تقديرات المستقبل Future Briefs

تأكيد الدور:
دالالت جولة وزير اخلارجية الروسي ألربع دول أفريقية
العدد  29 ،1602يوليو 2022

بــدأ وزيــر الخارجيــة الروســي ،ســيرجي الفــروف ،فــي  24يوليــو  ،2022جولــة أفريقيــة ،هــي األولــى للمنطقة
منــذ بدايــة األزمــة األوكرانيــة نهايــة فبرايــر  ،2022بدأهــا بمصــر ،مــروراً بالكونغــو وأوغنــدا ،واختتمهــا بزيــارة
إثيوبيــا .وتتزامــن هــذه الزيــارات مــع الجولــة األفريقيــة األولــي للرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فــي
فتــرة واليتــه الثانيــة.

أبعاد جولة الفروف
بــدأ وزيــر الخارجيــة الــرويس ،ســرجي الفــروف ،جولــة
أفريقيــة تضمنــت أربــع محطــات رئيســية ،وهــو مــا ميكــن
تفصيلــه عــى النحــو التــايل:
 -1تقديــم تطمينــات ملــر :بــدأ وزيــر الخارجيــة الــرويس
جولتــه مبــر ،حيــث عقــد اجتامعـاً مــع الرئيــس عبدالفتــاح
الســييس ،وكــذا وزيــر الخارجيــة ،ســامح شــكري ،وأكــد
الفــروف خاللهــا أن بــاده ســتلبي طلبــات الحبــوب املرصيــة.
كــا أملــح إىل أنــه بحــث مــع املســؤولني املرصيــن ملفــات
التعــاون التكنولوجــي والتجــارة البينيــة ،الســيام أن القاهــرة
تعــد الرشيــك األول ملوســكو يف القــارة األفريقيــة ،حيــث يبلــغ
حجــم التبــادل التجــاري بــن البلديــن حــوايل  5مليــارات
دوالر.
ومتثــل هــذه الزيــارة أهميــة ذات أبعــاد اقتصاديــة نســبياً
بالنســبة للقاهــرة ،خاصــة فيــا يتعلــق باملنطقــة االقتصاديــة
الروســية التــي يجــري بناؤهــا يف منطقــة قنــاة الســويس،

ومحطــة الضبعــة النوويــة ،فقــد ســبق زيــارة الوزيــر الــرويس
إىل مــر إعــان رشكــة روس أتــوم بــدء العمــل يف بنــاء
املحطــة .كــذا مثــة تعويــل مــري عــى الــدور الــرويس إلقنــاع
أديــس أبابــا بالتوصــل إىل اتفــاق حــول ســد النهضــة.
 -2اكتســاب نفــوذ جديــد يف الكونغــو :تــأيت زيــارة الفــروف
إىل الكونغــو لتمثــل الزيــارة األوىل ملســؤول رويس رفيــع إىل
برازافيــل ،حيــث التقــى رئيــس الكونغــو ،دينيــس ساســو
نغيســو ،ووزيــر الخارجيــة ،جــان كلــود جاكوســو .وتســعى
موســكو لكســب موطــئ قــدم جديــد يف وســط أفريقيــا عــر
بوابــة برازافيــل لتعزيــز النفــوذ الــرويس.
وتعمــل إحــدى الــركات الروســية حاليــاً ،وبنــاء عــى
مذكــرة التفاهــم املوقعــة يف عــام  ،2019عــى إنشــاء خــط
أنابيــب نفطــي ضخــم ،يســتهدف نقــل النفــط مــن مدينــة
“بوانــت نــوار” يف الشــال إىل مينــاء “بوانــت نــوار” املطــل
عــى املحيــط األطلــي ،واملحطــة الوســطى يف لوتيتــي ،وهــو
يعــد أحــد أكــر مرشوعــات البنيــة التحتيــة يف تاريــخ الكونغو،
بقــدرة تبلــغ حــوايل  2.1مليــون طــن ســنوياً ،كــا ســيكون

تأكيــد الــدور :دالالت جولــة وزيــر الخارجيــة الروســي ألربــع دول أفريقيــة ,تقديــرات المســتقبل ,العــدد  29 ،1602يوليــو  ،2022أبوظبــي:
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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قــادرا ً عــى نقــل مجموعــة واســعة مــن املنتجــات النفطيــة.
 -3تعزيــز الرشاكــة مــع أوغنــدا :قــام الفــروف ،يف محطتــه
الثالثــة ،بزيــارة العاصمــة األوغنديــة كامبــاال ،يف محاولــة
الســتقطابها تجــاه موســكو ،عــى الرغــم مــن توجههــا
التاريخــي الغــريب .فقــد التقــى الفــروف الرئيــس األوغنــدي،
يــوري موســيفيني ،والــذي عمــد إىل التأكيــد عــى قــوة عالقــة
بــاده بروســيا ،وأنــه ال ميكــن أن تتحــول موســكو لعــدو
بســبب تنافســها مــع الواليــات املتحــدة فقــط .كــا أكــد
أن كامبــاال ســتتعاون مــع موســكو يف عــدة مجــاالت ،منهــا
الطاقــة والفضــاء والزراعــة واللقاحــات.
 -4توســيع التعــاون مــع إثيوبيــا :مثلــت إثيوبيــا املحطــة
األخــرة يف جولــة الفــروف األفريقيــة ،حيــث التقــى وزيــر
الخارجيــة ،دمقــي مكونــن ،ورئيســة إثيوبيــا ،ســهلورك زودي،
عمــد خاللهــا إىل محاولــة الــرد عــى االتهامــات الغربيــة
ملوســكو بأنهــا مســؤولة عــن تفاقــم أزمــة الغــذاء يف رشق
أفريقيــا .كــا عمــل الفــروف عــى طأمنــة إثيوبيــا فيــا
يتعلــق بإمــدادات القمــح مــن البحــر األســود ،خاصــ ًة أن
أديــس أبابــا تســتورد حاليـاً نحــو  %40مــن احتياجاتهــا مــن
الحبــوب مــن روســيا وأوكرانيــا.
وتضمنــت مباحثــات الفــروف يف إثيوبيــا مرشوعــات
الطاقــة والبنيــة التحتيــة ،فقــد ســبق وأن وقعــت رشكــة
“روس أتــوم” النوويــة الروســية ،يف الســابق ،مــع وزارة
االبتــكار والتكنولوجيــا اإلثيوبيــة عــى خريطــة طريــق
للتعــاون املشــرك لبنــاء محطــة للطاقــة النوويــة ومركــز
لألبحــاث النوويــة يف أديــس أبابــا ،باإلضافــة إىل بحــث ملــف
التعــاون الدفاعــي بــن الجانبــن ،الســيام يف ظــل اســتمرار
التهديــدات األمنيــة التــي تعانيهــا إثيوبيــا .فقــد أكــد الفــروف
أن موســكو وأديــس أبابــا تســتعدان للبــدء يف تنفيــذ خطــط
جديــدة تتعلــق بالتعــاون العســكري التقنــي بينهــا ،مؤكــدا ً
دعــم بــاده إلثيوبيــا يف تحقيــق االســتقرار الداخــي.

دوافع متعددة
عكســت جولــة الفــروف للقــارة وجــود جملــة مــن األهــداف
التــي تســعى موســكو لتحقيقهــا ،والتــي ميكــن عرضهــا عــى
النحــو التــايل:
 -1تأكيــد النفــوذ اإلقليمــي :عمــد الفــروف إىل عقــد لقــاء
مــع منــدويب الجامعــة العربيــة بالقاهــرة ،أشــاد خاللــه
باملواقــف العربيــة املعتدلــة إزاء األزمــة األوكرانيــة الراهنــة،
وأكــد نيــة بــاده توســيع التعــاون مــع الــدول العربيــة،
والعمــل عــى زيــادة حجــم التبــادل التجــاري بــن روســيا
وهــذه الــدول ،والــذي يبلــغ حالي ـاً حــوايل  20مليــار دوالر،
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مــع مناقشــة التحض ـرات لعقــد الــدورة السادســة ملنتــدى
التعــاون الــرويس – العــريب.
ومــن ناحيــة أخــرى ،عقــد الفــروف اجتامعـاً مــع ممثــي
االتحــاد األفريقــي يف أديــس أبابــا ،وذلــك بهــدف تعميــق
العالقــات بــن موســكو والــدول األفريقيــة .وعمــد الفــروف
خــال اجتامعــه مــع عــدد مــن الدبلوماســيني األفارقــة يف
الســفارة الروســية بأديــس أبابــا إىل محاولــة تقديــم روســيا
باعتبارهــا حليفـاً أكــر موثوقية بالنســبة لــدول القــارة مقارنة
بالقــوى األوروبيــة ،كــا بحــث الفــروف مــع الدبلوماســيني
األفارقــة جــدول أعــال القمــة الروســية – األفريقيــة الثانيــة
التــي يفــرض أن تســتضيفها موســكو العــام املقبــل.
ومــن أبــرز الرســائل التــي عمــد وزيــر الخارجيــة الــرويس
إىل بثهــا خــال جولتــه ،ســواء يف املقــال الــذي نــره الفــروف
يف العديــد مــن الصحــف األفريقيــة أو خــال لقاءاتــه أثنــاء
الجولــة ،هــو مــا يتعلــق بالوضــع الجيوســيايس الراهــن يف
النظــام الــدويل ،ورضورة تغيــره ،حيــث كــرر الوزيــر الــرويس
انتقاداتــه للمســاعي الغربيــة املكثفــة للمحافظــة عــى
اســتمرارية النظــام الــدويل األحــادي القطبيــة ،ومنــع تشــكيل
نظــام جديــد قائــم عــى التعدديــة القطبيــة.
 -2كــر العزلــة الغربيــة :يالحــظ أن الرتحيــب الــذي حظــي
بــه الفــروف يف جولتــه األفريقيــة األخــرة عكــس قــوة تأثــر
موســكو يف القــارة ،وهــو مــا وضــح ســابقاً حينــا امتنعــت 17
دولــة أفريقيــة عــن التصويــت عــى إدانــة روســيا يف الجمعية
العامــة لألمــم املتحــدة ،إىل جانــب تغيــب مثــاين دول أخــرى،
وتصويــت دولــة واحــدة ضــد القـرار.
 -3مواجهــة اتهامــات أزمــة الغــذاء :ركــز الفــروف خــال
جولتــه عــى دحــض االدعــاءات الغربيــة بــأن بــاده مســؤولة
عــن أزمــة الغــذاء الحاليــة وارتفــاع أســعاره ،إذ ألقــى باللــوم
عــى العقوبــات الغربيــة والحصــار املفــروض عليهــا ،وهــو
األمــر الــذي بــدأ يجــد صــدى لــدى بعــض الــدول األفريقيــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن حــوايل  %40مــن واردات القمــح إىل
أفريقيــا تــأيت مــن روســيا وأوكرانيــا ،ومــن ثــم تأثــرت هــذه
اإلمــدادات كث ـرا ً بســبب الحــرب األوكرانيــة الحاليــة.
 -4اســتبدال النفــوذ األمريــي :عمــد الفــروف إىل انتقــاد
السياســات الغربيــة تجــاه أفريقيــا .ودعــا الــدول األفريقيــة
لعــدم دعــم عــامل تحكمــه الواليــات املتحــدة التــي ترغــب يف
فــرض إرادتهــا عــى الجميــع وفــرض منــوذج أحــادي القطبيــة،
محــذرا ً هــذه الــدول مــن احتــاالت أن تكــون التاليــة أمــام
الغضــب األمريــي.
وتتبــع روســيا اســراتيجية واضحــة يف أفريقيــا ،تســعى

دالالت جولة وزير الخارجية الروسي ألربع دول أفريقية

مــن خاللهــا تقديــم نفســها كبديــل أكــر موثوقيــة عــن
الغــرب ،وتســتغل يف ذلــك حالــة الســخط لــدى بعــض الــدول
األفريقيــة مــن الوجــود الغــريب ،مقابــل تعاطــف هــذه الــدول
مــع املوقــف الــرويس .ويف هــذا اإلطــار عمــل الفــروف خــال
جولتــه األفريقيــة عــى محاولــة تخفيــف حصــة الــدوالر
يف التجــارة البينيــة مــع الــدول األفريقيــة ،والعمــل عــى
اســتبداله بالعمــات املحليــة.
تصاعد التنافس الدولي
هنــاك توجهــات متناميــة مــن قبــل القــوى الدوليــة لالنخـراط
بشــكل مكثــف يف القــارة األفريقيــة ،وهــو مــا ميكــن عرضــه
عــى النحــو التــايل:
 -1توســع رويس محتمــل :جــاءت زيــارة الفــروف إىل القاهرة
للحفــاظ عــى التعــاون املشــرك ،خاصــ ًة يف ظــل الحصــار
االقتصــادي املفــروض عــى موســكو ،كــا أن اختيــار الفــروف
الكونغــو وأوغنــدا وإثيوبيــا يف جولتــه األفريقيــة األوىل بعــد
الحــرب األوكرانيــة يعكــس حــرص موســكو عــى توســيع
حضورهــا يف القــارة خــال الفــرة املقبلــة ،بحيــث ال يقتــر
عــى الســاحل األفريقــي ،ولكــن ميتــد إىل وســط ورشق القــارة
األفريقيــة ،الســيام يف ظــل التحــركات الفرنســية والغربيــة
بشــكل عــام للبحــث عــن تحالفــات جديــدة يف القــارة.
 -2مســاعٍ أمريكيــة الســتعادة نفوذهــا :جــاءت جولــة
الفــروف بالتــوازي مــع الزيــارة التــي يقــوم بهــا املبعــوث
األمريــي إىل منطقــة القــرن األفريقــي ،مايــك هامــر ،إىل كل
مــن مــر وإثيوبيــا ،لعــاج مشــكلة ســد النهضــة ،والحفــاظ
عــى النفــوذ األمريــي.
كــا تســعى واشــنطن الســتضافة قمــة الزعــاء األفارقــة
يف ديســمرب  ،2022والتــي ســتكون األوىل منــذ القمــة التــي
عقدهــا الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا يف  ،2014كــا أعلنــت
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أنهــا ســتقدم حــوايل 1.3
مليــار دوالر كمســاعدات لــدول القــرن األفريقــي املتــررة
مــن الجفــاف ،عــى غ ـرار إثيوبيــا والصومــال وكينيــا.

 -3تحــركات أوروبيــة منفصلــة :تســعى الــدول األوروبيــة
للتحــرك بشــكل فــردي للبحــث عــن مصالحهــا يف أفريقيــا
إليجــاد بدائــل عــن الغــاز والنفــط الــرويس بعــد الحــرب
األوكرانيــة ،فضـاً عــن التمســك بدورهــا التقليــدي يف القــارة.
ويف هــذا الســياق ،تــأيت الجولــة األفريقيــة التــي يقــوم بهــا
الرئيــس الفرنــي ،إميانويــل ماكــرون ،والتــي تتضمــن بنــن
والكامــرون وغينيــا بيســاو ،بالتــوازي مــع جولــة وزيــر
الخارجيــة الــرويس ،حيــث يســعى ماكــرون الســتعادة النفــوذ
الفرنــي املرتاجــع يف أفريقيــا.
وعــى املنــوال ذاتــه ،بــدأت إيطاليــا تحــركات مكثفــة
خــال األشــهر األخــرة إليجــاد موطــئ قــدم لهــا يف أفريقيــا،
لتأمــن إمداداتهــا مــن الطاقــة ،وهــو مــا ينطبــق عــى
املوقــف األملــاين أيضــاً ولكــن بوتــرة أقــل ،وكذلــك الحــال
بالنســبة لربيطانيــا التــي تعمــل عــى اســتعادة حضورهــا
داخــل القــارة األفريقيــة.
 -4االســتفادة مــن التعدديــة القطبيــة :يكــرس التنافــس
الــدويل الراهــن عــى أفريقيــا حالــة االســتقطاب ،لكــن
عــى الجانــب اآلخــر ميثــل فرصــة بالنســبة لبعــض الــدول
األفريقيــة لتحقيــق مزيــد مــن املكتســبات ،عــى غـرار حالــة
أوغنــدا ،والتــي تســعى ملوازنــة عالقاتهــا بالغــرب وروســيا،
كــا توفــر زيــارة الفــروف ألوغنــدا دع ـاً سياســياً للرئيــس
موســيفيني الــذي يســعى إىل تســهيل عمليــة انتقــال الســلطة
البنــه موهــوزي كاينريوغابــا.
ويف الختــام ،يبــدو أنــه عــى الرغــم مــن الجهــود األمريكية
واألوروبيــة الحثيثــة لعــزل روســيا دوليــاً ،فــإن موســكو ال
تــزال تحظــى بقبــول لــدى الكثــر مــن الــدول األفريقيــة،
وهــو مــا يعــزى إىل العديــد مــن املحــددات ،ســواء العالقــات
االس ـراتيجية واالقتصاديــة التــي تربــط بعــض هــذه الــدول
مبوســكو ،أو بســبب القناعــة بانتقائيــة التدخــل الغــريب يف
األزمــات الدوليــة ،ومــن ثــم عــدم الرغبــة يف االنخــراط يف
اســتقطابات دوليــة ال جــدوى منهــا.
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لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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