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أبعاد جولة الفروف
بــدأ وزيــر الخارجيــة الــرويس، ســرجي الفــروف، جولــة 
ــة تضمنــت أربــع محطــات رئيســية، وهــو مــا ميكــن  أفريقي

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع تفصيل

ــرويس  ــة ال ــر الخارجي ــدأ وزي ــر: ب ــات مل ــم تطمين 1- تقدي
جولتــه مبــر، حيــث عقــد اجتامعــاً مــع الرئيــس عبدالفتــاح 
الســييس، وكــذا وزيــر الخارجيــة، ســامح شــكري، وأكــد 
الفــروف خالهــا أن بــاده ســتلبي طلبــات الحبــوب املريــة.

كــام أملــح إىل أنــه بحــث مــع املســؤولن املريــن ملفــات 
التعــاون التكنولوجــي والتجــارة البينيــة، الســيام أن القاهــرة 
تعــد الرشيــك األول ملوســكو يف القــارة األفريقيــة، حيــث يبلــغ 
ــارات  ــوايل 5 ملي ــن ح ــن البلدي ــاري ب ــادل التج ــم التب حج

دوالر.

ومتثــل هــذه الزيــارة أهميــة ذات أبعــاد اقتصاديــة نســبياً 
بالنســبة للقاهــرة، خاصــة فيــام يتعلــق باملنطقــة االقتصاديــة 
ــويس،  ــاة الس ــة قن ــا يف منطق ــري بناؤه ــي يج ــية الت الروس

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.

2- اكتســاب نفــوذ جديــد يف الكونغــو: تــأيت زيــارة الفــروف 
ــع إىل  ــؤول رويس رفي ــارة األوىل ملس ــل الزي ــو لتمث إىل الكونغ
برازافيــل، حيــث التقــى رئيــس الكونغــو، دينيــس ساســو 
ــود جاكوســو. وتســعى  ــة، جــان كل ــر الخارجي نغيســو، ووزي
موســكو لكســب موطــئ قــدم جديــد يف وســط أفريقيــا عــر 

ــرويس. ــوذ ال ــز النف ــل لتعزي ــة برازافي بواب

ــى  ــاء ع ــاً، وبن ــية حالي ــرشكات الروس ــدى ال ــل إح وتعم
ــى إنشــاء خــط  ــام 2019، ع ــة يف ع ــرة التفاهــم املوقع مذك
ــة  أنابيــب نفطــي ضخــم، يســتهدف نقــل النفــط مــن مدين
ــاء “بوانــت نــوار” املطــل  “بوانــت نــوار” يف الشــامل إىل مين
عــى املحيــط األطلــيس، واملحطــة الوســطى يف لوتيتــي، وهــو 
يعــد أحــد أكــر مرشوعــات البنيــة التحتيــة يف تاريــخ الكونغو، 
ــون طــن ســنوياً، كــام ســيكون  ــغ حــوايل 2.1 ملي بقــدرة تبل
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بــدأ وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرجي الفــروف، فــي 24 يوليــو 2022، جولــة أفريقيــة، هــي األولــى للمنطقة 
منــذ بدايــة األزمــة األوكرانيــة نهايــة فبرايــر 2022، بدأهــا بمصــر، مــرورًا بالكونغــو وأوغنــدا، واختتمهــا بزيــارة 
ــارات مــع الجولــة األفريقيــة األولــي للرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكــرون فــي  ــا. وتتزامــن هــذه الزي إثيوبي

فتــرة واليتــه الثانيــة.

تأكيــد الــدور: دالالت جولــة وزيــر الخارجيــة الروســي ألربــع دول أفريقيــة, تقديــرات المســتقبل, العــدد 1602، 29 يوليــو 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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قــادراً عــى نقــل مجموعــة واســعة مــن املنتجــات النفطيــة.

ــه  ــروف، يف محطت ــام الف ــدا: ق ــة مــع أوغن ــز الرشاك 3- تعزي
الثالثــة، بزيــارة العاصمــة األوغنديــة كامبــاال، يف محاولــة 
توجههــا  مــن  الرغــم  عــى  موســكو،  تجــاه  الســتقطابها 
التاريخــي الغــريب. فقــد التقــى الفــروف الرئيــس األوغنــدي، 
يــوري موســيفيني، والــذي عمــد إىل التأكيــد عــى قــوة عاقــة 
بــاده بروســيا، وأنــه ال ميكــن أن تتحــول موســكو لعــدو 
ــد  ــام أك ــط. ك ــدة فق ــات املتح ــع الوالي ــها م ــبب تنافس بس
ــا  ــدة مجــاالت، منه ــع موســكو يف ع ــاال ســتتعاون م أن كامب

ــات. ــة واللقاح ــاء والزراع ــة والفض الطاق

ــة  ــا املحط ــت إثيوبي ــا: مثل ــع إثيوبي ــاون م ــيع التع 4- توس
ــر  ــى وزي ــث التق ــة، حي ــروف األفريقي ــة الف ــرة يف جول األخ
الخارجيــة، دمقــي مكونــن، ورئيســة إثيوبيــا، ســهلورك زودي، 
عمــد خالهــا إىل محاولــة الــرد عــى االتهامــات الغربيــة 
ــذاء يف رشق  ــة الغ ــم أزم ــن تفاق ــؤولة ع ــا مس ــكو بأنه ملوس
أفريقيــا. كــام عمــل الفــروف عــى طأمنــة إثيوبيــا فيــام 
ــًة أن  ــود، خاص ــر األس ــن البح ــح م ــدادات القم ــق بإم يتعل
أديــس أبابــا تســتورد حاليــاً نحــو 40% مــن احتياجاتهــا مــن 

ــا. ــيا وأوكراني ــن روس ــوب م الحب

إثيوبيــا مرشوعــات  مباحثــات الفــروف يف  وتضمنــت 
الطاقــة والبنيــة التحتيــة، فقــد ســبق وأن وقعــت رشكــة 
وزارة  مــع  الســابق،  يف  الروســية،  النوويــة  أتــوم”  “روس 
طريــق  خريطــة  عــى  اإلثيوبيــة  والتكنولوجيــا  االبتــكار 
للتعــاون املشــرك لبنــاء محطــة للطاقــة النوويــة ومركــز 
لألبحــاث النوويــة يف أديــس أبابــا، باإلضافــة إىل بحــث ملــف 
ــتمرار  ــل اس ــيام يف ظ ــن، الس ــن الجانب ــي ب ــاون الدفاع التع
التهديــدات األمنيــة التــي تعانيهــا إثيوبيــا. فقــد أكــد الفــروف 
أن موســكو وأديــس أبابــا تســتعدان للبــدء يف تنفيــذ خطــط 
جديــدة تتعلــق بالتعــاون العســكري التقنــي بينهــام، مؤكــداً 

ــي. ــتقرار الداخ ــق االس ــا يف تحقي ــاده إلثيوبي ــم ب دع

دوافع متعددة
عكســت جولــة الفــروف للقــارة وجــود جملــة مــن األهــداف 
التــي تســعى موســكو لتحقيقهــا، والتــي ميكــن عرضهــا عــى 

النحــو التــايل:

ــاء  ــد لق ــروف إىل عق ــد الف ــي: عم ــوذ اإلقليم ــد النف 1- تأكي
مــع منــدويب الجامعــة العربيــة بالقاهــرة، أشــاد خالــه 
باملواقــف العربيــة املعتدلــة إزاء األزمــة األوكرانيــة الراهنــة، 
وأكــد نيــة بــاده توســيع التعــاون مــع الــدول العربيــة، 
ــيا  ــن روس ــاري ب ــادل التج ــم التب ــادة حج ــى زي ــل ع والعم
ــار دوالر،  ــاً حــوايل 20 ملي ــغ حالي ــذي يبل ــدول، وال وهــذه ال

ــدى  ــة ملنت ــدورة السادس ــد ال ــرات لعق ــة التحض ــع مناقش م
ــريب. ــرويس – الع ــاون ال التع

ومــن ناحيــة أخــرى، عقــد الفــروف اجتامعــاً مــع ممثــي 
ــق  ــدف تعمي ــك به ــا، وذل ــس أباب ــي يف أدي ــاد األفريق االتح
ــة. وعمــد الفــروف  ــدول األفريقي ــن موســكو وال العاقــات ب
ــة يف  ــين األفارق ــن الدبلوماس ــدد م ــع ع ــه م ــال اجتامع خ
ــم روســيا  ــة تقدي ــا إىل محاول ــس أباب الســفارة الروســية بأدي
باعتبارهــا حليفــاً أكــر موثوقية بالنســبة لــدول القــارة مقارنة 
ــع الدبلوماســين  ــروف م ــة، كــام بحــث الف بالقــوى األوروبي
األفارقــة جــدول أعــامل القمــة الروســية – األفريقيــة الثانيــة 

ــل.  ــي يفــرض أن تســتضيفها موســكو العــام املقب الت

ومــن أبــرز الرســائل التــي عمــد وزيــر الخارجيــة الــرويس 
إىل بثهــا خــال جولتــه، ســواء يف املقــال الــذي نــرشه الفــروف 
ــاء  ــه أثن ــة أو خــال لقاءات يف العديــد مــن الصحــف األفريقي
ــن يف  ــيايس الراه ــع الجيوس ــق بالوض ــا يتعل ــو م ــة، ه الجول
النظــام الــدويل، ورضورة تغيــره، حيــث كــرر الوزيــر الــرويس 
عــى  للمحافظــة  املكثفــة  الغربيــة  للمســاعي  انتقاداتــه 
اســتمرارية النظــام الــدويل األحــادي القطبيــة، ومنــع تشــكيل 

نظــام جديــد قائــم عــى التعدديــة القطبيــة.

2- كــر العزلــة الغربيــة: ياحــظ أن الرحيــب الــذي حظــي 
بــه الفــروف يف جولتــه األفريقيــة األخــرة عكــس قــوة تأثــر 
موســكو يف القــارة، وهــو مــا وضــح ســابقاً حينــام امتنعــت 17 
دولــة أفريقيــة عــن التصويــت عــى إدانــة روســيا يف الجمعية 
العامــة لألمــم املتحــدة، إىل جانــب تغيــب مثــاين دول أخــرى، 

وتصويــت دولــة واحــدة ضــد القــرار.

ــال  ــروف خ ــز الف ــذاء: رك ــة الغ ــات أزم ــة اتهام 3- مواجه
جولتــه عــى دحــض االدعــاءات الغربيــة بــأن بــاده مســؤولة 
عــن أزمــة الغــذاء الحاليــة وارتفــاع أســعاره، إذ ألقــى باللــوم 
ــو  ــا، وه ــروض عليه ــار املف ــة والحص ــات الغربي ــى العقوب ع
األمــر الــذي بــدأ يجــد صــدى لــدى بعــض الــدول األفريقيــة. 
وتجــدر اإلشــارة إىل أن حــوايل 40% مــن واردات القمــح إىل 
أفريقيــا تــأيت مــن روســيا وأوكرانيــا، ومــن ثــم تأثــرت هــذه 

اإلمــدادات كثــراً بســبب الحــرب األوكرانيــة الحاليــة.

4- اســتبدال النفــوذ األمريــي: عمــد الفــروف إىل انتقــاد 
ــة  ــدول األفريقي ــا. ودعــا ال ــة تجــاه أفريقي السياســات الغربي
لعــدم دعــم عــامل تحكمــه الواليــات املتحــدة التــي ترغــب يف 
فــرض إرادتهــا عــى الجميــع وفــرض منــوذج أحــادي القطبيــة، 
محــذراً هــذه الــدول مــن احتــامالت أن تكــون التاليــة أمــام 

الغضــب األمريــي.

ــعى  ــا، تس ــة يف أفريقي ــراتيجية واضح ــيا اس ــع روس وتتب



العدد 1602 3|29 يوليو 2022

دالالت جولة وزير الخارجية الروسي ألربع دول أفريقية

مــن خالهــا 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 

ــة. ــات املحلي ــتبداله بالعم اس

تصاعد التنافس الدولي
هنــاك توجهــات متناميــة مــن قبــل القــوى الدوليــة لانخــراط 
بشــكل مكثــف يف القــارة األفريقيــة، وهــو مــا ميكــن عرضــه 

عــى النحــو التــايل:

1- توســع رويس محتمــل: جــاءت زيــارة الفــروف إىل القاهرة 
ــار  ــل الحص ــًة يف ظ ــرك، خاص ــاون املش ــى التع ــاظ ع للحف
االقتصــادي املفــروض عــى موســكو، كــام 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 
ــة  ــية والغربي ــركات الفرنس ــل التح ــيام يف ظ ــة، الس األفريقي

ــدة يف القــارة. بشــكل عــام للبحــث عــن تحالفــات جدي

نفوذهــا: جــاءت جولــة  أمريكيــة الســتعادة  2- مســاعٍ 
ــوث  ــا املبع ــوم به ــي يق ــارة الت ــع الزي ــوازي م ــروف بالت الف
األمريــي إىل منطقــة القــرن األفريقــي، مايــك هامــر، إىل كل 
مــن مــر وإثيوبيــا، لعــاج مشــكلة ســد النهضــة، والحفــاظ 

ــي.  ــوذ األمري ــى النف ع

كــام تســعى واشــنطن الســتضافة قمــة الزعــامء األفارقــة 
ــي  ــة الت ــذ القم ــي ســتكون األوىل من يف ديســمر 2022، والت
عقدهــا الرئيــس األســبق بــاراك أوبامــا يف 2014، كــام أعلنــت 
الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة أنهــا ســتقدم حــوايل 1.3 
ــررة  ــي املت ــرن األفريق ــدول الق ــار دوالر كمســاعدات ل ملي

مــن الجفــاف، عــى غــرار إثيوبيــا والصومــال وكينيــا.

ــة  ــدول األوروبي ــعى ال ــة: تس ــة منفصل ــركات أوروبي 3- تح
ــا  ــا يف أفريقي ــن مصالحه ــث ع ــردي للبح ــكل ف ــرك بش للتح
ــرب  ــد الح ــرويس بع ــط ال ــاز والنف ــن الغ ــل ع ــاد بدائ إليج
األوكرانيــة، فضــاً عــن التمســك بدورهــا التقليــدي يف القــارة. 
ــا  ــوم به ــي يق ــة الت ــة األفريقي ــأيت الجول ويف هــذا الســياق، ت
ــن  ــي تتضمــن بن ــرون، والت ــل ماك ــيس، إميانوي ــس الفرن الرئي
والكامــرون وغينيــا بيســاو، بالتــوازي مــع جولــة وزيــر 
الخارجيــة الــرويس، حيــث يســعى ماكــرون الســتعادة النفــوذ 

ــا. ــع يف أفريقي ــيس املراج الفرن

ــة  ــركات مكثف ــا تح ــدأت إيطالي ــه، ب ــوال ذات ــى املن وع
خــال األشــهر األخــرة إليجــاد موطــئ قــدم لهــا يف أفريقيــا، 
لتأمــن إمداداتهــا مــن الطاقــة، وهــو مــا ينطبــق عــى 
ــال  ــك الح ــل، وكذل ــرة أق ــن بوت ــاً ولك ــاين أيض ــف األمل املوق
ــا  ــتعادة حضوره ــى اس ــل ع ــي تعم ــا الت ــبة لريطاني بالنس

ــة. ــارة األفريقي ــل الق داخ

4- االســتفادة مــن التعدديــة القطبيــة: يكــرس التنافــس 
الــدويل الراهــن عــى أفريقيــا حالــة االســتقطاب، لكــن 
ــدول  ــض ال ــبة لبع ــة بالنس ــل فرص ــر ميث ــب اآلخ ــى الجان ع
األفريقيــة لتحقيــق مزيــد مــن املكتســبات، عــى غــرار حالــة 
ــيا،  ــرب وروس ــا بالغ ــة عاقاته ــعى ملوازن ــي تس ــدا، والت أوغن
ــس  ــدا دعــامً سياســياً للرئي ــروف ألوغن ــارة الف ــر زي كــام توف
موســيفيني الــذي يســعى إىل تســهيل عمليــة انتقــال الســلطة 

ــا. ــوزي كاينروغاب ــه موه البن

ويف الختــام، يبــدو أنــه عــى الرغــم مــن الجهــود األمريكية 
ــكو ال  ــإن موس ــاً، ف ــيا دولي ــزل روس ــة لع ــة الحثيث واألوروبي
ــة،  ــدول األفريقي ــن ال ــر م ــدى الكث ــول ل ــى بقب ــزال تحظ ت
وهــو مــا يعــزى إىل العديــد مــن املحــددات، ســواء العاقــات 
ــدول  ــط بعــض هــذه ال ــي ترب ــة الت االســراتيجية واالقتصادي
ــريب يف  ــل الغ ــة التدخ ــة بانتقائي ــبب القناع ــكو، أو بس مبوس
ــراط يف  ــة يف االنخ ــدم الرغب ــم ع ــن ث ــة، وم ــات الدولي األزم

ــا. ــة ال جــدوى منه اســتقطابات دولي
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