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خضعـت مجموعـة فاغنـر ومالكها 
لعقوبـات دولية وتم توثيـق ما ارتكبته 
من أعمال وحشـية وجرائـم حرب على 
 يد موظفيهـا من قِبل األمـم المتحدة 

ومنظمات عديدة أخرى.

تم الحصول على هذه الصورة غير المؤرخة من الجيش الفرنسي ويظهر فيها ثالثة جنود مرتزقة، 
من ناحية اليمين، في شمال مالي. شاركت روسيا في عمليات عسكرية سريّة في ستة بلدان على 
األقل في أفريقيا في السنوات الخمس األخيرة باستخدام قوة مرتزقة مجهولة يقول الُمحلِّلون 
 Wagner( ويقول الُمحلِّلون إن مجموعة فاغنر .)Vladimir Putin( إنها موالية للرئيس فالديمير بوتين
Group(، وهي شركة عسكرية وأمنية خاصة روسية، تُمثِّل أيضاً وسيلة رئيسية لتحقيق طموحات 

بوتين بإعادة فرض النفوذ الروسي على نطاق عالمي.
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مدرب حراسة خاصة يبين للمتدربين كيفية التقدم ببندقية هجوم خالل جلسة 

تدريبية في أكاديمية جنكيز األمنية. شارك ما يقرب من ثالثين مجنًدا في تدريب 

االستعدادات  إطار  في  واالستخراج  المراوغة  على  تدريبات  وأجروا  مستهدف 

لتوفير الخدمات األمنية للعدد المتزايد من الشركات الصينية التي تستثمر في 

المناطق المضطربة في أفريقيا والشرق األوسط وأماكن أخرى.
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في  مهمة  أداة  العسكرية  األسلحة  صادرات  تُعتبر 

استعراض نفوذ أي دولة حول العالم. والصين وروسيا 

هما من بين أكثر خمسة بلدان تصديراً لألسلحة 
الرئيسية.1 وباإلضافة إلى تصدير األسلحة، توظِّف 
وأمنية  عسكرية  متعاقدة  شركات  وروسيا  الصين 

خاصة في أفريقيا. واستعراض "الخدمات العسكرية 

العسكرية  الشركات  على  يطلق  مثلما  واألمنية" 

واألمنية الخاصة في وثيقة مونترو،2 ليس "تصديراً" 

بل  المنتجات،  على  ز  يُركِّ الذي  التقليدي  بالمعنى 

واألمنية  العسكرية  المتعاقدة  الشركات  تمثل 

وروسيا  الصين  تستغل  للنفوذ.  تصديراً  الخاصة 

الخاصة  واألمنية  العسكرية  المتعاقدة  الشركات 

بطرٍق مختلفة. 

الشركات  أكثر  هي  فاغنر  مجموعة  وتُعتبر 
المتعاقدة العسكرية واألمنية الخاصة تعاوناً مع روسيا 
في هذا الصدد حيث تشارك في مجموعة متنوعة من 
األنشطة الخارجية من بينها عمليات عسكرية حركية 
الشريكة.3 تعمل مجموعة  الدول  القوات في  وتدريب 
من  مكونة  منظمة  باعتبارها  متزايد  نحو  على  فاغنر 
وذلك  فرديّة،  منظمة  كونها  من  أكثر  عديدة  كيانات 
الروسية  الحكومة  قادة  سيطرة  تحت  األرجح  على 
وتوجيهاتهم.4 وهي مختلفة شكالً ومضموناً عن غيرها 
واألمنية  العسكرية  المتعاقدة  الشركات  مجال  في 
مرتزقة  مجموعة  باعتبارها  إليها  ويُنَظر  الخاصة. 
تجمعها روابط وطيدة بالحكومة الروسية؛ وقد خضعت 
الشركة ومالكها لعقوبات دولية وتم توثيق ما ارتكبته 
من أعمال وحشية وجرائم حرب على يد موظفيها من 

قِبل األمم المتحدة ومنظمات عديدة أخرى.5  
وفي تناقض تام، يتم توظيف الشركات المتعاقدة 
العسكرية واألمنية الخاصة الصينية لحماية مصالح 
منشآت  مثل  وتأمينها،  األخرى  البلدان  في  الصين 
البنية  ومشروعات  والموانئ،  المعادن،  عن  التنقيب 
التحتية. ولهذه األسباب تعمل تلك الشركات الصينية 
بدون تسليح في المقام األول، وقد شاركت في مهام 

أمنية دفاعية وليس في عمليات عسكرية.6 وعلى نحوٍ 
مماثل، تخضع الشركات المتعاقدة العسكرية واألمنية 
من  المركزية،  الحكومة  من  وثيقة  لسيطرة  الخاصة 
مختلفة  بأهداف  ولكن  العام،  األمن  مكاتب  خالل 
نفسه.  بالمجال  الروسية  الشركات  أهداف  عن  كثيرًا 
المتعاقدة  الشركات  بأن  تفيد  أدلة  إلى  نتوصل  ولم 
عنفاً  ارتكبت  الصينية  الخاصة  واألمنية  العسكرية 
أو نشرت قوات بالوكالة بأساليب مماثلة للنهج الذي 

تتبعه روسيا.
وبهدف استعراض انتشار النفوذ الصيني والروسي 
للبلدان  تحليالً  أجرينا  فقد  الخرائط،  على  أفريقيا  في 
من  وأمنية  عسكرية  صادرات  تتلقى  التي  األفريقية 
و7.2021   2018 عامي  بين  الفترة  في  وروسيا  الصين 
أدناه،  الموضحة  الخرائط  النتيجة متمثلة في  وجاءت 
النفوذ  تصدير  على  تعمالن  الدولتين  أن  تبين  والتي 
األمني والدفاعي بشكل واسع النطاق في أنحاء القارة.
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والشركات  األسلحة  لصادرات  مرئياً  استعراضاً  الخرائط  تظهر 
أفريقيا من كل من  إلى  المتعاقدة العسكرية واألمنية الخاصة 
الصين )الخريطة األولى( وروسيا )الخريطة الثانية(. تمثل 15 دولة 
في أفريقيا وجهة للشركات المتعاقدة العسكرية واألمنية الخاصة 
المتعاقدة  للشركات  وجهة  دولة   31 تمثل  حين  في  الصينية، 
كافة.  أفريقيا  أنحاء  عبر  الروسية  الخاصة  واألمنية  العسكرية 

ما الجهات التي تصدر إليها الصين وروسيا خدمات عسكرية وأمنية؟

وتتلقى 17 دولة أسلحة صينية، في حين تتلقى 14 دولة أنظمة 
موجودة  غير  عالقات  أي  األرقام  هذه  تشمل  )ال  روسية.  أسلحة 
في الدراسات السابقة مفتوحة المصدر، لذلك من المحتمل أن 
تكون األرقام أعلى(. ومن بين هؤالء الشركاء، تتلقى 7 دول أسلحًة 
وخدمات شركات متعاقدة عسكرية وأمنية خاصة من الصين، في 
حين تتلقى 10 دول أسلحًة وخدمات شركات متعاقدة عسكرية 
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مالحظة: CAR = جمهورية أفريقيا الوسطى؛ DRC = جمهورية الكونغو الديمقراطية. تُصوِّر هذه الخريطة الحدود الداخلية بين الصومال وجمهورية أرض الصومال الُمعلَنة من جانب 

 U.S. Relations with Somalia: Bilateral Relations" ،واحد، والتي تعترف بها الواليات المتحدة باعتبارها جزًءا من الصومال )وزارة الخارجية األمريكية، مكتب الشؤون األفريقية

Fact Sheet "، صفحة ويب، 18 آذار )مارس( 2022(. والبيانات الواردة في هذا المنشور تمثل الصومال باعتباره يشمل أرض الصومال.



من بين البلدين، تعتبر روسيا المصدر األكبر لألسلحة 

والشركات المتعاقدة العسكرية واألمنية الخاصة. 
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وأمنية خاصة من روسيا. ومن بين البلدين، تعتبر روسيا المصدر 
األكبر لألسلحة وخدمات الشركات المتعاقدة العسكرية واألمنية 

الخاصة.

روسيا 
 النفوذ العسكري 
واألمني في أفريقيا

زميبابوي

زامبيا

أوغندا

تونس

توغو

تنزانيا

سوازيالند

السودان

جنوب السودان

جنوب أفريقيا

الصومال

سيراليون

السنغال

ساو تومي وبرينسيبي
رواندا

نيجيريا

النيجر

ناميبيا

موزمبيق

املغرب

الصحراء 
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موريتانيا
مالي

ماالوي

مدغشقر

ليبيا

ليبيريا

ليسوتو
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غينيا غينيا
بيساو
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غامبيا
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إثيوبيا

إريتريا
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مصر

جيبوتي

كوت 
ديفوار

جمهورية الكونغو 
(الكونغو-برازافيل)

تشاد

الكاميرون

بوروندي

بوركينا 
فاسو

بوتسوانا

بنني

أنغوال

اجلزائر

الشركات المتعاقدة العسكرية جزر القمر
الخاصة الروسية

صادرات األسلحة الروسية
كالهما

جمهورية الكونغو 
الدميقراطية

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

مالحظة: PMC = شركة عسكرية خاصة. تُصوِّر هذه الخريطة الحدود الداخلية بين الصومال وجمهورية أرض الصومال الُمعلَنة من جانب واحد، والتي تعترف بها الواليات المتحدة 

باعتبارها جزًءا من الصومال )وزارة الخارجية األمريكية، مكتب الشؤون األفريقية، 2022(. والبيانات الواردة في هذا المنشور تمثل الصومال باعتباره يشمل أرض الصومال.
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تجمع الخريطة التالية أنشطة ونفوذ الصين وروسيا في أفريقيا من 
خالل توضيح الدول األفريقية التي تتلقى نفوذاً أمنياً وعسكرياً أكبر. 
يوضح اللون األكثر قتامة في الخريطة خمس دول تتلقى األسلحة 
من  الخاصة  واألمنية  العسكرية  المتعاقدة  الشركات  وخدمات 
الصين وروسيا على حٍد سواء: أنغوال وجمهورية أفريقيا الوسطى 
وإثيوبيا ومالي والسودان. وتشير األلوان الفاتحة بشكل أكبر إلى 
نشاط أقل داخل الدولة. أما الدول الموضحة باللون الرمادي فهي 
لم تتلَق أي أسلحة أو خدمات شركات متعاقدة عسكرية وأمنية 

خاصة وفقاً ألبحاثنا. 

ما الجهات التي تصدر إليها الصين وروسيا خدمات عسكرية وأمنية؟

خدمات  تلقت  التي  عشرة  الخمس  الدول  من  دولة  وكل 
أيضاً من  تلقتها  الصين  وأمنية من  شركات متعاقدة عسكرية 
روسيا. الدول التي تتلقى خدمات شركات متعاقدة عسكرية وأمنية 
خاصة صينية وروسية على حٍد سواء هي أنغوال وجمهورية أفريقيا 
الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجيبوتي وإثيوبيا وغينيا 
وكينيا وليبيا ومالي وموزمبيق والصومال وجنوب أفريقيا وجنوب 
السودان والسودان وتنزانيا. وتبيع الصين وروسيا األسلحة إلى تسع 

من الدول نفسها.

زيمبابوي

زامبيا

أوغندا

تونس

توغو

تنزانيا

سوازيالند

السودان

جنوب السودان

جنوب أفريقيا

الصومال

سيراليون

السنغال

رواندا

نيجيريا

النيجر

ناميبيا

موزمبيق

المغرب

الصحراء 
الغربية

موريتانيا
مالي

ماالوي

مدغشقر

ليبيا

ليبيريا

ليسوتو

كينيا

غينيا غينيا
بيساو

غانا

غامبيا

الغابون

إثيوبيا

إريتريا

غينيا االستوائية

مصر

جيبوتي

كوت 
ديفوار

تشاد

الكاميرون

بوروندي

بوركينا 
فاسو

بوتسوانا

بنين

أنغوال

الجزائر

جزر القمر

الشركات المتعاقدة العسكرية الخاصة 
الصينية أو صادرات األسلحة أو الشركات 

المتعاقدة األمنية الخاصة الصينية أو 
صادرات األسلحة (دولة واحدة فقط تم 

اإلبالغ عنها)

الشركات المتعاقدة العسكرية الخاصة 
الروسية وصادرات األسلحة (لم يتم اإلبالغ 

عن أنشطة صينية)

الشركات المتعاقدة العسكرية الخاصة 
الروسية أو صادرات األسلحة والشركات 
المتعاقدة األمنية الخاصة الصينية أو 
صادرات األسلحة (نوع نشاط واحد من 

كل دولة)

الشركات المتعاقدة العسكرية الخاصة 
الروسية و/أو صادرات األسلحة والشركات 
المتعاقدة األمنية الخاصة الصينية و/أو 

صادرات األسلحة (ثالثة من أربعة أنواع من 
األنشطة)

الشركات المتعاقدة العسكرية واألمنية 
الخاصة الروسية والصينية وصادرات 

األسلحة (جميع األنواع األربعة من 
األنشطة)

دولة واحدة، 
أنشطة أقل

كال الدولتين، 
أنشطة عديدة

جمهورية الكونغو 
الديمقراطية

جمهورية أفريقيا 
الوسطى

جمهورية 
الكونغو 

(الكونغو - 
برازافيل)

مالحظة: تُصوِّر هذه الخريطة الحدود الداخلية بين الصومال وجمهورية أرض الصومال الُمعلَنة من جانب واحد، والتي تعترف بها الواليات المتحدة باعتبارها جزًءا من الصومال 

)وزارة الخارجية األمريكية، مكتب الشؤون األفريقية، 2022(. والبيانات الواردة في هذا المنشور تمثل الصومال باعتباره يشمل أرض الصومال.
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يوضح الجدول التالي البيانات المستخدمة في إعداد هاتين الخريطتين. وهو يوضح صادرات األسلحة حسب النوع الذي تشتريه كل 
دولة.8

متعاقدو 
األمن 

الخاص

 الطائرات
والطائرات بدون 

طيار
منظومات 

المدفعيةالدفاع الجوي
المركبات 

السفنالمستشعراتاألقمار الصناعيةغير ذلكالصواريخالمحركاتالمدرعة

الصينروسياالصينروسياالصينروسيا  روسياالصينالصينروسياالجزائر

         الصينروسياالصينروسياأنغوال

         روسيابوتسوانا

       روسيا روسيابوركينا فاسو

         روسيابوروندي

   الصينروسيا   الصينروسياجمهورية أفريقيا الوسطى

        روسياتشاد

         روسياجزر القمر

  روسيا       كوت ديفوار

الصينالصين       الصينروسياجيبوتي

        الصينروسياجمهورية الكونغو الديمقراطية

         روسياشرق الساحل األفريقي

روسياالصينروسيا    الصينروسيا روسيامصر

       روسيا روسياغينيا االستوائية

        روسياإريتريا

الصينروسيا   الصينروسيا  الصينروسياإثيوبيا

   الصين       الغابون

        الصينروسياغينيا

         روسياغينيا بيساو

        الصينروسياكينيا

        الصينروسياليبيا

         روسيامدغشقر

   الصين   روسياالصينروسيامالي

الصين          موريتانيا

الصينالمغرب

         روسياالصينروسياموزمبيق

      روسيا  النيجر

 روسياروسياالصينالصينالصينروسيا روسيانيجيريا

         روسياجمهورية الكونغو

الصين   الصين   روسيارواندا

        الصينروسياالصومال

        الصينروسياجنوب أفريقيا

        الصينروسياجنوب السودان

الصين روسيا   الصين الصينروسياالسودان

         روسياسوازيالند 

الصين   الصين    الصينروسياتنزانيا

          روسياتوغو

الصين أوغندا

   الصينروسيا     زامبيا

         روسيازيمبابوي

مالحظة: UAV = طائرة بدون طيار.

الصادرات العسكرية واألمنية إلى أفريقيا
ما نوعية الصادرات التي تلقاها كل بلد؟

الشركات المتعاقدة 
 العسكرية الخاصة 

الروسية

صادرات األسلحة الروسية

صادرات األسلحة والشركات 
المتعاقدة العسكرية 
الخاصة الروسية مًعا

الشركات المتعاقدة 
 العسكرية الخاصة 

الصينية

صادرات األسلحة الصينية

صادرات األسلحة والشركات 
المتعاقدة العسكرية 
الخاصة الصينية مًعا
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