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جولة الفروف الثانية
ــارة  ــوب الق ــروف األخــرة عــى جن ــة ســرجي الف ركــزت جول
اإلفريقيــة، عــى عكــس جولتــه الســابقة، يف يوليــو 2022، والتي 
اســتهدفت وســط إفريقيــا، حيــث تضمنــت أوغنــدا والكونغــو 
برازفيــل وإثيوبيــا، باإلضافــة إىل مــر. ويف هــذا الســياق، ميكــن 

توضيــح أبعــاد جولــة الفــروف الثانيــة عــى النحــو التــايل:

1- توســيع التنســيق مــع جنــوب إفريقيــا: بــدأ الفــروف 
ــر 2023،  ــا، يف 23 يناي ــوب إفريقي ــن جن ــة م ــه اإلفريقي جولت
ــا الــدورة الحاليــة ملجموعــة الربيكــس،  حيــث تــرأس بريتوري
ويتوقــع أن يشــهد االجتــاع املقبــل للمجموعــة، يف بريتوريــا، 
يف أغســطس املقبــل، طــرح مقــرح انضــام املزيــد مــن الــدول 

ــة الربيكــس. األعضــاء ملنظم

وعقــد الفــروف اجتاعــات موســعة مــع نظرتــه الجنــوب 
ــة، ناليــدي بانــدور، والرئيــس ســريل رامافــوزا، حيــث  إفريقي
ــن، إذ  ــن البلدي ــاون التجــاري ب ــز التع ــم بحــث ســبل تعزي ت
ــغ  ــيا، وبل ــن لروس ــركاء التجاري ــرب ال ــا أحــد أك ــد بريتوري تع

حجــم التبــادل التجــاري بــن الجانبــن نحــو 1.14 مليــار دوالر 
ــاالت  ــاون يف مج ــز التع ــان تعزي ــتهدف الدولت يف 2021، وتس
الفضــاء والتكنولوجيــا عاليــة الدقــة وبنــاء املــدن الذكيــة، 

ــة. ــة النووي ــك عــن االســتخدامات الســلمية للطاق ناهي

وتكمــن أهميــة زيــارة الفــروف األخــرة إىل جنــوب إفريقيــا 
ــكرية  ــاورات العس ــرة املن ــتضافة األخ ــل اس ــأيت قبي ــا ت يف أنه
املشــركة، والتــي تضــم روســيا والصــن، حيــث يفــرض أن تقــام 
يف الفــرة مــن 17 إىل 27 فربايــر الجــاري، وهــو مــا يتزامــن مــع 

ذكــرى بدايــة الحــرب الروســية األوكرانيــة.

وأثــار التعــاون املشــرك بن روســيا وجنــوب إفريقيا اســتياء 
الواليــات املتحــدة االمريكيــة، إذ أعربــت واشــنطن مؤخــراً 
عــن اســتيائها مــن التدريبــات العســكرية املشــركة التــي 
ستســتضيفها جنــوب إفريقيــا مــع روســيا والصــن، فضــاً عــن 
انتقــاد اإلدارة األمريكيــة لربيتوريــا عــى خلفيــة رســو ســفينة 
تجاريــة روســية خاضعــة للعقوبــات الغربيــة يف قاعــدة بحريــة 

ــا. بجنــوب إفريقي
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اختتــم وزيــر الخارجيــة الروســي، ســيرجي الفــروف، جولتــه اإلفريقيــة، فــي 26 ينايــر 2023، والتــي تضمنــت 
جنــوب إفريقيــا وأنغــوال ومملكــة إســواتيني وإريتريــا، فــي ثانــي جولــة لــه فــي القــارة اإلفريقيــة خــال الســتة 

أشــهر األخيــرة، وهــي الزيــارة التــي جــاءت بالتزامــن مــع تحــركات أمريكيــة وصينيــة الفتــة فــي إفريقيــا.

مرتزقــة أوروبيــون:  ســعي موســكو لمواجهــة السياســات األمريكيــة أثنــاء جولــة الفــروف اإلفريقيــة, العــدد 1746، 02 فبرايــر 2023، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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2- تعزيــز التعــاون مــع إســواتيني: شــكلت مملكــة إســواتيني 
املحطــة الثانيــة مــن جولــة الفــروف اإلفريقيــة، إذ عقــد 
خالهــا لقــاءات مــع نظرتــه هنــاك، توليســيل دالدال، والقــادة 
العســكرين يف مبابــان، حيــث تــم االتفــاق عى تعزيــز التعاون 
األمنــي بــن البلدين، باإلضافة إىل التنســيق بشــأن إرســال طلب 
إىل األمــن العــام لألمــم املتحــدة لإلفراج عن األســمدة الروســية 
املحتجــزة يف املوانــئ األوروبيــة. وأعلنــت موســكو مؤخــراً أنهــا 
ــة  ــان. ومــن ناحي ــاً ملباب ســتعمل عــى إرســال األســمدة مجان
ــرويس  ــاين ال ــدى الربمل ــع دالدال املنت ــروف م أخــرى، ناقــش الف
اإلفريقــي الــذي تســتعد موســكو الســتضافته يف مــارس 2023، 

ويفــرض أن تشــارك فيــه إســواتيني.

ــة  ــوال أهمي ــكل أنغ ــوال: تش ــع أنغ ــات م ــم التفاه 3- تدعي
ــط  ــركات النف ــبة ل ــيا بالنس ــيا، الس ــبة لروس ــة بالنس خاص
والتعديــن الروســية، والتــي متتلــك مروعــات واســعة هنــاك، 
ــي  فقــد أجــرى الفــروف مشــاورات مــع نظــره األنغــويل، تيت
ــروف مبوقــف  ــس، جــواو لورنكــو. وأشــاد الف ــو، والرئي أنطوني
أنغــوال املتــوازن داخــل األمــم املتحــدة، فقــد كانــت لوانــدا من 
بــن الــدول التــي امتنعــت عــن التصويــت لصالــح قــرار إدانــة 
التدخــل الــرويس يف أوكرانيــا يف مــارس 2022، عــى الرغــم مــن 

أنهــا عــادت للتصويــت لصالــح القــرار يف أكتوبــر املــايض. 

ــا يف   ــز نفوذه ــكو لتعزي ــعى موس ــياق، تس ــذا الس ويف ه
ــا مــع  ــد عــززت تعاونه ــت ق أنغــوال، خاصــة وأن األخــرة كان
الغــرب خــال الســنوات األخــرة، عــى الرغــم مــن العاقــات 
التاريخيــة التــي تربــط موســكو ولوانــدا منــذ اســتقال األخــرة 

ــام 1975. ــال يف ع عــن الربتغ

ــارة  ــروف يخطــط لزي ــا: كان الف ــة إىل إريرتي ــارة مفاجئ 4- زي
ــاء  ــم إلغ ــه ت ــر أن ــة، غ ــه اإلفريقي ــام جولت ــوانا يف خت بوتس
ــا  ــع إىل ارتباطه ــد يرج ــا ق ــو م ــئ، وه ــكل مفاج ــارة بش الزي
بعاقــات وثيقــة بالغــرب، إذ تســعى إىل تعزيــز دورهــا كمصدر 
رئيــي للــاس يف العــامل، خاصــة يف ظــل العقوبــات املفروضــة 
عــى روســيا، أكــرب منتــج للــاس، كــا كانــت بوتســوانا مــن 
بــن الــدول اإلفريقيــة التــي صوتــت إلدانــة التدخــل الــرويس 

ــا. يف أوكراني

ومل تعلــن موســكو عــن اتجــاه وزيــر خارجيتهــا إىل إريريــا 
ــري،  ــام اإلري ــر اإلع ــن وزي ــة. وأعل ــه اإلفريقي ــام جولت يف خت
ميــاين غربمييســكل، أن مباحثــات الفــروف ركــزت عــى تعزيــز 
التعــاون املشــرك يف عــدة مجاالت، الســيا الطاقــة وتكنولوجيا 
املعلومــات والتعليــم، غــر أن زيــارة الفــروف إىل أســمرة 
عكســت قلقــاً روســياً مــن مســاعي الواليــات املتحــدة الراهنــة 
الســتقطاب إريريــا بعيــداً عــن موســكو، يف ظــل الحديــث عــن 
تفاهــات جــرت بــن الجانبــن مؤخــراً، مبوجبها رشعــت إريريا 
ــل رفــع تدريجــي  ــا مقاب ــا مــن شــال إثيوبي يف ســحب قواته

للعقوبــات األمريكيــة املفروضــة عــى أســمرة، لــذا تســتهدف 
روســيا الحفــاظ عــى نفوذهــا التقليــدي يف إريريــا، وهــو مــا 
قــد يفــر االنتقــادات الحــادة التــي وجههــا الفــروف للغــرب 

خــال زيارتــه إىل أســمرة.

دوافع روسية متعددة
ميكــن القــول أن هنــاك مجموعــة مــن الدوافــع التــي تفــر 

ــة، وميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل: أســباب هــذه الجول

1- التحضــر للقمــة اإلفريقيــة الروســية: تــأيت جولــة الفــروف 
ــتعد  ــي تس ــية الت ــة الروس ــة اإلفريقي ــر للقم ــار التحض يف إط
موســكو الســتضافتها، نهايــة يوليــو 2023، يف مدينــة ســان 
بطرســربج، حيــث تســعى إىل إنجــاح هــذه القمــة، مــن خــال 
ضــان حضــور أكــرب عــدد ممكــن مــن قــادة الــدول اإلفريقيــة، 
يف محاولــة لدحــض االدعــاءات الغربيــة براجع النفــوذ الرويس، 
ــى موســكو.  ــة ع ــرض العزل ــى فشــل مســاعي ف ــد ع والتأكي
وستشــكل هــذه القمــة أحــد أبــرز االختبــارات أمام اســتمرارية 
النفــوذ الــرويس هنــاك، لــذا تعــول روســيا كثــراً عــى إنجــاح 

هــذه القمــة.

2- بحــث ملــف الحبــوب واألســمدة: شــكل ملــف الحبــوب 
ــال  ــروف خ ــا الف ــي أثاره ــا الت ــرز القضاي ــد أب ــمدة أح واألس
جولتــه اإلفريقيــة األخــرة، حيــث عمــد إىل توجيــه انتقــادات 
حــادة لاتحــاد األورويب، عــى خلفيــة احتجــازه لنحــو 280 ألف 
طــن مــن األســمدة، معتــرباً أن العقوبــات التــي يعمــد الغــرب 
عــى فرضهــا عــى موســكو تفــي إىل معاقبــة الــدول الناميــة، 
خاصــة اإلفريقيــة، وبالتــايل يســتهدف الفــروف مــن إثــارة 
هــذا امللــف التأكيــد عــى مســؤولية الغــرب عــن التحديــات 
التــي تعــاين منهــا الــدول اإلفريقيــة نتيجــة الحــرب الروســية 
ــات  ــد الوالي ــارة ض ــخط دول الق ــارة س ــك إلث ــة، وذل األوكراني

ــن. ــا األوروبي املتحــدة ورشكائه

3- إضعــاف هيمنــة الــدوالر األمريــي: تســعى روســيا حاليــاً 
لحشــد دعــم إفريقــي ملســاعيها يف وضــع حــد لهيمنــة الــدوالر 
األمريــي، مــن خــال توســيع االعتــاد عــى العمــات الوطنية 
ــة. ويف  ــدول اإلفريقي ــن موســكو وال ــة ب ــات التجاري يف العملي
هــذا الســياق، يتوقــع أن تجــري مناقشــة االعتــاد عــى 
العمــات الوطنيــة يف التبــادالت التجاريــة بــن الــدول األعضــاء 
يف الربيكــس، كبديــل لهيمنة الــدوالر األمريي، خــال اجتاعها 
ــد  ــل ق ــت بالفع ــة كان ــة وأن الكتل ــا، خاص ــل يف بريتوري املقب
ــد  ــة الجدي ــك التنمي ــال بن ــن خ ــروض م ــح الق ــدأت يف من ب
ــذه  ــت ه ــا رجح ــة، ك ــا الخاص ــة بعماته ــاص باملجموع الخ
التقديــرات أن تعمــل موســكو عــى طــرح هــذا املقــرح خــال 

القمــة اإلفريقيــة الروســية املقبلــة يف يوليــو املقبــل.
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سعي موسكو لمواجهة السياسات األمريكية أثناء جولة الفروف اإلفريقية

ــا، وهــو  ــة موحــدة له ــدرس الربيكــس إصــدار عمل كــا ت
ــا  ــال اجتاعه ــه خ ــة ببحث ــتقوم املجموع ــذي س ــرح ال املق
املقبــل، يف أغســطس 2023، وتســعى موســكو لدعــوة بعــض 
الــدول اإلفريقيــة لحضــور هــذا القمــة لبحــث ملــف العملــة 

ــدة.  الجدي

4- اســتقطاب الــدول اإلفريقيــة للربيكــس: تســتهدف روســيا، 
وكذلــك الصــن، اســتقطاب املزيــد مــن الــدول اإلفريقيــة 
ــرات  ــت تقدي ــار، أملح ــذا اإلط ــة. ويف ه ــام إىل املنظم لانض
إىل أن جولتــي وزيــري الخارجيــة الــرويس والصينــي األخرتــن 
يف القــارة اإلفريقيــة اســتهدفتا جــذب أكــرب عــدد ممكــن مــن 
ــة، وطــرح هــذا  ــة يف االنضــام للكتل ــة الراغب ــدول اإلفريقي ال
ــركات  ــى التح ــرد ع ــك لل ــطس، وذل ــة أغس ــال قم ــر خ األم
األمريكيــة الراهنــة الســتقطاب الــدول اإلفريقيــة، مــن خــال 
طرحهــا لفكــرة انضــام االتحــاد اإلفريقــي إىل مجموعــة دول 

ــن. العري

تنافس دولي حاد
ــي رمبــا تفرزهــا  ــة الت ــاك عــدد مــن االنعكاســات املحتمل هن
جولــة الفــروف إىل إفريقيــا، وميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- تكريــس التنافــس الــدويل يف إفريقيــا: عكســت جولــة 
الفــروف حجــم التنافــس الــدويل املتنامــي عــى إفريقيــا، حيث 
ــا  ــت به ــة قام ــة ماثل ــاب جول ــارة يف أعق ــذه الزي ــاءت ه ج
وزيــرة الخزانــة األمريكيــة، جانيــت يلــن، إىل القــارة الســمراء، 
شــملت الســنغال وجنــوب إفريقيــا وزامبيــا، وذلــك يف أعقــاب 
القمــة اإلفريقيــة األمريكيــة التــي اســتضافتها واشــنطن يف 
ديســمرب 2022، كــا أجــرى وزيــر الخارجيــة الصينــي الجديــد، 
ــة، تضمنــت  ــة إفريقي ــر 2023، جول ــع يناي تشــن جانــج، مطل

ــا وأنغــوال والغابــون وبنــن.  مــر وإثيوبي

وياحــظ أن الجهــود األمريكيــة لتعزيــز النفــوذ يف إفريقيــا 
ترتبــط كذلــك مبســاعي واشــنطن لعــزل موســكو، خاصــة مــع 
ــون  ــل 2022، قان ــي، يف إبري ــواب األمري ــس الن ــدار مجل إص
ــر أن  ــا”، غ ــة يف إفريقي ــية الخبيث ــطة الروس ــة األنش “مكافح
هــذه الجهــود األمريكيــة مل تنجــح، خاصــة وأنهــا تســببت يف 

ــارة مزيــد مــن الســخط اإلفريقــي ضــد واشــنطن. إث

التحــركات  تعكــس  إفريقيــا:  لشــال  مرتقبــة  جولــة   -2
الدبلوماســية التــي تجريهــا روســيا يف إفريقيا مســاعي موســكو 
ــزت  ــا رك ــارة، فبين ــزاء الق ــف أج ــا يف مختل ــز حضوره لتعزي
جولــة الفــروف يف يوليــو 2022 عــى دول وســط إفريقيــا، إىل 
جانــب مــر، ركــزت الجولــة األخــرة له عــى منطقــة الجنوب 
اإلفريقــي، فيــا رجحــت بعــض التقديــرات احتاليــة أن يعمل 
الفــروف عــى القيــام بجولــة جديــدة لشــال إفريقيــا، يف 
فربايــر 2022، يتوقــع أن تســتهدف تونــس والجزائــر واملغــرب 
ــوذ  ــع التوســع املطــرد يف النف ــن م ــك بالتزام ــا، وذل وموريتاني

ــا. ــرويس يف الســاحل وغــرب إفريقي ال

يف الختــام، تتزايــد حــدة التنافــس الــدويل الراهــن يف 
ــز  ــة املختلفــة إىل تعزي ــا، حيــث تســعى القــوى الدولي إفريقي
نفوذهــا واســتقطاب مزيــد مــن دول القــارة لدعــم مصالحها يف 
مواجهــة اآلخريــن. وتســعى واشــنطن لتحجيــم النفــوذ الصيني 
املتنامــي يف إفريقيــا، والضغــط عى الــدول اإلفريقيــة لانضام 
إىل الحلــف الــذي تقــوده واشــنطن إلحــكام العزلــة املفروضــة 
عــى موســكو، وهــو األمــر الــذي ســعى وزيــر الخارجيــة 

الــرويس إىل تجنبــه مــن خــال جولتــه األخــرة.
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