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ภาพที่  1 ภาพแผนที่สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

ที่มา: https://www.britannica.com/place/Central-African-Republic 

 
ประวัติความเป็นมาของสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

‘สาธารณรัฐแอฟริกากลาง’ (Central African Republic) เป็นประเทศที่ตั ้งอยู ่ในทวีป
แอฟริกาซึ่งไม่มีทางออกไปสู่ทะเล แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติอยู่เป็นจำนวนมาก ได้แก่ เพชร 
ทอง ยูเรเนียม และแร่ธาตุอื่น ๆ แต่เดิมสาธารณรัฐแอฟริกากลางเคยเป็นส่วนหนึ่งของ ‘คองโก
ฝรั ่งเศส’ (French Congo) ซึ่งเป็นหนึ่งในอาณานิคมของฝรั ่งเศสในช่วงท้ายศตวรรษที ่ 19 
จนกระทั่งหลังส้ินสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เริ่มเกิดแนวคิดที่จะมอบเอกราชให้กับแต่ละประเทศใน
อาณานิคมจนนำไปสู่การประกาศเอกราชของสาธารณรัฐแอฟริกากลางในปี ค.ศ. 1960 โดยมี 
เดวิด ดัคโก (David Dacko) เป็นประธานาธิบดีคนแรก 

ในปี ค.ศ. 1965 รัฐบาลของเดวิด ดัคโกถูกโค่นล้มจากการถูกรัฐประหารโดยผู้นำทหาร  
‘ณ็อง เบเดล โบกัสซา’ (Jean-Bédel Bokassa) หลังจากรัฐประหาร โบกัสซาก็ได้ประกาศตนเอง
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ให้เป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตและแต่งตั้งตนเองในฐานะจักรพรรดิ โบกัสซาที่ 1 แห่งจักรวรรดิ
แอฟริกากลาง ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ 1979 เกิดเหตุการณ์ประท้วงจากกลุ่มนักเรียนต่อเรื่อง
คำสั่งการบังคับให้นักเรียนทุกคนต้องซื้อชุดนักเรียนใส่ ซึ่งชุดนักเรียนดังกล่าวนั้นถูกผลิตภายใต้
กิจการของหนึ่งในภรรยาของโบกัสซา การประท้วงดังกล่าวจบลงด้วยการนองเลือดจากการเข้า
สลายการชุมนุมอย่างรุนแรงจากรัฐบาล มีผู้เสียชีวิตกว่า 100 ชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและ
เยาวชน  

ความรุนแรงในครั้งน้ีส่งผลให้ในเดือนกันยายนปีเดียวกัน ฝรั่งเศสได้ทำการส่งพลร่มนาวิก
โยธินแห่งกรมทหารราบที่ 8 เข้าไปในจักรวรรดิแอฟริกากลางเพื่อโค่นล้มรัฐบาลของโบกัสซา 
และแต่งตั้งเดวิด ดัดโกให้กลับมาดำรงตำแหน่งดังเดิม รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อประเทศให้
กลับมาเป็นสาธารณรัฐแอฟริกากลางอีกด้วย แต่ก็ต้องถูกรัฐประหารอีกคร้ังโดยนายพล ‘André 
Kolingba’ ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1981 ส่งผลให้มีการระงับใช้รัฐธรรมนูญในขณะนั้นและนำ
สาธารณรัฐแอฟริกากลางไปสู่การปกครองภายใต้ระบอบรัฐบาลทหารจนถึงปี ค.ศ 1985 ในปี
ต่อมามีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่โดยผ่านการทำร่างประชามติ และ Kolingba เองก็ได้ทำการ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง Rassemblement Démocratique Centrafricain 
(RDC) จนนำไปสู่การเลือกตั้งในปี ค.ศ. 1977 – 1988 แต่การเลือกตั้งดังกล่าวก็ถูกมองว่าไม่
โปร่งใสเน่ืองจากไม่ยินยอมให้ผู้ลงสมัครแข่งขันคนอื่นเข้าร่วมการเลือกตั้งในครั้งน้ี  

อย่างไรก็ตามในปี ค.ศ. 1990 กระแสการเคลื ่อนไหวทางการเมืองในการเรียกร้อง
ประชาธิปไตยก็เริ ่มแผ่ขยายมากขึ้นสืบเนื ่องมาจากเหตุการณ์สำคัญอย่างการทำลายกำแพง
เบอร์ลิน อีกทั้งยังมีแรงกดดันจากธนาคารโลก องค์การสหประชาชาติ และองค์กรอื่น  ๆ ทำให้ 
Kolingba ต้องจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใสเป็นครั้งแรกโดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์การสหประชาชาติ
เข้ามาสังเกตการณ์ ผลการเลือกตั้งที่ออกมาปรากฏว่า Kolingba พ่ายแพ้ไปและชัยชนะตกไปอยู่ที่
พรรค Mouvement pour la Libération du Peuple Centrafricain (MLPC) ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมาก 53% โดยมีนาย Ange-Félix Patassé เป็นประธานาธิบดี  

แต่ชัยชนะในการเลือกตั้งของนาย Ange-Félix Patassé ครั้งน้ีก็ไม่ถือว่าเป็นชัยชนะแบบ
ขาดลอย แต่จะนำมาสู่ความโกลาหลในอีกไม่กี่ปีต่อมาอันเนื่องมาจากภาวะหนี้สินในประเทศที่
ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมที่พุ่งสูงขึ้น ทำให้ธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย
เป็นวงกว้าง จนนำไปสู่การตั้งหน่วยงานพิเศษจากกรมตำรวจในการจัดการกับอาชญากรอย่าง
เด็ดขาด แต่กลับนำมาซึ่งการสูญเสียความมั่นใจจากภาคประชาชน เน่ืองจากหน่วยดังกล่าวจับกุม 
ทรมาน และประหารชีวิตผู้ต้องสงสัยกว่า 20 คนแม้ว่าจะยังไม่ได้ตัดสินข้อกล่าวหาอย่างเป็น
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รูปธรรม ทำให้ตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งของ Patassé เต็มไปด้วยความวุ่นวายภายในประเทศ 
เกิดความพยายามในการถูกรัฐประหารอยู่หลายครั้ง ซ้ำร้ายในปี ค.ศ. 1997 ฝรั่งเศสยังถอนกำลัง
ทหารออกจากประเทศอีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม ในปีเดียวกันนั้นก็เกิดการเซ็นสัญญาข้อตกลง Bangui ระหว่างฝ่ายรัฐบาล 
ฝ่ายค้าน และกลุ่มศาสนาต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในกลุ่มการเมือง
ระหว่างกัน รวมไปถึงการปฏิรูปเศรษฐกิจและโครงสร้างทางการทหารอีกด้วย ส่งผลให้มีการส่ง
กำลังทหารเข้ามาจากภายนอกเพื ่อเข้ามาปฏ ิบัต ิการรักษาความสงบภายในสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางภายใต้ภายใต้ช่ือ inter-African military mission และต่อมาถูกแทนที่ด้วย UN 
Peacekeeping force (MINURCA) ในปีต่อมา แต่ถึงอย่างน้ันสถานการณ์ภายในประเทศก็ยังไม่ดี
ขึ้นอย่างที่ควร อีกทั้งยังมีการคอรัปช่ันในรัฐบาลของ Patassé จนทำให้ประชาชนรู้สึกไม่พอใจเป็น
อย่างมาก จนในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2003 นายพล ‘François Bozizé’ เปิดฉากการโจมตีอย่างไม่
ทันต้ังตัวกับรัฐบาล ในขณะที่ Patassé ไม่ได้อยู่ในประเทศจนสามารถโค่นล้มรัฐบาล Patassé ได ้
 

 
ภาพที่  2 ภาพประธานาธิบดี François Bozizé 

ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/François_Bozizé 

 
สงครามกลางเมือง ค.ศ. 2004 – 2007 

หลังจากการยึดอำนาจเข้ามาได้ไม่นาน ประธานาธิบดี François Bozizé ก็ต้องเผชิญกับ
ปัญหาความขัดแย้งครั้งใหญ่ เมื่อประชาชนบางส่วนไม่ยอมรับการเข้ามามีอำนาจอย่างไม่ถูกตอ้ง
ของ Bozizé จนเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงและจุดชนวนสงครามกลางเมืองขึ ้นในเด ือน
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พฤศจิกายน ค.ศ. 2004 ระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับกลุ่มติดอาวุธ Union of Democratic Forces for 
Unity (UFDR) และกลุ่มย่อยอื ่น ๆ จากวิกฤติการณ์ในครั ้งนี ้ทำให้ Bozizé ต้องขอความ
ช่วยเหลือจากอดีตเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสให้เข้ามาช่วยเหลือด้านการทหาร ซึ่งฝรั่งเศสเอง
ก็ตอบตกลงโดยการส่งเครื่องบินรบเข้ามาสนับสนุนการโจมตีทางอากาศ  จนกระทั่งในปี ค.ศ. 
2007 เครื่องบินรบของฝรั่งเศสทิ้งระเบิดถล่มศูนย์บัญชาการใหญ่ของกลุ่ม UFDR จนต้องมีการ
เซ็นสัญญาสงบศึกโดยมีเงื่อนไขว่า ‘จะต้องยอมรับว่า UFDR เป็นพรรคการเมืองและบรรจุทหาร
ของ UFDR ให้เข้าเป็นส่วนหน่ึงของกองทัพในประเทศ’ แต่ถึงอย่างน้ัน กลุ่มต่อต้านอื่น ๆ ก็ยังคง
ต่อสู้กับรัฐบาลต่อไป แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้จึงต้องเซ็นสัญญาสงบศึกในปี ค.ศ. 2008  

ปี ค.ศ. 2008 จึงถือเป็นจุดส้ินสุดสงครามกลางเมืองที่คร่าชีวิตผู้คนไปไม่มากแต่กลับทำให้
ประชาชนต้องพลัดจากแหล่งที่อยู่อาศัยกว่าหลายแสนชีวิต การเซ็นสัญญาเพื่อลดความขัดแย้ง
ระหว่างกันเป็นไปด้วยความราบรื ่น แต่ความราบรื่นนี้ก็ต้องหยุดชะงักลงในปี ค.ศ. 2012 เมื่อ
ประธานาธิบดี Bozizé ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ในปี ค.ศ. 2011 แต่การเลือกตั้ง
ดังกล่าวถูกประชาชนมองว่าโดนจัดฉากให้ผลออกมาตามนั้น ทำให้ในปี ค.ศ. 2012 กลุ่มต่อตา้น
ต่าง ๆ กล่าวหาว่าประธานาธิบดี Bozizé ไม่รักษาสัตย์ตามสนธิสัญญาที่เคยลงนามไว้ จนนำไปสู่
การรวมกลุ่มกันใหม่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมโดยใช้ช่ือกลุ่มว่า ‘เซเลกา’ (Seleka) การรวมกลุ่ม
ต่อต้านรัฐบาลในครั้งนี้นับเป็นภัยต่อความมั่นคงภายในประเทศอย่างมากซึ่งจะนำไปสู่สงคราม
กลางเมืองครั้งใหม่ในเวลาอันสั้น 
 
สงครามกลางเมืองครั้งใหม่ 

ในปี ค.ศ. 2013 มีความพยายามที่จะเจรจาหาข้อตกลงระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มเซเลกา แต่
ก็ไม่เป็นผลและนำไปสู่การเข้ายึดเมืองต่าง ๆ โดยกลุ่มเซเลกา จนท้ายที่สุดจบลงที่เมืองหลวง ทำ
ให้ประธานาธิบดี Bozizé ต้องล้ีภัยออกนอกประเทศและมีผู้นาคนใหม่คือนาย Michel Djotodia 
ในเดือนมีนาคม ต่อมาในเดือนกันยายน Djotodia ประกาศยุบกลุ่มเซเลกาซึ่งนำไปสู่การปลด
อาวุธโดยได้รับความช่วยเหลือจากฝรั่งเศสและชาติอื่น ๆ ในแอฟริกา  

แต่ก็เป็นอีกเช่นเคยที่มีประชาชนไม่เห็นด้วยกับวิธีการเข้ามามีอ ำนาจของ Djotodia 
เพราะตลอดช่วงเวลาที่มีการพยายามเข้ายึดอำนาจ ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่าง ๆ ถูกกลุ่มเซเลกา 
ปล้นสะดม ฆ่า ข่มขืน และทรมาน ด้วยความโกรธแค้นที่มีต่อกลุ่มเซเลกาจึงเป็นที่มาของการ
รวมกลุ่มต่อต้านเซเลกาที่มีชื่อว่า ‘แอนต้ีบาลาก้า’ (Anti Balaka)  
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สมาชิกกลุ่มแอนตี้บาลาก้าส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ แม้ว่าช่วงต้นกลุ่มแอนตี้บาลาก้า
จะเน้นการโจมตีไปที่ฐานทัพทหารของกลุ่มเซเลกา แต่เมื่อเหตุการณ์บานปลาย ประชาชนชาว
มุสลิมในพื้นที่ต่างก็ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งเช่นเดียวกับประชาชนที่กลุ่มเซเลกา เคยกระทำ
ไว้ เมื่อความรุนแรงทยานเกินกว่าจะต้านไหว ประธานาธิบดี Djotodia จึงลงจากตำแหน่งในปี 
ค.ศ. 2014 ซึ่งก็มีการแต่งตั้งประธานาธิบดีชั่วคราวในเวลาต่อมา และมีการเซ็นสัญญาสงบศึก
ระหว่างกลุ่มแอนตี้บาลาก้ากับเซเลกาในเดือนกรกฎาคม  

ในปลายปีดังกล่าวประเทศถูกแบ่งเป็น 3 ฝ่าย โดยมีกลุ่มแอนตี้บาลาก้าควบคุมดินแดน
ทางทิศใต้และตะวันตก กลุ่มอดีตเซเลกาควบคุมทางทิศเหนือและตะวันออก และรัฐบาลที่ควบคุม
ได้เฉพาะในแถบเมืองหลวงเท่าน้ัน กล่าวคือ รัฐบาลสามารถควบคุมประเทศได้เพียงหนึ่งในสาม
ของประเทศเท่าน้ัน  

ต่อมาในการเลือกตั้งปี ค.ศ. 2016 Faustin-Archange Touadéra สามารถเอาชนะการ
เลือกตั้งได้ และยังสามารถเอาชนะการเลือกตั้งในปี ค.ศ. 2020 เป็นสมัยที่สอง แต่นั่นกลับจุด
ประเด็นให้กลุ่มต่อต้านทั่วประเทศร่วมมือกันและสร้างพันธมิตรขึ้นมาใหม่ในช่ือว่า ‘Coalition of 
Patriots for Change’ (CPC) โดยมีอดีตประธานาธิบดี Bozizé เป็นผู้อยู ่เบ ื ้องหลัง โดยมี
จุดประสงค์เพื่อเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลของ Touadéra และเปล่ียนแปลงระบบการปกครองใหม่ 
 
การเข้ามาของรัสเซียในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

รัสเซียเริ่มเข้ามามีบทบาทในสาธารณรัฐแอฟริกากลางตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 เป็นต้นมา โดย
เข้ามาสนับสนุนทางด้านการทหารและสรรพาวุธ แต่ไม่ได้ส่งกองกำลังของตนเองลงไปในพื้นที่
โดยตรง ในทางกลับกันกลับส่งมอบหน้าที่น้ีให้กับ ‘กลุ่มวากเนอร์’ (Wagner Group) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ทหารรับจ้างสัญชาติรัสเซียให้ทำหน้าที่ดูแลความสงบในพื้นที่แทน เช่น การฝึกยุทธวิธีให้กับทหาร
ท้องถิ่น การอารักขาบุคคลสำคัญทางการเมือง เป็นต้น ทั้งหมดนี้เกิดขึ ้นได้หลังจากการได้รับ
อนุญาตจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติให้สามารถฝึกฝนกองกำลังท้องถิ่นและส่ง
เสบียงสรรพาวุธได้ แม้ว่าก่อนหน้านี้ในปี ค.ศ. 2013 องค์การสหประชาชาติมีมาตรการคว่ำบาตร
ไม่ให้ประเทศใดส่งออกอาวุธให้กับสาธารณรัฐแอฟริกากลางก็ตาม จุดประสงค์หลักของรัสเซียใน
การเข้ามาเกี่ยวข้องมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ 

ประการแรก การเข้ามาแทรกแซงทางการทหารของรัสเซียเพื ่อเพิ ่มอิทธิพลทาง
การเมืองของตนและลดบทบาทความสำคัญของฝรั ่งเศสในภูมิภาคลง โดยการจับมือเป็น
หุ้นส่วนทางความมั่นคงกับรัฐบาลของ Touadéra แต่ในขณะเดียวกันก็เปิดรับข้อเสนออย่างลับ ๆ 
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กับกลุ่มอดีตเซเลกาที่ควบคุมดินแดนทางตอนเหนือของประเทศอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเคยถูกใช้
มาแล้วในประเทศลิเบีย กล่าวคือ ในขณะที่สนับสนุนฝ่ายรัฐบาลอยู่ รัสเซียเองก็สนับสนุนฝ่ายตรง
ข้ามด้วยเช่นกัน น่ันทำให้รัสเซียเปรียบเสมือนคนกลางในการเจรจาหาทางยุติข้อพิพาทระหว่างทั้ง
สองฝ่าย เช่น การรวมรัฐบาลของ Touadéra กับกลุ่มติดอาวุธ 14 กลุ่มให้เข้ามาเป็นหนึ่งเดียวกัน
โดยมีรัสเซียเป็นตัวแปรสำคัญในการลงนามข้อตกลงสันติภาพในปี ค.ศ. 2019 เป็นต้น 

ประการที่สอง รัสเซียต้องการท้าทายอำนาจมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางโดยองค์การสหประชาชาติ อันเนื ่องมาจากมาตรการดังกล่าวส่งผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ทางการค้าของรัสเซีย ซึ่งรัสเซียเองก็มีท่าทีไม่เห็นด้วยมาตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ของความ
ขัดแย้งแล้ว โดยเห็นได้จากการต่อต้านของรัสเซียในการเสนอมาตรการคว่ ำบาตรต่อรัฐบาลของ 
Bozizé ซึ่งถูกผลักดันจากสหรัฐฯ และฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2014 อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัสเซียจะต้อง
ฝืนโหวตอย่างไม่เต็มใจให้มีการขยายระยะเวลาในการคว่ำบาตรในมติของสหประชาชาติก็ตาม แต่
รัสเซียก็พยายามเกล้ียกล่อมอย่างหนักให้ผ่อนปรนสินค้าบางชนิดให้สามารถนำเข้าและส่งออกได้ 
เช่น การขายอาวุธเบาให้กับสาธารณรัฐแอฟริกากลางโดยรัสเซี ย และการส่งออกเพชรจาก
สาธารณรัฐแอฟริกากลาง เป็นต้น 

ประการสุดท้าย รัสเซียมองว่าการเข้ามาของตนในสาธารณรัฐแอฟริกากลางถือเป็น
จุดเริ่มต้นในการแผ่ขยายอิทธิพลในแอฟริกากลาง ซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียเองก็เคยเข้ามามีบทบาท
ในภูมิภาคอยู่บ่อยครั้ง เช่น การกระชับความสัมพันธ์อันดีกับสาธารณรัฐคองโกโดยการประณาม
การสกัดทรัพยากรธรรมชาติในคองโกอย่างไม่เป็นธรรมจากบริษัทต่างชาติ นอกจากนี้รัสเซียยังให้
ความร่วมมือในการผลักดันการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานให้กับคองโก และพัฒนาความสัมพันธ์
ไปถึงข้ันการส่งผู้เช่ียวชาญทางด้านทหารไปยังคองโก และมอบหมายให้กลุ่มวากเนอร์ กลุ่มทหาร
รับจ้างสัญชาติรัสเซียร่วมมือกับกองกาลังรักษาความปลอดภัยรวันดาในการรักษาความปลอดภัย
ในสาธารณรัฐแอฟริกากลางอีกด้วย 
 
เป้าหมายของรัสเซียในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง 

อย่างที่เป็นอันรู้กันโดยทั่วไปว่าสาธารณรัฐแอฟริกากลางเป็นประเทศที่เปี่ยมล้นไปด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญหลายชนิด โดยเฉพาะยูเรเนียม รัสเซียที่เห็นโอกาสท่ามกลางความ
ขัดแย้งในประเทศจึงไม่รอช้าที่จะยื่นมือเข้าช่วยเหลือ  ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากการมาเยือน
แบบส่วนตัวของประธานาธิบดี Touadéra โดยได้นัดพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศรัสเซีย นายเซอร์เก ลาฟรอฟ (Sergey Lavrov) ซึ่งเนื้อหาในบทสนทนาก็มีในเรื่อง
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ของการสานสัมพันธ์ทางการเมือง การค้า เศรษฐกิจระหว่างกัน แต่ส่วนสำคัญอยู่ที่ประเด็นการ
หารือในการเป็นหุ้นส่วนร่วมกันในการสำรวจแหล่งทรัพยากรในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ซึ่ง
รัสเซียเองก็ได้กล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นข้อตกลงที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่าย และเมื่อ
เปร ียบเทียบก ับการต่อรองของร ัสเซียในมติของสหประชาชาติในกรณีของสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางจะเห็นได้ว่า รัสเซียมีความพยายามอย่างมากที่จะให้การส่งออกแร่ธรรมชาติของ
สาธารณรัฐแอฟริกากลางได้รับผลกระทบน้อยที่สุด 

นอกจากนี้ การเข้ามามีส่วนร่วมของรัสเซียในการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของฝรั่งเศสอย่างชัดเจน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากฝรั่งเศสจะ
ไม่ยอมรับว่ารัสเซียจะเป็นผู้สร้างเสถียรภาพให้กับประเทศได้ หากรัสเซียสามารถเข้ามามีอิทธิพล
เหนือฝรั่งเศสได้สำเร็จก็อาจมีแนวโน้มว่าสาธารณรัฐแอฟริกากลางอาจจะเอนเอียงไปทางรัสเซีย
อย่างจริงจัง ดังเห็นได้จากการพิจารณาในการจัดต ั ้งฐานทัพทหารรัสเซียในสาธารณรัฐ
แอฟริกากลางซึ่งประธานาธิบดี Touadéra ก็กล่าวว่ากำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้  

หากรัสเซียประสบความสำเร็จในการจัดตั ้งฐานทัพทหารรัสเซียในสาธารณรัฐ
แอฟริกากลาง รัสเซียจะสามารถใช้ช่องโหว่ทางขั้วอำนาจที่กำลังสั่นคลอนในแอฟริกาในการ
เข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคและผลักอิทธิพลของตะวันตกออกไป และยังเป็นการสกัดกั้นอิทธิพล
ใหม่อย่างจีนที่กำลังขยายตัวเข้ามาในภูมิภาคให้ช้าลง 
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