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انفتاح أوروبي على موزمبيق
شــهدت األشــهر األخــرة تنامــي التوجــه األورويب نحــو القــارة 
ــر  ــث أفق ــد ثال ــي تع ــق، الت ــك موزمبي ــا يف ذل ــة، مب األفريقي
دولــة يف العــامل، وفقــاً للبنــك الــدويل، عــى الرغــم مــن 
ــارة  ــد زي ــا. وبع ــر به ــي تزخ ــة الت ــة املعطل ــروات الهائل ال
الرئيــس اإليطــايل، ســرجيو ماتاريــا، إىل مابوتــو مطلــع يوليــو 
ــة نحــو موزمبيــق، وهــو  املــايض، توالــت التحــركات األوروبي

ــايل: ــا ميكــن رصــده عــى النحــو الت م

1- زيــادة التمويــل العســكري: يخطــط االتحــاد األورويب 
ــوب  ــة للجن ــة “املجموعــة اإلمنائي ــايل لبعث ــادة الدعــم امل لزي
ــم  ــاف الدع ــق بخمســة أضع ــي” )ســادك( يف موزمبي األفريق
الحــايل، واملقــدر بنحــو 2.9 مليــون يــورو. فقــد أوصــت 
الورقــة التــي أعدتهــا “الدائــرة األوروبيــة للشــؤون الخارجيــة” 
بتقديــم 15 مليــون يــورو )حــوايل 15.3 مليــون دوالر( لتمويل 
ــة  ــن أصــل 12 دول ــي أرســلت ســت م ــام “ســادك”، والت مه
ــق  ــوات إىل موزمبي ــي، ق ــل اإلقليم ــذا التكت ــا ه ــون منه يتك

ــطس 2021. ــذ أغس ــة من ــارص اإلرهابي ــار العن ــواء انتش الحت

القــوات املوجــودة  لهــذه  التجديــد  يتــم  ويتوقــع أن 
يف مابوتــو ملــدة تــراوح بــن 6 و12 شــهراً خــال القمــة 
ــت  ــا كان ــل “ســادك” يف أغســطس 2022، بعدم ــة لتكت املقبل
ــد  ــى متدي ــايض ع ــو امل ــت يف يولي ــد اتفق ــة ق دول املجموع
انتشــار قواتهــا يف موزمبيــق ملــدة شــهر لحــن انعقــاد قمــة 
املجموعــة. كــا تعهــد االتحــاد األورويب بتقديــم دعــم مــايل 
إضــايف للجيــش املوزمبيقــي بقيمــة 45 مليــون يــورو تقريبــاً، 
ســيتم مــن خالــه توفــر بعــض املعــدات للقــوات العســكرية 
ــن  ــف ع ــزة الكش ــرادارات وأجه ــك ال ــا يف ذل ــو، مب يف مابوت

ــة. ــدادات الطبي ــام واإلم األلغ

وأرســلت روانــدا بشــكل منفــرد قــوات ملكافحــة اإلرهــاب 
ــوم االتحــاد  ــع أن يق ــو 2021، كــا يتوق ــق يف يولي يف موزمبي
األورويب بتقديــم دعــم مــايل إضــايف للقــوات الروانديــة، 
ــا  ــل لبعثته ــذا التموي ــى ه ــول ع ــا بالحص ــتجابة ملطالبه اس
العســكرية املوجــودة يف “كابــو ديلجــادو” بشــال موزمبيــق.

العدد 1628، 03 سبتمبر 2022

أكــدت تقاريــر غربيــة اتجــاه االتحــاد األوروبــي لتقديــم مزيــد مــن الدعــم لموزمبيــق لتعزيــز االســتقرار هنــاك، 
وذلــك عبــر زيــادة حجــم الدعــم المالــي المقــدم مــن بروكســل إلــى البعثــة العســكرية األفريقيــة الموجــودة 
فــي مابوتــو بنحــو خمســة أضعــاف الدعــم الحالــي، فــي خطــوة جديــدة تعكــس تنامــي التوجــه األوروبــي 

نحــو القــارة األفريقيــة.

أولويــة الغــاز: دالالت تكثيــف االتحــاد األوروبــي تعاونــه مــع موزمبيــق, العــدد 1628، 03 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات المتقدمة.
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وتعــد موزمبيــق ثــاين أكــر دولــة أفريقيــة حصــوالً عــى 
الدعــم املــايل مــن االتحــاد األورويب، بقيمــة تبلــغ حــوايل 700 
ــم  ــاد األورويب بتقدي ــد االتح ــا تعه ــنوياً، ك ــورو س ــون ي ملي
مزيــد مــن الدعــم ملابوتــو مــن أجــل تخفيــف آثــار الكــوارث 
الطبيعيــة، وذلــك خــال الزيــارة التــي قــام بهــا رئيــس 
موزمبيــق، فيلــب نيــويس، إىل بروكســل يف فرايــر 2022، 
حيــث يفــرض أن يركــز الدعــم املــايل األورويب عــى مجــاالت 

ــد الســام. ــة وتوطي ــة التحتي ــانية والبني ــاعدات اإلنس املس

ــق مجلــس االتحــاد  ــة: واف ــوات املوزمبيقي 2- تدريــب الق
األورويب، يف أكتوبــر 2021، عــى إرســال “بعثــة التدريــب 
التابعــة لاتحــاد األورويب يف موزمبيــق” ملــدة عامــن، وتعمــل 
البعثــة عــى دعــم جهــود بنــاء الســام والحــوار، باإلضافــة إىل 
تعزيــز التعــاون اإلمنــايئ وتأمــن وصــول املســاعدات األمنيــة. 
ــم  ــم توزيعه ــة االتحــاد األورويب 140 ضابطــاً ت وضمــت بعث
ــط  ــيمويو” بوس ــع األول يف “ش ــب، يق ــن للتدري ــى مركزي ع
موزمبيــق وهــو خــاص بعنــارص الكومانــدوز، فيــا يقــع الثاين 

ــة. ــو ويضــم عنــارص مشــاة البحري يف العاصمــة مابوت

ويف مايــو 2022، انضمــت دول أوروبيــة إضافيــة للبعثــة، 
ــك إىل  ــا، لتنضــم بذل ــا والســويد وليتواني ــك إيطالي ــا يف ذل مب
ــوات مــن إســبانيا  البعثــة التــي تتشــكل باألســاس مــن ق
والرتغــال وإســتونيا والنمســا وبلجيــكا وفرنســا واليونــان 
ــة  ــوات خاص ــدة ق ــات املتح ــلت الوالي ــا أرس ــا. ك وروماني
ــة  ــوات املوزمبيقي ــب الق ــم وتدري ــن أجــل دع ــو م إىل مابوت
ملكافحــة داعــش، والذيــن صنفتهــم واشــنطن يف مــارس 2021 

ــة. ــة إرهابي كجاع

3- توســع الــركات األوروبيــة: تســتعد رشكــة “إينــي” 
اإليطاليــة لبــدء شــحن الغــاز املســال مــن ســواحل موزمبيــق 
عــر محطــة “كــورال ســول” )Coral Sul FLNG( خــال 
أكتوبــر 2022، لتصــدر بذلــك أول شــحنة مــن الغــاز املســال 
ــة  ــة الغــاز املســال الريطاني مــن موزمبيــق، وذلــك عــر ناقل
“بريتــش مينتــور” )British Mentor(، واململوكــة لرشكــة 
“يب يب” )BP(، والتــي ســتصل إىل محطــة “كــورال ســول” يف 
24 أغســطس 2022، حيــث بــدأت هــذه املحطــة يف اســتقبال 
إمــدادات الغــاز مــن حقــل “كــورال ســاوث” البحــري بحــوض 

روفومــا منــذ يونيــو املــايض.

وتعــد رشكــة “إينــي” اإليطاليــة مســؤولة عــن املربــع 4 يف 
حــوض “روفومــا” قبالــة شــواطئ “كابــو ديلجــادو”، وقامــت 
الرشكــة اإليطاليــة باســتقدام محطــة “كــورال ســول” العامئــة 
لتســيل الغــاز مطلــع ينايــر 2022، ومــن املفــرض أن تتمكــن 
املحطــة مــن إنتــاج حــوايل 3.4 مليــون طــن مــن الغــاز 
املســال ســنوياً وملــدة 25 ســنة، باســتثارات بلغــت حــوايل 

7 مليــارات دوالر، معتمــدة يف ذلــك عــى حقــل “كــورال 
ســاوث”، والــذي يحتــوي عــى احتياطــات مــن الغــاز تقــدر 

ــة. ــون قــدم مكعب بنحــو 16 تريلي

ــة يف  ــوارد الطبيعي ــغيل للم ــؤويل التش ــر مس ــن كب وأعل
رشكــة إينــي أنهــا تســتعد إلنشــاء محطــة عامئــة جديــدة يف 
ــال  ــة توت ــا تســعى رشك ــاث ســنوات. ك ــق خــال ث موزمبي
الفرنســية، والتــي تقــود تحالفــاً مــن مجموعــة مــن الــرشكات 
ــاز  ــتخراج الغ ــق واس ــا يف موزمبي ــتئناف عمله ــة، الس الدولي
ــييله  ــة تس ــام بعملي ــاد، والقي ــالية للب ــواحل الش ــن الس م

ــا. ــره ألوروب وتصدي

دوافع متعددة
تتعــدد الدوافــع التــي رمبــا تفــر أســباب تكثيــف التحــركات 
األوروبيــة نحــو موزمبيــق، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى 

ــايل: النحــو الت

القــوى  تســتهدف  اإلرهابيــة:  الجامعــات  مكافحــة   -1
األوروبيــة صــد هجــات الجاعــات اإلرهابيــة يف موزمبيــق، 
والتــي تهــدد مرشوعــات الغــاز هنــاك، واالســتثارات البالغــة 
ــات  ــط مجموع ــث تنش ــار دوالر، حي ــوايل 60 ملي ــا ح قيمته
إرهابيــة مرتبطــة بداعــش اإلرهــايب يف إقليــم “كابــو ديلجادو” 
بشــال موزمبيــق، والــذي يزخــر بالغــاز، وعطلــت هجــات 
ــات، أبرزهــا مــرشوع  ــة بعــض املرشوع ــات اإلرهابي املجموع
توتــال الفرنــي، والتــي أعلنــت، يف مــارس 2021، توقــف 

ــورو. ــار ي ــه 20 ملي ــغ قيمت ــذي تبل املــرشوع ال

ــة  ــق مــن متــدد اإلرهــاب: نجحــت القــوات األفريقي 2- القل
ــعة  ــق واس ــتعادة مناط ــي يف اس ــش املوزمبيق ــة للجي الداعم
كانــت تســيطر عليهــا الجاعــات اإلرهابيــة منــذ عــام 2017، 
إال أن املتمرديــن اليزالــون يواصلــون زعزعــة االســتقرار يف 
موزمبيــق، إذ اتجهــوا لانتشــار يف مقاطعــة نياســا، والتمــدد 
ــدة يف  ــق جدي ــا مناط ــا، ورمب ــط أفريقي ــا، ووس ــو تنزاني نح
ــدرات  ــع الق ــرى، تراج ــة أخ ــن جه ــي. وم ــوب األفريق الجن
العســكرية للــدول األفريقيــة املنخرطــة يف موزمبيق، باســتثناء 
ــة  ــازم ملواصل ــل ال ــا إىل التموي ــن حاجته ــك ع ــدا، ناهي روان

ــو. ــا يف مابوت نــرش قواته

3- تقليــل االعتــامد عــى الغــاز الــرويس: يــأيت تعزيــز الــدول 
ــة  ــة لعاقاتهــا مبوزمبيــق يف إطــار املســاعي األوروبي األوروبي
ــع  ــيا م ــرويس، الس ــاز ال ــل للغ ــن بدائ ــث ع ــة للبح الحالي
ــاً كبــراً  اقــراب دخــول فصــل الشــتاء، والــذي ســيمثل تحدي
ــة، يف ظــل النقــص الحــايل  ــدول األوروبي ــة ال بالنســبة لغالبي
ــاع الحــاد يف األســعار.  ــاز، فضــاً عــن االرتف ــدادات الغ يف إم
ومتثــل موزمبيــق أهميــة خاصــة بالنســبة ألوروبــا فيــا 
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دالالت تكثيف االتحاد األوروبي تعاونه مع موزمبيق

يتعلــق بإمــدادات الطاقــة، حيــث متتلــك مابوتــو ثالــث أكــر 
احتياطــات مؤكــدة مــن الغــاز يف أفريقيــا، بعــد نيجريــا 

ــر. والجزائ

4- مواجهــة النفــوذ الــرويس والصينــي: تســعى القــوى 
ــي  ــي املتنام ــرويس والصين ــوذ ال ــة النف ــة إىل مواجه األوروبي
ــى  ــة ع ــة املوزمبيقي ــاد الحكوم ــص اعت ــق، وتقلي يف موزمبي

ــاً. ــن مالي ــيا، أو الص روس

وترتبــط موزمبيــق بعاقــات تاريخيــة بروســيا، تعــود 
للحقبــة الســوفييتية عندمــا دعمــت موســكو جبهــة تحريــر 
موزمبيــق “فريليمــو” ضــد املســتعمر الرتغــايل، واســتمر 
الدعــم العســكري الــرويس منــذ ذلــك الوقــت، حتــى أن بعض 
ــاظ موســكو بوجــود عســكري يف  ــارت إىل احتف ــر أش التقاري
موزمبيــق، حتــى مــع مغــادرة غالبيــة عنــارص فاجــر الروســية 
يف 2020، وهــو مــا يفــر التــزام مابوتــو الحيــاد إزاء الحــرب 

ــة. ــة الراهن األوكراني

ــة خاصــة بالنســبة للصــن، ســواء  ومتثــل موزمبيــق أهمي
لرواتهــا الهائلــة مــن املــواد الهيدروكربونيــة، أو ملوقعهــا 
املحيــط  ومنطقــة  أفريقيــا  االســراتيجي يف جنــوب رشق 
الهنــدي، ومتثــل قنــاة موزمبيــق نقطــة عبــور رئيــي لبكــن 
غــر  األفريقيــة  الــدول  وبقيــة  وزميبابــوي  زامبيــا  نحــو 
الســاحلية، لــذا انخرطــت الصــن باســتثارات واســعة يف 
ــق،  ــرق يف موزمبي ــة والط ــكك الحديدي ــة للس ــة التحتي البني
ــة  ــهيل عملي ــن تس ــاً ع ــة، فض ــارها يف املنطق ــز انتش لتعزي
نقــل معــدن التيتانيــوم الثمــن مــن موزمبيــق لبكــن، بــل أن 
مثــة تقديــرات رجحــت وجــود رغبــة صينيــة يف بنــاء قاعــدة 
ــط  ــا يف املحي ــيع حضوره ــق، لتوس ــا يف موزمبي ــكرية له عس
الهنــدي والقــارة األفريقيــة، الســيا أن بكــن تعــد أكــر دائــن 

ــار دوالر.  ــوايل 2.2 ملي ــرة بح لألخ

انعكاسات محتملة
ــراط  ــة لانخ ــدادات املحتمل ــن االرت ــة م ــد جمل ــن رص ميك

األورويب يف موزمبيــق، وذلــك عــى النحــو التــايل:

تســعى  الطاقــة:  موزمبيــق يف صــادرات  دور  تنامــي   -1
ــاز  ــن الغ ــاج م ــادة اإلنت ــا يف زي ــف جهوده ــق لتكثي موزمبي
الطبيعــي املســال، وهــو مــا ســيجعلها أحــد املصادر الرئيســية 
ــات  ــس يف ترصيح ــا انعك ــو م ــا، وه ــبة ألوروب ــاز بالنس للغ
ــا  ــق )ENH( بأنه ــة يف موزمبي ــاز الوطني ــط والغ ــة النف رشك
القــوى  احتياجــات  تلبيــة  املســاعدة يف  لتقديــم  تســعى 

ــاز. ــن الغ ــة م األوروبي

ــت  ــي: رجح ــوار وطن ــاق ح ــو إلط ــى مابوت ــط ع 2- الضغ
ــة وحدهــا يف  ــة األمني ــة نجــاح املقارب ــة صعوب ــر غربي تقاري

ــامل  ــن مظ ــاس ع ــق باألس ــال املنبث ــرصاع يف الش ــة ال معالج
محليــة. ويف هــذا الســياق، قــد يضغــط رشكاء موزمبيــق 
عليهــا لفتــح حــوار وطنــي مــع القــوى السياســية ذات النفــوذ 
ــام  ــن إىل االستس ــع املتمردي ــادو لدف ــو ديلج ــة كاب يف منطق
وتفكيــك شــبكات التمــرد، فضــاً عــن توســيع نطــاق التعــاون 
اإلقليمــي للحيلولــة مــن دون وصــول أي دعــم مــايل، أو مادي 
ــل داعــش. إىل مجموعــات التمــرد داخــل موزمبيــق مــن قب

ــدويل: ترأســت رئيســة مجلــس  ــادة حــدة التنافــس ال 3- زي
ــو 2022،  ــة ماي ــا ماتفينكــو، يف نهاي ــواب الروســية، فالنتين الن
وفــداً برملانيــاً إىل موزمبيــق التقــى بالرئيــس املوزمبيقــي، 
ــدات إىل  ــرويس تعه ــد ال ــدم الوف ــث ق ــويس، حي ــب ني فيلي
ــات  ــن الرضوري ــا م ــاق أي رضر بوارداته ــدم إلح ــو بع مابوت

ــا. ــرب يف أوكراني ــبب الح ــية بس األساس

ــدى  ــرويس ل ــفر ال ــن الس ــايض، أعل ــو امل ــة يولي ويف نهاي
موزمبيــق، أكســندر ســوريكوف، أن موســكو ومابوتــو اتفقتــا 
عــى اســتخدام العمــات املحليــة بــدالً مــن الــدوالر يف 
ــه يجــري  ــرويس بأن ــح الســفر ال ــا أمل ــا، ك ــات بينه املعام
ــن  ــن البلدي ــع ب ــي موس ــاء حكوم ــد لق ــب لعق ــاً الرتي حالي

ــة. ــهر املقبل ــال األش خ

وتنخــرط الصــن بشــكل مكثــف يف موزمبيــق، وتنشــط يف 
العديــد مــن االســتثارات، أبرزهــا مرشوعــات البنيــة التحتيــة 
والطاقــة والــروات املعدنيــة، كــا تتوســع بكــن يف رشاء 
البنــوك الرتغاليــة يف موزمبيــق، وتعــد األخــرة أول دولــة 
أفريقيــة توقــع اتفاقيــة رشاكــة وتعــاون اســراتيجي مــع 

ــن. الص

ويف املقابــل، يســعى الغــرب لتعزيــز حضــوره يف مابوتــو، 
ــات  ــة الســابقة، تعــد الوالي ــب التحــركات األوروبي ــإىل جان ف
ــق،  ــح للمســاعدات بالنســبة ملوزمبي ــر مان ــاين أك املتحــدة ث
فقــد أقــرت واشــنطن حزمــة مســاعدات إضافيــة بنحــو 9.1 
مليــون دوالر يف يوليــو 2022، باإلضافــة إىل حزمة املســاعدات 
اإلنســانية التــي كانــت واشــنطن تقدمهــا إىل موزمبيــق، 
والبالغــة حــوايل 116 مليــون دوالر. كــا تعــد موزمبيــق 
ــي ركــزت اســراتيجية واشــنطن  ــدول الرئيســية الت إحــدى ال

ــاك. ــز حضورهــا هن ــا لتعزي ــدة عليه الجدي

ويف الختــام، تتجــه موزمبيــق لتصبــح بــؤرة اهتــام دويل 
خــاص، يف ظــل أهميتهــا املتناميــة يف ملــف إمــدادات الطاقــة، 
فضــاً عــن موقعهــا الجيواســراتيجي الحيــوي كبوابــة للعمــق 
األفريقــي، وكذلــك كنقطــة ارتــكاز مهمــة يف املحيــط الهنــدي، 
املقبلــة تصاعــد حــدة  الفــرة  بالتــايل يرجــح أن تشــهد 

التنافــس الــدويل يف مابوتــو. 
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