديتتر التتكلر لتتم ينتتن متوقتتش ،يتتكةم آختترل أ النتترملين كتتا ةلتتى درايتتة بمستتار ةمتتل فتتاجنر
لالمختتاطر المرتل تتة بتته .اتفتتتراض ال تتادل هتتو أ فتتامنر ينستتق متتش ل،ارة التتدفاع للننتته يف تتل ذلتتك بشتتنل ميتتر
مت مق ،مما قد يفسر الفشل في الحصول ةلى الموافقة ةلى هذا الهجوظ بالتحديد.
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ملخص
ت تلتكظ مو نو لت جها ،فامنر بالم ايير لالقواةد الدلليتة للشتركات ال ستنرية الخاصتة .ةتنلة ةلتى ت يه التى
تحقيق ا هداف ام تراتيجية لرل يا ،جها ،فامنر يكلد النرملين بقدرة امننار ليقلتل متن ةتدد الخستاالر اليشترية
الر مية في النكاةات الخارجية (مهل وريا).

التحليل
مواطن تقوة
تكمن تقوة روسيا في إفريقيا في :السري والسياسة والقياية واالتقتصاي
الخ اب السيا ي الرل ي ير م اللند كقوة ةالمية كلرى .انتشرت هذه الرلاية بشنل ف ال لةك،ت صورة
رل يا في ال الم .في الواقش ،ت يُ رف وى القليل ةن القوة الف لية لرل يا بينما ت تكال ذكرة اتتحاد السوفيتي
حي ةلى الص ير ال المي.
خنل الحرب اللاردة ،كا اتتحاد السوفيتي قوة لثيقة في إفريقيا ،حي بنى نفوذه كقوة مير ا ت مارية ،لاكتس
دة ًما يا يًا ةلر القارة .ةلى الرمم من انهيارها ،ال ديد من النخ ما ،الوا يتذكرل دةم اتتحاد السوفيتي .بنا ًء
ةلى هذا السرد ،ا تغلت رل يا المشاةر المناه ة لن ت مار من أجل تقديم خيار يا ي لاقتصادي مير
متمركك حول الغرب .من خنل ا تخداظ ل االل امةنظ ،لرأي القادة المحلية الموالية لرل يا ،تواصل رل يا
ر التها حول دةمها أفريقيا لمصالحهم المشتركة ل ما موافقة السنا  ،في حين تواصل ت كيك أهدافها
الخاصة.
ب د ةشرين ةاظ في القيادة ،الراليس الرل ي فنديمير بوتين تمنن من تشنيل اللند ل يا تها الخارجية لفقًا
هداف طويلة ا جل .الراليس بوتين هو رأس امجراءات الرل ية في أفريقيا .تقديم ال و المالي في مقابل
التفالض ،من دل كرلط يا ية ،تهير اهتماظ ب ح رؤ اء الدلل امفريقية ،لهي تراتجية ف الة مستخدمة من
قلل رل يا لالصين .من المفهوظ أ الت ال ال سنري لبيش ا لحة ةناصر هامة في مسار ةمل رل يا في
إفريقيا بحي اةتلار الجيش الرل ي قوة جليلة .تساهم الدبلوما ية الرل ية في ت كيك صورة رل يا كقوة ةكمى:
ا ت افت رل يا  ١٢راليس دللة أفريقية في مو نو منذ ةاظ  ٢٠١٥لأضافت ألل قمة رل ية  -أفريقية في
أكتوبر  ٢٠١٩في وتشي.
مواطن ضعف
تنمن نقاط ال

ف الرل ية في أفريقيا في مجال السيا ة ،القيادة لاتقتصاد.

في حين ت تلر القيادة المستمرة للراليس بوتين ةنصر قوة ،هنال قلق من ،ةكةة النكاظ الرل ي ب د رحيله ،لهذه
التغييرات قد تؤدي الى ةواق مفيدة أل ضارة للت ال الرل ي مش إفريقيا.
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إ المقارنة بين رل يا لاتتحاد السوفيتي م قدة بسل انهيار اتتحاد السوفيتي ب د ادارته الغير ُكفؤ للموارد.
يت ين ةلى رل يا التوصل إلى نموذ يا ي لاقتصادي مختلف لموثوو ،لهذا تحدي لقيادة رل يا التي تلشر
بإةادة اللند إلى أياظ المجد السوفيتي.
ةلى الرمم من ا تقرار اتقتصاد الرل ي الحالي ،فقد أظهر قابلية للتأثر بال قوبات لال غوط الخارجية ،مما
ي يق ل االل رل يا اتقتصادية ل طموحاتها للنمو.
الفرص
التعاون في أنشطة مكافحة اإلرهاب و تثقيف الجيل القايم في القياية
أصلحت رل يا أحد أكلر موردي ا لحة إلى إفريقيا حي تصدر حوالي  ٣٥بالماالة من أ لحتها .لتلتاع ا تلحة
من قلل رل يا لةمنالها ا فارقة كدةم لجهود منافحة امرهاب لمنش ان داظ ا متن ال تالمي لامقليمتي .يُنكتر إلتى
رل يا ةلى أنها قوة في منافحة امرهاب ،ل كريك أكهر لت ًء من الدلل الغربية .لذلك ،توفير المكيد متن الم تدات
لالتدري لاتتفاقيات ال سنرية هو بالتأكيد منس لرل يا ،كما يحسن فرصها في إنشاء قواةد ةسنرية جديدة في
إفريقيا.
ل ُذكر أ هنال ةددًا متكايدًا من ال نب في إفريقيتا راملتين بالدرا تة فتي رل تيا ،لخاصتة فتي مجتال تننولوجيتا
الم لومات .هنال حاليا ً أكهر من  ١٧٠٠٠طال من القارة ا فريقية يدر و فتي الجام تات الرل تية ،فتإ رل تيا
في لضش جيد لن تفادة من هذه المجموةة الجديدة من القادة الناكئين ذالصديقين لرل ياذ.
التهديدات
التهديدات ا فريقية الداخلية التي قد تنو تحدي لرل يا
هنتتال تتيناريوهات اقتصتتادية متنوةتتة لنتتل متتن أفريقيتتا لرل تتيا .تتفتتاقم نقتتاط ال ت ف اتقتصتتادية رل تتية بستتل
المنافسة الدللية المتكايدة ةلى الموارد ال لي ية .تقل أ ار النف لالغا ،االداً في مستقلل اتتفاقيات بتين التدلل،
في حين تمهل حقول الغا ،الجديدة في اللحر المتو بدينً للغا ،الرل ي.
يمنن أ تل الليئة اتجتماةية دلرًا هاما ً في ال نقتات بتين إفريقيتا لرل تيا .متش تكايتد طللتات المستاءلة ل تيادة
القانو لحقوو امنسا  ،قد تنخفح قدرة رل يا ةلى التدخل في السيا ة المحلية.
التقتتدظ نحتتو تنامتتل إقليمتتي ي رقتتل أهتتداف رل تتيا ال ويلتتة ا جتتل .ةلتتى التترمم متتن أ مو تتنو قتتد دةمتتت ذالوحتتدة
ا فريقيةذ كو يلة مةاقة المصالح الغربية في المن قتة لت يتل القتوة ات تت مارية الستابقة ،فتإ اتنتدما الف لتي
للللدا ا فريقية في المجاتت السيا ية لاتقتصادية ي َ سر إ تراتيجيات رل يا في القارة .
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االستنتاجات
من منكور اقتصادي ،يلدل مسار ةمل رل يا فتي إفريقيتا لالشترو ا ل ت ةقننيًتا .تحتتا مو تنو إلتى اتلتفتاف
حول الحكر الذي تفرضه الدلل الغربية ب د ةدلا رل يا فتي الللتدا المجتالرة لهتا لانتهاكهتا للقواةتد لالم تايير
الدللية .من ناحية أخرى ،ي د ةدد السنا المتكايد في دلل إفريقيا لالشرو ا ل ت كمنست للللتدا القتادرة ةلتى
تهليت لجود لتوليد التجارة في المن قة .يُ تد تصتدير ا تلحة متن ات تتراتيجيات اتقتصتادية لالسيا تية الوا ت ة
الن اقق نها أداة لت كيك ل إنشاء ال نقات.
في رل يا ،ت تلر هذه ام تراتيجية الشاملة دليل ةلى كفاءة اللند ةلى ا ت ادة دلرها ةلتى الستاحة ال الميتة كقتوة
ةكمى.
لمش ذلك ،فإ النجاح ةلى المدى ال ويل ت تراتيجية رل يا في أفريقيا لالشرو ا ل

ت يكال موضش كك.

ألتً ،ت تسمح ثرلة رل يا با تهمار ةدد كلير من الموارد مهل الصين أل المنافسين الغربيين.
لثانياً ،يلدل أ هنال ةدظ توافق بتين الرلايتة التتي طرحتهتا مو تنو لنشتاطاتها الف ليتة فتي بلتدا أفريقيتا لالشترو
ا ل  .فيلدل أ دلل إفريقيا لالشرو ا ل حريصة ةلتى ات تتفادة متن التنتافس بتين القتوى ال الميتة متن دل
الحيا ،إلى أي حرب باردة جديدة.
امجراءات الرل ية لمساةدة القتادة فتي اللقتاء فتي الستل ة لامطاحتة بالم ارضتو قتد تنتو خيتار ختاطئ .تُكهتر
أفريقيا لالشرو ا ل في حالة انتقال يا ي لثقافي نحو نموذ حي القيادة مسؤللة أماظ الشت لاحتياجتاتهم.
ةلى المدى ال ويل ،فمن المتوقش أ يقل ف الية المنالرات الرل ية في المناطق حي يمنن متاب ة مصالح يا ية
لاقتصادية مير مشرلةة دل ةقاب.
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