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إن فهم السیاسة الخارجیة الفرنسیة، یستوجب علینا فهم تلك التوجهات الرسمیة والغیر رسمیة 
ففرنسا لطالما سعت ، كون السیاسة الخارجیة أصبحت مظهرا من مظاهر قوة الدولة،األخیرةلهذه 

یتحدد دورها على مدى إذومازالت تسعى للعب دور محوري في السیاسة العالمیة والمسرح الدولي، 
، إذا عموما ومنطقة الساحل خصوصاإفریقیاالسترجاع نفوذها في ُقدمافرنسا بما دفع .لهإدراكها

غیر أن منطقة الساحل، شهدت في السنوات األخیرة .دعائم السیاسة الخارجیةأهمهانأما سلمنا 
وعلیه تعتبر السیاسة ؛والحروبوالصراعاتوالتناقضات األمنیة تصاعدا في حجم ووتیرة التهدیدات 

لة من االتفاقیات سیاسة استعماریة جدیدة، بثوب یكتسي حُ ،الخارجیة الفرنسیة تجاه منطقة الساحل
.الوطنیةاألهدافالتي تخدم،مبنیة على المصالح االقتصادیة،الوالشراكات واالستثمارات

الساحل، التدخل الفرنسي في السیاسة الخارجیة الفرنسیة، منطقة : الكلمات المفتاحیة
.مالي، التهدیدات األمنیة في منطقة الساحل



 الدراسة:.......................................................................................................خطة 

 

  مقدمة:

  الفصل األول: اإلطار النظري والمفاهيمي للسياسة الخارجية الفرنسية

  : تفسير السياسة الخارجية الفرنسيةالمبحث االول

  المطلب األول: التفسير النظري الواقعي للسياسة الخارجية الفرنسية

  المطلب الثاني: التفسير النظري الليبرالي للسياسة الخارجية الفرنسية

  الثالث: التفسير النظري البنائي للسياسة الخارجية الفرنسيةالمطلب 

 : محددات السياسة الخارجية الفرنسيةالمبحث الثاني

  المطلب االول: المحددات الداخلية للسياسة الخارجية

  المطلب الثاني: المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الفرنسية

  الخارجية الفرنسية في منطقة الساحل: التطور التاريخي للسياسة المبحث الثالث

  المطلب األول: الخلفية التاريخية للتواجد الفرنسي في منطقة الساحل 

  لبالتدخل الناعم والتدخل الص يالمطلب الثالث: اليات التدخل الفرنسي في منطقة الساحل: بين مفهوم

  األمنية الفرنسية  الساحل في الترتيباتمنطقة مكانة  الفصل الثاني:

  استراتيجية لمنطقة الساحل -الجيو : األهميةالمبحث االول

  المطلب األول: دراسة جيوسياسية لمنطقة الساحل

 الساحل بين مفهومي الدولة الفاشلة والمناطق الرمادية  المطلب الثاني: منطقة

  : النزاع في شمال مالي وتداعياته على الجوار اإلقليمي المبحث الثاني

  للنزاع في شمال مالي السياق التاريخي المطلب األول:

  المطلب الثاني: ُمسِببات النزاع في شمال مالي

  المطلب الثالث: التداعيات األمنية للنزاع على دول الجوار

  في منطقة الساحل تدخل الفرنسيال: المبحث الثالث

  الوطنيةالفرنسي في مالي بين اإلطار األوروبي والسياسة العسكري المطلب األول: التدخل 

  العسكرية الفرنسية في الساحل: حماية من اإلرهاب ام للمصالح سياسةالمطلب الثاني: ال

  المطلب الثالث: ردود الفعل من التدخل الفرنسي في مالي



 الدراسة:.......................................................................................................خطة 

 

  الفصل الثالث: التنافس الدولي في منطقة الساحل: المعضلة األمنية واستراتيجية االحتواء

  منطقة الساحل : التحديات األمنية فيالمبحث األول

  المطلب األول: المعضلة االمنية في الساحل: اإلرهاب و"دولة التوارق".

  المطلب الثاني: استراتيجيات احتواء التهديدات األمنية

  ل : تنافس التصورات األمنية في منطقة الساحالمبحث الثاني

  المطلب األول: التحدي األمريكي واقتسام األعباء 

  الموروث االستعماري ىالفرنسية كاستراتيجية للحفاظ عل األمنية السياسةالمطلب الثاني: 

  المطلب الثالث: حتمية التواجه الصيني والتنافس االقتصادي

  خاتمة



دمةــــــــــمق
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المفاهیمي للسیاسة الخارجیة الفرنسیةالنظري و اإلطار: الفصل األول
تفسیر السیاسة الخارجیة الفرنسیة: المبحث االول
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هناك العديد من النظريات التي تناولت بإسهاب التفاعل الدي يحدث على مستوى التعامالت 
الرسمية في النظام الدولي، أين حاولت هده األخيرة تفسير سلوك مختلف الوحدات الدولية أين اعتبرت 

التي  تللتفاعالت والتجاذبا استجابةهذه األخيرة أن السياسة الخارجية ألي وحدة سياسية إنما هي 
تحصل في النسق الدولي، أين تسعى كل وحدة سياسية لتكييف سلوكها الخارجي بما يتماشى مع 

حيث تعتمد كل واحدة من هذه النظريات على متغير أو عدة  الخارجيةمفرزات البيئة الداخلية و 
النظريات  نمتغيرات يساهم في فهم وتفسير الظاهرة المراد دراستها على نحو أفضل فالواقعية واحدة م

التي ُأعتمد عليها بشكل كبير في تفسير مختلف الظواهر السياسية أين ركزت هذه األخيرة على عدة 
متغيرات كالقوة و المصلحة... في حين نجد الليبرالية هي األخرى اعتمدت على متغيرات تعينها على 

البنائية  اهتمت النظريةفهم سير العالقات الخارجية لمختلف الدول كالمتغير االقتصادي. في حين 
 بمتغير االخالق والهوية كأساس لتفسير سلوك الدول.

  : تفسير السياسة الخارجية الفرنسيةولاأل المبحث 

 لنظريات العالقات الدولية على أنها المن المفكرين والمنظرين الرغم من انتقاد العديد على    
هم في فاف واستنتاج أهم األفكار التي تسااستشتخدم/تفسر ظاهرة السياسة الخارجية غير أنه يمكن 

فهم وتحليل هذه األخيرة خصوصا إذا وجدنا أن القاسم المشترك بين هذه النظريات هو متغير 
  المصلحة الذي تسعى هذه األخيرة للوصول إليه من خالل تحليالتها النظرية. 

  المطلب األول: التفسير النظري الواقعي للسياسة الخارجية الفرنسية

الغير  فرع من فروع العالقات الدوليةو  كانت السياسة الخارجية في وقت مضى تعتبر جزء   
 ي الواقع؛ بلفلم تكن مخصصة لفهم ظاهرة السياسة الخارجية فالواقعية  بالتالي، و مستقلة بحد ذاتها

ن ماعتبار أن السياسة الدولية هي مظهر بمنطلقات تحليلية لفهم نسق العالقات الدولية وضعت 
  .مظاهر الصراع على القوة المبنية أساسا على المصلحة الوطنية

بالتالي ال يمكن الحديث عن أي سياسة خارجية دون الحديث عن تحقيق تلك المصلحة التي و  
تعتبر من أهم أولويات هذه األخيرة و أسمى األهداف التي تسعى لتحقيقها، لذلك فالطرح الواقعي ال 

التي  اتباألخالقي مضبوطةللسياسة الداخلية خصوصا إذا كانت  امتدادية يعتبر أن السياسة الخارج
ي معارض لهذا الطرح و أفي حين نجد ر  ،1تتعارض في غالب األحيان مع المصلحة القومية للدول

ارجية لدولة لخأن السياسة االذي يقول  بان السياسة الخارجية تبدأ اين تنتهي السياسة الداخلية أي 

                                                
(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر دور العوامل الخارجية في السياسة الخارجية الجزائرية"" وهيبة دالع، 1
،2008 ،(39.    
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الواقعية الكالسيكية  وتعتمد.2عن تفاعل متغيرات البيئة الداخلية انعكاس للسياسات الناتجعينة هي م
على مفاهيم خاصة لفهم وتفسير مختلف الظواهر المعقدة في السياسة الدولية بما فيها ظاهرة السياسة 

عقالنية، ال  الخارجية، وتعتبر مفهوم القوة، المصلحة الوطنية، تعظيم المكاسب، المساعدة الذاتية،
السلوك الخارجي  لتفسير االخيرةالتي اعتمدتها هذه . وغيرها من المفاهيم والمتغيرات الفوضى الدولية..

  .3لللدو 

يمكن  ليهعوعليه يمكن تفسير السياسة الخارجية انطالقا من فهم وتفسير العالقات الدولية، و         
فهم السياسة الخارجية الفرنسية انطالقا من فهم سلوكها مع محيطها الخارجي وتفاعلها معه باالعتماد 

أنه يمكن فهم سلوك أي "   Hans Morgenthau مورغانتو هانزحيث يرى " المصلحةعلى متغير 
تسطرها دولة ما تجاه التي  الوطنية ويقصد بالدوافع هنا المصلحة ،4"على دوافعها اعتمادادولة 

يون ولفهم السياسة الخارجية الفرنسية يرى الواقعمحيطها الخارجية الذي تتمحور حوله تلك المصلحة 
  .5لدوليفي النسق ا تحديد المصلحة الفرنسية من خالل تعاملها وتوجهها الخارجيأنه من الضروري 

ياب أصبح غاية نتيجة غ القوىميزان ينطلق الواقعيون في تحليلهم من فرضية مفادها أن    
ي يصبح الغاية و المصلحة األولى التي تسعى أي دولة ذو السلم ال النعدام االمن ضابطةسلطة 

 يق هذهتحقو أثناء محاولة هذه الدول  ؛لتحقيها على الصعيدين الداخلي  وخصوصا منها الخارجي
ة الفرنسية جيبالتالي فالسياسة الخار  ، والغاية فهي تؤثر بشكل او بأخر في توجيه سلوك الدول األخرى

انتشار الفوضى فهي توجه كافة قدراتها و إمكاناتها خدمة لمصلحتها المتمثلة في ظل انعدام االمن و 
  .بغية التباهي بها في الحفاظ على القوة أو محاولة اكتساب لمزيد منها

لمبنية على ا اسة استعراض القوةفي العديد من المواقف الدولية فسي وهذا ما تحاول فرنسا القيام به 
ففي وقت مضى أسست  .من أحد أبرز مظاهر السياسة الخارجية الفرنسية التفاخرو  ∗العظمة

                                                
2 Henry A. Kissinger," Domestic Politics and Foreign Policy, in : James N. Rosenau, 

International Politics and Foreign Policy". The Free Press, New York, 1969, 261. 

السيـاسة الخارجية".ة في تحليــل العالقات الدولية و تطور اتجاهات المدرسـة الواقعــي إبراهيم بولمكاحل،"  

 http://www.politics-ar.com/ar/index.php/permalink/3062.html 3  
(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ،جامعة االستراتيجيات" -األبعاد -التطور السياسة الفرنسية المتوسطية: مريم موالهم،"4

   .67)، 2010 باتنة،
5 Hans Morgenthau "Politics among nations the struggle for power and peace" .new York 
alfrid   knopf 1985 5ed ,13. http://www3.nd.edu/~cpence/eewt/Morgenthau2005.pdf 

لف اومازالت السياسة الخارجية الفرنسية سياسة توسعية بالرغم من كونها لم تكن/تعد القوة األولى في أوروبا ما أدى لتحكانت * 
   عالميا ما جعل سياستها الخارجية تمتاز عقدة العظمة.ي تراجع دورها الريادي أوروبيا و بالتالباقي الدول األوروبية ضدها و 
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 الجمهورية الخامسة في عهد ديغول للعقيدة الفرنسية القائمة على سمو الفكر الفرنسي على غيره
  .6انطالقا من ذلك حرص ديغول على ان تكون فرنسا هي المحور وقطب الرحى في كل شيء

عتمدت اللسياسة الخارجية الفرنسية نجد أنها في فترات سابقة  الكرونولوجيفبالنظر الى التطور       
 تهذا ما نستشفه من خالل العمليات التوسعية التي قامت بها عدة مراعلى سياسة زيادة القوة، و 

نسق السلوك الفرنسي الى طبيعة ال ريمون ارونوعليه يفسر  نابليون بونابرتخصوصا في عهد 
  .فنتيجة الفوضى التي كان يتميز بها األخير الدولي آنذاك

وسيلة عقالنية تقوم  "فقال بأنه Morgenthauمورغانتو" الذي تحدث عنه توازن القوى"

 هو ما أكده" و من جهة ثانية فاظ على السالمحالبها بغية إحداث توازن في مصالحها من جهة و 
الحفاظ على بقائها  ألجلتعتمد سياسة "توازن القوى"  ∗∗∗∗الدول" :حين قال Davide Ham هام دافيد

و الذي كان يضم مجموعة  "في ظل فوضوية النظام الدولي 7واستقاللها أمام الدول األكبر قوة منها
ادة القوة بغية زي السعي نحومن الفواعل الدولية والتي كانت مقيدة بضرورة البقاء و في نفس الوقت 

 عرف ديناميكية و آنذاكالنظام الدولي  أنخصوصا و آِن واحد ممارسة السلطة والحفاظ عليها في 
  .ن هؤالء الفاعلينحركية شديدة نتيجة التجاذبات والتفاعالت التي كانت تحدث بي

 ب والتدين العدوان على بعض الشعو  السياسة الخارجية الواقعية ترتبط عادة باستخدام القوة والف
تدين حتى الحروب بين بعض الدول، ألن الحروب من وجهة النظر الواقعية هذه قد تكون (طبيعية) 

وبالتالي فالواقعية .8الواقعيةال بل (مطلوبة) لحماية المصالح الخاصة للدولة التي تتبنى السياسة 
الكالسيكية تستند على طرح مفاده أن القوة المرهونة بالمصلحة الوطنية هي المحرك األساس في 

ارجية سياسة خ أليالسياسات الخارجية للدول، فالمصلحة الوطنية هي الدافع المحوري القات و الع
ستفادة هذه القوة تمكن الدول من اال قية،المبررات األخالي تحت غطاء الشكليات القانونية و التي تنطو 

  من عدة مزايا نذكر منها:

 المصلحة القومية تجرد أهداف السياسة الخارجية من التبريرات المفتعلة/الغير واقعية. �

                                                
  6عبد القادر رزيق المخادمي،"التحول الديمقراطي في القارة االفريقية"، ط1 (القاهرة:دار الفجر للنشر والتوزيع،2006)،57.

جود و الواقع الدولي المليء بالفوضى وهذا ما يصطلح عليه الواقعيون بـ " عايشتفرنسا كانت واحدة من هذه الفواعل التي  ∗ 
" أين تستخدم هذه األخيرة كل االستراتيجيات بغية اكتساب القوة ابطةفوضى في النظام الدولي نتيجة غياب سلطة عليا ض

ة المثالية ال تؤمن بإمكانية إدارة السياسة الخارجيالنظرية  لمدرسة الواقعية على عكسفا مصالحها الوطنية المسطرة.لتحقيق 
بمصالح  للدولة بالدرجة األولى وال يبالي عالمية بل تتبنى موقفًا ُيعنى بالمصالح الخاصةوأخالقية مثالية  مبادئللدولة عبر 

  الدول األخرى.

       7موالهم، مرجع سابق، 69.

   sy.net/sia/view_article.php?id=7-http://sia.النظريات المرتبطة بهامفهوم السياسة الخارجية و " 8 
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إن االستمرارية في السياسة الخارجية توضحه المصالح المسطرة بغض النظر عن صانع القرار  �
يوضح جانب االستمرار في السياسات  المصلحة القومية"مفهوم "أي أن  9السائدة.واأليديولوجية 

الخارجية للدول، رغم التبديل الذي يلحق بالزعامات السياسية، أو التحول الذي يصيب نمط 
 .10اإليديولوجيات المسيطرة، أو نماذج القيم السياسية واالجتماعية السائدة

بمعنى التوفيق بين  ∗شيدية عقالنية""عملية تر  مورغنتوعملية صنع السياسة الخارجية حسب  �
 تحقيق المصلحة الوطنية.واألهداف المسطرة لتعظيم القوة و الوسائل المتاحة 

 دائماينظر إلى عملية صنع السياسة الخارجية على أنها  مورغنتوفمنهج التحليل الذي اعتمده      
ترشيدية، بمعنى أنها ال تخرج عن كونها عملية توفيق بين الوسائل المتاحة وبين األهداف  عملية

ألنها تسعى دائما لتعظيم القــوة والمصلحة   سياسة خارجية هي عقالنية  التي هي ثابتة، لذا فكل
 .11الوطنية

من جهتها تناولت الواقعية الجديدة طرحا يصب في بوتقة تحليل السياسة الخارجية بعد النقد     
الذي وجهته نظريات السياسة الخارجية لنظريات العالقات الدولية على أنها نظريات غير معممة 

أنه يمكن االعتماد على الطرح JIMS VIRON  جيمس فيرونكونها تحلل الكل ال الجزء فحسب 
ي لدراسة السياسة الخارجية إذا ما سًلمنا بان فهم النظام الدولي ككل يمكننا من فهم السياسة الواقع

  .12الخارجية كجزء من هذا االخير
لفوقية من المقاربات ا ، انهلسلوك الخارجي للدولا صنيف الواقعية الجديدة في دراسةؤكد تي إذ      

" roawchn appdow-top م ساس فهأ" بمعنى أنها تنظر لسلوك الدول من منظور النظام الدولي هي
"من الثورة الى القوة الجذور الفريدة  من خالل كتابهفريد زكرياء ويؤكد  ،13سلوك الدول النسقي

ه الدول األولى في تشاب بطريقتين: تتمثلعلى الدول  أن النظام الدولي يؤثر لدور أمريكا العالمي"

                                                
اسية (مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير في العلوم السيأبعاد السياسة الخارجية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة"فاطمة بيرم، "9

   .77)، 2010فرع الدبلوماسية والعالقات الدولية، جامعة باتنة،
   .سابقمرجع  السيـاسة الخارجية"،ة في تحليــل العالقات الدولية و تطور اتجاهات المدرسـة الواقعــي إبراهيم بولمكاحل،"10

  
   .30)، 2005، دار الهدى للنشر و الطبع و التوزيع (مصر:1ط ،النظام الدولي نظريات و إشكاليات"" ،جهاد عودة11

12Charillon Frédiric,"politique étrangère-nouveaux regards", France :presses des science po,2000., 35.   

http://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=Charillon+Fr%C3%A9diric%2C%22politique+%C3%A9trang%C3
%A8re-
nouveaux+regards+pdf&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CDsQFjAE&url=http%3A%2F%2Fww
w.sciencespo.fr%2Fecole-doctorale%2Fsites%2Fsciencespo.fr.ecole-
doctorale%2Ffiles%2FAnalyse_PolitiquesEtrangeres_2014-2015_0.pdf&ei=jrZEVYKUNcW4Uf-
RgBA&usg=AFQjCNHbZvGzZgueMws1zy_Qq919QPfQrg&sig2=PLogI0nvvpEyhQ-
LBxQFwQ&bvm=bv.92291466,d.bGQ 

   .78-77. مرجع سابق بيرم، 13



 النظري والمفاھيمي للسياسة الخارجية الفرنسية ا�طار.................................................. ....:.ا	ولالفصل 

12 
 

في اختالفها من حيث وجود منافسة وانتقاء ما يسمح بتفوق دول عن  والطريقة الثانية تتمثلوظيفيا 
  .14االخرى

لتي ركز عليها الطرح الواقعي في تفسير سلوك الدول اوأهمها المتغيرات  هي أحد القوةف   
 توظيفها.ة مومن ث ؟الخارجي لكن يبقى االشكال المطروح هنا هو في إمكانية اكتسابها والحفاظ عليها

رين وضع كبار المنظ فقدأين أصبحت مكانة الدول تقاس من خالل القوة التي تملكها هذه األخيرة 
ى من جهة أخر ة وفق معايير معينة هذا من جهة و في هذا المجال منهج لقياس قوة الدولوالمهتمين 

في حالة الزيادة  ٕان كانت ستنقص بمصالح دول أخرىو  ∗حول ما إذا كانت هذه القوة وسيلة أو غاية
  .في امتالكها على حساب أطراف أخرى

تلك القوة على المصلحة بحصول الانما في صلحة ليست في الحصول على القوة و فالم 
وية ل فوضيتم البحث عنها في ظالتي تدور عادة وبالدرجة األولى حول مصلحة أمنية ، و 15المسطرة

ل هذا ما يدفع فواعفي تصرف الطرف االخر و الشك عدم الثقة و وجود في النظام الدولي من جهة و 
مع  تحدد مصالحا بلغة القوة فاألمة المبنية على المصلحة،الدولي للسباق نحو زيادة القوة  النسق

المعايير و رفض الطرح الواقعي ٍألخالقية السياسة الخارجية على عكس البنائية التي تؤمن بضرورة القيم 
  .16السلوك الخارجي في

في ل معرفة كيفية استغاللها بجرد تعظيم تحكم الدول بمواردها و ال تتحقق فقط بم ∗هذه القوة
تبر هاتين الميزتين إحدى أين تع النفوذو  بالتأثيرهذا ما يعرف يد كيف يستعمل االخرون مواردهم و تحد

ة اسالسياسات االمبريالية كما هو حال السيتستخدمها سياسات الوضع الراهن و  االليات التيالسبل و 
لى حسب ع باإلغراءأو  دعلى الدول األخرى أما بالوعي للتأثيرالخارجية الفرنسية لتحقيق أهدافها 

  .ARLONDE WOLFER17 أرلوند وولفر

يعني مدى قدرتها على إمكانية ممارسة التأثير في محيطها الداخلي  فالنفوذ بالنسبة لفرنسا 
سواء في إطار ثنائي/جماعي فالقدرة العالية على التأثير تعني سياسة خارجية ناجحة  والخارجي

                                                
 زكرياء فريد،" من الثورة إلى القوة الجذور الفريدة لدور أمريكا العالمي"، ترجمة: رضا خليفة(القاهرة: شركة االهرام للترجمة و 

  14النشر،1990)،39.
 *ينظر مورغانتو للقوة من ثالث زوايا:

  .power as a cause الدول/لقوة كسبب أي انها الدافع لسلوك ا-1
  .power as an autcomeالقوة كهدف أي انها نتاج سلوك الدول/-2
 .power as an instrumentالقوة كوسيلة أي انها أداة لبلوغ الغايات المرجوة/-3

  15موالهم، "السياسة المتوسطية الفرنسية: التطور –االبعاد-االستراتيجيات"، مرجع سابق، 72.
  16 فريد، المرجع سبق ،211.

كاظمة  ت:ويوليد عبد الحي(الك ترجمة: النظريات المتضاربة في العالقات الدولية"،" روبرت بالستغراف،و  ،دورتي جيمس 17
  . 72)،1985 للنشر والتوزيع،
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فرض القرارات خارج السيطرة الدولية ا نوع من االستقاللية في اتخاذ و خادمة للمصالح ما يمنحه
ما تحدثنا عن الرغبة الفرنسية في التخلص من الهيمنة االمريكية سواء كانت في اطار  إذاخصوصا 

  .اتحاد أوروبي)(أوروبي أو  وطني

على  تأثيريةالاألمنية بل تتعدى للقدرة لهواجس ذن فالسياسة الخارجية ال تبقى حبيسة اإ      
هذا ما جعل كال االتجاهين يقفان عند نقطة مشتركة ترى بأن هدف السياسة الخارجية باقي الدول و 

/تطويق باقي الدول حتى ال تهدد مصالحها أو تسعى هو تحقيق االمن إما عن طريق عزل األسمى
  .هذا يتوقف على موقعا في النسق الدوليو  االهتمام بهالتحقيق أمنها دون 

فالقوة جعلت من فرنسا فاعل دولي يحسب له حساب خصوصا اذا ما تحدثنا عن نوع تلك  
حسب  ∗ناعمةعرف بالقوة الالقوة التي تجاوزت المفهوم التقليدي الضيق(الصلبة) و أصبحت هناك ما ت

اذ أصبحت .18"القدرات المادية ليست الوحيدة التي تحكم العالم إن"بقوله  جوزيف نايبه  ءما جا
العديد من الدول تعتمد على الحلول السلمية لحل النزاعات الدولية كانتهاج الدبلوماسية كأحد اهم 

مفاوضات واجراء ندوات ومؤتمرات وطرح مبادرات وشراكات  مظاهر القوة الناعمة كالدخول في
اقتصادية و امنية وحتى الثقافية، اين استغلت فرنسا عضويتها في االتحاد األوروبي حتى تتوغل في 

  اهم المناطق االستراتيجية في العالم.

قدرتها  حافظت فرنسا على بعد الحرب الباردة، ففي ظل الديناميكية التي شهدها مفهوم القوة       
الشديدة  محافظتهامع  ∗الفرنكوفونيةالثقافي األيديولوجي ونشر القيم  تأثيرهاالتكيفية أين قامت ببسط 

  واحد. الهوية الفرنسية واألوروبية في أنٍ  ىعل

                                                
*مصطلح حديث في مجال العالقات الدولية يستخدم في الخطاب السياسي والمجال األكاديمي غير أنه مؤخرا أصبح يستعمل 

قدرة أمة على " والذي يعني به" جوزيف نايكخطاب سياسي أمني، صاحب هذا المصطلح الباحث السياسي األمريكي "

عامة استنادا إلى جاذبية نظامها االجتماعي وقيمها ومعاييرها الثقافية التأثير في أمم أخرى، من خالل توجيه خياراتها ال

القدرة على االحتواء الخفي والجذب اللين، بحيث يرغب االخرون في فعل ما ترغب في " وبعبارة أخرى هي "ومؤسساتها

      http://www.elyahyaoui.org/usa_force_douce.htm . للمزيد أنظر:فعله
   .74.سابقمرجع  "،أبعاد السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردةبيرم،" 18
القات تطورات العغير ان الفرنسية، والثقافة خصوصا منها تهتم بقضايا التربية والتعليم  1970ولدت كمنظمة ثقافية *

صورة و  ليصراع السياسي والثقافي الدو للأداة  لتصبحصبغة سياسية  أدى الكتساب المنظمةاألميركية  -وبية والفرنسية األور 
، ومن الغريب ان فرنسا لم تكن صاحبة فكرة انشائها بل كان ورائها كل من صور المواجهة مع اإلنجلوفونية والعولمة األميركية

ء في المنظمة ألعضاهاماني ديوري، ونوردوم سيهانوك. وبمرور الوقت تزايد عدد الدول او  الحبيب بورقيبة وليوبولدسينجورمن 
اهتماما بالغا  نسااذ تولي فر  منظمة الفرانكفونية باعتبارها أداة مناسبة لتوسيع نفوذها الدوليالفرنسا  ، فاحتضنتدولة 55ليبلغ 

د دورها الخاص ومكانتها المتميزة على الساحة الدولية والحفاظ على للعوامل الثقافية والمعنوية، باعتبارها من أهم مقومات تأكي
  . عالقات متينة بمستعمراتها السابقة
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  المطلب الثاني: التفسير النظري الليبرالي للسياسة الخارجية الفرنسية

 في القرن Emanuel Kant  " ايمانويل كانطإلى محاوالت " ةيبراليالل النظريةتعود جذور      
ي رأى " الذالدائم مشروع السالمكتابه " من خاللالحرب والسلم مشروعي ل تفسير والذي حاو   ،18

فالليبرالية من أهم النظريات التي اهتمت بعنصر ، 19أنه من الضروري إنشاء فيدرالية تجمع الدول
أي أن الدول ال تنشغل فقط بزيادة القوة بل تتعاون لتحقيق بناء عالم يسوده  ؛االخالق و المعايير

، 20وضع وترشيد الدول و كذا السياسة الخارجيةاالمن و السلم عن طريق الدور الذي تلعبه الدول في 
 غير أن المتابع لنشأة تطور النظرية الليبرالية لوجدنا أن مستوحاة من الفكر االقتصادي التحرري أكثر
منه السياسي لكم ما يهمنا في دراستنا هذه هو محاولة التركيز على المنطلقات التحليلية التي تخدم 

  .وفق الرؤية الليبرالية موضوع دراستنا لتفسير السياسة الخارجية الفرنسية

التي من و  عالميةتطبيق السياسة الخارجية وفق أهداف مثالية  يدعو أنصار هذه النظرية الى
نفع أكبر عدد ممكن من الشعوب والدول، وترتبط هذه المدرسة عادة بمفهوم العالمية شأنها أن ت

الذي دعا من  14 يلسونو مبادئإلى  االخيرة جذور هذهأين تعود والفلسفة السياسية الليبرالية، 
فالليبرالية السياسة ظهرت كمفهوم .21للحيلولة دون قيام حرب عالمية ثانيةتأسيس عصبة األمم ل خاللها

 هو ما أقرته المادة األولى من هذا القانونالعالمي لحقوق االنسان والمواطن و من خالل اإلعالن 
  .22"أحرارا ومتساوين في الحقوق وسيظلونأن الناس خلقوا " والتي تنص على:

ق المتغيرات تحليله الخاص وفوبالرغم من تعدد االتجاهات في النظرية الليبرالية والتي يقدم كل منها 
 ،التجارية ،على غرار الليبرالية المؤسساتية التي يراها مناسبة لتحليله وبحسب الموضوع المطروح أمامه

يميل الليبراليون إلى تصور النظام العالمي على أساس الربح للجميع وكأنه لعبة  النفعية... الجمهورية
لية الجديدة) الوسائل االقتصادية (الليبراإذا تم االعتماد على يلعبها الجميع ويربح فيها الجميع، وخاصة 

ويعتبر  ،عن طريق االعتماد المتبادل(الليبرالية المؤسساتية) نو عبر المنظمات العالمية والتعاأو 

                                                
 .عادل زقاغ "، ترجمة:مفهوم األمن في نظرية العالقات الدولية" يامامورا تاكابوكي،19

ities.com/adelzeggagh/secpt.htmlhttp://www.geoc  
  20 عودة: "النظام الدولي نظريات و ٕاشكاليات"، مرجع سابق، 54.

  21 "مفهوم السياسة الخارجية و النظريات المرتبطة بها"، مرجع سابق.
السعيد بوشعير،"القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة"،ج2(الجزائر: ديوان المطبوعات 

  22الجامعية،1999)،ص.156.
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 على ارض الواقع إن كانت فشلت أو نجحت في وتأكيدهاالتحاد األوروبي أهم امتحان لهذه الفرضية 
  .23تحقيق التكامل و التعاون وفق مبدا االعتماد المتبادل بين الدول االوروبية

ا في كله شتراكاغير أن موضوعنا هذا يستلزم توقفنا وتركيزنا على الليبرالية النفعية بالرغم من   
حدث بمعزل عن الديناميكية الذي يفرضية واحدة مفادها عدم إمكانية فهم وتحليل السياسة الخارجية 

ال توجد كتابات من الليبرالية :" Dario Paseilla داريو باستيالفي البيئة الداخلية للدولة، فكما يرى 
اندروا  دراسةالتي اهتمت بشكل جيد ومحكم بدراسة السياسة الخارجية و المصلحة مثل 

 دون غيرها من النظريات الليبرالية من منطلق أنهاالليبرالية النفعية و باالعتماد على  ،24"مورافيسك
 .المصلحة والمنفعة الفردية على متغيرتركز 

ن هذه األخيرة عبارة عف ،ترى أساسا أن السياسة الخارجية من الوظائف الحيوية للدولة حيث
تركز على النسق الداخلي للدولة لتحليل أهداف مسطرة من قبل األطراف الفاعلة، فهذه األخيرة 

ة أخرى تتمثل يالسياسة الخارجية فتقول أن الدولة ليست الفاعل الوحيد و الموحد بل هناك فواعل رئيس
يقها انطالقا من انتمائها لهذه الدولة تحاول تحق ،لها  مجموعة من المصالح ∗في االفراد و الجماعات

سياسة يتمكن من خاللها هؤالء الفواعل من التعبير عن رغباتهم و مصالحهم  مؤسسة هاالتي تعتبر 
حيث  ،25و منه الدخول في الميدان السياسي وترجمة خياراتهم السياسية من خالله الى سياسة خارجية

للسياسة الخارجية واهمها، ورغم كثرة هذه الفواعل وبالتالي تشكل هذه المصالح أحد العوامل المشكلة 
داف أين من حيث األه ةكثرة مصالحها و خياراتها و أولوياتها لكن نفترض أنها تتصرف بعقالني

تعتمد هنا على نموذج الرجل االقتصادي وبعبارة أخرى السياسة الخارجية وفق وجهة نظرها عبارة 
  .26"افي المحدد بمصالح مجتمعاتهاسياسة البحث عن الربح الص" عن

السياسة الخارجية للدول وفق المصالح والمكاسب و المنافع التي ومن هذا المنطلق تسير       
قائمة  غماتيةبرايمكن أن تحققها و هذا ما تصبو اليه السياسة الخارجية الفرنسية على أنها سياسة 

على أساس المصلحة و المنفعة راغبة في البقاء في النسق الدولي سواء عن طريق ما تتحصل عليه 
أو عن  )االتفاقيات التجارية التي تبرمها من خالل انتمائها لالتحاد األوروبي (من مكاسب اقتصادية 

                                                
ركز م د ب ن:نظرية الواقعية في العالقات الدولية دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاصرة(أنور محمد فرج ،" 23

  .56)،2007، كردستان للدراسات االستراتيجية
  
 ).سياسيجماعات ضغط (جماعات ضغط اقتصادي و  فواعل مجتمعية خاصة ،اإلداري-يقصد بهم فواعل النسق السياسي*

  .84، سابقمرجع  فاطمة بيرم، للمزيد انظر:
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دولية من المواقف الللسياسة الخارجية في كثير  نشهدهطريق النشاط الدبلوماسي الناعم و هذا ما 
  تعبيرا منها عن التواجد الدائم في التأثير و اتخاذ القرار باستقاللية دون تعرضها ألي ضغط خارجي.

وعليه نصل الى مسلمة مفادها أن المصلحة تحكم السياسة الخارجية حتى وان اختلفت بين       
د تحقيق هذه األخيرة على ح ىعلالذي يعمل  اإلطارفواعل صنعها المهم انها مسطرة لتكون الدولة 

جية الفرنسية هي انعكاس فخيارات السياسة الخار وبالتالي  .RAVISIKMO27 مورافسكيتعبير 
 تأثيرفاعلية  يزيد من ماالتي تسعى لضمان بقائها الفواعل المجتمعية داخل فرنسا و  أولوياتلمصالح و 

ارجي لتلك توجه خعلى شكل سياسة و  تأتيهذه الفواعل حتى تعجل من سرعة تحقيق مصالحها التي 
كاسب وفوائد ق مألن السلوكات/السياسات الخارجية للفواعل ضمن النسق الدولي يسعون لتحقي ،الدولة

  .28تلف الطرقبمخبأقصى قدر ممكن و 

 اعتمدته و ماهفي تحليل السياسة الخارجية و  المتغير الثقافيأما النيوليبرالية فقد ركزت على        
ي حين يرى ف ،السياسة الخارجية الفرنسية من خالل سعيها الدائم لنشر الثقافة والهوية األوروبية

انصار بينما يركز  ،29اقتصادية-البعض االخر ضرورة التركيز على البعد االقتصادي/البيئة السوسيو
ي فرضية ف أخرون على المؤسسات السياسية, لكن بالرغم من اختالف منطلقاتهم غير أنهم اشتركوا

أي كنتيجة للحاالت "  Inside-Outواحدة مفادها ان السياسة الخارجية للدول يمكن فهمها من الداخل"
 داخلي وخارجي وهذا ما هوعلى عكس ما يراه الواقعيون حين يفصلون بين 30و الوضعيات الداخلية

نظرية العالقات الدولية تفقد طبيعتها عندما تتدخل الخصائص : "بقوله WALTZ والتزما دافع عنه 
تفسيرية للسلوك الخارجي" لذا ينفون وجود أي أهمية أو قيمة للعوامل الداخلية في  كأداةالقطرية 

  .31"تفسير وفهم السلوك الخارجي للدول

  الثالث: التفسير النظري البنائي للسياسة الخارجية الفرنسيةطلب الم

بدى االهتمام في الدراسات الحديثة والمعاصرة جليا باالتجاه البنائي في مجال السياسة الخارجية    
سيرية العديد من النظريات التفإهماله من قبل كمتغير رئيس في تحليل هذه الظاهرة خصوصا بعد 

                                                
 27موالهم، مرجع سابق ،74. 

 البعد الثقافي في السياسة الخارجية لالتحاد األوروبي تجاه منطقة المغرب العربي بعد الحرب الباردة،" حموتهفاطمة  28
   .79 )، 2011 جامعة باتنة، ،ربيةدراسات مغا تخصص: "(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية،

" (مذكرة ماجستير مقدمة لنيل شهادة : دور الطرف الثالثإدارة النزاعات االثنية ما بعد الحرب الباردةعادل زقاغ،"29
   .99 )،2004فرع عالقات دولية ،جامعة باتنة، الماجستير في العلوم السياسية،

  30 المرجع السابق.
  31 إبراهيم بولمكاحل،" تطور اتجاهات المدرسـة الواقعــية في تحليــل العالقات الدولية والسيـاسة الخارجية"، مرجع سابق.
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ية الواقع-كلها أثبتت فشلها وعلى رأسها القوة ∗كالمصلحة الفوضى عدة متغيراتواعتمادها على على 
من صنعنا"  عالمفي كتابه " البنائيةأول من استعمل مفهوم  آنذاك، وكانفي تفسير الوضع الدولي –

، وقد انظمت الى قائمة الذي بدأ طرحه بانتقاد الواقعية البنيوية NICKOLAS  نيكوالس اوناف
حدثت وأعمال أخرى تالنظريات المفسرة للسياسة الخارجية حديثا رغم محاوالت المدرسة اإلنجليزية 

عن البنائية، فهي تنطلق من العوامل االجتماعية في تحليل السياسة الخارجية ففواعل العالقات الدولية 
  تفسيرات النظريات العقالنية.تتفاعل في بيئة اجتماعية وهذا ما يتناقض مع تحليالت و 

ديريك فريتابات البنائية تبرز كاتجاه جديد في دراسة السياسة الدولية مع ك بدأت    

    عالم قواعد صنعنا والقاعدة في النظرية االجتماعية والعالقات الدولية"" أهمها k.frèdiric كراتشول

فالدول حسب البنائية تشكل وتعيد تشكيل العالم االجتماعي الذي يتفاعلون  ،1989 التي صدرت في
استمرار و ثابتة بل قابلة للتغير بالمعتقدات والمصالح ليست بعوامل و معه حيث تعتقد ان البنيات 

لهذه الفواعل دورا محتمال اكبر في السياسة الخارجية وبالتالي البنية المادية هي التي تحدد السلوك 
يؤكد أنصار البنائية فان التغير البنيوي والثقافي و ، 32الخارجي للدول بل البنية المعيارية من تقوم بذلك

حوالت في فالت من هم وماذا يريدون"" ألنفسهمادة تقديم تعريف يحدث عندما تقوم تلك الفواعل بإع
السياسة الخارجية مرهونة بالتغير في وضع ومكانة الدولة فالسياسة الخارجية التعاونية سوف تتغير 

و هذا ما يحدث في عملية تشكيل  و العدو الى صديقبتغير األدوار أي الصديق يتحول الى عدو 
أين نالحظ تجاوز كل من حول هذا الخصوص  ما يشهده االتحاد األوروبيوهذا  ؛33الهوية الجماعية

بفعل  وذلكخدمة للمصالح المشتركة الصداقة والمشاركة مبدأ فرنسا وألمانيا العداء التاريخي الى 
فالمدخل البنائي يركز على دور الثقافة والقيم واألفكار في العالقات ، األفكار وقيم النخب الحاكمة

فالبنائيون ينظرون للواقع نظرة تذاتانية موجود بفعل االتصال االجتماعي الذي يفسح ،34بين الدول
المجال أمام تقاسم بعض المعتقدات و القيم الن الصيغ الثقافية مثل المعايير القواعد المؤسسات 

  .35والتقاليد و األيديولوجيات والعادات والقوانين...

  :36اسة السلوك الخارجييطرح المقترب البنائي مجموعة فرضيات لدر 

                                                
بناد  ليبرالية) في قضية فوضى النظام الدولي اال انه أكد أن الفوضى-واقعية النيو-يشترك الكسندر وندت مع العقالنيين(النيو∗

   الدول و بالتالي هي معطى غير مسبق. ما تصنعهتذاتاني منتج أي أن الفوضى هي 
  32 موالهم،" السياسة الفرنسية المتوسطية: التطور-االبعاد-االستراتيجيات" ، مرجع سابق ،83.

  33 جون بيليس و ستيف سميث، "عولمة السياسة العالمية"، ط1( دبي: مركز الخليج لألبحاث، 2004)،375.

  34 حموتة، مرجع سابق، 85.
  35المرجع السابق، 88.

  36بيرم، "أبعاد السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة، مرجع سابق، 87 .
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  وجود مجموعة من العوامل المجتمعية في السلوك الخارجي للدول تتضمن:-1

  أ/دور التنشئة االجتماعية في تشكيل السلوك الخارجي.

  السلوك الخارجي.ب/أهمية األفكار والمعرفة الى جانب القوة المادية في تشكيل 

  ول ومصالحها.للهوية دور في التأثير على السلوك الخارجي للد-2

هي مصالح كما يرى الواقعيون ف العقالنية أفالسياسة الخارجية الفرنسية ال تسير وفق مبد      
 ا يؤكدمغير ثابتة تتغير بتغير طبيعة المصلحة و المجال الحيوي الذي تنشط ضمنه تلك األخيرة و 

باألفكار  تأثرت مثال نابليونحكم  رةففي فت ؛تغير صناع القرار تأثيرتغير المصالح الفرنسية هو 
ي غير من تقاليد الحكم بتغير المصالح الفرنسية ف ديغولالقيم التي كانت سائدة آنذاك أما بمجيء و 

غير مبال بالمنظومة القيمية بل أخذ يكيف سياسته وفق معطيات البيئة  (الحرب الباردة) تلك الفترة
مصالح التي كانت مرتبطة بالمجال الحيوي و الظروف الدولية التي كانت سائدة أنذاك خدمة لل

بمعنى ان المجال الحيوي الذي تنشط فيه دولة ما سياسيا هو من يحدد  اساتيالموجهة الية تلك الس
  .طبيعة ونوع و كيفية تنفيذ تلك السياسة

ة من فمفهوم الهوي حسب البنائية تأتي من المثل الذي ينطلق من معايير اجتماعية فالهوية     
المفاهيم األكثر اصالة في التحليل البنائي للسياسة الخارجية وهو ما يعني الصور الفردانية والتميز 

  :37الذاتي هذا األخير ينطوي على بعدين

: هو بعد داخلي يعبر عن الهوية الوطنية والتي تعكس بدورها توليفة من ثقافة وقيم البعد األول �
ك هذه األخيرة تقوم بتحديد التوجهات واألدوار التي يجب ان تلعبها الدولة وتصورات الشعب المشتر 

  في العالم.
: هو البعد الخارجي للهوية يعكس الجزء المكتسب من المعايير المشتركة ضمن المجتمع البعد الثاني �

  دة الدول...االدوي التي تجد فيها الدولة تعبيرا عن هويتها مثل: الديمقراطية، احترام حقوق االنسان وسي

طالقا من انمن يصنع السياسة الخارجية للدول هي بالتالي فالهوية الداخلية والخارجية و     
ومن هذا المنطلق يمكن ان نحدد العالقة الموجودة بين  ،معايير داخلية و خارجية تتحكم فيهاوجود 

المعايير و الهوية و عن إمكانية الدولة من احترام هذه المعايير حتى لو لم تكن خادمة لمصالحها و 
نسا و هذا ما تواجهه فر  ؛هذا ما يحيلنا الى إشكالية تتمحور حول العالقة بين الهوية و المصالح 

روبية بعد فتحها باب العضوية فتفترض البنائية ان الهوية تخدم خصوصا داخل المجموعة األو 
  .توفر تصور حول غاية السياسة الخارجة ووسيلة تحقيقها ألنهاالمصلحة باستمرار هدف 

                                                
  37بيرم، مرجع سابق ، 88.
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 معايير هذه األخيرة وتحاولبادئ و ممنظمة تتطلع أوال على  ألي انضمامهاففرنسا مثال قبل      
يخدم  هذا ماهذه االخيرة مع هويتها الوطنية و ير ومدى توافق التأكد من مدى تضمنها على المعاي

 ماو فالمجال الثقافي بالنسبة للسياسة الخارجية الفرنسية  .38واهداف سياستها الخارجية ∗مصالحها
فة السياسة العضوية المعرفة لفلسرنسية يعد من الثوابت البنيوية و أفكار فيْحِويه من قيم ومعايير و 

فاظها حيمان جل الحكومات الفرنسية المتتالية عبر السنوات بضرورة إالفرنسية العالمية خاصة من 
  .39كذلك اللغويةو  على منظومتها الثقافية

ما تى تحدد دورها في النسق الدولي و وعليه فالسياسة الخارجية الفرنسية ال تحدد مصالحها ح    
رب الباردة كانت فقبل الحللمكانة الدولية الفرنسية في حالة تحقيقها  لتلك المصالح ان ُتكسبه يمكن

فرنسا تتوهم بان سياستها الخارجية ناجحة غير مدركة انها سياسة قائمة على العظمة لكن بمجرد 
كانة الدولية مالايقنت انها لم تعد تشغل الحيز و  ألنهاانتهاء الحرب الباردة اعادت فرنسا حساباتها 

ما ما حصل تفاعل بينها وبين الهوية فكاله إذاتتطور فالمصالح تتغير و  المرموقة كما كانت تظن،
   يكمل االخر.

في تحليله للسياسة الخارجية الفرنسية وفق المنظور  ALEX MIKLUD الكس مكليوديرى و 
غم ذلك لم ر الخارجية الفرنسية و ريخ السياسة ان مجيء ديغول على الحكم شكل منعرج في تابالبنائي 

 شكل أخرى برغم الضغوط التي عرفتها في تلك الفترة اين تمكن ديغول منتتتغير الهوية الوطنية وت
  .40تحديد هوية وطنية تعتمد على بعض المعايير الهوياتية من الجمهورية الرابعة

فهم و ادراك السياسة الخارجية الفرنسية وجب علينا استيعاب الطرق التي  اما حاولن إذاوعليه      
ا مختلف االفراد لهويتهم ومن ثمة مصالحهم غير ان نهاية الحرب الباردة اثرت على الهوية هتدرك ب

الفرنسية  ةالفرنسية الفوق قومية فاصبح االتحاد األوروبي المرجعية المعيارية الهامة للسياسة الخارجي
لكن من الضروري جدا دراسة االتحاد األوروبي على انه كتلة واحدة  عتباره الحل الوحيد امامهابا

أي التأثير الفوق قومي على مسار  االوربة""  ـبسياسات خارجية متعددة و هذا ما يصطلح علية ب
  .41األوروبي على السياسة الخارجية للدول األعضاءالتكامل 

  الفرنسيةمحددات السياسة الخارجية  المبحث الثاني:

عوامل الداخلية والخارجية التي للإن الحديث عن محددات السياسة الخارجية يحيلنا مباشرة   
واهميتها  ثيرهاتأكٌل حسب درجة في نفس الوقت في عملية صنع واتخاذ القرار الخارجي  وتتأثرتؤثر 

                                                
   .86سابق، موالهم، مرجع  38

  39سالم برقوق، "االبعاد االستراتيجية للسياسة الثقافية الفرنسية في المغرب العربي". مجلة العالم االستراتيجي، العدد(2008):2.
  40 موالهم، المرجع السابق، 87.

  41 المرجع السابق، 89.
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لسياسة في النسق العام لجية متغيرات مستقلة هحيث تمثل هذه المحددات من الناحية المنلدى الدولة 
قائية او سواء بصورة تل الخارجية والتي يتحدد من خاللها السلوك الخارجي في بيئة النسق الدولي

  ارادية.

علها والتي بتفا حركة األفعال و المسببات المؤثرة في الموقف،"و المقصود بالمحددات هي :
و  ومساهمة كل متغير فيه تأثيرتشكل ظرفه و الذي يكسب صفات هذه المتغيرات بحسب قوة 

مد تصيبه الظاهرة)أو بشكل ارادي(بشكل متعبمساهمتها سواء بشكل تلقائي(استجابة للواقع الذي 
ن الدول وفد أدى تعقد شبكة العالقات بي ،42"صادر عن اطراف الموقف) أو التي لها مصلحة فيه

للدول  على التوجه الخارجي التأثيرااللمام بجميع المؤثرات والمتغيرات التي من شانها الى ضرورة 
وقد وضع مورغانتو هذه الفكرة في اطار نظري ضمن قائمة تضمن اهم عوامل عناصر القوة هي: 

عنويات مية المالجغرافيا المواد الطبيعية المقدرة على الصناعة االستعداد الحربي الخصائص القو 
  .43المهارة الدبلوماسية ،القومية

ا سياسة خارجية اال اننا حاولنا في دراستن أليوعليه بالرغم من تعدد العوامل الداخلية المحددة  
ي تشكل نقطة قوة التيها السياسة الخارجية الفرنسية و هذه التركيز على اهم المتغيرات التي تعتمد عل

  عوامل داخلية: العامل الجغرافي، االقتصادي، العسكري. بالنسبة لها لنحصرها في ثالث

  المطلب األول: المحددات الداخلية للسياسة الخارجية الفرنسية

  أوال: العامل الجغرافي

العديد من منظري وباحثي العالقات الدولية حول األهمية التي ينطوي عليها العامل  اختلف     
فالجغرافيا هي في مقدمة العوامل المادية الغير زائلة  ؛ةالجغرافي في عملية صنع السياسة الخارجي

 عبت دورا أساسيا في تحديد مركز وطبيعة الدولل اين ثباتا وأقدمها في السياسة الخارجية وأكثرها
، وقد أدى هذا االختالف الى 44دوليا ما يؤثر في طبيعة األهداف التي ترسمها الدول خارجياإقليميا و 

  ن حول أهمية هذا المحدد:ظهور اتجاهين متعارضي

بتراجع أهمية العوامل المادية مقابل التطور الحاصل الذي عرفه العالم في عدة  يرىاالتجاه األول: 
ي وقت كان ف فالعامل الجغرافي كذا تطور وسائل النقل،كاألسلحة االستراتيجية والحرب و ميادين 

كانة مباعتباره عامال محدد لمركز و  الموجه األساسي لسلوك الدول الخارجية تجاه بعضهاى مض

                                                
الماجستير، "(مذكرة مقدمة لنيل شهادة 1981-1962للفترة  السياسة الخارجية الفرنسية حيال الجزائر سعود صالح،"42

   .84 )،1984بغداد ، جامعة
  43محمد نصر مهنا، "علم السياسة"(القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر، 1997)، 471.

  44المرجع السابق، 523.
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عتماده افي السياسة الخارجية الى ان  بالرغم من التراجع النسبي ألهميته. و 45الدول إقليميا وعالميا
نتهي حيث يرى علماء الجيوبوليتيكا ان الطبيعة الجغرافية للدولة تشكل الركيزة األساسية لبناء يلم 

  .قوتها القومية

لى السياسة ع تأثيراو : يرى بان العامل الجغرافي في مقدمة العوامل المادية المستدامة الثانياالتجاه  
ما  مون بما تحويه الحدود الجغرافية من ثروات في داخلها بقدرتال يهفمنظرو الجيوبوليتيكا الخارجية 

 راضي،يهتمون بثالث سمات فيزيائية خالصة لألراضي التي تشغلها هذه الدول وهي : مساحة/حجم األ
كما ان انصار هذا االتجاه ال ينفون في نفس الوقت أهمية  ،46ضاريسها وموقعها الجغرافيت

المواصالت و األسلحة و االتصاالت التي انقصت من المكانة التي يحتلها العامل الجغرافي و لكن 
ؤكده منظرو ا يهذا ال ينفي تأثيره الذي اليزال قائما عند السياسات الخارجية لكبريات الدول و هذا م

  .47الحيز الجغرافي حاسم أو حتميالجغرافيا السياسية على أن 

 biskayففرنسا تعد أكبر دول أوروبا الغربية مساحة اذ تقع في غربي أوروبا على خليج بسكاي 
ر المتوسط بحعلى الاإلنجليزي، بين كل من بلجيكا واسبانيا وجنوب شرقي المملكة المتحدة و  والقنال

ومساحة اليابس  مربع كم 551.500تشغل فرنسا مساحة كلية قدرها:  اسبانيا.إيطاليا و بين كل من 
فرنسا على طوال  تتشارك ،48كم مربع 1530كم مربع أما مساحة المياه هي  549970تقدر ب 

كم، إيطاليا ب  451المانيا ب  كم، 620كم مع كل بلجيكا ب  2889التي تقدر ب الحدود البرية و 
فان مناخها يتنوع  ∗أقاليم 10.  وكون فرنسا تضم 49كم 573كم، سويسرا  623ا كم، اسباني 488

  المحيط األطلسي أو البحر المتوسط.التي تكون بعيدة عن على حسب كل واحد منه 

                                                
(الكويت: مطبوعات جامعة 5ط ، "النظرياتدراسة في األصول و  العالقات السياسية الدولية:" مقلد،إسماعيل صبري  45

   .175)،1987، الكويت
  46 بيرم، أبعاد السياسة الخارجية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة، مرجع سابق.50.

  .155)،  1996دار المستقبل العربي، (القاهرة: 1ط ترجمة: حسن نافعة، ، "سوسيولجيا العالقات الدولية"،مارسيل ميرل47
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-". سمات جغرافية الجمهورية الفرنسية: 48 

Modn1/France02/Sec02.doc_cvt.htm 
  49 المرجع السابق.

اآلكستانية،  ةالمنخفضتالل بريتاني نورماندي، سهول فرنسا الشمالية، الهضاب الشمالية الشرقية، وادي نهر الراين، االراض  ∗
األراضي المرتفعة الوسطى، منطقة جبال االلب الفرنسية وجبال جوارا، جبال البرانس، منخفضات البحر المتوسط ووادي 

   رون.السون، كورسيكا.
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          ): خريطة توضح الموقع الجغرافي لفرنسا01خريطة رقم (

  /http://www.mapsofworld.com/france/regions المصدر:

  االقتصادي : العاملثانيا

 نهاألدولة ما،  أليد من العوامل المؤثرة على السلوك الخارجي حايعتبر العامل االقتصادي و    
من المرتكزات المعٌول عليها في تحديد قوة ومكانة الدول العالمية كونها واحدة من األدوات  أصبح

ل ما فترضنا أن قوة الدو  إذااهداف سياسية وامنية ين هذه األخيرة في تحقيق مصالح و التي تع
. يةعما رجعنا لقياس مواردها الطبي إذاالقوى األخرى الموجودة  ياالقتصادية تقاس مقارنة مع باق

شركات تلجا اليه كبريات الدول وحتى ال ولكونه احد أسباب مختلف الصراعات الدولية ان لم نقل كلها؛
الضعيفة إما عن طريق االمداد بمعونات مالية/اقتصادية  دولاالقتصادية لفرض سياساتها على ال
باعتباره  (حصار ليبيا سابقا) أوحصار ومقاطعة ه وسيلة فرض وفق مبدا المشروطية السلبية أو كجعلِ 

ند دون ما ينتج ع النفط، الغذاء، السالح كأدوات للحروب االقتصادية)كورقة ضغط للمقايضة به (
. ففرنسا كانت من االمبراطوريات الصناعية التي تسعى 50شك التدخل في الشؤون الداخلية للدول

  المباشر/الغير مباشر. لبناء اقتصادها عن طريق استنزافه من توٌغلها االستعماري

قتصادي يعتمد على اليات السوق، فقد انشات الحكومة العديد من الشركات تتبع فرنسا نظام ا   
، فقد عملت فرنسا منذ القدم لعصرنة نظامها االقتصادي  وتطويره 51شركات التامين  والبنوكالفرنسية 

 فكانت وما زالت اغنى دول العالم الدول،واعية لما يحمله هذا العامل من أهمية في تحديد قوة ومكانة 
من حيث الموارد الطبيعية واالولية غير انها لم تكن كافية لذا لجات الى استنزاف ثروات مستعمراتها 
االفريقية خصوصا بعد الوضع االقتصادي المنهار الذي خلفته وراء مشاركتها في الحربين األولى 

                                                
  50مبروك غضبان، "المدخل للعالقات الدولية"، ط1(د ب ن: شركة باتنيست للمعلوماتية والخدمات المكتبية، د س ن)، 278.

  51"الجمهورية الفرنسية: سمات جغرافية"، مرجع سابق.
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 هذا االمر جعل ناتجها المحلي يتراجع بصورة كبيرة و رية،والثانية وما تكبدته من خسائر مادية وبش
ثناء إحصاء أ" فبعد قيامه بعملية حسابية المفقودة"القدرة اإلنتاجية  الفريدي صوفيهو ما عبر عنه 

شهرا من الدخل، أما الحرب العالمية الثانية فقد كلفتتها  21قام به حول الحرب العالمية األولى كلفتها 
   .52الدخل القوميشهرا من  50

فقد سجلت ميزانية الحكومة  %2.60، تراجع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2009ففي عام  
وطبقا  2009لعام  %7.5لترتفع الى  2008من اجمالي الناتج المحلي لعام  %3.4عجز قدر بـ 
(أهم  دوالر ترليون 1.386بـ يراداتبة الموازنة فيما يخص االفقد سجلت نس 2011 إلحصائيات

 ترليون دوالر 1.535قيمة الصادرات بـ و  ، المعدات النفط الخام، البالستيك،..)اآلالتوارداتها 
لترتفع الى  %68بينما ارتفعت الديون من  )المشروبات، ات، معدات النقل، الحديد والفوالذ،ر (السيا

هي األخرى  البطالةمعدالت ، كما عرفت 2011من اجمال الناتج المحلي الحقيقي لعام  %84.7
 2011 %9.1و 2010 %9.3الى  تثم ارتفع 2008عام  %7.40 ارتفاع محسوسا حيث قدرت بـ

  .201153و 2010بين عامي  واالستقرار النسبي االرتفاعمعدل الناتج المحلي ليعاود 

  :54إلجمال الناتج المحلي الفرنسي تقويما بالدوالر األمريكي هي كمايلي 2011فطبقا لتقديرات عام 

  ترليون أمريكي.  2.746مقارنة بالقدرة الشرائية في الواليات المتحد االمريكية تقدر بـ:-1

  ترليون دوالر. 2.776مقارنة بسعر الصرف الرسمي للدوالر:-2

  .%1.7معدل النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي:-3

  دوالر. 35.600المذكور: متوسط دخل الفرد من اجمالي الناتج المحلي -4

 وتدعيما لالقتصادي الفرنسي قامت الحكومة الفرنسية باالرتكاز على التصنيع السريع    
(القمح، الحبوب، البنجر  والزراعة الغذائية،...) ة، اآلالت االلكترونية، الصناعات(الصناعات الكيماوي

 .%33.5ة بـ األراضي الصالحة للزراعة من اجمالي األراضي الفرنسي، اذ تقدر السكري، البطاطا،..)
من أهم القطاعات التي ُتعٍول عليها فرنسا للرفع من اقتصادياتها  فمثال تعتمد  فواحدة الصناعة أما

يج والطائرات ناهيك عن صناعة النس السياراتعلى الصناعة الميكانيكية والتحويلية و كذا صناعة 
 الم وتنافس كبريات الدول،ما جعل منها تتصدر قائمة الدول المصنعة األولى في الع 55والملبوسات

                                                
  52بيرم،" أبعاد السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب العربي بعد الحرب البادرة"، مرجع سابق، 54.

".. بيانات اقتصادية، النظام االقتصادي" الجمهورية الفرنسية:" 53
 Modn1/France02/Sec05.doc_cvt.htm-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal  

  54 المرجع السابق.
55Marie Christine kessler," la politique étranger française acteurs et processus",paris: presses de 
sciences po, 1999, 275. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/issue/rfsp_0035-
2950_1999_num_49_4 
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(نسبة %18.8فحسب احصائيات الدول فان قطاع الصناعة يساهم في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 
(تقدر اليد العاملة ب %1.8) أم قطاع الزراعة فبنسبة %3.8اليد العاملة في هذا القطاع تقدر بـ 

  .56)%71.8جال بلغت (نسبة اليد العاملة في هذا الم%79.4) و قطاع الخدمات بـ24.3%
ي بعد االزمة االقتصادية الت تقشفيةع سياسات باومته باتك، قامت حساركوزيفي عهد        

ة االعفاء الضريبي وتجميد العديد من النفقات العمومي كإلغاءضربت بالمنظومة االقتصادية العالمية 
بغية وضع حد الرتفاع العجز في الموازنة احتراما للمعايير التي وضعها االتحاد األوروبي كأقصى 

، غير ان االزمة أدت بالوضع 2013لعام  %3حد في معدل عجز الموازنة وهو عدم تجاوز 
راجع لضعف القدرة االستهالكية  وهذا %0.3ح بين االقتصادي الفرنسي باالنكماش بنسبة تتراو 

، وبعد اعتالء هوالند لكرسي الرئاسة الفرنسي حاول 57للمواطن حسب تقرير معهد اإلحصاء الفرنسي
زيادة ك اسات التي من شانها التحسين من الوضع االقتصادي السائديالسو اتباع العديد من اإلجراءات 

وقد  مليون دوالر. 1.3موعة من االفراد التي يتجاوز دخلها الضرائب على أرباح البنوك و على مج
 %1عن امله في ازدياد نمو اقتصاد بالده عكس توقعات الحكومة التي تبلغ تقديراتها  عبر هوالند

 علىألكل ما بوسعي للوصول بمعدل النمو  سأبذل"، وصرح إلذاعة فرنسا الدولية بالتالي: 2015في 
، وتشير التوقعات الرسمية للحكومة الى نمو نسبته %1 لتتجاوز 201و 2015مستوى ممكن في 

  .58"2016في  %1.7و 2015في  1%
بالرغم من النقائص واالنتكاسات التي واجهت النظام االقتصادي الفرنسي غير انه ظل  لكن

من بين انجح السياسات االقتصادية بشكل وطني أو في إطار المجموعة األوروبية، وعليه يعتبر 
  غير االقتصادي من اقوى المحددات التي تساهم في ريادة السياسة الخارجية الفرنسية. المت

  العسكري ثالثا: العامل
تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل األساسية لتنفيذ السياسة الخارجية وٕاحدى المقومات     

ورغم أن القوات المسلحة تعتبر باهظة التكاليف إذا ما قورنت ، األساسية لنجاح الدبلوماسية
بالدبلوماسية وغير مرغوب في استخدامها في المجتمع الدولي كوسيلة لتحقيق األهداف الخارجية، 

هيئ تالمجتمع الدولي ذلك أن األداة العسكرية " أعضاء المجتمعتحظى باهتمام بالغ لدى  غير أنها

ار لعمل الدبلوماسية وأن التفاوض من مركز القوة حكمة سليمة، إذ ال خلفية من الثقة واالستقر 

ا ميمكن لدولة ال تسندها قوة عسكرية أن تمتنع عن إعطاء تنازالت تضر بمصالحها الحيوية إذا 

                                                
  56 "الجمهورية الفرنسية: بيانات اقتصادية، النظام االقتصادي"، مرجع سابق.

 ."شركات السيارات تمنى بالخسائراالقتصاد الفرنسي ضعيف و " 57 
http://www.aljazeera.net/news/ebusiness/2009/2/12/  

  
  //:www.skynewsarabia.com/web/article/714567http . اكبر من التوقعات" بنمو يأملهوالند " 58
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وهذا ما يجعل من المحدد العسكري من أهم  ."تعرضت لضغوط وتهديدات ليس بوسعها أن تقاومها
بة ا فرنسا في توجيه سياستها الخارجي، حتى بعد التراجع النسبي للقوة الصلالعوامل التي تعتمد عليه

كنظرية للتطبيق أو كدراسات سياسية يعتمد عليها في التحليل غير أن القوة مازالت المتغير الرئيس 
  ان تراجعت مقابل التعاون واالعتماد المتبادل.م السياسات الخارجية للدول حتى و الذي يحك

القوات الجوية، القوات البحرية هي القوات البرية، و  أفرع 4تتكون القوات المسلحة الفرنسية من 
ا رابع دولة للقوات المسلحة، تعتبر فرنساألعلى هي بقيادة رئيس فرنسا، القائد وقوات الدرك الوطني، و 

رأس  واليتمتلك حتحدة، و لمملكة المايا و ، روسةاألمريكينووية في العالم بعد كل من الواليات المتحدة 
 2009وحسب احصائيات لتي تمتلك حاملة طائرات نووية، نووي، كما انها واحدة من الدول القليلة ا

  :59جندي مقسمين كاالتي ألف 325يبلغ عدد القوات المسلحة الفرنسية حوالي و  2010و
 ألف 57جندي، القوات الجوية  ألف 42جندي، القوات البحرية  80و ألف 112القوات البرية *

 31تبلغ النفقات العسكرية الفرنسية حوالي و  ،جندي ألف 101الدرك الوطني التي تبلغ  وقواتجندي 
  .من الناتج الوطني الخام %2،3مليار اورو ما يقابل 

 (الجيش): Armée de Terreالقوات البريةأ/

قواعد اساسية  10رابة لها قجندي، و  ألف 113يبلغ عدد القوات البرية الفرنسية حوالي      
اولية ميكانيكية،  2مدرع ثقيل،  اولية خفيفة مدرعة، لواء 2تتكون من االتي، خارجها، و في فرنسا و 

واء لتصال، لواء مدفعية، لواء طيران و لواء محمول جوا، لواء استطالع، لواء هندسة عسكرية، لواء ا
  تجسس.مراقبة و 

 Marine Nationale  :(المارينز الوطني) القوات البحرية ب/

الف جندي، و  42هو الفرع البحري من القوات المسلحة الفرنسية، يبلغ عدد القوات حوالي 
 4حول السواحل الفرنسية، و تتكون اساسا من  سفينة حربية موزعين على قواعد بحرية 100قرابة 

و  غواصات هجومية نووية، حاملة طائرات نووية 6المزودة بالصواريخ النووية،  غواصات استراتجية
 .حاملة مروحيات

 ةاضافة الى السفن الحربية، يوجد العديد من الطائرات الحربية سواء المقاتلة او المروحية العامل
جندي  6800 على قرابة وتحتويللقوات البحرية  تكون الجناح الجويمع القوات البحرية الفرنسية، و 

  .المجهزة بغواصات تحمل صواريخ بالستية ةاالستراتيجيكذلك القوات طائرة، و  150من  أكثرو 
  Armée de l'Air :(تتضمن الدفاع الجوي)القوات الجوية الفرنسية /ج

                                                
59 European defence information,DANS: " 
http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edcountries/countryfrance.htm". 
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جندي وطيار،  ألف 57القوات الجوية الفرنسية، هو الفرع الجوي للقوات المسلحة، تتكون من قرابة 
  ∗.طائرة 800من  أكثرو 
  Gendarmerie Nationale :الدرك الوطني /د

 2010حسب احصائيات  الف جندي 101تبلغ عدد قوات الدرك الوطني الفرنسي حوالي    
ما انها تقوم ك و تتبع وزارة الداخلية، فالدرك هي منظومة عسكرية بقيادة القوات المسلحة الفرنسية،

القوات االمنية كالشرطة في المناطق البعيدة عن المدن و مراكز تجمع السكان الكبرى، و  بأعمال
من سكان فرنسا و الجزر الفرنسية في البحار، و لدعم القوات %50بذلك فهي توفر مهام امنية لقرابة 

 ناقلة جنود VBC-90 ،150 مدرعة قتالية من نوع 28المسلحة، فان الدرك الوطني يمتلك حوالي 
و  EC 135 مروحية من نوع 20قاذف هاون ثقيل،  30سفن دورية و  VBRG-170 ،4 نوع من
  EC 145. من نوع 10

  :*ميزانية الدفاع من اجمالي الدخل المحلي نوضحها في الجدول التالي
  ): جدول يمثل اجمالي الدخل المحلي الفرنسي01جدول رقم (

  

  2012  2011  2010  العملة  

اجمالي 

الناتج 

  المحلي

  األورو

  دوالر امريكي

  ترليون 1.93

  ترليون 2.56
  ترليون 1.99

  ترليون 2.79

  ـــــــ

  ـــــــ

  ـــــــ  42.805  39.503  دوالر امريكي  الفرد دخل

  ــــــــ  1.65  1.38  دوالر امريكي  معدل النمو

  أورو  التضخم

  الدوالر االمريكي

  بليون 1.7

  بليون 52

  ـــــــــ  2.1

                                                
 :كالتاليمقسمين   ∗

سرب حرب الكترونية، سربين اسراب للهجوم االرضي،  3اسراب للدفاع الجوي،  4اسراب هجومية، سربين لالستطالع،  
 .اسراب مروحية 5سراب نقل، أ 7، متعددي المهام، سرب انذار مبكر

وهي موزعة على قواعد جوية مقسمة على كامل فرنسا، او خارجها، ويتكون القوة .افواج رادار 5افواج دفاع جوي  6 
مزودة برؤوس نووية، مدعومين بحوالي  طائرة ميراج قادرة على حمل صواريخ طوافة 60الهجومية النووية من حوالي 

للمزيد انظر:  .طائرة تزويد بالوقود جوا للمهام بعيدة المدى 14
http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edcountries/countryfrance.htm".  

 



 النظري والمفاھيمي للسياسة الخارجية الفرنسية ا�طار.................................................. ....:.ا	ولالفصل 

27 
 

موازنة 

  الدفاع
  األورو

  الدوالر االمريكي

  بليون 39.3

  بليون 52

  ــــــــــ

  ـــــــــ

  ــــــــــ

  ــــــــــ

االنفاق 

  الدفاعي

  األورو

  الدوالر االمريكي

  بليون 39.3

  بليون 52

  بليون 42

  بليون 58.8

  بليون 40.2

  ـــــــ

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-المصدر: 
Modn1/France02/Sec09.doc_cvt.htm  

  

  

  
  ):يوضح المخطط التالي تقسيم الجيش الفرنسي02شكل رقم (

http://www.armedforces.co.uk/Europeandefence/edcountries/countryfranالمصدر:

 ce.htm   

فرنسي فان الجيش ال القوات البرية والبحرية والجوية ناهيك عن الدرك الوطني؛ إضافة الى          
يتوزع افرادها على الفروع الثالث السابق  االستراتيجية 60∗يملك قوات أخرى تعرف بـ القوات النووية

                                                
 triomphantغواصات نووية تحمل صواريخ باليستية (ثالثة من نوع  4فرد، تملك  2200أ/ القوات البحرية النووية: تتكون من ∗

طائرة مقاتلة هجوم واسناد جوي قريب   20)؛ كما تملك  M51صاروخا باليستيا من نوع  16و غواصة من نفس النوع لكن بها 
Rafale MF3  من نوع مع قذائف صاروخية جو/أرضASMP-A=.  
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ذكرها من الجيش الفرنسي اين يتمتع كل فرع منها باالت وأدوات وأسلحة عسكرية على حسب 
  كرية واألمنية لكل فرع.االحتياجات العس

فلطالما لعبت القوة العسكرية الفرنسية دورا كبيرا في توجيه ودعم قرارات السياسة الخارجية    
جة حروب كان التاريخ األوروبي شاهدا عليها لدر وافضل مثال نستدل به هو خوضها لعدة الفرنسية؛ 

طموحها في امتالك السالح النووي بعد التطور التكنولوجي والتقني الذي وصلت اليه في المجال 
األمنية/الدفاعية حتى لو كانت أحد أهم أعضاء العسكري وهذا كله رغبة وتأكيدا عن استقالليتها 

األخرى خصوصا المظلة االمريكية و حلف الشمال األطلسي  القوى الكبرىمام االتحاد األوروبي؛ أ
الم سواء في مختلف انحاء الع والتواجد من االنتشار اما مَكنهلمحاولة بناء وتطوير قدراتها العسكرية 

الدولية  لعالقاتمن اهم مظاهر ا اين أصبح هذا المظهر بصورة انسانيةبصورة قهرية واستعمارية او 
أي محاولة إضفاء الطابع اإلنساني على التدخالت  الحديثة بغية كسب الشرعية و المشروعية معا

  العسكرية.
  المحددات الخارجيةالمطلب الثاني: 

بعد التطرق الى العوامل الداخلية المحددة للسياسة الخارجية الفرنسية، ندرك مباشرة وجود    
خلية اما سلمنا بالفرضية القائلة بان السياسة الد إذاعوامل أخرى مؤثرة على النشاط الخارجي الفرنسي 

   يمكن حصر اهم محددات السياسة الخارجية الفرنسية في:انعكاس للسياسة الخارجية و 
ل على السياسة الخارجية الفرنسي، اإلقليمية كمتغير جديد في تحلي تأثيرهمدى بنية النظام الدولي و 

هنا نقصد مدى استقاللية فرنسا في التحرك خارج االتحاد األوروبي خارج السياسة اسة الخارجية و السي
  .األوروبية المشتركة

لسياسة الخارجية؛ بعل التطورات توجيه االعوامل الخارجية في تحليل و  فقد ازداد دور   
والتكنولوجية التي شهدها النظام الدولي في السنوات األخيرة، فهيكل/بنية توزيع  واالقتصاديةالسياسية 

أولويات/مصالح الدول الفاعلة فيه تعد القيم التي يتبناها و  ومنظومةالقوة على قوى المجتمع الدولي 
الكبرى للتأثير على السياسات الداخلية للدول  من العوامل التي يمكن ان تستغلها الدول

المحدودة/منعدمة القوة؛ وهذا ما تحاول فرنسا القيام بها انما بطريقة مختلفة عن التي عهدناها بها 
  حيال دول الساحل.

المر التعرف على ابنية النظام الدولي على السياسة الخارجية لفرنسا؛ يتطلب لتحليل تأثير بيئة و و 
  كيفية توزيع القوة بين مختلف وحداته الفاعلة.م و طبيعة النظا

                                                
  mirageفرد، تملك مقاتالت هجوم واسناد جوي قريب/هجومية (سرب  1800ب/ القوات الجوية النووية: تتكون من =

 فردا. 41)، ناقالت وقود، القوات الشبه العسكرية (جندرمة) متكونة من BF3من نوع  Rafaleو سرب   -N  2000Mنوع
   األقمار الصناعية (أقمار التجسس، أقمار اإلنذار المبكر، أقمار االتصاالت).كما توجد أيضا قوات الفضاء أي قوات 
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  :أ/بنية النظام الدولي

سية التي السلوكات السياالنشاطات و الى توليفة من التفاعالت و  لدوليا النظاميشير مفهوم     
لتي تتحدد اء كانت عالقات تعاونية/صراعية، و نتجت عن مختلف العالقات المتشابكة بين الدول سوا

يضمنها القانون الدولي عن طريق مؤسسات دولية تضطلع بهذه األمور تضفي سلوكيات وفق مبادئ و 
ستفاليا و ؛ فهذا النظام في بادئ االمر أوروبيا بعد اقراره من قبل معاهدة شرعية على تلك التفاعالت

مية سالمة اإلقليالاالستقالل السياسي والسيادة الوطنية و  لمبدأالتي تضمن في جوهرها فرض االحترام 
  .61كانت كبيرة /صغيرة إذالكل دولة بغض النظر عما 

لقول: إنه ما إذ يمكُن ا ،العوامل الخارجية والنسقية على السياسة الخارجية تأثيراستبعاد  ال يمكن    
ضغوط خارجية على الدولة، فلن تكون هناك سياسٌة خارجية، وقد تبين في هذا الصدد أن  دوجَ لم تُ 

، راع الدائريةحلقات الصن تفسير سباقات التسلح و تمكُننا م تنبؤيهقدرًة  رد الفعل" -الفعل لنماذج "
لعوامل ا دلوَك السابق للدولة هو أيًضا أحعلى الرغم من أن بعَض الدراسات قد انتهت إلى أن الس

التي تمكُننا من التنبؤ بسلوِكها الراهن، وال تتأثُر خيارات السياسة الخارجية فقط بما يفَعُله األعداء 
المدخالت  ولية، وتشكلُ كالدول والتنظيمات الد الفواعل األخرى،الرئيسون، ولكن أيًضا بما تفعُله 

لسياسة إذا أردنا تفسيَر االواجب فهمها  يةعلى السياسِة الخارج قيود أحد(األعراف،القوانين)النسقية
في النسق المتعدد األقطاب تتصرُف بشكٍل يختلف عن تصرف الدول فاعلة ال لالخارجية؛ فالدو 

في نَسِق القطبية الثنائية، وفي الوقت نفِسه، فإن هناك اختالًفا بين الُخَبراء حول درجِة  فاعلةال
    .62كال النسقين االستقرار والسالم التي يتميز بها

فبنهاية الحرب الباردة وبروز نظام دولي جديد لغاية اليوم، شهد النسق الدولي تحوالت     
الخر ا حيث تراجع بعضها وبرز البعُض  الفواعل،ت شكل ونمط و طبيعة التفاعل و حتى جذرية مسً 

وعليه وجدت فرنسا نفسها في دائرة إعادة توزيع القوى ما يجعل من هذا االمر تهديدا لمكانتها التي 
ادة ظام الدولي من الثنائية القطبية الى األحادية تحت القيراهنت للحفاظ عليها منذ االزل؛ أين انتقل الن

ا في لنفسها مكانة نتحدث عليه االمريكية الى نظام متعدد األقطاب كصعود بعض الدول كانت تبني
يومنا هذا كالصين الهند والبرازيل ناهيك عن االتحاد األوروبي الذي اصبح يشكل في اطار الوحدة 
األوروبية من اقوى الفواعل تأثيرا في سير النسق الدولي بالرغم من غياب/عدم اجماع بين الدول 

  شتركة.األعضاء حول سياسة خارجية م

                                                
  61 مقلد ،" العالقات السياسية الدولية: دراسة في األصول والنظريات"، مرجع سابق، 40.

عمادة شؤون  (الرياض: "، ترجمة: محمد بن احمد ومحمد السيد سليمتفسير السياسة الخارجيةجنسن لويد،"  62
   .215 )،1989المكتبات،
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ضاربة حول نوع النظام الدولي الحالي؛ فهناك من يرى باستمرارية فرداِنية فقد ظهرت اراء مت 
أي امتداد للنظام الدولي السابق، في حين يرى فريق اخر بانتهاء شكله السابق الى متعدد او  قيادته

عليه فان و  بتعددية النظام الحالي لبروز قوى أخرى.يرى البعض االخر ربما العودة للثنائية القطبية؛ و 
د فقط بل متغير واحالمقتصرة على جانب/ ةهيكل النظام الدولي يتحدد وفق نمط توزيع القوة السائد

  تكنولوجية).و اقتصادية (سياسية وعسكرية و  وجب ان تكون قوة شاملة

ات ات التي مست حتى طبيعة القضايا وأولويوعليه وجدت فرنسا نفسها امام أمام هذه التغير    
حرب الباردة الى مواجه اإلرهاب السباقات نحو التسلح و التي تغيرت من و النظام الدولي الجديد 

يد الجهود ما جعل من فرنسا تسارع لتوح االثنية...وتغير/تزايد التهديدات األمنية والصراعات العرقية و 
تالي بالة و يؤكد لنا رفضها لفكرة األحاديالدولية لدرء هذه التهديدات الجديدة بصورة جماعية ال فردية ما 

لظهور بصورة اة القطبية سيسمح لفرنسا البروز و السيطرة االمريكية على قيادة العالم. فنظام التعددي
الدولية حتى بوجود قوى أخرى؛ لكن بحسب اعتقادها ان انتمائها  الشؤونعلى صعيد  أكبر وأكثر

االتحاد  ما سَلمنا بان إذامنها أوروبية؛  أكثرلالتحاد االوروبي سيمكنها من تحقيق أهدافها الوطنية 
اقوى الوسائل واألدوات االستراتيجية التي تعتمد عليها فرنسا في تنفيذ سياستها  كأحداألوروبي 

  الخارجية سواء عن كريق مبادرات امنية، سياسية، عسكرية، دبلوماسية.

ت للعديد من السياسات االمريكية اين رفض رفضها القطبية؛ لألحاديةمن امثلة رفض فرنسا و  
، و تحفظت على أخرى كسياستها في البلقان؛ ليس من باب رفضها في العراق كتدخلها بعضها

الستعمال األساليب القهرية و بالتالي القوة العسكرية و انما ترفض السلوكات الفردية ففي خطاب القاه 
احد العمل/التحرك لوحده  أليالم اليوم؛ ال يمكن في عجاك شيراك حول الغزو األمريكي للعراق:" 

  .63باسم الجميع، فال احد يقبل وجود فوضى دون ضابط.."

(عدم  تأثرتمثل التدخل في ليبيا) و ( اثرتكما شاهدنا فان السياسة الخارجية الفرنسية و    
النظام  سيرمعا في  نٍ آقرارات من مجلس االمن بحكم النفوذ األمريكي) في قدرتها على استصدار 

  .تعاونية/االندماج، حيادية، رافضة/صراعيةالدولي سواء كانت سياساتها/توجهاتها الخارجية 

  دوره في تحليل السياسة الخارجية الفرنسية:و المتغير اإلقليمي  ب/

تعتبر الوحدة األوروبية واحدة من النماذج التكاملية االنجح مقارنة بباقي التكامالت؛ بعد    
خروج أوروبا منهارة اقتصاديا وسياسيا وبشريا توجهت نحو فكرة االندماج اإلقليمي يجمع بين الدول 

الذ قام بتقديم مشروع يقوم بتقديم  جورج مارشالهذه الفكرة أساس األوروبية  والتي كان أساس 

                                                
63 Paul Gallis, "France: factors shaping foreign policy, and issues in U.S French relations", working 
paperprepared by the congressional research servicefor the members and committees of congress., 2008 , 
08. 
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تيارات  و الثانية ظهرت ىبناء إعمار أوروبا، وعليه بعد نهاية الحربين العالمية االول إلعادةمساعدات 
 اهم هاته التيارات التيار الذي ساندته ؛عديدة تتحدث عن المسار الذي ستنتهجه الدول األوروبية

من خالل استحداث عالقة تعاقدية تكاملية بين الدول روبية فرنسا و الذي رغب بفدرالية الوحدة األو 
غب ؛ اما التيار االخر فلم يكن ير أتيير سبنلي وجان مونيه  األوروبية و قد مثل هذا التيار كل من

في صهر السياسات الوطنية مقابل سياسة المجموعة/السياسات اإلقليمية بل اكتفى بدرجة من 
  ادة أي االكتفاء بفكرة التعاون فقط بين الدول.التفويض التدريجي لجزء من السي

  : اإلطارفي هذا  في العالقات الدولية يمكن التحدث عنهما ∗64االندماجمن  مستويينيوجد 

نع ص : االندماج على مستوى النظام بمعنى نقل الدول لدرجة معينة من سلطةاألولالمستوى  �
القرار السياسي واالقتصادي والقانوني التي تتمتع بها مؤسسات فوق وطنية على مستوى عالمي. 
وقد جاء هذا النوع لتحسين نوعية الحكم المحلي والعالمي وتسهيل عملية صنع واتخاذ القرار 

ج الدم تجارب أفضلوتامين قاعدة للعمل الجماعي ويعتبر بعض المفكرين أن األمم المتحدة من 
أحد استعمالها كية أعضائها من محاسبتها من جهة و على مستوى النظام الدولي بالرغم من إمكان

  أدوات تنفيذ سياساتهم.
االندماج على المستوى اإلقليمي حيث ينضم فيه عدد من الدول المتقاربة : المستوى الثاني �

اتحاد فدرالي على المستويين االقتصادي والسياسي وخير مثال هو االتحاد  ؤِلفا لتُ جغرافيً 
  األوروبي.

فقد نتج عن التطور النظري الذي قاده البحث في مجال العالقات الدولية، بلورة العديد من 
سية وفق تحليل اهم القضايا الدولية و السياإشكالية ين الباحثين واالكاديميين في عالنماذج النظرية ت

 قولتالمنظور اإلقليمي باعتماده كمتغير جديد في الدراسات التحليلية، فالسياسة اإلقليمية تطرح فكرة 
ن ما تراه الدولة مصلحة وطنية/ذاتية ال يمكن خدمتها بطريقة جيدة واقل كلفة اال عبر النزعة بأ

لالنتفاع عن  ، فاإلقليمية تستدعي ميل كل طرف في المجموعة65اإلقليمية في السياسة الخارجية
تعديالت و إصالحات جزئية/كلية في السياسات المحلية  بإدخالطريق التنسيق والتعاون المشتركة 

                                                
 ،معرفةوال(دبي: مركز الخليج لألبحاث المفاهيم األساسية في العالقات الدولية"وتيري اوكالهان،"  ،مارتن غريفيتش 64

2008 ،(89.   
اين  ،ي أوروبافالسياسية واالقتصادية التي حصلت  هندسيةالتغيرات الجاء لوصف  اينبرز هذا المفهوم في الخمسينيات ∗

ا الغربية يحمل تبعات مهمة بالنسبة العالقات الدولية. للمزيد انظر: المفكرون سريعا ان ما كان يحدث ضمن أوروب أدرك
   .سابق"، مرجع ت الدوليةاالمفاهيم األساسية في العالقمارتن غريفيتش وتيري اوكالهان،" 

  65 عامر مصباح،" التحليل اإلقليمي للعالقات الدولية" ط1 (القاهرة: دار الكتاب الحديث، 2014)، 53.
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الوطنية لصالح المصلحة اإلقليمية، فعندما تكون هناك تهديدات إقليمية مشتركة تلجا اطراف 
  .66المجموعة للتعاون في اطار إقليمي لدرء التهديد

منية، لكن ارجية خصوصا منها األكان يفترض تفرد الدولة بالسياسة الخ لألمنفالمفهوم التقليدي     
طبيعة االخطار المهددة لها عملت دول االتحاد األوروبي نحو السير قدما تغير مضمون االمن و  مع

ات التي يضطلع من الميز ف، مشتركة بالرغم من العقبات التي واجهته خارجية بغية بلورة سياسة أوروبية
التحاد األوروبي التدخل المتزايد في السياسات المحلية ما افرز العديد من المخرجات على راسها بها ا

  .صنع القرار الجماعي

؛ كما 67لمنظمات اإلقليمية تضع جملة من القيود على سلوك الدول االعضاءافصحيح أن  
غير ان ماهو مالحظ هو تباين مواقف الدول األعضاء في كثير من  ؛هو حال االتحاد األوروبي

ا بشدة االتحاد فقد انتقد ت فرنس ،القضية السوريةو  التدخل في ليبيال العراق و القضايا الدولية كاحتال
األوروبي كونه كان سلبيا تجاه الحرب االهلية المتواصلة في سوريا ما شجع على تنامي الفوضى و 

  .68لصراع نهجا متشدداسمحت باتخاذ ا

فالعضوية في هكذا منظمات تتطلب من األعضاء الميل نحو تكييف سياساتها وفق تفضيالت  
العمل  األوروبية نجاعتها في الجماعة التي بالنهاية تمثل مصلحة حيوية عامة، فقد اثبتت التجربة

؛ فيقول ان النجاح في قطاع معين 69الرنست هاساإلقليمي من خالل مفهوم االنتشار الذي اعتمده 
أخرى فالتكامل االقتصادي اول التكامالت التي نجح ينتج عنه االنتقال الى عدة مجاالت تكاملية 

ليتوجه مباشرة لتفعيل التكامل  2002االتحاد األوروبي في بلورتها و من ثمة التكامل النقدي في 
م و التي تستلز  ؛اسة خارجية أوروبية مشتركةأي محاولة بلورة سي ∗و االمني على المستوى السياسي

إقرار دستور أوروبي و الذي واجه هو االخر معارضة على راسها الرفض الفرنسي حيث ان الرفض 
الفرنسي لهكذا مشروع سيؤدي لتراجع زخم توحيد أوروبا و يذهب اخرون لحد اعتبار الرفض الفرنسي 

 للثقل الذي تتمتع به فرنسا أوروبيا غير ان رئيسسيؤدي لحدوث ازمة سياسية لالتحاد و هذا راجع 

                                                
  66 المرجع السابق.

  67 المرجع السابق ،34.
 ".باريس تنتقد سياسة االتحاد األوروبي وتكثف دعمها للمعارضة السورية"  68
 opposition/258763.html-syrian-support-http://www.alhurra.com/content/france  

  69 مصباح، "التحليل اإلقليمي للعالقات الدولية". 38.
المشكلة لالتحاد األوروبي معاهدة بعيدة المدى للسماح بإعادة تسلح المانيا  6وقع وزراء خارجية دول الـ  1952في ماي  ∗

قواتهم المسلحة تحت اسم "جماعة الدفاع األوروبي" أين تم اقتراح تعويض القوات الفرنسية بالجيش األوروبي لكن وحدت والتي 
الرغم من بي في السياسة الخارجية لبالدهم و بسبب معارضة اليمين واليسار من األحزاب وجماعات الفرنسية لهذا التوجه اإلقليم

   .1954األوروبي في البرلمان الفرنسي في التوقيع عليه دفن المشروع جماعة الدفاع 
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روكسل؛ مباشرا على عمل المفوضية في ب تأثيراالمفوضية بارسو ال يرى في رفض فرنسا للمشروع 
الي السياسي على الصعيد العالمي و بالت تعزيز دورهاشروع يهدف لتسهيل قيادة أوروبا و فهذا الم

المشروع و عليه حذر الرئيس الفرنسي رعاياه من مخاطر الرفض الفرنسي له بمثابة نهاية بداية 
ونتائج رفض الدستور الذي يعني جمود الوضع في فرنسا ما يسبب خسارة قاسية لها من خالل 

  .70خسارتها لنفوذها ومكانها األوروبي و العالمية معا

اين ظهرت محاوالت  الهوية الوطنية"؛"  معضلةـاصطدم بالتكامل ما لبث ان ن هذا ير اغ
إلقليمية القضايا التي تطفو على سطع الدراسات ا فأكثردولية تعمل على استبدالها بالهوية اإلقليمية؛ 

ي تحدث التمني لكافة المؤسسات األوروبية و هي الهوية اإلقليمية التي ستكون محتوى الخطاب األ
يمية قادرة د هوية وبلورة أيديولوجية إقلالتكامل اإلقليمي بإيجا أللياتفي تحليالته  جوزيف نايعنها 

الفرنسي  فالهوية الفرنسية نتاج منطقي للتصور،71على درء الفشل الذي لحق بنظيرتها الوطنية
للعالقات بين الدول فصانع القرار الفرنسي يرى بازدواجية وظيفة السياسة الخارجية فمن ناحية هي 

  . 72وسيلة تعبير لمصالح تلك االمة وسيلة تعريف بمدى اصالة االمة ومن ناحية أخرى

فأوربة السياسة  ،∗∗∗∗االوربة" "ـيسعى االتحاد األوروبي لخلق نظرية/مفهوم جديد يعرف بوعليه  
الخارجية الفرنسية يعني بالضرورة تأثير االتحاد األوروبي على سياستها الخارجية وهذا ما يجعل 
مصالحها رهينة الهوية األوروبية ال الوطنية وهذا ما يدفع بفرنسا اما التماشي وفق مصالح المجموعة 

وية المصلحة متعلقة أساسا باله ككل او التغيير من تلك المصلحة وهذا ما يؤدي بنا للتسليم بان
  المجتمعية، وهذا ما ترفضه السياسة الخارجية الفرنسية التي تتبني االستقاللية كشعار لسياستها.

): ويمثل الجدول التالي االبعاد الثالث ألوربة السياسة الخارجية الوطنية لدول 02جدول رقم(

  .73االتحاد االوروبي

  

  

  

                                                
  ماذا تعني معارضة فرنسا لمشروع الدستور األوروبي". إبراهيم محمد،"70

"http://www.dw.de/  األوروبي-الدستور-لمشروع-فرنسا-معارضة-تعني-ماذا   
  71مصباح،" التحليل اإلقليمي للعالقات الدولية"، مرجع السابق، 283-282.

72 charillon ", politique étrangère nouveaux regards", 80-82 . 

  ∗ تعبير عن التحوالت السياسة التي ينتهجها الدول األعضاء في االتحاد األوروبي نتيجة تأثير العضوية وما تفرضه من قيود.
  73 بيرم، "أبعاد السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة"، مرجع سبق ذكره، 73.
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رجع م، أبعاد السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المغرب العربي بعد الحرب الباردة"" ،بيرم فاطمة المصدر:

    .73سابق،

  فالتحديات األمنية التي تواجهها المجموعة األوروبية كعدم استقرار الدول المتاخمة لحدودها 
عبور  او باعتبارها بواباتصدر عددا من التهديدات الناجمة عن عدم االستقرار في دولها ، المنكشفةو 

 عدبتصاعد حجم هذه التهديدات خصوصا أين  ؛افريقيالعدم استقرارها، خصوصا تلك االتية من 
االضطرابات التي شهدتها دول الحراك الشعبي و المتبوعة بموجات العنف السياسي في دول الساحل 

فهي  اسة األمنيةيعلى صعيد السف.74)2013الى  2012وافريقيا الوسطة خالل الفتة الممتدة من(
بته في أبدى رئيس الجمهورية الفرنسية رغحيث زخم جديد للسياسة األمنية والدفاعية األوروبية  تشهد

 2012نوفمبر  15نّظمت فرنسا في  فقد إنعاش السياسة الدفاعية األوروبية منذ بداية واليته الرئاسية.
من أجل تعزيز  ∗ +فايمرفي باريس اجتماعًا لوزراء الشؤون الخارجية ووزراء الدفاع لدول مجموعة 

ويدل على ذلك استهالل بعثتين للسياسة األمنية  (PSDC) ركةالسياسة األمنية والدفاعية المشت
دعى الوزراء إلى تعزيز أين  في النيجر والقرن األفريقي، 2012والدفاعية المشتركة في صيف 

، وتعمل 75انالبلق سيما في مالي وليبيا وسورية ومنطقة عالجة الرهانات األمنية الحاليةاالستنفار لم
                                                

  74 عامر مصباح، "التحليل اإلقليمي للعالقات الدولية" مرجع سابق ، 280.
  ∗ المانيا، بولندا، إيطاليا ، اسبانيا.

de-etrangere-http://www.diplomatie.gouv.fr/ar/politique-". فرنسا و االتحاد األوروبي:الدفاع األوروبي" 75
 1466/-ue-l-et-france-1420/la-europeenne-union-france/l-la  

  جوانب االوربة  وطنيةمؤشرات السياسات الخارجية ال

  تزايد بروز جدول االعمال السياسي االوروبي-أ 

  التزام اهداف مشتركة.-ب 

  سياسات مشتركة تجاه مناطق النفوذ لكل دولة.انتهاج –ج 

  التكيف وسياسات التقارب. 

  محاولة الدولة الوطنية زيادة نفوذها في العالم من خالل االتحاد األوروبي.-أ

محاولة الدولة العضو التاثير في السياسات الخارجية للدول األعضاء في االتحاد -ب 
  األوروبي بشكل انفرادي

  استخدام االتحاد كوسيلة لتميري المصالح الوطنية.-ج 

اسقاط النموذج الوطني -2
  مقابل األوروبي المشترك.

  األوروبية.ظهور قواعد ومبادئ مشتركة بين نخب صناعة القرار في الدول -أ 

  تقاسم تعريف المصالح الوطنية األوروبية.- ب

إعادة بناء هوية أوروبية -3
  مشتركة.
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لتحقيق جملة من  2013المجلس األوروبي المقرر في ديسمبر فرنسا على تحضير اجتماع 
  .∗األهداف

بالتالي فالعضوية الفرنسية في االتحاد األوروبي تؤثر عليها بطريقة ازدواجية؛ أي بطريقة سلبية و    
 فمن ناحية تستطيع فرنسا تمرير العديد من سياساتها الوطنية باسم االتحاد األوروبي إيجابيةوأخرى 

متوسطية،..) وبالتالي ُيعد االتحاد األوروبي بالنسبة -االتحاد من اجل المتوسط، الشراكة األورو(
فصحيح ان فرنسا كانت من أولى المنادين بالوحدة  ،لفرنسا أداة من أدوات تنفيذ سياستها الخارجية

ألوروبية المشتركة ااألوروبية لكن هذا ال يعني صهرها لسياستها الخارجية في بوتقة السياسة الخارجية 
ستغلة بذلك البراغماتية م-بل تسعى من خاللها لتوجيه سياساتها القائمة على أساس المصلحة الوطنية

انتمائها للصرح األوروبي ومن ناحية أخرى تصطدم مع تفضيالت الجماعة التي عادة ما تتعارض 
  .االفريقيةالقارة خصوصا في منطقة المغرب العربي و  مع التوجه الفرنسي

فقد عبر ساركوزي قائال حول هذه النقطة ان فرنسا تسعى لتعريف مصالحها الوطنية في استقاللية     
التصويت ، فنحن نريد أوروبا حيث نحتاجها وليس اكثر مما نحتاجهاعن المصلحة األوروبية فقال:" 

جع باألساس الهولنديين ير ب ال في االستفتاء على الدستور األوروبي من قبل الفرنسيين و نظرائهم 
التدخل اال عندما يكون تدخله الى رفض فكرة أوروبا بال حدود لذلك فعلى االتحاد األوروبي عدم 

  . 76مطلوبا وفعاال اذا ما قورن بتدخل أي دولة من دول االتحاد على ِحدا"

  المبحث الثالث: التطور التاريخي للسياسة الخارجية الفرنسية في منطقة الساحل

تعتبر ( عموما ∗للقارة االفريقيةأمنية -سياسية والحساسية الجيو-نظرا لألهمية الجيو    
ول أطماع الد ط، جعلت من المنطقة محخصوصا نطقة الساحلمو  ألوروبا)البوابة/الحديقة الخلفية 

نشهد العديد من السياسات والمبادرات المختلفة في هذه المنطقة بغية تحقيق  أصبحناين أالغربية 
  المصالح المرتبطة والموجودة ضمن المجال الحيوي الذي تشغله منطقة الساحل.

                                                
السياسة األمنية والدفاعية المشتركة: أي تعزيز مكانة السياسة األمنية والدفاعية المشتركة في النهج الشامل. وفي  زيادة كفاءة∗ 

عم في ليبيا، والتخطيط لبعثة د الفلسطينية هذا السياق، تمثل إعادة تفعيل بعثة االتحاد األوروبي للمساعدة الحدودية في رفح
   .البعثة األوروبية لتدريب الجيش المالي األوروبي للتدريب في ماليباإلضافة إلى تدشين بعثة االتحاد 

  76بيرم، مرجع سابق ، 74.
 كانت افريقيا مقسمة لثالث قيادات مركزية:

قيادة أوروبية التي يخضع لها شمال افريقيا.-1  
قيادة الباسيفيكي تخضع لها منطقة القرن االفرقي.-2  

3-القيادة الوسط المركزية تخضع لدول افرقية من نفس القارة. للمزيد انظر: لخضاري منصوري،" التنافس الدولي في افريقيا 
  ∗اGھداف...والوسائل".
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ففرنسا واحدة من بين هذه الدول التي جعلت من سياستها الخارجية ترتبط ارتباطا وثيقا       
التاريخي واالستعماري لها أين أصبحت فرنسا تلعب دور الشرطي  بالمنطقة كونها تعد من الموروث

أين عرفت دول المنطقة في الحفاظ علة بقائها  الحامي للمنطقة خصوصا في ظل الظروف الراهنة
 لسوداناالعديد من هذه األخيرة مثل  تي مستاللتحوالت السياسية ة نظامها بعد موجة او استمراري

االستحواذ على المنطقة قهريا تمكنت من احتوائها سياسيا عن طريق  فبعد فشل فرنسا من مالي...
مختلف السياسات واالتفاقيات والمبادرات األمنية واالقتصادية بحجة الدفع بعجلة النمو من جهة 
وأمننة المنطقة من جهة أخرى نظرا الحتوائها على العديد من اإلشكاليات األمنية من إرهاب وجريمة 

و هذا ما يفسر القلق الفرنسي تجاه التطورات السياسية خصوصا في ر شرعية...ظمة و هجرة غيمن
 كل هذا جعل من فرنسا ظل التنافس الدولي على المنطقة من جهة وتوسع مفهوم الشرق األوسط.

من منطلق عمق  قائمة على المصلحة بالدرجة األولى تعيد بناء سياسة خارجية تجاه المنطقة
ة ان االهتمام او التوجه نحو المنطق ظغير ان المالح بدول المنطقة، خصوصيات عالقاتها التاريخية

  فترات مضت وهذا ما سنحاول التطرق اليه في مبحثنا هذا.لم يكن وليد اللحظة بل يرجع الى 

  لتواجد الفرنسي في منطقة الساحلالخلفية التاريخية لالمطلب األول: 

زمنية سابقة  هذا االرتباط راجع الى فتراتلقارة االفريقية ارتباطا وثيقا و رتبط الدول األوروبية بات    
واحتاللها اين تمكنت القوى  1885-1884كان هذا االرتباط سببا في تقسيم القارة بعد مؤتمر برلين 

ئي ٌينِبا ظل نظام ثنااألوروبية آنذاك من السيطرة على المنطقة والحفاظ على المصالح األوروبية في 
  .77بتراجع الهيمنة األوروبية على الساحة الدولية

و في ظل نظام عالمي جديد غير واضح المعالم من حيث طبيعة الفواعل و ال القوى المهيمنة  
 في مواجهة العديد من العراقيل التي تصعبنفسها وجدت فرنسا نفسها كواحدة من الدول األوروبية 

، األوروبي أو مع باقي القوى الدولية الصاعدة-الفرنسيفي ظل التنافس  يجيةاالستراتمن مهمتها 
غير ان فرنسا تمكنت من استحداث اطر بديلة لها لتثبيت موطأ قدمها من أهمها االتفاقيات و 

 1976و موريتانيا  1974مثل تلك الموقعة مع السنيغال المعاهدات العسكرية الدفاعية الثنائية 
كما ،و هذا كله ضمن سياستها الجديدة تجاه المنطقة  2012 و 1974مالي و  1977والنيجر 

على تواجدها العسكري الى غاية االن بتشاد و بوركينافاسو و كوت ديفوار بحجة  نجحت في الحفاظ
تصاعد وتيرة اعمال التطرف اإلرهابية على راسها ظاهرة اختطاف الرهائن األوروبيين ذوي األغلبية 

  .78الفرنسية

                                                
  77 .08):2011شتاء ( 29، عدد المجلة العربية للعلوم السياسية، التنافس الدولي في افريقيا اGھداف...والوسائل" لحسن الحسناوي،"  

78 Antonin  Tisseron,  "Enchevêtrements  géopolitique  autour  de  la  lutte  contre  le  terrorisme  
dans  le  Sahara", (Hérodote, 2011), 101. 
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فرنسا  تبنت عندما ل بالمنطقة الى نهاية الحرب العالمية الثانيةترجع جذور االهتمام الُمفعَ  و  
تضمن مواد حول افريقيا ُجهزت سلفا و منها مادة تتحدث عن انشاء اتحاد  1946دستورا جديدا 

لها افرنسي ُيعنى به ضرورة انشاء مجموعة ُمشكلة من الجمهورية االم و أقاليم دول أخرى جرى إدخ
هنا قررت باريس تجميع مختلف اقسام الصحراء المنقسمة بين الجزائر وافريقيا  لالتحاد في وقت واحد،

الغربية الفرنسية و افريقيا الشرقية الفرنسية في وحدة إدارية و هنا تم اعداد المشروع الذي يهتم بهذه 
 ،فهذا المشروع هو سياسي،79هفوات بوانييه فيليسكالمنطقة وعرضه على البرلمان الفرنسي من قبل 

 LE PERE استخباراتيس الوقت مجسد لفكرة رجل الدين الفرنسي و رجل فعسكري واقتصادي في ن
DE EOUCAULD   اء حر تبين طريقة تنظيم منطقة الص العديد من المراسالت بإرسالالذي قام

TIDIKELTإقليم من عسكريا وسياسيا بداية 
استراتيجية سميت اين تضمنت هذه الطريقة خطة  ∗

تركة ظمة المشمنإنشاء الالبرلمان الفرنسي على قانون "  موافقة بعدف PAN TOUAREG  "80" ـ ب
 ORGANISATION" COMMUNE DES REGIONSللمناطق الصحراوية 

SAHARIENNES م قاليااليضم  كإطار" ظهرت بوادر االهتمام الفرنسي بالساحل االفريقي
  :81التالية

 الصحراوية للجزائر.األقاليم  �
 الفرنسية.-مناطق من افريقيا االستوائية �
 مناطق من افريقيا الغربية الفرنسية. �

 منطقة التنظيم الصناعيكللت االطماع الفرنسية في المنطقة بمشروع ثان عرف باسم " تو     

تحت قيادة  "ZONE D’ORGANISATION INDUSTRIELLE AFRICAINES":االفريقية
األخير شمل كل من الكونغو النيجر ومالي صعودا للجزائر ليصل الى المغرب  هذا البون ايريك

،لكن استقالل معظم الدول االفريقية خصوصا منها دول الساحل اقلب الموازين 82مباشرة نحو فرنسا
الفرنسية لكن هذا االمر لم يكن عائقا امام تواجدها في المنطقة فبالرغم من فشل المشروعين بمجرد 

لك الدول و الذي يعني بالضرورة انهاء التواجد والتدخل العسكري غير انها ظلت مرتبطة استقالل ت
تها فموجات التحرر التي عرف بدول المنطقة عن طريق دخولها في معاهدات عسكرية دفاعية ثنائية.

هذا ما يدل على تغير توجهات السياسة لى دول دون أخرى و دول المنطقة أدت بفرنسا التركيز ع

                                                
79 Edmond bernus,"être touareg au mali", étude de l’institut français de recherche scientifique pour le 
développement en coopération, France, 1996, 3.  

  
80 André Bourgeot,” Sahara : espace géostratégique et enjeux politiques (Niger),” Autre part, 
no.16 (2000), 21-48. 

 81لخضاري منصوري،" الساحل االفريقي وبناء االمن الوطني في الجزائر" ( د د ن :د ب ن،د س ن)، 06. 
82 André Bourgeot, Ibid.,.21-48. 
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ة نحو المبادرات الجديدهذا التغير المفاجئ حمل معه بعض رجية نحو دول افريقيا و سية الخاالفرن
  .83ليونيل جوسبنو  ايدوارد بالدييرو  فنسوا فيونالمنطقة مثل اعالن 

مة المنظبعد قيامه بدراسة حول األقاليم التي ادرجتها " ايفان جونشايحث اقد ربط البو    
رنسا اقتصادية التي تلزم ف-ضمن اهتماماتها المشروع برهانات جيو صحراوية"المشتركة للمناطق ال

ال وجود مستعمراتها السابقة جعل من كل احتمباستفراد فرنسا ف خريطة فرنسا الجيوسياسية، بضبط
يعتبر تدخال في مجال فرنسي محظور، فمنطقة الساحل منطقة نفوذ نشاط اقتصادي في المنطقة 

الحاجات الطاقوية الفرنسية المتعددة فهي تحتكر استغالل اليورانيوم النيجيري بحجم بامتياز تؤمن 
مليون طن والذي يمثل اهم مصادر برنامجها النووي فضال عن استثماراتها ومشاريعها  249

 ما جعل من من جهة ووضع عين مراقبة في المنطقة من جهة أخرى،84االقتصادية في المنطقة
  .وتنافس كبريات الشركات العالميةمحل أطماع  اليورانيوم النيجيري

وقد كانت فرنسا تعتبر منطقة الساحل االفريقي بمثابة عمق استراتيجي لها خصوصا الهقار       
قواعد  قامةإلالمناطق حماية لصواريخها النووية لذلك كانت دائمة السعي  من أكثرالجزائري باعتباره 

إنها تجد متنفسا ف عمر السابق الطبيعي لممارسة النفوذ في القارةوباعتبار فرنسا المست ؛هناكعسكرية 
بعد حوض المتوسط عن طريق اتباع اليات دبلوماسية فمن القمم الفرنسية المشتركة الى الشبكات 

" باسم  ورليوبارد سيدار سنغالدبلوماسية المنتشرة في القارة و قد اصطلح عليها الرئيس السنغالي 

 30دول لترتقع الى  06بنيامي بمشاركة  1973د انعقاد اول قمة للفرانكفونية  بع "كومونولث فرنسي
دولة فيما بعد ناهيك عن الدور العسكري الذي يتمحور حول دعم عميات حفظ السالم واالمن في 

  .85المنطقة
و  افريقيا-وأور استعمل مصطلح  نيكوال ساركوزيففي خطاب القاه الرئيس الفرنسي السابق  

هذا ما يعيدنا الى فترة االستعمار الفرنسي للمنطقة اين كان الخطاب السائد آنذاك هو الجزائر فرنسية 
و هو ما يبرر ويشرعن الممارسات الفرنسية السياسية تجاه دول المنطقة وفق سياسية الـ 

"FRANCAFRIQUE"86 ، زمات رغم ازدياد وتيرة االالنسبي للقضايا الدولية فبالرغم من التراجع
يمكن ارجاعها الى عدة أسباب أهمها وقع االزمة والتي  2012االنتخابية لعام الحملة  الدولية في

االقتصادية على فرنسا و كون الشؤون الدولية ليست من المحددات األساسية في االنتخابات الفرنسية 

                                                
83 Jaques Remiller ," Assemblée National Françaises; Rapport d`information sur la politique de la 
France en Afrique" 
, www.assemblee-national.fr/13/rap-info/il1332.asp 

  84منصوري، مرجع سابق.
لنيل  مذكرة مقدمة(تحديات ورهانات" :البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل االفريقي والصحراء الكبرى" شاكر ظريف،85

   .158-157)،2010، جامعة باتنة شهادة الماجستير في العلوم السياسية،
86 Remiller,ibid. 
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،اال ان 87سيةية الفرنندي والساركوزي للسياسة الخارجو أخيرا وجود تقارب كبير بين التصور الهوال
تشير للعكس فقد ركزت السياسة الخارجية خصوصا منها المتعلق بالشأن االفريقي  هوالندفترة حكم 

بسبب االزمة في مالي باعتبارها تهديدا مباشرا لمصالح فرنسا القومية في فريقيا ما دفعه إلرسال 
عليه سلكت سياسة هوالند منحنى ، و 88وحدات قتالية فرنسية إلنهاء الزحف اإلسالمي في المنطقة

اتي ودول افريقيا جنوب الصحراء قائم على التحول الثقافي و المؤسسالقات الفرنسية عجديد في تاريخ ال
   طريقةفي 

  .89الحكومة الفرنسية لعالقاتها في المنطقة إدارةونمط  
 الناعمل التدخمفهوم المطلب الثاني: آليات التواجد الفرنسي في منطقة الساحل: بين 

  التدخل الصلبو 
ي عرفها بعد التحوالت الجوهرية الت أصبحت القارة السمراء تتمتع بأهمية استراتيجية بالغة    

ويعود هذا االهتمام الى تصاعد وتيرة المشاكل والنزاعات والتهديدات األمنية التي أفرزتها النسق الدولي، 
الدول و د وتنتشر آثارها لتمتد نحو الدول الجوار عة البيئة الداخلية لدول المنطقة للتجاوز الحدو طبي

ما جعل العديد من القوى تتصارع الحتواء حالة الألمن في منطقة الساحل بشكل  الغربية على حد سواء
خاص ما أثر هذا سلبا على المصالح الفرنسية التي راحت تمارس سياسة ملئ الفراغ راغبة من خاللها 

توازن جديد في المنطقة يحفظ و يضمن نفوذها و مصالحها في لخلق طرح إطار جديد ومحاولة تنفيذه 
  المنطقة ناهيك عن الروابط األمنية.

 نفالتإ ت ظاهرةساهم العربي في بعض دول شمال أفريقيا،الحراك ومع اندالع ثورات  
األوضاع األمنية في نشوء خاليا متشددة تنشط عبر حدود المشتركة في الصحراء، وتنسق مع الخاليا 
األخرى في دول الساحل األفريقي، وهو ما دفع فرنسا إلى تكثيف دورها العسكري خاصة بعد تهديد 

جمات العديد من الهومختلف الجماعات المتشددة األخرى، بالقيام بالقاعدة في بالد المغرب اإلسالمي 
ذلك تسعى ل ضد السفارات األجنبية والمنظمات غير الحكومية والمصالح التجارية في السنوات األخيرة

ي تسعى التمن خالل سياستها النشطة و فرنسا جاهدة الن تتواجد على الدوام في الساحة االفريقية 
  لتفعيلها عن طريق مجموعة من األليات تتحدد فيمايلي:

  :التدخل العسكريةآليات أ/

                                                
عبد النور بن عنتر،" سياسة فرنسا في عهد هوالند...بين االستمرارية والتغيير"(د ب ن: مركز الجزيرة للدراسات، د س ن)، 

.0387  
  88"السياسة الفرنسية في افريقيا من ساركوزي الى هوالند"، مرجع سابق، 02.

  89المرجع السابق.



 النظري والمفاھيمي للسياسة الخارجية الفرنسية ا�طار.................................................. ....:.ا	ولالفصل 

40 
 

شهدت االلفية األخيرة العديد من العمليات العسكرية في منطقة الساحل سواء تدخلية أو تعاونية     
قذافي سقوط نظام الف ،فنية وتقنية ألجهزة أمن دول الساحلعسكرية و أي عن طريق تقديم مساعدات 

حراوي الفضاء الص جعل منرية والخوف من استيالء الجماعات اإلسالمية على أسلحة ترسانته العسك
 أمني، /إنفالتفراغ  أين تعرف هاتان المنطقتان "القاعدةلنشاط تنظيم " الواسع المجال يساحلالو 

 ∗ثال يتواجدفم ناهيك عن الوضع المتأزم في مالي ما جعل فرنسا تسارع لتثبت أقدامها في المنطقة،
جندي فرنسي موزعين بين جيبوتي كوت ديفوار تشاد... الهدف من وراء هذا التواجد المساهمة  6000

جندي افريقي  1500أين تم تكوين  RECAMPفي تقوية القدرات االفريقية في مجال دعم السلم 
" GUIDI Makhaفي عملية " في هذا المشروع وقادت عددا من المناورات العسكرية مع دول القارة

  .90عسكري متعدد الجنسيات 3500بمشاركة 

مع  ريالعسكالتعاون  فيظل النظام العالمي الجديد، اضطرت فرنسا إلى تطوير سياستها  في
 في (7) (FAR) خطة حديثة تقوم على فكرة إنشاء قوة للتدخل السريع 1993سنة  فيأفريقيا، فاعتمدت 

كل أنحاء  يفوقت قصير  فيجنوب غرب فرنسا مثل تولوز ونانت ورين وتستطيع هذه القوات أن تتدخل 
 ما أن هذه القواتأفريقيا ورب فيالقواعد المتبقية  فيالقارة األفريقية وتساعدها القوات الفرنسية الموجودة 

اين  ؛سكري والمعونة العسكريةاألخيرة أصبح دورها مساعدا فقط، كما قامت بعقد اتفاقيات التعاون الع
تشمل هذه االتفاقيات عدة مجاالت كالمساعدات العسكرية والفنية، المساعدات المباشرة للجيوش وأجهزة 

ختلف مدة االفارقة ،وتالشرطة الوطنية األفريقية، المنح الدراسية العسكرية وبرامج التدريب للضباط 
 ن تجديدها أو إلغاؤها حسبما يتفق الطرفان الفرنسيسريان هذه االتفاقيات من دولة إلى أخرى ويمك

واألفريقي، وتشمل هذه االتفاقيات اثنتين وعشرين دولة أفريقية هي: بنين، بوركينا فاسو، وبوروندى، 
الكاميرون، أفريقيا الوسطى، جزر القمر الكونجو، كوت ديفوار، جيبوتي، الجابون، غينيا االستوائية، 

مالي، موريشيوس، موريتانيا، النيجر رواندا، السنغال، سيشل، تشاد،  غينيا كوناكري، مدغشقر،
  .91وتوجو

وعليه تسعى فرنسا جاهدة لإلبقاء على تواجدها الفرنسي العسكري في دول الساحل في إطار   
، تقديم المساعدات الفنية والعسكرية واالستخباراتية للجنود االفارقة، حتى ثنائيةمعاهدات عسكرية 

                                                
القارة األفريقية غير أن ارتفاع التكلفة والتطور التكنولوجي  حوالى مائة قاعدة عسكرية فى 1960كانت فرنسا تملك في سنة  ∗ 

في الوسائل العسكرية وتطور األنظمة األفريقية ذاتها، دفع فرنسا إلى تصفية هذه القواعد حتى وصلت اليوم إلى ست قواعد 
  .فقط

، بقامرجع ستحديات ورهانات"،  "البعد األمني الجزائري في منطقة الساحل االفريقي والصحراء الكبرى: شاكر ظريف،90
158.   

 ".السياسة الفرنسية في افريقيا جنوب الصحراء،" رأفتإجالل  91 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220197&eid=  
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سنتطرق و  اقاماتها للعديد من القواعد العسكرية ناهيك عن العدد الكبير من جنودها في المنطقة،تبرر 
  بالتفصيل في الفصل الثاني. الى المقاربة العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل

  : ثقافيةب/االليات ال

الدولي،  النسقتتباين بتغير معطيات ومجريات سلوكات خارجية على انه" يعرف النظام الدولي     

ونه واحد كعلى نشر منظومتها الثقافية واأليديولوجية وهذا لتزايد أهمية المتغير الثقافي  والتي تقوم

ل ترغب كذريعة التواجد ثقافيا وفكريا في دو التي أصبحت ُجل الدول تستعمله و  "من األدوات السياسية
  تحواذ عليها عسكريا وقهريا.في االستحواذ عليها بطرق ناعمة بعدما فشلت/تراجعت في االس

وعليه استغلت فرنسا البعد الثقافي لترويجه في مستعمراتها السابقة ومنهم دول الساحل فالبعد  
مركز ثقافي  130فمثال يوجد  ،في اجندة السياسة الخارجية الفرنسية تجاه المنطقة حاضراالثقافي ظل 

،فاللغة الفرنسية مثال تعد عامل 92قةطالب من مختلف دول المنط 458000فرنسي يدرس أزيد من 
دولة  20أساسي في تطور العالقات االفريقية الفرنسية اين يصل عدد المتحدثين باللغة الفرنسية الى 

 فاالتحاد و محافظ على نفوذها،اين تعتبر هذه األخيرة خزانا لغويا ترتكز عليه الثقافة الفرنسية 
االوروبي برز كقوة معيارية تحاول الدفاع عن المنظومة الفكرية الثقافية األوروبية في ظل التشابك 
المعقد لسير العالقات الدولية خوفا من انصهار هذه الهوية مقابل الهويات الغربية األخرى و حتى 

  العربية.
ؤتمر ممن خالل  ندفرانسوا هوال  القاهفقد صرح الرئيس الفرنسي الحالي من خالل خطاب    

ية تحليل الرؤية الفرنس توضيح و دبلوماسي فرنسي عبر العالم إلى 200السفراء السنوي مع حوالي 
وٕاعادة النظر في العالقات مع البلدان التي شهدت في التعاطي مع الملف السوري و النووي اإليراني، 

دد موجهة إليها، وفي هذا الصالتوقف عند محاور السياسة الفرنسية ال الحراك الشعبي مع ضرورة
كفوني، تتعلق بالتحدي اللغوي أو بعبارة أدق التحدي الفرننقاط عديدة أهمها: على  التركيز تحاول فرنسا

فقد تم رفع اللغة الفرنسية إلى مستوى جعلها أحد محددات السياسية الخارجية الفرنسية، بل وقع 
اللسان الفرنسي فقط، وٕانما تعني الثقافة والقيم التحديد الدقيق لمفهوم اللغة وكونها ال تعني 

  .للعالم فرنسا ورؤية
 تايم""لة كتبها لمجلة مقا بعد نشرموجة من الغضب  "موريسون "الفرنسي الكاتب أثارقد و  

شكل رديء هذه جري تصديرها بي ذكر بالفعل أن الثقافة الفرنسية "وفاة الثقافة الفرنسية" تحت عنوان
فالثقافة  ينية،الصوالكونفوشيوسية مقابل الثقافات العالمية األخرى مثل الليبرالية االمريكية  ماأليا

ثقافية االتحاد األوروبي لحماية الهوية ال إطاركمتغير مستقل أصبح يعتمد عليها من قبل فرنسا في 
من %1.5لثقافة ص ليتخصيتم الدور الثقافي الكبير الذي تلعبه (ف .االوربية في ان واحد-الفرنسية

                                                
  92ظريف، مرجع سابق، 159.
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درع واٍق يضمن لها التواجد واالنتشار في دول العالم خاصة ودول الساحل الميزانية الوطنية) يؤمن لها 
   .ةنيخاصة خصوصا منها الدول الفرنكوفو 

اسها الغربية و على ر  عنصر هام من عناصر السياسة الخارجية للدول الثقافةشكلت وعليه     
للغة والدين المشتركة مثل ا بالعاداتباعتبارها كيانات تعبر عن شخصية المجتمع ووجوده تتحدد  فرنسا

واضح أثير المتغيرات من توما تتركه هذه  ،شكل التعبير االيديولوجي تأخذوالتاريخ والعادات والتي قد 
للدولة في صياغة قراراتها المنظمة لعالقاتها مع الدول االخرى التي أخذت تتفاعل لخارجي على السلوك ا

تشابك تيرة و ما نتج عنه زيادة في حسب نوعية المصلحة ب حلقات صراعية/تعاونيةفيما بينها في إطار 
  .و تقاطعها مع دول أخرىالمصالح 

لمصالح عموما وٕانما ا دولإلى الصراع والصدام بين الالتمايز الثقافي ال يؤدي بالضرورة لكن      
لصراع برر لمتي تقوم باستخدام الثقافات كللدول هي ال لقوميةا واالستراتيجيةالسياسية واالقتصادية 

منهج التعايش السلمي ال يعني إلغاء مبدأ التدافع والصراع فوتغطية األطماع التوسعية واالستعمارية، 
العنيفة إلى أساليب سلمية تحترم الحوار والرأي العام  االدواتأساليب الصراع من  وٕانما يعني استبدال

مؤسسات الدبلوماسية العمل واضحة لسير  استراتيجية لن يتم إال من خالل بناء وهذا االمر
ة حتمية الستيعاب قرارات السياسة الخارجية للدولة وتطبيقها بشكل فاعل ومؤثر باعتبارها ضرور ؛93الثقافية

مع التأكيد أن االنغالق على الثقافات األخرى ليس بالحل و انما التعايش الثقافي والحضاري هو الحل 
  .صامويل هانتغتونحسب 

ها فيما بعد ل والءففرنسا تسعى جاهدة للتواجد ثقافيا وفكريا في دول الساحل حتى تضمن ال    
ة من ين أصبحت هذه األخير ؛ أكأحد األساليب التي يسعى االتحاد األوروبي لترويجها من قيم ومعايير

التي تستند اليها الدول األوروبية في إطار الوحدة األوروبية للتأثير على الدول األخرى بعيدا  ماتأهم القو 
  .ل التدخل في مالياستدعت الضرورة مث عن األساليب القهرية التي ال ننفي استخدامها متى

ساحل بصفة أدق البصفة عامة و  تحول مفصلي في إفريقياعرفت الفرنسية فالسياسة الخارجية  
 بما في ذلك المعارضة ومكونات ةالسياسي اللعبةالتوجه نحو انفتاح أكبر على مكونات من خالل 

المجتمع المدني، مما يعني وجود إرادة لتوسيع النفوذ الفرنسي في إفريقيا وخلق محاور جديدة تابعة 
با لنشر ، بل القارة اإلفريقية برمتها حقال خصالساحلوتعتبر منطقة  للدائرة الفرنسية في هذه القارة

  .94الثقافة والقيم الفرنسية
  صادية:ج/اآلليات االقت

                                                
 ."ةالدبلوماسية الثقافية ودورها في تعزيز قرار السياسة الخارجي ،"محمد فاضل نعمة93

http://www.siironline.org/alabwab/diplomacy-center/043.html   

   http://www.maghress.com/attajdid/100964  . أولويات السياسة الخارجية الفرنسية واولويتنا بالل التيلد،"94
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قافية ثتعتبر قارة افريقيا بوابة فرنسا نحو العالم النامي، اين ترتبط بالمنطقة بسياسات امنية  
اين  دة الفرنسيةجناقتصادية بالدرجة األولى، حيث تحظى منطقة الساحل بأهمية خاصة ضمن االو 

من ثروات  تحويهعالقات تاريخية استعمارية ناهيك عن أهميتها االقتصادية لما تربطها بالمنطقة 
فأوروبا عموما وفرنسا خصوصا تعد أكبر شريك تجاري واقتصادي للدول االفريقية والتي  ومواد أولية.

د أن جل اقتصادات اقتصاديًا، نجفاألوروبية -تعتبر بدورها السوق الكبيرة للمنتوجات و السلع الفرنسية
خر ية وما قبل االنطالق، وبعضها اآلبلدان منطقة الساحل والصحراء تنتمي إلى المرحلتين التقليد

، أي أن 95يدخل ضمن مرحلة االنطالق، وتتسم كل هذه المراحل بما يسمى "الضغط نحو الخارج"
تغلت الدول  وعليه اس سياسة إقليمية عدوانية اقتصادي ألنها تتبع ستقرارا ال تعرفالنخب الحاكمة 

فالدول األوربية اتجهت الي تعزيز الشراكة األوروبية بدول جنوب المتوسط،  األوروبية/فرنسا الوضع
ية خصوصا المتوسطالذي يركز على دعم التحول االقتصادي في دول المنطقة  ∗وأطلقت برنامج "ميدا"

ه اذ يعتبر هذ وتعزيز ودعم الميزان االجتماعي االقتصاديعلى غرار الجزائر، تونس، المغرب 
المالية في يد االتحاد األوروبي من أجل إنجاح الشراكة مع دول المتوسط  المبادراتم البرنامج من أه

، وتعزيز العمليات اإلقليمية وعمليات عبر الحدود التي تستهدف زيادة بن فيه دول شمال افريقيا
  .التبادل على المستوى اإلقليمي

باعتباره محور المنطقة  2008اكتوبر  22كما أطلقت فرنسا مشروع االتحاد من أجل المتوسط  
مستغلة بذلك الثغرات الوحدوية بين دول المنطقة للحيلولة دون قيام واليات متحدة  أفريقية-األورو

.       وبيحدث مع االتحاد األور  صادي مثل ماتواالقرجة األولى على التبادل التجاري افريقية تقوم بالد
تفراد بثروات لالس الضاغطةعليه تسعى الستعمال كافة اوراقها لتالي تخرج فرنسا فارغة اليدين و با

النقطة  لتنفيذ شراكات أجنبية في المنطقة، داعيا بشأن هذهالمنطقة، فالملف التوارقي استعملته فرنسا 
وظفت إسرائيل لتنفيذ سياستها في الساحل  فرنسا  إلى حل هذه المشكلة بدل توظيفها، مؤكدا بأن

  .96اإلفريقي، موضحا بأن باريس تنفذ هذه السياسة عبر الدول الوظيفية

                                                
". معضلة االمن في الساحل والصحراء: األسباب والمواجهة" عصام عبد الشافعي 95
 /users/ForeignPolicy/posts/582442http://kenanaonline.com  

اجمالي االعتمادات المالية  ) جاء في شكل قروض قدرت ميزانيتها1999-1995: االولى(مراحل 3*مًر برنامج ميدا عبر 
، 6888، اما المرحلة الثالثة قدرت بـ3831ت بـ ) قدرت5200-2000الثانية(و   لتدعيم مجال االستثمار. 3059 ـب للبرنامج
أوروبا والمغرب العربي: التجسيد الفعلي لهذه المبادرة يتنافى مع المبالغ التي ُرصدت لها. للمزيد انظر: طارق رداف،" غير ان 

.09"، بين دور الشريك والمنطقة الحاجزة  
 

". ندوة سياسات الدول الكبرى في الساحل، "محمد الصالح96
10:30. 27370http://www.djazairess.com/elmassa/  
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  :97 تعتمد العالقات االقتصادية الفرنسية مع الدول األفريقية على أسس أربعة رئيسية

مرة لضمان سير مستالتجارة البينية بين فرنسا وغالبية دول غرب ووسط القارة وتبذل فرنسا محاوالت  �
فونية، بعض الدول الفرنكو  فيالعالقات وضمان بقاء مركزها متميزا فيها وبالفعل مازالت فرنسا، 

 .المستورد األول لمواد الخام والمصدر األول للسلع المصنعة
في أفريقيا، فمازالت رؤوس األموال الفرنسية من أهم االستثمارات األجنبية في  االستثمارات الفرنسية  �

كثير من الدول الفرنكوفونية، ونخص بالذكر كوت ديفوار والجابون ونذكر أيضا اشتراك الخبرة 
والتكنولوجيا واألموال الفرنسية في إقامة مشروعين ذوي أهمية اقتصادية حيوية بالنسبة للسنغال 

  يا.وموريتان
منطقة الفرنك الفرنسي، ترتبط ستة عشر دولة من غرب ووسط أفريقيا بمنطقة الفرنك الفرنسي مما  �

 يتيح لتسعين مليون مواطن أفريقي التعامل بالعملة الفرنسية.
بين  ادياالقتصوسط وغرب أفريقيا، إذا كانت سياسة التعاون  فيالمنظمات االقتصادية اإلقليمية  �

فقات طائلة لذا نفس الوقت تكلفها ن في فهيفرنسا والدول األفريقية تخدم مصلحة فرنسا االقتصادية، 
ضمت دول السبعينات والثمانينات و  فيتشكلت  التيرحبت فرنسا بالمنظمات اإلقليمية االقتصادية 

             .غرب ووسط أفريقيا
مة االقتصادي في القارة من خالل سياستها القائ وعليه تمكنت فرنسا من تعزيز وتدعيم وجودها  

األول للسلع المصنعة في بعض الدول المستورد والمستثمر  فمازالتعلى التجارة البينية 
الفرنكوفونية(كوديفوار والغابون)،كما تقوم هذه األخيرة بتقديم جملة من المساعدات و البرامج التنموية 

لداخلية تح وتطوير األسواق افوكذلك  السياسية(معايير الحكم الراشد أولها)مقابل مجموعة من الشروط 
األجنبي، فمجمل االستثمارات بحجم موجهة للغابون الكاميرون الكوت حتى تكون باب لالستثمار 

و .98ديفوار الكونغو و خارج منطقة الفرنك الفرنسي منصب على مجال المحروقات في انغوال ونيجيريا
طة االقتصادية التي انتهجتها فرنسا مع دول الساحل انما هي تكملة لسياستها االستعمارية بالتالي فالخ

مستغلة بذلك التبعية التي عملت  ،99التي تهدف باألساس الى ازالة الشخصية االفريقية وتشويهها
 جاهدة على غرسها في دول المنطقة من قيم وأفكار  وحتى اللغة اذ تعتبر كلغة رسمية في العديد

  من دول هذه المنطقة.

                                                
  مرجع سابق. ".السياسة الفرنسية في افريقيا جنوب الصحراء" ،رأفت 97 

98 Jean François Bayart,” France-Afrique : La fin du pacte colonial ", Politique Africaine, N° 39, 47-
53. 

  99المخادمي،"التحول الديمقراطي في القارة االفريقية"، مرجع سابق، 64.
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جاء في إطار االتحاد ودول الساحل فرنسا -ةفالتعاون االقتصادي بين الدول األوروبي    
التي جاء ضمن هذه األخيرة عدة اتفاقيات كانت بمثابة الجسر و  لومياتفاقية  إطاراألوروبي في 

تجديد االتفاقية  قد حرصت الدول األوروبية على) و 2000-1995دولة افريقية( 60ين التجاري ب
االتفاقية هي باألساس تقوم على فهذه  ،2000" في جانفي اتفاقية كوتونو"  ـبمجرد انتهائها سميت ب

  .100مبدا التنمية واالعانة المالية

ياسة هي سياسة التفرقة كما هي الس ،الذكية التي استعملتها فرنسا تجاه القارة السياسيةغير أن 
سياستها  من خالل المبدأمع الدول الشريكة كل على ِحدا تعاملت بنفس  األوروبية للجوار أين تتعامل

  .االقتصادية

ت فهي أقرت بسياسة متوسطية عرف ،موجهة لدول الصحراء والساحل لومي اتفاقيةفاذا كانت  
 1995برشلونة التي تعود جذورها لمسار " تخص دول شمال افريقيا و متوسطية-" الشراكة االورب 

جديد لبناء عالقات االتحاد األوروبي مع دول جنوب المتوسط بما فيها دول شمال  إطاريعتبر  يالذو 
مية تحقيق لى أهركز فيه المجال االقتصادي ع أمنية وسياسيةريقيا يقوم على شراكة اقتصادية و اف

  .2010101ٕاقامة منطقة حرة سنة تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ومستدامة و 

لمشروع  2017و 2012مليون أورو ما بين  41مبلغ بمنح الصندوق األوربي للتنمية  كما قام  
الدفاع واألمن للمجموعة االقتصادية لدول إفريقيا الغربية بغرض دعم قدرات المؤسسات، أما برنامج 
مكافحة تجارة المخدرات والجريمة في هذه المجموعة االقتصادية فقد تدعم بغالف مالي إضافي قدر 

  .102مليون أورو من قبل الصندوق األوربي للتنمية.19 7

الساحل بل مع القارة االفريقية ككل هو إبقاء  منطقةمع يالحظ على السياسة االقتصادية  فما    
ون سواها بالرغم من داألوروبي -وتوثيق االقتصاد االفريقي بالفرنسيالمنتوجات الفرنسية القارة رهينة 

بضائعها  تصرف فيهاستهالكية فقط اذ تعتبرها فرنسا سوق  ؛هناك تنافس دولي اقتصاديوجود 
  .وسلعها المتنوعة

  يات الدبلوماسية:د/األل

، فقد كانت 53سفارة من أصل  45تقيم فرنسا عالقات مع أغلبية دول افريقيا حيث تملك    
هوم التقليدي المفجل سياساتها قائمة على الحوار والتعاون والدبلوماسية الوقائية خصوصا بعد تراجع 

نشر قيم و  الذي لم يعد يقتصر على القوة العسكرية وهذا كله لتامين مصالحها في المنطقة لألمن

                                                
  100---،"النزاعات في القارة االفريقية"،ط1( مصر: دار الفجر للنشر واالتوزيع بالقاهرة،2005 )، 275..

   261.-262مرجع سابق،  ،التحول الديمقراطي في القارة االفريقية"،"المخادمي101
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عملت على حل بعض النزاعات االفريقية والضغط على مجلس والحكم الراشد و  والديمقراطيةالحريات 
اسة ترتكز السيف .مثل ما حدث في حالة الزائير االمن الدولي الستصدار بعض األوامر/القرارات

 قرون، وعلى بعض المبادئ األساسية: حق الخارجية الفرنسية على تقليد ديبلوماسي قائم منذ عدة
والمبادئ الديمقراطية، واحترام دولة القانون  الشعوب في تقرير مصيرها، واحترام حقوق اإلنسان

رصت فرنسا على الحفاظ على استقاللها الوطني دون أن ح والتعاون بين األمم. وفي هذا اإلطار،
  .103يمن التضامن اإلقليمي والدول تكف عن العمل على تنمية أشكال

في تعاملها مع النزاعات االفريقية مثل احتضانها  ∗انتهجت الخارجية الفرنسية دبلوماسية القمم 
نجحت من خاللها من اشراك عدد كبير من رؤساء الدول  1996االفريقية عام -الفرنسية 20للقمة الـ 
أوروبية في بروكسل بعد سابقتها التي كانت في مصر -قمة افريقية 2014أقامت في  كما.∗االفريقية

 تعفاء الدول االفريقية من ديونها، غير ان القمة األخيرة كانو التي كان الهدف منها ا 2000سنة 
االفريقية: االستثمار من اجل -"القمة األوروبيةنجاحا من سابقتها حيث كان موضوعها  اكثر

سعيا منهم   80اين شارك فيها ما يقارب الـ  م"الشعوب االفريقية وازدهارها والسالم في اوطانه
هيك عن ناافريقية المتضررة من الالاستقرار األمني في منطقة الساحل -لتنشيط الشراكة األورو

في و   التنافس المتزايد في المنطقة اين ظهرت فواعل لها أطماع في المنطقة و على راسها الصين
ي العزيز و الذي يشغل منصب رئيس االتحاد االفريقتصريح قدمة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد 

من االمن قبل التنمية الن االالدولية ال تنمية دون أمن حيث قال:"  يورونيوزفي نفس الوقت لقناة 
الركيزة األساسية فال يمكن االستثمار في منطقة غير امنة و قد مرت على منطقة الساحل مشاكل 

  ".104ط بل لعدة سنواتفق ألشهركثيرة سببها الالمن و ليس 
 ريبليز كومباو ضمنت اجالء  هوالند؛ وعن تدخلها في ساحل العاج يصرح الرئيس الفرنسي   

امت ق لضمان انتقال السلطة في بوركينافاسو،"" و عبر عن هذا االمر بقوله: "بـ"األساليب المناسبة
                                                

". هيثم مناع،" هل في السياسة الخارجية هناك ثوابت ومتغيرات 103
 http://www.haythammanna.net/articles%20arabic/albadil1.htm  

يقصد بها المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بينهم لمناقشة بعض القضايا الدولية أو العالقات بين الدول المشتركة  ∗
وهذا النوع من النشاط الدبلوماسي يعكس مدى .القمة. لقد شاع في السنوات األخيرة هذا النمط من الدبلوماسيةفي لقاء 

لقد جاءت فكرة لقاءات القمة .التطور في أهمية العالقات فيما بين الدول واهتمام حكومات دول العالم في البعد الدولي
ول حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صالحيات واسعة سيساعد كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بين الد

   على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى قرارات هامة.

  الجزائر.استثناء السودان ليبيا الصومال و ب ∗ 
. اكبر قمة أوروبية افريقية تنعقد في بروكسل في الثاني و الثالث من نيساان ابريل" 2014 104
-eu-dominates-republic-african-central-torn-http://arabic.euronews.com/2014/04/02/war
 summit/-africa  
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الرئيس كومباوري الى ساحل العاج و ضمننا أمر نقله مع توفير ل  إلجالءفرنسا ما في وسعها 
و ردد على كل من انتقد التدخل الفرنسي حل المشكلة بــ" عن فرنسا ساعدت في  األدوات اللزمة"

" غير إجالئهب بأنفسناعملية غالء بليز كومباوري دون أي اضرار، ودون تدخل بنفسها إذ لم نقم نحن 
من القوات  ربما-طائرة هيليكوبتر فرنسيةنشر في مقالة حو ل الموضوع بان: " أفريكجون أن موقع 

  .105أرسلت على عين المكان" -الخاصة المتواجدة في اوغادوغو
وجود  ، علىرينو جيراردقد أكد الصحفي الفرنسي والمختص في شئون الشرق األوسط و     

، 2015ها كثيرا خالل العام الجديد عندخمسة ملفات أساسية ينبغي للدبلوماسية الفرنسية التوقف 
أهم تلك الملفات هي قضية اإلرهاب في الساحل فقد  معالجتها بطريقة دبلوماسية فضال عن محاولة

ضرورة إستمرار العمل المشترك بين فرنسا والواليات المتحدة األمريكية في ملف  نشر قائال:"
خطر الجماعات الجهادية وتحقيق االستقرار  مشيرا إلى أهمية التعاون المشترك لمواجهة اإلرهاب،

عتمد الدبلوماسي األجنبي الم السلك، واثناء اجتماعه أمام السفراء الفرنسيين و 106في منطقة الساحل
مبادئ ترٍمي السياسة الخارجية الفرنسية  ثالثمؤكدا عن هوالند خطابة  فرانسوا لدى باريس القى

 ةالدبلوماسيمبادئ يتمثل مبدؤها األول أساسا في إقرار  3لتحقيقها و ال يمكن التخلي عنها تتمثل في 
فرنسا الدائم على الحفاظ على االمن والسلم في جميع  "حرص بقوله: كحل عن التدخالت العسكرية

ل جميع النزاعات، ففرنسا تبذل كل جهودها لحل المشاكل انحاء العالم و تشجيع الحوار كوسيلة لح
  .107.."السياسية ووقف النزاعات بالحوار

ع باالقتصاد فمادامت الدولة تتمت أكبربالتالي فالدبلوماسية الفرنسية يقع عليها عاتق مسؤولية و      
ذه العوامل هتأثير في النظام الدولي وجب عليه التمتع بفن إدارة ستراتيجي الهام و اال القوة والموقعو 

ا ما تحاول وهذ ؛وحسن استغاللها بصورة تجعل من الدولة قادرة على تحقيق مصالحها ورصد أهدافها
ى و فرنسا القيام به من خالل لجوئها للدبلوماسية الوقائية بصفة أخص حتى تترك انطباع لدى باقي الق

  امكانياتها في نفس الوقت.و  األخرى بمكانتها

  

                                                
105 Maxime Bourdier ," Burkina Faso: comment la France a-t-elle aidé Blaise Compaoré à fuir en Côte 

d'Ivoire http://www.huffingtonpost.fr/2014/11/04/burkina-faso-france-blaise-compaore-evacuation-cote-
ivoire_n_6100132.html?utm_hp_ref=france" . 
 

  /http://www.dotmsr.com/details ". 2015التحديات الخمسة للدبلوماسية الفرنسيةرينو جيرارد،"  106
". فرانسوا هوالند يشرح الخطوط العريضة للسياسة الخارجية الفرنسيةطاهر هاني،" 107

 http://www.france24.com/ar/20140117  
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  :ل األولـــــــــــــــة الفصـــــخالص

هديدات تال لمختلف ،يشكل أهم منطقة عبورأصبح الوضع الجيو سياسي لمنطقة الساحل االفريقي    

والتي أصبحت مالذ للعديد من اإلشكاالت األمنية والجرائم اإلرهابية  ،األمنية التي تفرزها المنطقة

لخارجية أولويات السياسة ا ضمنجعل منها من اهم الدوائر الجيوسياسية المصنفة  ام .كنظرية وتطبيق

 منطقة خصوصا والقارة عموما. لكن بعد التطور النوعي والسريعالالفرنسية بعد التهميش الذي شهدته 

ه العولمة والتحوالت التي افرزها النظام الدولي من نهاية الحرب الباردة الى تغير مضامين الذي عرفت

الى تغير طبيعة المصلحة الوطنية جعل من هذه المنطقة محور سياسات تكالب كبريات  ووسائله االمن

فكرة ضمان  أي االنتقال منالدول على راسهم فرنسا التي لم تخفي اهتمامها الصريح والواضح بالمنطقة 

االمن الى فكرة البقاء وفق الطرح الواقعي بغية تحقيق المصلحة القومية في نطاق يسمح بنشر المنظومة 

الثقافية الفرنسية القائمة على حقوق االنسان ونشر الديمقراطية في اطار االعتماد المتبادل بين مختلف 

المنطقة نفعية اكثر منها إصالحية  ما يجعل من السياسة الخارجية الفرنسية فيو  وحدات المنطقة 

التاريخي  و االرتباطالوطنية اذا ما اعتبرنا ان االمن و المصلحة  ةبعيدا عن السياسة اإلقليمية األوروبي

  من اهم محدداتها الخارجية.
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استراتیجیة لمنطقة الساحل -األهمیة الجیو: المبحث األول
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خالصة الفصل الثاني
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 اهنة؛في االلفية الر زائدة تعرف السياسة الفرنسية الخارجية تجاه منطقة الساحل حركية   
ه( معظم دول ذي عرفتحراك الشعبي الالتغيرات التي عرفتها القارة االفريقية ككل من خصوصا بعد 

من  يرالكثمحط أطماع ما جعل من الخريطة السياسة للمنطقة وانقالبات على الحكم ) شمال افريقيا
غتنام الفرصة ال امكافحة اإلرهاب، اين كانت فرنسا السَباقة كعادتهو  القوى الفاعلة باسم الديمقراطية

عتبرنا ان المنطقة تشكل موروث استعماري  ما إذافي المنطقة خصوصا واحتضان الوضع الشائك 
بحت التي أصمن جهة وانها بمثابة منطقة عبور لمختلف التهديدات األمنية  وجب المحافظة عليه

  .الشغل الشاغل الذي يتصدر اجندة السياسة الخارجية الفرنسية

ن طريق ايتها عبقاء الدول االفريقية تحت ر تسعى إلفقد سعت فرنسا منذ القدم وما زالت      
االتحاد األوروبي غير انها كثيرا ماصطدمت  إطاربصورة فردية او تحت مبادرات طرح عًدة مشاريع و 

سواء تعلق بطبيعة النظم السياسية السائدة او وجود مبادرات  ارادتهامن  ت ثَبطتبعراقيل وصعوبا
  دولية أخرى.

  منطقة الساحل لاستراتيجية -المبحث األول: األهمية الجيو

حراكا ألخيرة ا االلفيةالتي أصبحت تشهد في  فضاءاتعتبر منطقة الساحل االفريقي من أهم الت        
مام هذا الواقع أ، و  التهديدات األمنية التي عرفت انتشارا واسعا في الوقت الراهنبسب سياسيا دوليا 

الفواعل الدولية وهذه األهمية  اهتمامالتي تثير  أحد المجاالت الجيوسياسية أصبح الساحل يشكل
القوى اإلقليمية والدولية وما نقطة تقاطع بين مصالح شكل  ترسم تكتسبها من ما تحويه من تفاعالت

المحركة لعجلة  القائم على اكتساب المزيد من الثروات و الموارد مقومات التنافس الدولي حويه منت

  .االقتصاد، ما جعل من فرنسا ُتعجل وُتكًثف من سياساتها في هذه المنطقة نظرا ألهميتها االستراتيجية

  دراسة جيوسياسية لمنطقة الساحلالمطلب األول: 

الدراسات و  اهمينمسة وحتى بعض اليمهتمين بعلم الجغرافيا السياسالاختلف العديد من الباحثين و 
 دول الساحل االفريقي لتعدد المعايير المعتمدة في تحديدالجغرافي ل اإلطارتحديد لالمقدمة االكاديمية 

عتمدنا على العامل الجغرافي في تحديد دل الساحل االفريقي لقلنا بانه  فاذا ما .وتصنيف تلك الدول
ل المناطق الصحراوية إلفريقيا، وباعتماد العامل االجتماعي/االثني القبلي فان منطقة الساحل يشمل ك

  عبر مواطن انتشار القبائل المستوطنة للصحراء الكبرى وان خرج نطاقها عن المنطقة الجغرافية. تمتد

دول ا اة السياسية لدول المنطقة خصوصبلية بالسلب على الحيقفالعامل االجتماعي القائم على ال
ن معظم القبائل ابيلة مقابل الوالء الوطني خاصة و الساحل االفريقي، بسبب تغلب اإلحساس بالوالء للق
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على تماسك الشعور  أثر ماسونغاي، البولس، الكانوري، ، ال∗لها امتدادات عبر وطنية كقبائل التوارق
ال تعداد طبيعة اجمإباختصار يمكن و  .1الوطني مقابل القبيلةالوطني ما أدى لضعف الدولة  باالنتماء

المشاكل الناجمة عن المعيار االجتماعي/االثني القبلي الذي انعكس سلبا على دول منطقة الساحل 
  :2فيمايلي

    عل من هذه ما ج تَغِذي الصراعات التاريخية التقليدية على التنوع االثني والديني واللغوي �
 لة بغية بسط السيطرة/التحكم في مختلف القبائل المستوطنة في المنطقة.الصراعات متواص

البيئة الصحراوية الشبه جافة ما صعب من إمكانية العيش الفتقار المنطقة على مختلف  �
 أفضلمنابع المياه لضمان كثير من األحيان الحتكار مصادر و أدى في ال  مقومات العيش ما 

 للحياة.
ما و عدم وجود عدالة في توزيع الثروات نظرا الستناد الدولة على مبدا االنتماء القبلي  �
 ضعف اليات مكافحته.من مظاهر تفشي الفساد و    صاحبه
فهي تمتد  فالساحل االفريقي يشكل المنطقة الفاصلة بين شمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء،   

ي، نيجر، مالاألطلسي غربا شاملة كل من: السودان، التشاد، المن البحر األحمر شرقا الى المحيط 
ة لتشمل ياقتصادية تتوسع المنطقة الساحل-واالعتبارات الجيو لألهمية ونظراموريتانيا، السنغال؛ 

من أصل عربي؛ فهي تعني  الساحل"فكلمة " .3حتى جزر الراس األخضربوركينافاسو، نيجيريا و 
جنوبي لبلدان المغرب العربي. فمنطقة الساحل الفرعية هو قطاع من يعتبر كمعبر ، و ""الشاطئ

"الراس ين يمتد هذا المجال من أ األراضي التي تقع على هامش الصحراء المتطرفة الحدود
 50.000.000ويبلغ عدد سكانها أكثر من  2مليون كم  5.4وتغطي مساحتها  األخضر/تشاد"

 لشمال القاحلة والغابات االستوائية الخصبة التي تمتد علىنسمة. فالساحل هو منطقة انتقالية بين ا
لجفاف في منطقة للمكافحة الدول لجزء من اللجنة الدائمة  وبلدان الساحل طول ساحل البحر. 

                                                
أخرى "توارق"، وبالبحث في أصل الكلمة، تشير المراجع تشيع كتابة االسم "طوارق" في عدد من الدول العربية، وُيكتب في  ∗

إلى أنها التسمية التي أطلقها العرب على شعب أمازيغ الصحراء الكبرى من دون أن تحّدد هذه المراجع مصدر التسمية بصورٍة 
باللغة  -ن أو التاركون أي المتروكو  -قطعّية، إذ هناك روايتان منتشرتان؛ إحداهما تقول إّن التسمية تحريف لعبارة "توارك" 

العربية، والثانية تشير إلى ارتباط التسمية بمدينة "تارقة" (تعني باللغة األمازيغية: الساقية) في منطقة "فّزان" في جنوب ليبيا 
كّلمون يتوارق" يسّمون أنفسهم "َكْل تاماشاك" (أو "من توارق ينحدرون منها.. ويجدر هنا أن نذكر أّن "التالتي ُيعتقد أّن ال

   وارقي السم لغة "تمازيغت" أي األمازيغية).ت"تماشاك" وهي النطق ال

  1منصوري، "الساحل االفريقي وبناء االمن الوطني في الجزائر"، مرجع سابق ،05.
  2 المرجع السابق، 06.

  ar.com/ar2/?p=3000-http://politics   ".   منطق االمننة في ساحل االزماتامحند برقوق،"  3 
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: بوركينا فاسو، الرأس األخضر، غامبيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا، النيجر، هيو  الساحل
  .4السنغال

كما ُيعرف الساحل بانه الخط الفاصل بين إفريقيا الشمالية وٕافريقيا جنوب الصحراء وبعبارة          
أخرى هو الشريط الفاصل بين المغرب العربي وبالد السودان. فمنطقة الساحل معبر تجاري تاريخي 

ئه اتقليدي بين منطقة غرب أفريقيا من جهة، والبحر األبيض المتوسط من جهة أخرى. ومن أسم
   .5وارق والعرب والسونراي والفالنتال من " وهي بالد يقطنها غالبيةبالد السيبةالمشهورة "

فمنطقة الساحل اذن تعتبر منطقة تقاطع الحضارات والثقافات واللغات مما أهلها لتكون فضاء     
ها تدفع جعلللنزاعات االثنية/العرقية ما أدى لبروز العديد من التناقضات والصراعات والحروب ما 

ثمن هذا الموقع؛ ويرجع ذلك إلى مزيج معقد من األسباب والدوافع يتمثل أبرزها في اإلرث االستعماري، 
وأزمة الهوية واالندماج الوطني، والكوارث الطبيعية، والثروات الهائلة التي ترقد في باطن أرضها، 

ضاء الفاصل الفالقديمة بانه:"  ويعرف الساحل االفريقي في النصوص العربية والتدخالت األجنبية.
بالد السودان"؛ ومن هذا المنطلق يعتبر معبر بين افريقيا الشمالية المطلة على بين بالد المغرب و 

  .6المتوسط وافريقيا السوداء جنوب الصحراء

  :7ما يليومن التعاريف العديدة التي قدمت لتعريف دول الساحل  

  التعريف اللغوي: أ/

   .، شاطئ الصحراءريف الشاطئ ،تعني الشاطئ

  :التعريف الجغرافي /ب

اء ة الوسطية الواقعة بين الصحر من الناحية الجغرافية البحة فإنها أي دول الساحل تميز المنطق
ر معتدلة ر فيها ليست وفيرة وغيمطااأل ،لك الساحل منطقة ايكولوجيةذٕافريقيا االستوائية ليشكل بو 
  تبعه موسم جاف يدوم أشهر طويلة.تتساقط خالل موسم رطب وحين يو 

                                                
4 http://legeoasis.blogspot.com/2007/10/blog-post_24.html 

ندوة نظمها المركز الموريتاني للدراسات  ،منطقة الساحل: الواقع و المآالت"االمن واالستقرار في محمد فال ولد بالل،" 5
2d7c-http://www.dohainstitute.org/release/afe68c3a- ).2012مارس  11والبحوث اإلنسانية في نواكشوط(

 540491fd0f9ad-acab-48cf  
"( د ب ن: تقرير صادر عن مركز الجزيرة سياسي للمغرب العربي والساحل االفريقي-المستقبل الجيو" مهدي تاج، 6

   .02،)2011، للدراسات
       7 المرجع السابق.
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  :/ التعريف الجيوسياسيج

نقاط التشاد: الجنوب الجزائري و  ،مالي، النيجر السودان، يضميستخدم للدولة علي دلك القوس الذي 
كما يقصد بها الحزام الحدودي الذي يحيط بالجزائر من السودان حتى ، األطلنطية في أقصي الغرب

  .السينغال ،بوركينافاسو الرأس األخضر، بيساو، غينيا،هناك من يضيف موريتانيا و 

تد من تم غير انهاعلى اختالف التصنيفات الموضوعة لتحديد وتصنيف منطقة الساحل و   
 طانلألو المحيط األطلسي غربا الى البحر األحمر شرقا؛ أي من مجموع ما يشكله فضاءه العابر 

، النيجر، ، مالي، بوركينافاسوالسنيغالمن دول يمكن تعداد دول الساحل بــ: الجزائر جنوبا، موريتانيا، 
   .8اثيوبيايا، تشاد، السودان، ايريتيريا، و نيجير 

استراتيجي لدول الساحل والغنى الطبيعي للمنطقة جعل منها محط أطماع فرنسية -الجيو فالموقع
واحتضان مختلف حركات االسالم  ميالدن المنطقة أصبحت مكان لأعلى مر التاريخ، من منطلق 

ي سواء معتدلة/متطرفة التي تنشط على طول الشريط االفريقي؛ أي بداية من شمال افريقيا السياس
الى جنوبها و ثم وسطها، اين تعمل فرنسا على احتواء المنطقة امنيا عسكريا واقتصاديا في اطار 

بذلك عن نواياها الحقيقة في العودة الجديدة لفرنسا في القارة ككل، ومن مكافحة اإلرهاب غير معربة 
ناحية أخرى نجد أن المنطقة أصبحت تستحوذ اهتمام العديد من الفاعلين الدوليين سواء التقليديين 

كِثف ما جعل من فرنسا تُ  ثروات المنطقة الطبيعةعلى  حواذمنهم ام تلك القوى الصاعدة بغية االست
  .اتها و سياساتها بالمنطقة حتى تؤكد تواُجدها الشبه دائممن مبادر 

اين تسعى الى تنويع سياساتها وتطويق دول الساحل بمبادراتها، إضافة الى تسهيالتها في منح 
  قروض لها، حتى لتلجا هذه األخيرة لدول أخرى، وبالتالي تتقاسم فرص التواجد مع فرنسا.

  توضيح للموقع الجغرافي لدول الساحلطة التالية الخري) : 02خريطة رقم ( 

  
                                                

  8 لخضاري، مرجع سابق، 04.
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 sahel-in-http://oxfamnewmexico.blogspot.com/2012/07/crisis-:المصدر

new.html-in-live-you-if  

  بين مفهومي الدولة الفاشلة والمناطق الرماديةالمطلب الثاني: منطقة الساحل 

حضي موضوع الدولة باهتمام اكاديمي كبير في مختلف العلوم االجتماعية؛ فالسياسة الخارجية           
واحدة من الفروع المستقلة لعلم السياسة تناولت هذه الظاهرة بعناية كبيرة واسهبت في تعميق األبحاث 

كون الدولة الكيان األول و األخير برغم وجود فواعل أخرى الذي تصدر  والدراسات حول هذا المجال
عنه التفاعالت والسلوكات الرسمية والغير رسمية التي تحدث على مستوى النظام الدولي، وبين 

التي تشهدها العالقات الدولية تجد الدولة الوطنية نفسها امام عدة التعامالت مختلف هذه التجاذبات 
ين تزايد دور ؛ فبتشكل بشكل مباشر تهديدا لكينونة هذه الدولة ووالء االفراد لها متغيرات أصبحت

الفواعل الفوق دولية و تراجع وظائف الدولة التقليدية وجدت هذه األخيرة نفسها تتقاسم أعباء الحفاظ 
 على الوحدة الوطنية خصوصا اذا ما كانت تلك الدولة حديثة االستقالل كما هو حال معظم الدول

  االفريقية.

نظام  "؛ اعتمدتدول ما بعد االستعمارفبعد نهاية فترة االستعمار ظهرت دول عرفت باسم"      
 الحزبالحزب الواحد كواحد من اهم مظاهر وخصوصيات الدول االفريقية غير مدركة بان الدولة 

بعد االستعمار كون االعتماد على نظام حزب واحد  مافيالواحد في فترة االستعمار غير تلك الدولة 
  يع في بقاء نظام تلك الدولة قائم والدليل انتهاء اغلبها بانقالبات عسكرية.ر أدى الى فشل ذ

وقد اعتبر العديد من الباحثين أن الدولة الحديثة في افريقيا لم تظهر اال كنسخة افريقية للنظام            
اين حافظ الدولة االفريقية على مالمح الدولة  يث سلطوية النظام،االستعماري الغربي من ح

االستعمارية من خالل انصافها بكثير من مالمح الفترة االستعمارية سيما سياسات القمع التي حولت 
  .9الدولة الى سلطوية مبنية على شخصنة السلطة

اسي ير في بنية االقتصاد السيتغ فالوضع الذي عايشته وتعايشه دول ما بعد االستعمار من         
العالمي وظهور بوادر نظام دولي جديد وتفشي موجات التحول الديمقراطي أدى لضهور قضايا جديدة 

                                                
"(د ب ن : مركز الوحدة حالة الدولة الفاشلة (نموذج مالي)"ازمة الدولة ما بعد االستعمار في افريقيا:  ،الحافظ النويني 9

   .58- 57)،2012العربية، 
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على سطح الشؤون االفريقية كقضايا حقوق االنسان ودعم الحرية والديمقراطية وضمان حقوق األقليات 
فريقيا، توجه عام لالنتقال الديمقراطي في ا وتبني العديد من الدول االفريقية لنمط سياسي جديد ضمن

وعلى هذا األساس وصف العديد من المالحظين والمهتمين بالقضايا االفريقية المشهد السياسي 
  .10"/االستقالل الثاني" الموجة الثانية للتحرير في افريقيااالفريقي بــ 

فصفة الضعف تتصف بها الدولة ، الوطنية ∗اخر مراحل فشل الدولة الضعفو  يعتبر االنهيار       
العاجزة عن أداء وظائفها مع عدم نظامية هذه الوظائف ما يؤدي لعجز في التسيير داخل هياكل 

امة قة العربية بصفة عفبعد االهتمام المتزايد الذي عرفته شعوب المنطومؤسسات هذه الدولة. 
ل يشكل د من هيبة الدولة باصبح الوعي السياسي لدى بعض األقليات يحاالفريقية بصفة خاصة و 

؛ فهذه األقليات واجهت في فترة ما اختناق سياسي أدى بها الى عنف سياسي تهديدا مباشرا الستمرارها
قد ال يكون أساسا نتيجة ذلك الوعي اذ قد يكون مجرد تلقين من جهات معينة لها مصالح في إيصال 

، فالصراعات االثنية والعرقية 11∗يةالوضع كما هو عليه عن طريق استغالل الدين ألغراض سياس
 والقبلية بين مختلف طبقات المجتمع أساس الصراعات واالنقسامات داخل الدولة الواحدة، وهذا ما

  .12يمثل السمة األساسية في فشل الدولة التي ال تسطيع بناء او حتى المحافظة على تماسك مجتمعها

 تقدم كميات قليلة من السلعالدولة الفاشلة بأنها تلك الدولة التي: " روبرت روتبرغويعرف        
السياسية األساسية والتي توجه لقلة من المجتمع ، هذه الدولة تفقد دورها بشكل تدريجي، ويعمل 
 ،أسياد الحرب و الفواعل غير الحكومية على تعبئة المجموعات وٕاشعال نار الحرب، الدولة الفاشلة"

ذات حكومة هشة لم تعد قادرة على أداء المهام األساسية للدولة القومية في العالم دولة "أو هي 
المعاصر؛ أما السلطات التشريعية إن وجدت فهي فاشلة وتابعة للسلطة التنفيذية القوية، كما ال 
يوجد بها االستقرار، ويغيب الحوار الديمقراطي، المواطنون يعلمون أنهم ال يستطيعون االعتماد 

                                                
والحكم الراشد في افريقيا: دراسة في المداخل النظرية، االليات والعمليات، ومؤشرات قياس  مقراطيةيالد،" رضوان بروسي 10

   .93)، 2009باتنة ،، جامعة الماجستير في العلوم السياسية مذكرة مقدمة لنيلنوعية الحكم"(
  
الدعوة إلى الدولة الثيوقراطية هي األكثر شيوعا وقبوال بين  والمقصود بها الربط المحكم بين الدين والسياسة، بحيث: او األثننة∗

اين  قبلية المختلفة، اين يستغل المتغير االثني لتحويل الصراعات السياسية إلى أخرى نزاعات إثنية /عرقية/ الفئات االجتماعية
  أصبحت هذه النزاعات عامل وحدة سياسية.

  12 النويني، المرجع السابق، 06.
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الحكومة في العالج والضمان االجتماعي. أما بيروقراطية الدولة فقدت إحساسها بمسؤولية  على
       .13"بل على العكس هي تساعد في قهر مواطنيها بعيد،االحتراف منذ عهد 

لسيطرة افبالنظر الى التكوين االجتماعي للدولة في افريقيا لقلنا ان الدولة تضل نمطا من أنماط 
انها تابعة للطبقة االجتماعية المهيمنة و هذا ما يعكس عدم االستقاللية ذلك ان الدولة ث الطبقية حي
ى ها غير قادرة عن خدمة باقي الطبقات االجتماعية األخر ن الناحية المؤسساتية بطريقة تجعلتتشكل  م

اس تفشل ، وعلى هذا األس14إلنهائهو بالتالي في هذه الحالة نعتبر الدولة أداة للصراع الطبقي ال 
ر من اختارت في كثي ألنهاالعديد من الدول في إقامة وفاق بين هذه الطبقات(المهيمنة والمهمشة) 

سياسي للجوء الى العنف اللتلك الدولة و ا باالنتماءاألحيان تهميش جماعات معينة مما افقدها الشعور 
تعمال القوة ن الحاالت السبدل الحوار السياسي للتعبير عن احتياجاتها اين قد يصل بها في كثير م

ضد الدولة؛ عنا تجد الدولة نفسها طرفا من أطرافا النزاع ال حال له وبالتالي تعمل على الميل لجهة 
  موالية لها دون أخرى بغية كسب الشرعية خصوصا اذا ما تعدت أثاره الحدود الوطنية.

حاول توضيحه ل و ذين تحدثوا عن مفهوم عجز الدو ُيعد روبرت جاكسون من األوائل ال  
كها حتى طبيعة السيادة التي تملالدور الذي تمارسه العجز الذي يصيب وظيفة الدولة و  بانه: ذلك

درجة من الكفاءة على المستوى وظائفها لضمان االستقرار و  ءالمخاطر التي قد تعترض اداو 
   .15الداخلي

ين يمثل االعديد من االزمات التي زعزعت استقرار العديد من دولها؛ تشهد فمنطقة الساحل     
تسهل فيها المعامالت الغير مشروعة كتجارة األسلحة والمخدرات والسيارات  منطقة رماديةهذا الفضاء 

، وقد دعا 16 والسجائر والمواد األولية ناهيك عن التجارة بالبشر والتخلص من المخلفات النووية
الى ضرورة تحديد األوجه المتعددة لمفهوم المناطق الرمادية وٕادراك الحاالت  ليتيسيانجيوبو المحامي 

المعقدة التي تنجم عنها واالثار اإلنسانية التي تتسبب على اثرها التي تحدث في فترات سابقة لتستمر 
الوقت الرابط "و بالتالي الفترة الرمادية هي  فترات رماديةالى فترات الحقة،  بل هناك من يطلق عليها 

                                                
13
Robert I. Rotberg," Nation-State Failure: A Recurring Phenomenon?" The NIC 2020 Project , 6 

November 2003, 3. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cia/nic2020/panel2_nov6.pdf 
  14 رضوان بروسي، مرجع سابق، 43.

   .82،بق ا، مرجع سالرهانات"الصحراء االفريقية التحديات و مني الجزائري في منطقة الساحل و البعد األشاكر ظريف،" 15

  16 مهدي تاج،" المستقبل الجيو-سياسي للمغرب العربي والساحل االفريقي"، مرجع سبق ذكره،05.
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بتلك األجزاء من العالم "؛ وتعرف المناطق الرمادية في كثير من األحيان 17"ما بين االزمة وانتهائها

، كما تشهد احداث داخلية ال يوجد لها حل "التي تواجه أزمة بال نهاية او تعرف صراعات كامنة
ي ن هذه األخيرة قد توضع فعلى حد تعبير العديد من السلطات العامة ووسائل االعالم التي ترى ا

غير  نهاألطي النسيان اما الستمراريتها او لعدم كفاءة حلول عالجها كالمساعدات التقليدية الطارئة 
  .18مناسبة

توضح لنا المناطق الرمادية، المناطق المستقرة، المناطق الغير مستقرة في  ):03(خريطة رقم     
  قارة افريقيا

  
pays-les-afrique-en-quot--http://www.aa.com.tr/fr/afrique/316321-: المصدر

interview-quot-esstabl-plus-les-sont-ressources-de-moins-le-avec  

  النزاع في شمال مالي وتداعياته على الجوار اإلقليمي المبحث الثاني: 

عن  لنأعما لبث النظام السياسي القائم و  ي،لما شمال بعد فترة قصيرة من نشوب النزاع في    
سقوطه، اين ٌهزم الجيش المالي على يد المتمردين نتيجة سوء وعدم تجهيز الجيش ما أدى لتحميل 

قيام الحركة االزوادية بإعالن انفصال وما أزم من الوضع " المسؤولية أمادوالرئيس "

                                                
Zones grises, crises durables, conflits oubliés : les défis  , and Laurence Tessier GrunenwaldFrançois  

17

humanitaires, Revue internationale de la Croix-Rouge, 842,2001 , dans ,    

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzhxj.htm   

 18Ibid. 
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ي ونتيجة لعدم التحكم ف الذي تعود جذوره الى حقبة االستعمار، اإلقليم عن العاصمة
  .ني افرز النزاع نتائج على دول الجوارالوضع األم

  السياق التاريخي للنزاع في شمال مالي المطلب األول:

ي ف ،دائمة من سمات الوضع المالي رار وحركات التمرد في الشمال سمةيعّد عدم االستق   
حين تمّيزت األوضاع السياسية بالصراع على السلطة على وقع االنقالبات واألنظمة الديكتاتورية 

، وزادت فترات الجفاف والقحط الممتّدة من حّدته، رابات اجتماعية ووضٍع اقتصادي هشمع اضط
ة لمالي يوظّلت الخريطة االقتصادية واالجتماع إذ تعّد مالي من بين أفقر عشرين دولة في العالم

على مّر عقود االستقالل ترسم خّط فصل افتراضي بين جزأين متمايزين؛ شمال هو األكثر تضرًرا 
أهّم مدنه، وجنوب تقع فيه العاصمة باماكو  كيدالو غاوو تمبوكتومن الجفاف واألقّل تنمية تمّثل 

  وتترّكز فيه األنشطة االقتصادية األساسية في البالد.

اين أقدمت مجموعة من التوارق  1963جذور تاريخية تعود حيثياتها الى زاع المالي نٍ فل     
معتمدة على وسائل كفاح  ،المالية كيدالعلى القيام بحركة تمرد الى غاية  ،والية ادرارمن شمال 

، ومنذ تلك اللحظة عاشت مالي اعمال واحداث عنف خصوصا بشمالها 19بسيطة إضافة الى الجمال
 المسلحة التوارقية. اين يتوزع سكان التوارق على معظم دول الساحل االفريقيتحت قيادة الجماعات 

ور بين اين كان النزاع محصكذلك التشاد الى بوركينافاسو)، من النيجر، مالي الجزائر ليبيا و بداية (
متضمنة على بعض األقليات الترقية ما يؤدي الى النيجر مع امتداد تداعياته لدول الجوار المالي و 

  .20امن اثني بين هذه الجماعاتتض

في نفس ،عدة مراحل تاريخية كانت سببا وراء تغذيته وتوعيته  التوارقيفقد شهد المجتمع   
اسيا في ببساطة العيش اين لعبوا دورا أس األولىفقد امتازت مراحله  الوقت بطريقة سلبية ام إيجابية،

ى اما دورهم في الحياة السياسة فقد اقتصر عل،الحياة االجتماعية لما كان يعرف بـ " السودان الكبير" 
 رغم انقسام المجتمع الى ممالك التي مواصلة ما كان سائدا  في المجتمعات االفريقية من نظام قبلي

                                                
19 bernus, "Etre Touareg au Mali" Politique africaine.27. 
20 Astrirf Meier, "Natural Disartes ? Droughts and Epidemics in precolinial sudanic Africa"The 

medieval History journal,2007, 133.   http://mhj.sagepub.com/content/10/1-2/209.short 
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ير كثير من المناسبات غير انه فشل في اخضاع التوارق والتغي حاول المستعمر الفرنسي اضعافها في
  .21عاما 60التي دامت حوالي الـ  ∗من عاداتهم االجتماعية من خالل مقاومته

 ،رضهأفاعا عن هويته و وعليه عرف التوارق العديد من العمليات المسلحة ضد المستعمر د  
سا ويق محاوالتهم التحررية؛ اال ان فرنمستعمراتها وتط إلضعاف ،خصوصا بعد سعي فرنسا الدائم

استعملت سياسة فرق تُسد من خالل إعطائها حمكا شبه ذاتي للتوارق حتى تكسر وتمتص روحهم 
تم منح الحكم الذاتي كذلك بموجبه  23/1956المعروف بقانون و  23/06/1956الوطنية وذلك يوم 

  .22ةلللنيجر لتعلن دولة مستق

 راعألقليات التوارقية التي لم تموجة التحرر تطأ العديد من الدول االفريقية ذات ا بدأتهنا     
االثنية و  ه العديد من الخالفات الحدوديةما نتج عن ،التي خلفتها فرنسا ،التقسيمات العشوائية للحدود

ول وشعوب د ىنعكس عل العديد من النزاعات االفريقية، ما تأجيجالتي كانت سببا في و  ،وحتى العرقية
الي الداخلية وهو ما شهدته م واالنقساماتما جعل منها عرضة للتدخالت األجنبية  .المنطقة بالسلب

تشهده االن حتى لو خَفت شدة التوتر لكن هذا ال يجعلها اقل عرضة لالنقسام كما حدث مازالت و 
  للسودان.

ول شرذم بين العديد من دالتضة للتشتت و كل هذه التوترات جعلت من قبائل التوارق عر         
فاظ على على الحواتفاق قادة هذه األخيرة  ،، ليبيا، مالي، النيجر، بوركينافاسو)الجزائر( المنطقة

التقسيمات االستعمارية ضاربين بذلك عرض الحائط التركيبة االجتماعية المشوهة ما أدى الى تفُكك 
  طول حدود الدولتين.قبائل التوارق مرة أخرى بين دولتي مالي والنيجر على 

                                                
 2تمبكتو المالية، مقاومة االمنوكال  مقاومة االمنوكال نسبة للشيخ محمد علي انوكا الذي استسلم و اغتيل في مدينة ∗ 

  تحت قيادة فهرون،...  3تحت قيادة شبوك ، مقاومة االمنوكال
21 Abdoulaye carentin ,"comprendre la rébellion touareg retoure sur les accords passé".2007. 
 http://www.temoust.org/spip-php.article3418. 
22 Bernus,"Etre Touareg au MaLI" ,26. 
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للمطالبة باالستقالل اين قام بأول تمرد ضد الحكومة المركزية    "∗هذا االمر دفع بـ " محمد الطاهر 
ة المحلية القضاء على الهويي و " في مالي اين حاول تطبيق النظام الشيوعماديبو كايتا" يرأسهاالتي 

  . 23نه ُقوبل بالقمع وباء بالفشلكل

اين عاودت فكرة االنفصال تعاود التوارق  1999لتبقى األوضاع السياسية على هدوئها الى غاية 
  :24ما يليأسباب هذا التمرد الى  ارجاع ويمكن، والنيجرمن جديد خصوصا توارق مالي 

 فقدهاأفي طاولة المفاوضات او حتى فوق أرضية القتال ما  الترقيغياب هيئة موحدة ممثلة للمجتمع  �
 تها.شرعي
 خرى.األ اإلثنياتخصوصا ضد  لدخولها في جبهات قتال عديدة ارقيةتشتت القوى الت �
  حدود و ال (قضية الفرنسيحرمان التوارق من بعض حقوقهم الجغرافية من قبل المستعمر  �

  حرمانهم من قيام دولة التوارق).
ار في رغبة في استمالة القبائل التارقية لزعزعة االستقر التدخل الليبي في الشؤون الداخلية النيجرية  �

 اين 1997و 1990البالد، اين لعبت ليبيا دورا سياسيا خالل فترات التمرد خصوصا في سنوات 
 .قامت باحتضان التوارق وتجهيز معسكرات التدريب

  موجة الجفاف التي ضربت منطقة الساحل االفريقي. �

وصل الى اتفاق صلح بين الت تمين أ ،2006ي مالي وصوال لتمرد ف حداث التمردأهكذا توالت و     
من و  .مقابل تحقيق المطالب التوارقية اال مطلب االستقالل ،الحكومة المالية برعاية جزائريةالتوارق و 

قيام الدولة مع انشاء عدة برامج تنموية في المناطق التي يقطنها الطوارق  ،برز بنود هذا االتفاقأ
كونها تعاني تهميشا مع اشراك بعض العناصر التابعة للحركة المسلحة المتمردة مع القوات المالية 

وشهدت الفترة التي تلت آخر اتفاقية  .25في الحفاظ على االمن في المناطق التي شهدت اعمال عنف
  .2012جديد في جانفي  استقرارا نسبيا حّتى اندالع تمّرد 2009نوع في عام ن هذا الم

                                                
 

 23روبرت ي روتبيرغ،" الطبيعة الجديدة لفشل الدولة القومية" الثقافة العالمية"،  (مارس2003).
احمد طالب ابصير،" المشكلة األمنية في منطقة الساحل االفريقي"(رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير منشورة، جامعة 

  24الجزائر،2010)،41.
ية " المجلة االفريقدولة مالي بين الديمقراطية وخيارات االنفصال والتدويل او اإلعالن عن دولة الطوارقميالد الحارثي، " 25

  .)2012السياسية(للعلوم 
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بارها بعد اعت ،ن قامت بعض الجماعات المتمردة الى تجديد اعمال العنفأاستمر الوضع الى   
 المدن الماليةلوطنية لتحرير ازواد على عدد من ان االتفاق مجحف في حقها؛ اين قامت الحركة ا

الحركة  ، اين طالبت17/01/2012 طالت حتى الحدود الجزائرية يومد النيجيرية و المتاخمة للحدو 
دولة  قامةإلفي بيان لها بتحرير المناطق من الهيمنة المالية بمعنى انها حركة استقاللية تسعى 

  .26التوارق

ضد  امادو سانوجونقيب لبقيادة ا 2012في مارس وهنا قام الجيش المالي بانقالب عسكري   
ش استيالَئه على السلطة نتيجة سوء إدارته للبالد وعدم التحكم في ياين اعلن الج ،توريالرئيس 

   .وارقييجعله عرضة للهجوم التناهيك عن امتناعه عن تسليح الجيش ما  ،التمرد الحاصل شمال البالد
ال قام بتعليق فريقي مثغير ان االنقالب ٌقوبل بالرفض من قبل المجتمع اإلقليمي والدولي فاالتحاد اال

ير ة االيكواس بتحذعضوية مالي وتجميد ارصدتها بالخارج للضغط على الجيش كما قامت مجموع
  .27ضرورة التراجع و اال ستقوم بفرض عقوبات اقتصادية و دبلوماسيةاالنقالبيين و 

بعد النتائج الكارثية التي افرزها االنقالب، تمكنت قوات التوارق من السيطرة على كبريات و    
 بقيادة ∗االزواد /اقليماستقالل دولة إلعالنالمدن في شمال مالي و تراجع الجيش امامها ما أدى 

دولي لكن هذا االستقالل لم يلقى االعتراف ال،  06/04/2012الحركة الوطنية لتحرير االزواد في 
الدولي في  طبيعة التدخليحدد فيه  2071∗اين تم اصدار قرار من قبل مجلس االمن تحت رقم 

مالي، من جهة أخرى قام مجلس االمن التابع لالتحاد االفريقي برسم خطة لاليكواس بغية التدخل 

                                                
<http://bchaib.net/mas/index.php?option=com content&view=article&id=31%3a-r-

&catid=12%3a2010-12-09-22-56-15&itemid=10>.  
  26 المرجع السابق.

  27 النويني،" ازمة ما بعد االستعمار في افريقيا: حالة الدولة الفاشلة(نموذج مالي)" مرجع سابق ،09.
ُوصفت بانها حركة اعتدالية مقارنة ببقية المجموعات التوارقية  ؛1990تاسست الحركة الشعبية لتحرير االزواد في مالي * 

أدى ذلك لعدة انشقاقات داخل حركتها مثل: الجبهة اإلسالمية العربي لتحرير االزواد،  1991وبعد توقيعها التفاقية تمنراست 
تمر الوطني لتحرير االزواد، الحركة الشعبية "غونداي كوس" لكنها ٌأنِشات ضد التوارق الجبش الثوري لتحرير االزواد، المؤ 

  كونها تتلقى دعم من الجيش المالي.
  قرارات مهمة بشأن الوضع في مالي تلَخصت في القرارات التالية:مجلس االمن عدة  أصدر ∗ 
، 20/12/2012في  2085قرار رقم ، 12/10/2012 في 2071قرار رقم  -2، 03/07/2015في  2056قرار رقم  -1

 "قرار مجلس االمن الدولي والتدخل العسكري الفرنسي":للمزيد انظر:  ،25/04/2013في  2100قرار رقم  -4
/Siasia2/HarbFiMali/sec05.doc_cvt.htmhttp://www.moqatel.com/openshare/Behoth  
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سية نتفاجئ المجتمع الدولي بتدخل القوات الفر  ،، و في ظل هذه التحضيراتمال ماليالسريع في ش
 تحولت وعليه غير انها سرعان ما تلَقت الدعم من نفس المجتمع. التي أحست ان مصالحها في خطر

المجموعات اإلرهابية والتطرفات الدينية بعد فشل الحركة الوطنية  منطقة االزواد الى فضاء لنشاط
تعماري الفرنسي االسالحاكم تعبير رئيس الوزراء السابق و في تحقيق مشروع الدولة التوارقية، وعلى حد 

  .28"قد انفجرت هذه األخيرةو  وقوتة في منطقة الساحل والصحراءان ازواد أصبحت قنبلة مبيار " 

  مالي:في دولة العوامل فشل 

اجعة ر بحركات تمّرد متكّررة على امتداد العقود الخمسة الستقالل مالي، ن قيام التوارق إ   
 :عامالن رئيسان عدم االستقرار في دولة ماليلها العوامل المغذية  أبرزللعديد من األسباب لعَل من 

أّولهما التفاوت االقتصادي واالجتماعي بين إقليَمي مالي الرئيسين (الشمال والجنوب) وشعور سّكان 
وارق بمحاباة إقليم الجنوب ببرامج التنمية على حساب إقليمهم، أو على األقّل تالشمال وفي مقّدمتهم ال

وهيمنة  الثنياالتنّوع  وثانُيهماياسات التنمية في الشمال على نحٍو أشّد وضوًحا من الجنوب. فشل س
  .الحكم منذ االستقاللُسدة إثنية واحدة على 

النسبة فالدولة ب لمالي،وارق واألقّليات اإلثنية األخرى تما عّزز الشعور بعدم االنتماء لدى ال 
ولم  1960الحكم منذ استقالل البالد سنة مسيطرة على مؤّسسات ال البومبارا"إليهم ليست سوى إثنية "

تفشل دولة مالي الحديثة في تحقيق التنمية االقتصادية المتوازنة بين أقاليمها فحسب، بل فشلت في 
وما عزز من نجاح هذا التمرد وفشل الدولة  دمج مواطنيها في إطار هوّية واحدة أساسها المواطنة.

  :29سباب التاليةفي احتوائه/قمعه األ

بين حركات توارقية وطنية ومجموعات إسالمّية متطّرفة من  ∗أّوًال: إّن هذا التمّرد هو توليفة تحالفات �
جنسيات مختلفة (مالّية، نيجيرية، موريتانية، وجزائرية) نشطت في مناطق التوارق واستطاعت استمالة 

                                                
  28 النويني، المرجع السابق ، 10.

المركز العربي: وحدة تحليل السياسات. ازمة مالي والتدخل الخارجي"،  " 29
40491fd0f9ad-acab-48cf-2d7c-http://www.dohainstitute.org/release/afe68c3a  

، فلقد نسجت المجموعات اإلسالمّية المسّلحة والحركات التوارقية 2012ولم يكن هذا التحالف وليد لحظة التمّرد في ∗
ض القليلة الماضية. وقد ساهم تحّول طرأ على بعاالنفصالية عالقات اعتماد متبادل اقتصادية وأمنّية ومنفعّية خالل السنوات 

قيادات التمّرد التوارقي وعناصره في تسهيل التحالف، إذ أصبحت جماعة "أنصار الدين" التوارقية السلفّية الجهادّية إحدى أبرز 
  الحركات المؤّثرة في مناطق التوارق.



 الفصل الثاني:........................................... مكانة منطقة الساحل في الترتيبات األمنية الفرنسية  

63 
 

بعض المجموعات، واستفادت من مخزون السالح الذي وصل من كتائب توارقية تابعة لكتائب نظام 
 القذافي قبل سقوطه. 

ثانًيا: إّن جميع اتفاقيات السالم التي ُعقدت بين الحكومة المركزية والحركات التوارقية إلى ما قبل هذا  �
َفي مبادرات الّتفاقيات بين طر  م تطرح أيلالتمّرد، كانت برعاية دول الجوار وعلى رأسها الجزائر و 

لمتابعة تطبيقها. ولذا، فإّن  2009األزمة. بل لم يكن هنالك تنّبه أو اهتمام من وسطاء اتفاقية سالم 
، سواء تلك التي قامت بها الجزائر أو تلك 2012محاوالت الوساطة السلمية التي تجّددت خالل عام 

ائدة حركة قد تغّير لفرة ألّن الوضع ول غرب أفريقيا، جاءت متأخدية لدالتي رعتها المجموعة االقتصا
كما أّن جهد دول الجوار للوصول إلى اتّفاق تسوية لم يكن مجدًيا على اإلطالق، إذ كان  ،دالتمر 

المستهدفون منها والمدعّوون للحوار هم الحركات الوطنية التوارقية التي ال تملك أن تغّير شيًئا على 
عد أن ُطردت من شمال مالي حين أصبح اإلقليم تحت سيطرة الحركات اإلسالمّية أرض الواقع ب

  المتطّرفة.
 2012ثالثًا: بروز حركة التمّرد في وقت كانت فيه الحكومات المالّية في أضعف حالتها، ففي مارس  �

مارس أطاح انقالب  22خرجت تظاهرات منّددة بالحكومة شارك فيها عناصر من الجيش. وفي ، 
. وأصبحت السمة الرئيسة للوضع في العاصمة المالّية باماكو أمادو توماني توريري بالرئيس عسك

رّيين بين النخب السياسية المدنّية واالنقالبّيين العسك في ظّل توازن قوى هش ،على السلطة هي صراع
الذين أمسكوا بزمام السلطة. ويذكر في هذا السياق أن ال خالف جوهري بين هذين التّيارين بشأن 

 آلّية التعامل مع األزمة والموقف المؤّيد للتدّخل الفرنسي واالعتماد عليه.
النوعية  ∗التي ال تتوفر فيها مجموع المؤشرات فمصطلح الدولة الفاشلة، يطلق على الدولة    

والكمية التي يمكن من خاللها الحكم بقوتها/فشلها؛ مثل انخفاض الناتج المحلي، قدرة الدولة على 

                                                
 *مؤشرات الدولة الفاشلة هي:

 :المؤشرات االجتماعية *
والمؤسسي، وسيطرة أقلية على  عدم العدالة، واالستثناء السياسي 3ظاهرة الالجئين،  2لضغوط الديمغرافية، تصاعد ا 1

 هجرة العقول، وهجرة الطبقات المنتجة من الدولة، واالغتراب داخل المجتمع. 4 األغلبية،
 :المؤشرات االقتصادية *
 التخلف االقتصادي الحاد. غياب التنمية االقتصادية و  1
 :المؤشرات السياسية *
تشتت األمن قد   3وانتشار انتهاكات حقوق اإلنسان ، الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون 2فقدان شرعية الدولة ، 1
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توفي االمن لمواطنيها، مدى شرعية مؤسساتها، مدى سيطرتها على كامل أراضيها،...فاذا ما اردنا 
لي لوجدنا ان حجم التمردات تزايد على مر السنين خصوصا بعد اسقاط هذه المعايير على الواقع الما

الذي افرز من ورائه انفالت امني خطير  30سه الحراك الليبيأموجة الحراك الشعبي العربي على ر 
في منطقة الساحل عموما و مالي خصوصا اين أصبحت مركز إليواء العديد من المجموعات 

انتشار األسلحة المهربة من المخازن الليبية والتي أصبحت  اإلرهابية و الدينية المتطرفة ناهيك عن
  .الجماعات الجهادية تتحكم بها

بل امتد كذلك لدول الجوار التي تشير  هذا الفشل لم ينعكس فقط على دولة مالي وحدها،     
ر نيجكموريتانيا وال 31من أعباء ونتائج الفشل تتحَمله البلدان المجاورة %80التقديرات الى ان نحو 

  والجزائر.
ار لقلنا انها تلك الدولة السائرة في طريق االنهي ،ما وصفنا حالة مالي في مسارها النزاعي وٕاذا  

المراحل التي قد تصل اليها الدولة الفاشلة  أخطر؛ اين تعتبر حالة االنهيار من ∗او هي دولة منهارة
  .بعد عجزها/عدم قدرتها على أداء وظائفها اين تتوقف هياكلها الوظيفية عن أداء أدوارها تجاه افرادها

ان مناطق الدولة مقَسم بين الجماعات  ،فالوضع المالحظ في الدولة المنهارة بشكل عام     
تحيل وبالتالي تُعم فوضى وينعدم االمن وتس ،يليشيات المسلحةاالثنية/اإلرهابية/الدينية وبين الم

السيطرة على الوضع من قبل مؤسسات الدولة المتمثلة في الجيش وأجهزة االمن ما يؤدي في كثير 
الستطالع الرأي العام في مالي وطبقًا  من األحيان لطلب التدخل األجنبي كما حدث في حالة مالي.

عدم وجود إحساس لألزمات المختلفة للبالد هما "تغذية فإن السببين األكثر ، 2013 فيفريفي 
  .32بالوطنية بين القيادات وضعف الدولة"

                                                
قوة أمنية وتوازي  عسكرية داخل الجيش، وهيمنة النخبة العسكرية، وظهور النزاعات المسلحة، وظهور يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة

  .داخل النخب بالدولة تنامي االنشقاقات  4ألمن النظامي للدولة)،ا
  30 عبد اهللا ممادو باه،" آفاق الوضع األمني والسياسي في شمال مالي" مركز الجزيرة للدراسات(اوت2012)،03.

  31النويني،"أزمة الدولة ما بعد االستعمار في افريقيا: حالة الدولة الفاشلة (نموذج مالي)، المرجع السابق،12.
  يطلق مصطلح الدولة المنهارة على الدولة: ∗ 

 غير قادرة على إدارة النزاع. �
  غير قادرة على توفير االمن ألراضيها ومواطنيها. �
 غير قادرة على توفير الخدمات االجتماعية والبنى التحتية األساسية. �
  ال تسيطر على جزء كبير من أراضيها. �

 32 "Analysis: Mali’s aid problem" ,dans :  

problem-aid-s-mali-http://www.irinnews.org/report/98528/analysis 
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  : ُمسِببات النزاع في شمال ماليالمطلب الثاني
يوع محاليا في إقليم أزواد في شمال مالي والمرشحة فيما يبدو لل المستفحل لنزاععتبر اي   

افرازات االنفالت األمني الخطير الذي أحد  والفضاء المغاربيشمل كل منطقة الساحل الصحراوي يل
لى إيمكن رد األزمة القائمة حاليا بالشمالي المالي و  تشهده المنطقة ككل خصوصا منها منطقة مالي؛

قالل دولة المالية منذ است المناطق الشمالية كاني نشأ بين اإلدارة المالية وسالتنافر العميق الكامل الذ
  .مالي

فعلى  سيةونف ثقافية واقتصادية وسياسية-سوسيوإلى معطيات  ،ويمكن إرجاع ذلك التنافر  
نجية من اإلثنيات الز  وارق والعرب من جهة وتهناك تمايز عرقي بين ال ،المستوى السوسيو ثقافي

اإلحساس اعية و جهة أخرى  قد ترتب عنه تباين ملحوظ في اللغة والثقافة والتقاليد والقيم االجتم
مستوى على الأما  توليفة من مختلف التركيبات االجتماعية، إلفرازمما أدى  بالهوية/الذات االخرى

وارق والعرب من جهة وعند تالاالقتصادي ؛ ثمة تصادم بين نمطي الحياة وأسلوبي العيش عند 
بحثا  باستمرار قلونل ينتحً رُ  بدووارق هم تاألعراق الزنجية من جهة أخرى ؛ إذ أن أغلب العرب وال

في حين أن اإلثنيات األخرى مستقرة في قرى ثابتة وتعتمد في عيشها الظروف المعيشية الجيدة عن 
 .33نتج عنه تنافر بين هذه الجماعات وهذا ماعلى الزراعة والصيد والعديد من الحرف األخرى 

ربا ع شمال مالي، كانس، فال يقل ضرًرا عن ساِبِقهالمستوى السياسي  من جهة أخرى؛ نجد ان    
قد عاشوا منذ القدم ضمن الفضاء المغاربي الساحلي في تواصل دائم مع بقية  ،وارقتكانوا أم 

  .الي اإلفريقيتواجدة في مجال الشمالمجموعات العربية والبربرية الم
ع منطقة اعتباطي، بتقطي في أواسط القرن العشرين وعلى نحووعندما قام االستعمار الفرنسي  

الساحل إلى دول متميزة عن بعضها قام بطريقة عشوائية وبأسلوب قسري بإدماج جزء من العرب 
رفضون مما جعلهم ي، ك دون استشارتهم أو األخذ برأيهموارق في كل من دولتي مالي والنيجر وذلتوال

بدال من أن و  ،تجاجا عليههذا القرار االستعماري التعسفي ويقومون بانتفاضات وثورات متوالية اح
تؤخذ تطلعاتهم بعين االعتبار وتحترم طموحاتهم، تم قمعهم ومحاولة كسر إرادتهم بالقوة. وبالنتيجة 

ومما ضاعف نفورهم من هذه .ومينفإن شعورهم باالنتماء إلى دولة مالي ووالئهم لها ظال شبه معد
الدولة وٕاحساسهم بالغربة والدونية داخلها هو نزوع الجيش المالي إلى التغول عليهم في منطقتهم وكذا 

                                                
". ازمة شمال مالي أسبابها وتداعياتها على موريتانيا وسبل مواجهة هذه التداعياتمحمد األمين ولد الكاتب،"  33 

www.saharamedias.nethttp://  
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السكان، وانعدام أي استثمار ذي بال في مجال البنى التحتية م المشهود بين اإلدارة المحلية و االنفصا
يضاف إلى كل ذلك تهميش الطوارق والعرب  ضروريةات وغيرها من المنشآت المن مدارس ومستشفي

، فضال عن تجاهل خصوصيتهم اصب المدنية والعسكرية في الدولةالمستمر وٕاقصاؤهم من المن
  .34هويتهملثقافية وتعمد طمس ا

يجر الفاصل الن ناهيك عن تخُلل نهرمساحتها الكبيرة ففجغرافية مالي حتمت بظهور النزاع، 
 ن عدد السكان يبلغ مليون ونصفأ االَ ،والذي يبلغ ثلثي مساحة الدولة  بين شمال مالي وجنوبها

ي يمتهنون مهنة الرعي، وترتكز معظم الخدمات والتنمية ف نسمة تقريبا من أبناء قبائل التوارق الذين
الجزء الجنوبي بينما تقلصت في شمالها ما صعب من المشكلة؛ وبالتالي كانت العوامل الجغرافية 

ن ن في البالد، ففي الشمال إقليم صحراوي يسكنه قلة مالعوامل التي أدت لنشوء وضعين مختلفي أحد
السكان يعملون بالرعي و الجزء األكبر من السكان يتوطنون الجنوب ويعملون بالزراعة للمناخ المساعد 

ائل التوارق بعلى ذلك ويفصل بينهما نهر النيجر، ما أدى لبروز توجهات انفصالية بين االقليمين(ق
  .35الشمالية)
اين يضم هذا األخير أحد أهم  ؛مالي في نزاععلى مسرح ال رئيسيهناك أكثر من العب     

اليات المتحدة الو تليها  على راس هذه القوى األوروبيتأتى فرنسا المدعومة من االتحاد القوى الدولية ل
ية دول الجوار العربل إضافة المعتدلة/المتطرفةناهيك عن الجماعات اإلسالمية  والصين ثالثها،

  .واألفريقية
ضافة الى إف في منطقة الساحل مرهون بالمصالح االقتصادية/األمنية؛ الحالي الفرنسيالدور ف       

، ا حتى اآلنله الخلفيمن منطلق الفناء االفريقية  القارة مازالت تتعامل مع كونها الُمستعمر القديم
لغة  40التي توحد ما ُيقارب الفرنسية  هيأن اللغة الرسمية فرغم استقالل العديد من دولها مالي اال 

 لتدخلاالفرنسية كواليس وأهداف ودوافع  "ليبراسيون"وكشفت صحيفة  ،مختلفة بعشرات اللهجات
، إضافة "االستعماري الماضيإرث "المنطقة  في الفرنسيوأوضحت الصحيفة أن الوجود ، الفرنسية

شركة  استخراج اليورانيوم من النيجر الذى تديره( غرب أفريقيا فيإلى المصالح االقتصادية الكبيرة 
 فيهرباء للك "إف ديأو "الفرنسية والذى يزود به أكثر من ثلث محطات الطاقة النووية لشركة  أريفا

                                                
  .14-13 ،(نموذج مالي) أزمة الدولة ما بعد االستعمار في افريقيا: حالة الدولة الفاشلة" لنويني،ا 34 

"، موسوعة المقاتل الصحراء. الحرب في مالي: أسباب الصراع وتطوره"  35
 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbFiMali/sec02.doc_cvt.htm  
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 كبيرًا على وسط مالي هجوماً  المتمردةأنه عندما شنت الجماعات  "ليبراسيون". وأضافت )فرنسا
 راورىتالمؤقت  الماليبالتدخل بناء على طلب الرئيس  الفرنسيأعطى اإلليزيه أوامره للجيش 

  .ديونكوندا
لة االمم تحت مظ ،أمرا مشروعا الدوليفالعملية العسكرية الفرنسية تعد من وجهة نظر القانون 

الصادر ألنها تستهدف اإلرهاب، كما أنها جاءت بطلب  2085المتحدة بقرار مجلس األمن رقم 
  .36ماليتحضر لنشر قواتها لدى  التي "إيكواس"مجموعة دول غرب أفريقيا 

ريحات تص مالي فيتلعب صراحة على مسرح األحداث  الواليات المتحدة االمريكية هي األخرى،    
د رجالها أحأعلن بصراحة رغبة بالده فى تولى "رئيس شركة مايكروسوفت فهو قد  بيل جيتس

عا يكية وتمت االطاحة سريالمخلصين رئاسة البالد ولكن جاءت الرياح بما ال تشتهى اإلدارة األمر 
قد ؟ ال اعتمالي فيولكن هل ذلك يعنى أن الواليات المتحدة ليست موجودة على الساحة  ابديار 

موجودة منذ فترة طويلة عن  هييكون ظاهرا بل ليس بالضرورة أن  األمريكيذلك ألن الوجود 
الدول  يفتعمل بكل قوتها  التيوالدول المجاورة وٕاسرائيل  مالي فيطريق كندا وشركاتها العاملة 

  . 37مالي"األفريقية ومنها المجاورة لدولة 
من جهة أخرى نجد التوارق هم أيضا لهم دور رئيس في اشعال النزاع وتأجيجه في اٍن       

وزيع في ت والالعدالةاذ ترتكز مطالبهم حول نقطة واحدة هي انهاء حالة التهميش والتمييز  واحد،
الثروات اذ يقولون ان الحكومة المركزية تمارس عليهم سياسة تعسفية؛ وعليه قامت هذه الجماعات 

ريون ذوي يمنهم المجندون الماليون والنيج قوى /مجموعات عسكرية تساندها في هذه المهمة؛ بإنشاء
بقيادة  32يخدمون الزعيم الليبي الراحل القذافي في وحدة خاصة تسمى بالوحدة  كانواأصول تارقَية 

اين اضطرت السلطة لدمجهم في  2011ابنه خميس القذافي وقد عادت هذه الوحدة الى مالي في 
  .38الجيش النظامي المالي

برئاسة  23/05/2006ون في تحالف هي المجندون السابقكذلك نجد القوة الثانية للتوارق  
ثيرة النفوذ وهي قبيلة تارقية قليلة العدد ك "يفوغاسإبراهيم أغ باهانغا، تنتمي هذه الفئة الى قبيلة "ا

بر من اهم والتي تعت حركة انصار الدين االزواديةالسياسي في الشمال المالي، اما القوة الثالثة فهي 
وية الذي يتمتع بعالقات طيبة وق اياد أغ غاليالحركات النشطة والمدعمة لقيام دولة التوارق برئاسة 

السابقين للتوارق، وبغية امتصاص غضبه ٌعٍين قنصال عام لمالي في جدة من قبل  المناضلينمع 
                                                

مستنقع مالي بين الصراع المصالح االستعمارية واطماع التنظيمات الدينية: أمريكا تلعب من وراء حنان فهمي،"  36 
  http://www.alwafd.org". الستار.. واليورانيوم كلمة السر في الحرب

  37 المرجع السابق.
  .04-03"،مرجع سابق، وتداعيات اإلقليم ازمة شمال مالي..انفجار الداخلولد إبراھيم،"  38 
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قبل  ال غير ان هذا األخير ُطرد منمركز نفوذه في كيد بغية ابعاده عنتونامي توري الرئيس المالي 
السعودية التهامه بالقيام بمهام ٌصنفت بالتخريبية، وتسعى هذه الحركة الى اظهار الحالة الدينية 
اإلسالمية للشعب االزوادي ما ترتب عن هذا الهدف التحالف مع باقي الحركات التوارقية ذات التوجه 

  الديني والمصلحي الواحد.
هذه الجماعات، نجد ان القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي وجدت فضاء وغير بعيد عن     

تنشط فيهو ُتغذيه في نفس الوقت نتيجة االنفالت األمني وانتشار األسلحة لتحتضن بذلك التوارق 
ة من رغم نفي التوارق لذلك، فهذه التوليف هذه األخيرة كونها تقدم دعما لوجستيا لبعض قياداتها

وصعدت من وتيرة العنف في مالي اين يستفيد كل طرف من وجود ودعم األخير التحالفات عًززت 
  بغية تحقيق المصالح المرجوة.

وبعد كل التداعيات السلبية التي آل اليها الوضع في مالي؛ قبل وبعد التدخل لم يكن من        
وار مع وعبر التفاوض والح السياسيعبر الحل  مالي فيالغريب أن تدعو الجزائر إلى تسوية األزمة 

، متطرفةالتعامل مع الجماعات ال فيوارق، فلهذه الدولة تاريخ وخبرة كبيرة تالجماعات المتشددة ومع ال
اذ رفضت كل اشكال التدخل األجنبي في الشؤون الداخلية في مالي ألنه من بين اهم مبادئها، بل 

انها ما لبثت ان فتحت مجالها الجوي  سعت في كل المناسبات لضرورة الحل السلمي للنزاع غير
لعبور الطائرات الفرنسية ما يثير حول هذا الموقف العديد من التساؤالت و اذا ما كان من مصلحتها 

ر ؟ وعليه وجدت الجزائفتح الحدود ام ان هناك ضغوط دولية ُمورست عليها للتراجع حول موقفها
ت بلوماسٍييها السبع هناك اال انها اكتفنفسها في مستنقع الحرب في مالي خصوصا بعد خطف د

النزاع، ُمدركة خطورة تفشي تداعيات النزاع على حدودها  أطراف بالحلول الدبلوماسية السلمية بين
ٌمعرضة النتهاكات وهجمات على طوال حدودها المتاخمة لدول  وٕانهااإلقليمية في ماي خصوصا 

  الحراك الشعبي.
على تغذية وتحريك التمرد في شمال مالي وأضعفت النظام  والُمسببةالمساعدة عوامل الومن      

 :39ما يليك ،في باماكو
يجة ونتوارق ضد الحكومات في باماكو، تالتي قادها ال تمرداتشهدت مالي نمطا متكررا من ال �

بالتهميش واإلهمال ما دفع بهم للقيام بعدة تمردات على التوالي. وارق تشعر ال عدم االستجابة
كما ظلت كيدال وغاو وتمبكتو، . شتعلةالصراع م رجذو لب أدى إلبقاء احتواء تلك المطا فعدم

بر ولم تمض سنة على اتفاقيات السالم في أكتو  شة،مهمو والمناطق الصحراوية المحيطة بها فقيرة 
مما دفع وكاالت مرة أخرى  ماليجفاف لشمال الحتى ضرب  2006التي أنهت تمرد عام  2009

                                                
"، مركز الجزيرة للدراسات. التدخل العسكري الفرنسي االفريقي في مالي والمخاوف األمنية المتفاقمةفريدوم اونوها،"  39

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/02/20132148048143942.htm     
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مليون دوالر  69وجاء قرار توري بتخصيص  ،دق ناقوس خطر كارثة تلوح في األفق اإلغاثة إلى
متأخرا جدا  2011غسطس في أ للبرنامج الخاص للسالم واألمن والتنمية في شمال مالي""

  غير كاٍف. قدر لهوكان الم
عالقة بين الناشطين في الجريمة المنظمة وبين الجهاديين في شمال مالي الفي  تزاوجوز بر  �

ألسلحة اد نشاط تهريب ادز اوبعض مناطق الساحل المجاورة لها خالل فترة توري في السلطة، فقد 
 .فريقيااوالسجائر والبشر عبر الصحراء باتجاه شمال 

يما بعد فلتصبح   للقتال بتوجيه نشاطها نحو المنطقة بدأت الجماعة السلفية 2003سنة في   �
ف السياح في خط طينشُ ا جديدا خطً مثل بذلك لتُ  "القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي"تعرف باسم 

ثفت في منطقة الساحل، كما ك ع اهتمامها المتزايد بضرب أهدافوبالتوازي م ،عمالالالغربيين و 
كما  ر(موريتانيا ومالي والنيجالقاعدة في بالد المغرب العربي جهودها لتجنيد شباب ومقاتلين 

 خطف هذا التنظيم والجماعات المنشقة مواطنين أوروبيين وأميركيين في الجزائر وموريتانيا والنيجر
  .ومالي

  المطلب الثالث: التداعيات األمنية للنزاع
شكل الهواجس/المخاوف األمنية أحد نقاط االشتراك بين دول القارة االفريقية؛ بعدما عرفته ت    

تغيرات سياسية جذرية خصوصا تجاه االزمة المالًية التي كانت ومازالت نزاعات و هذه األخيرة من 
بداية  فمنذ (دول المغرب العربي، دول الساحل). ُتشكل إشكالية امنية معقدة بالنسبة لدول الجوار

هم واء وأسالتمرد في شمال مالي افرز العديد من النتائج السلبية على المنطقة ودول الجوار على حٍد 
قومي من اإلشكاالت المهددة لألمن ال أصبحاالثنية الذي المشكل المتعلق بالهوية و افرازات هذا األخير 

  لدول الساحل.
  أ/دول المغرب العربي:

يا في دوائرها الجيوسياسية المختلفة تحديات أمنية متشابكة تمثلت تاريخ تواجه المنطقة المغاربية
في عدد كبير من التهديدات الصعبة المتمثلة في الجريمة وتجارة وجمع أنواع السالح وصوال إلى 
تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية وانتشار األمراض المختلفة، وهذه األزمات األمنية المهددة لمنطقة 

كن مع تشابك البيئة األمنية في المنطقة افرزه النزاع في شمال مالي ما سبب توترات امنية ل الساحل
  على الحدود المتاخمة لدولة مالي. 

الُدًول حساسية تجاه الوضع المالي، فهي تملك حدود مع الساحل  أكثرالجزائر واحدة من ف  
 أثقلسنة ما  20من  ألزيدكلم عانت كثيرا من ويالت التقارب الحدودي مع مالي  1400مساحتها 

أو  تنفق عليه الكثير سواء ماديا تما زلن اجل تامين الحدود الذي انفقت و كاهل الجزائر خصوصا م
  .بشريا
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زائر أعباء إضافية من خالل تكٌفلها بالنازحين اذ تفيد التقارير انهم وصلوا كما ستتحًمل الج 
 40نازح 50000ٌيحتمل ان تتزايد نسبة النزوح فرارا من استمرارية الحرب الى نازح، و  2500من ألكثر
اجهها ة التي ُتو األمني التحدياتواجهة لم أولويات مرجع الى س،" التوارقكما ان مشكل " ،2014مطلع 

أنها تطالب باالنفصال أو بقيام دولتها والتي تعني بالضرورة اقتطاع جزء من الجزائر، خصوصا و 
صحرائنا لتجسيد هذا المشروع، ناهيك عن التمردات و الحركات اإلرهابية والجهادية التي أصبحت 

 لم يختلف الوضع كثيرا الوضع في المغرب اين اتخذت هيتجد من مالي ملجا ومالذ أمن لها، و 
خصوصا على الحدود الموريتانية واغالق المعبر الوحيد بين البلدين وتكثيف األخرى تدابير امنية 

اإلجراءات األمنية لحماية االستثمارات األجنبية في المغرب خصوصا وان معظم الحركات اإلرهابية 
  .41أصبحت تستهدفها وتستهدف األماكن السياحية

دة رسم أجبرها على إعا، و االوراق السياسية الجزائرية في شمالي مالي اخلط المتأزمفالوضع    
ول الى محاولة الوصحدودها المرتبطة مع مالي و  بأمنسياستها األمنية و تقييمها خصوصا ما تعلق 

 أثيرتحل سلمي للنزاع، فقد سعت الجزائر الستيعاب مطالب التوارق المالًية االستقاللية خوفا من 
عليه تجتهد و  النفصال على شعوب التوارق المنتشرة في شمال مالي، النيجر، ليبيا والجزائر،دومينو ا

االفارقة الستعادة الحوزة الترابية لمالي من خالل الحوار  شركائها إلقناعالجزائر في هذا الخصوص 
  .42المفتوح مع الجماعات التوارقية خصوصا بعد التدخل الفرنسي المبني على حماية المصالح

على ضوء هشاشة المنظومة األمنية بل وانهيارها التام في مالي، تؤكد االدبيات األمنية التي و 
ُتعنى بشؤون الجماعات المتطرفة ان الجزائر ستواجه تحديات امنية ُمركبة خصوصا في ظل وجد 

تح فبعد ف.43وفرنسا تسعى الستصدار الفوضى للجزائر عن طريق منطقة الساحل كإسرائيلقوى دولية 
مجالها الجوي بغرض عبور الطائرات الفرنسية الُمقاتلة نحو مالي، انقلب الوضع في الجنوب الجزائري 

مجموعة إسالمية مسلحة بمهاجمة  ، اذ قامتبعد مرور أسبوع فقط من اقدامها على هذه الخطوة 
قامت باحتجاز مائة وثالثين رهينة من مختلف الجنسيات حسب ما تداولته ، و حقل الغاز بعين اميناس

                                                
د س (مجلة المفكر ".الساحل: البعد االستراتيجي للحرب في مالي وتداعياتها على بلدان المغرب العربيجمال بوزادية،" 40 

  .543-542ن): 
  41المرجع السابق.

"(د ب ن: تقرير لمركز الجزيرة والوضع المعقد في منطقة الساحل: منع الحرب ومكافحة اإلرهاب الجزائريحي زوبير،"42 
  .04)، 2012للدراسات،

ز "، مركماذا لو اعلن التوارق إقامة دولة في شمال مالي؟ التداعيات على النيجر والجزائر وليبيانبيل جمال الزغبي،"  43
  rcenter.info/portal/?author=2http://natouالناطور للدراسات واألبحاث. 
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لحرب يحدث في مالي هو بداية ل قول ان مالمواقع إخبارية، ويقدم البعض تفسيرات حول الموضوع با
  .44على دول المنطقة في الجزائر/حراك شعبي الذي ما يزال يلقي بظالله

ألحداث الحراك ع في مالي، فبعد ُمعايشتها ات النزاتونس هي األخرى عانت من افراز    
كانت  اين ،دخلت البالد مرحلة سوء تسيير لألوضاع األمنية نتيجة االنفالت األمني الخطير ،الشعبي

  .نتائجه وخيمة كاغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد
بهات جشمال مالي فتح العديد من عديد من جبهات الجهاد في سوريا و فالتجنيد العسكري لل 

واضحا على الجيش التونسي في مواجهة  ذ بدأ العجز يظهرالداخلية للجهاد في تونس؛ إ القتال
ا بعد دعوة خصوص ،الجماعات التي نشأت في فترة وجيزة في جبال القصرين على الحدود الجزائرية

 لى نظامعأصحاب الفكر الجهادي(أبو عياض وهو قيادي تونسي في القاعدة) الشعب التونسي للثورة 
  .45إضافة الى مشاكل تهريب األسلحة من ليبياالمرزوقي)،

فيه خاصة  ًما ال ُيمكن التحُكمبعد سقوط نظام القذافي أصبحت ليبيا تعيش وضعا امنيا ُمتأزِ و     
ذوره الى فترات ج يما بينها نتيجة الحقد الذي تعدومنتشرا بين العشائر والقبائل ف أصبحان النزاع و 

ة لُيعاود الوالدة من جديد في شكل ميليشيات تحَصلت على أسلحة بعد عجز الدولة تاريخية سابق
 عن ضبطها لتصبح بذلك ليبيا الخزان الرئيس الذ تستمد منه الجماعات اإلرهابية سالحها.

موريتانيا كذلك واحدة من دول الجوار التي تعاني من تداعيات الحرب في مالي ما دفع بالعديد 
للفرار الى األراضي الموريتانية ما َعًجز من هذه األخيرة الحتضان الالجئين؛ كونها من المالٍيين 

  .46الية خانقةتعاني من ازمة مَ 
 رغم التباعد الجغرافي ،ليبيا هي األخرى لم تسلم من تداعيات النزاع اإلقليميةف    

ة من فهي تشهد موجوالديمغرافي المباشر مع مالي اال انها تقع صلب تداعيات االزمة المالية، 
طورات " اين ستكون التالكفرة" و " سبهااالضطرابات األمنية والصراعات خصوصا في منطقتي "

  .47في مالي بمثابة العامل المغذي والمحفز إلحداث ودعم الوضع الليبي الُمتأٍزم

لتصبح النشاط اإلرهابي في بالد المغرب العربي بالتالي قام النزاع في شمال مالي بإنعاش و     
أساسي مرتبط باإلرهاب في شمال أفريقيا، سواء من خالل تأمينها مالذًا آمنًا لإلرهابيين أو  فضاء

معقًال للتدريب أو نقطة انطالق لهم أو وجهة نهائية لنشاطهم، مع تسليط الضوء في اآلونة األخيرة 

                                                
  .07 "،! االزمة المالية وتداعياتها على الجزائرعبد القادر صالي،" 44 

  45يحي زوبير، المرجع السابق.
  46المرجع السابق، 544.

ع مرجأعلن التوارق إقامة دولة في شمال مالي؟ التداعيات على النيجر والجزائر وليبيا"،  ماذا لونبيل جمال الزغبي،" 47
   .سابق
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اقم لثاني األساسي فيتمّثل في تفعلى اّتساع دائرة النشاط اإلرهابي باّتجاه تونس والمغرب. أما التأثير ا
الجريمة المنّظمة. يبدو أن عدم االستقرار في مالي أفسح في المجال أمام المهّربين للتحرك بحرية 
أكبر في بلد متوّرط أصًال في الشبكات اإلقليمية والعالمية لالتجار غير المشروع بالمخدرات واألسلحة 
 والبضائع واألشخاص، ويرتبط على وجه الخصو ص بتهريب المهاجرين في ليبيا والجزائر والمغرب48. 

  ب/دول الساحل:

منطقة بجميع أنواعها اإلرهابية يخلق فضاءات للفوضى ب ،إن الترابط المتنامي بين شبكات التهريب
من الواجهة األطلسية إلى القرن  الممتدةالساحل والصحراء، حيث أضحى تواجد هذه المجموعات 

اإلفريقي، بما يشكل تهديدا جوهريا للمنطقة برمتها، باإلضافة إلى التهديدات اإليكولوجية المرتبطة 
ي الذي نزاع في مالفضال عن ال، بالتصحر والتعرية الساحلية، التي تهدد األمن الغذائي للمنطقة

ما يا في نفس الوقت على دول الساحل والصحراء كاصبح يشكل تهديدا امنيا وانسانيا وحتى ايكولوج
هو حال الفضاء المغاربي خصوصا تلك الدول التي لها روابط وانتماءات قبلية/اثنية/عرقية مع احد 

  اطراف النزاع.

 إلعادةة بمظاهرات جويلي 23متأزم (قيام حركة رغم معايشة السينغال لوضع داخلي جد ف     
سلت تعزيزات ساندة جارتها مالي وار مُ لت نها فضً ألفترة رئاسية ثالثة) اال ترشيح الرئيس عبد اهللا واد 

أي انفصال في مالي سيكون بمثابة ُحجة و  ،49عسكرية لمساعدة القوات المالية في مواجهة التوارق
  .50حركة القوات الديمقراطيةجنوب السينيغال الذي تقوده  كازامانسقوية لمحاولة انفصال إقليم 

ال بان النزاع في مالي في شمموريتانيا على لسان وزير خارجيتها حمادي ولد حمادي "و صًرحت 
قد جاء هذا التصريح في ختام اجتماع دوري و  ،مالي شان داخلي مالي ال عالقة لدول الجوار به"

ريحا ه أعاد تصلدول الساحل المعنية بمكافحة نشاط تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي لكن
:" ان التوارق لم يحاربوا دولة اجنبية، ولديهم مطالب واضحة أيام بعد تصريحه األول قائال 4 أخر

م ان هذا التصريح ٌيظهر موقفه المساند والُمتفهٍ  عتباره مثيرا للجدل اذهذا ما تم او  "،بشان الهوية
اإلعالمي و ما يؤكد الشكوك السياسية واإلعالمية المعارضة له بخصوص دعمه اللوجستي  للمتمردين

وقد تناولت الصحف المالية هذه القضية بحساسية عالية ووصلت الى خالصة  .للمتمردين التوارق
العسكرية واألمنية الموريتانية للمتمردين التوارق من اجل  المؤسسةمفادها وجود مخطط ُمقدم من قبل 

                                                
48  Binjamin nickels, malis regional ramifications,carnigie ENDOWMENT FOR INTERNATIONAL 

PEACE , http://carnegieendowment.org/sada/2013/06/06/mali-s-regional-ramifications/g8st 

عن مركز الجزيرة  "( د ب ن: تقريرأزمة شمال مالي..انفجار الداخل وتداعيات اإلقليمالحاج ولد إبراهيم،" 49 
  .06، )2012للدراسات،

  50 المرجع السابق، 07.
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بة للجالية ار الوضع بالنسإقامة كيان مستقل في منطقة االزواد وهذه التسريبات واالشاعات أدت النفج
دفع  لهجمات من قبل ماليين؛ وهذا ما 2012اين تعرضت في مالي بداية من افريل الموريتانية 

 ينري دي رينكورهبفرنسا للتدخل السريع الحتواء الوضع المتوتر على يد الوزير الفرنسي للتعاون 
اذاعته من قبل إذاعة فرنسا الدولية ان الوزير الفرنسي سيطلب من النظام  تمً  خصوصا بعد ما

تجاه مالي وان تقوم نواكشوط بمحاولة توظيف عالقاتها مع الحركة الوطنية الموريتاني تخفيف لهجته 
   .51لتحرير ازواد بهدف تسهيل الحوار بين اطراف االزمة

إلنسانية للنزاع في شمال مالي على غرار فان االثار ا ،المتدهورة األمنيةلألوضاع  اضافة
يضاعف سعصفت كارثة التغذية بدول الساحل بطريقة مخيفة كالنيجر وموريتانيا  ،نالالجئيمشكل 

 .52"إلنسانياإلرث ا  " من حاالت التوتر العرقي التي تشهدها البالد بسبب ما يسمى في موريتانيا بـ

دور  العرقيثني/اال للتهميشلقد كان ف ؛الديناميكيات الداخلية األساسية فيفالنزاع في مالي أثر 
برة فمع أن نواكشوط تملك خ، انية في الجهة األخرى من الحدودرئيس في تحديد التوّجهات الموريت

في التدّخل في شمال مالي ضد اإلرهابيين رفضت االنضمام إلى قوات باماكو أو إلى الفرقة العسكرية 
  لمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مواجهتها مع الطوارق.التابعة ل

وقد انتظرت صدور تفويض من األمم المتحدة قبل التعّهد بإرسال جنود. لكن ومع أن مجلس  
 على طول الحزام الصحراوي الرابط بين مالي "بعثةاألمن الدولي وافق منذ وقت قصير على تشكيل "

، ؛ ُتهدد المجاعة الماليين من الناس نتيجة العجز الفادح في الحبوبوالسينغال ابموريتانيوالنيجر مرورا 
مليون شخص مهددون بالمجاعة  13جي بي" أرقاما مقلقة حيث تشير الى ان -وتقدم منظمة" اوكسفام

العديد من األشخاص الى  اضطر ماليين في مالي، وقد 3وماليين في النيجر  5في منطقة منهم 
  .53رار من مواطنهم االصليةالف

  في منطقة الساحل التدخل الفرنسيالمبحث الثالث: 

لها حداث بدرجات متفاوتة في دوَ وأتشهد منطقة الساحل اضطرابات جيوسياسية سَببت أزمات    
االمر الذ شَكل تهديدا على المصالح الفرنسية بالدرجة األولى؛ وعليه أعلنت فرنسا عن مخَططها 

الجديد في المنطقة هدفه إعادة تنظيم قواتها العسكرية في الساحل االفريقي بل في القارة االستراتيجي 
ليمية تعزيز التواجد في المنطقة مقابل باقي القوى الدولية واإلق إعادة ا يتيح لها إمكانيةاالفريقية ككل مَ 

                                                
  51المرجع السابق، 08-07.

  52  ولد إبراهيم،"أزمة شمال مالي..انفجار الداخل وتداعيات اإلقليم"، المرجع السابق.
"، ترجمة: محمد بابا ولد اشفع (د ب ن: مركز ،" االنقالب العسكري في مالي وتبعاته الداخلية والخارجيةسيكوبا ساماكية 53

  . 06)، 2012الجزيرة للدراسات،
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راتيجية غير أن االستالحتواء التهديدات المتطرفة هناك وهو ما ظهرت بوادره في مالي،  في المنطقة
محاربة  وأحماية الرعايا الفرنسيين في هذه الدول ل ريعةذاالمنية الفرنسية في الساحل ما هي إال 

المجموعات االنفصالية والمتمردين الذين لهم مشاكل مع الحكومة المركزية في هذه البلدان، كتدخلها 
الذين  نمالي بذريعة التصدي للمتمرديدخلها في تو مظلة ايجاد حكومة ديمقراطية ، في ليبيا تحت 

يهددون الحكومة المركزية؛ ما جعل من الخارجية الفرنسية تتحرك لتحقيق مصلحتها الوطنية تحت 
  تأييد أوروبي قصد كسب الشرعية الدولية لشرعنة تدٌخلها في مالي. 

  التدخل الفرنسي في مالي بين اإلطار األوروبي والسياسة الوطنية المطلب األول:

 االقليميةالقوى الدولية و ، إذ إّنها كانت أكثر مجًرد صدفةل فرنسا العسكري في مالي لم يكن تدخ  
صدار وفي است تدويلهافي  الفاعلة الرئيسيةوكانت ، 2012 سنة األزمة المالية منذ اندالعها التي غَذت

ي وكان الجهد السياس ثالثة قرارات من مجلس األمن تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المّتحدة
ات إلى بإرسال قوّ  إكواس"الفرنسي العامل المحّرك لقيام المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا "

 لدوليامع صدور قرار مجلس االمن ف الحفاظ على وحدة التراب المالي.تتمحور حول مالي في مهّمة 
 يفلمواجهة الجماعات المسلحة  مالي في العسكريبالموافقة على التدخل  2012ديسمبر  20 في

 يفكان من المقرر انها ستتولى العملية العسكرية  التيالقوات  هذه  الشمال، التفتت األنظار إلى
وفقا لقرار األمم المتحدة من ناحية، وكتقليد اتبعته الدول  جندي 3300بقوات قوامها  ماليشمال 

 ،54قليميةالداخلية واال مواجهتها للصراعات فياألفريقية منذ سنوات بكونها تعتمد بصورة أساسية 
والدولي  حشد الدعم اإلقليميبغية  تدويل األزمة في مهَمتها االستراتيجية هذه علىاعتمدت فرنسا و 

ب أفريقيا غر العسكري لبلدان  التواجد لمساندة الحكومة المركزية في مالي، إضافًة إلى اعتمادها على
  واستشاريا.وماليا،  مع دعمها لوجستيا،

إحدى الدول الغنية من حيث الّثروات الّطبيعية، وهذه األهمّية الجيوبوليتيكية هي  إذ تعتبر مالي 
تبارها تعتبرها فرنسا منطقة نفوذ حيوي، باعالقوى الغربية على المنطقة، و  التي زادت من حّدة تنافس

وما  ،2012سكري األخير في إثر االنقالب الع وعلى ضوء ما حدث في مالي مستعمرة سابقة لها
تبعه من مختلف الجهود اإلقليمية، وحتى الدولية لتسوية النزاع في مالي، فقد كان واضًحا حرص 
فرنسا وبعض الدول داخل النظام الدولي على تضخيم ما حدث في مالي، وتصويره على أنه إرهاًبا 

ي ة واإلبقاء على مصالحها، والسعإال أن الواقع يشير إلى أن الدافع الرئيسي لفرنسا هو المحافظ
                                                

 .للدراسات السياسية واالستراتيجية". مركز االهرامات في مالية األسباب والفرص التدخل الدوليأميرة محمد عبد الحليم،"  54
http://acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=108  
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السترجاع نفوذها ومكانتها وهيمنتها السابقة خالل الحقبة االستعمارية في القارة األفريقية، والسيطرة 
  .55على ما تملكه الدولة المالية وتزخر به من ثروات وموارد أولية هامة

 في أعقاب إعالن حالة الطوارئ في مالي وبناًء علىا ء التدّخل العسكري المباشر لفرنسجاوعليه     
طلٍب رسمي من الحكومة المالّية؛ األمر الذي ساهم في أن تبّرر فرنسا تدّخلها بأنه يقع ضمن إطار 

لتساؤل لكن المثير ل .من باب التعاون ال انتقاص من السيادة او التدخل في الشؤون الداخليةمساندة 
ي وٕاعالن التدخل العسكري المنفرد فوالمحلية دفع فرنسا إلى استباق الجهود الدولية ما الذي  :هنا

  ؟االتحاد االوروبي إطارخارج  مالي

 جندي 1700 يقَدر عددها بـقوات  بإرسالفرنسا  قامتجَسدت فرنسا مشروعها الحربي و وبالفعل   
 فيهي  مالي فيالفرنسية  حمَلٍته أهداف عن  ∗هوالند الفرنسيوأعلن الرئيس ، بمباركة دولية واقليمية

ن ، وتبع ذلك سلسلة ميةمالال ضيار األوتأمين العاصمة باماكو، والحفاظ على وحدة  وقف االعتداء
اء في وهي كلها دول أعضالتعهدات من الدول الغربية كبريطانيا وبلجيكا والمانيا وهولندا وايطاليا 

 ألوروبياحيث ترى هذه الدول ان فرنسا أصبحت ذراعا حربيا لها، ووافق االتحاد االتحاد األوروبي 
 ظل وعود من بعض دول غرب أفريقيا مثل السنغال في، الماليرسال عسكريين لتدريب الجيش إعلى 

وتحرك قوات  " ، االيكواسوبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا وغينيا بإرسال جنود لالنضمام إلى قوة " 
وهذا ما يعكس لنا تفرد فرنسا  .56مالي فيالعمليات الحربية  فيل من نيجيريا وتشاد للمشاركة بالفع

   فني لها.التي اكتفت فقط بالتأييد والدعم الفي حربها في مالي و مقابل باقي الدول األعضاء األوروبية 

إلى غاية  2013عرف التدخل العسكري الفرنسي في مالي ثالث مراحل مختلفة، بداية من يناير 
  : 57وهي على النحو التالي انسحابها جزئيا من مالي،

توطيد سيطرة القوات الحكومية على جنوب مالي من خالل الدعم اللوجستي  :األولى �
  االستخباراتي والتدريب والتنظيم والتسليح بهدف وقف انتشار الجماعات اإلرهابية إلى الجنوب.

                                                
"، المركز العربي والدراسات. ماليالبعد النيوكولونيالي تجاه افريقيا...التدخل الفرنسي في عبير شلغيم،"55
 http://www.acrseg.org/36650////////////18/02/2015////  
الرئيس فرنسوا هوالند جاهدا تغيير الصورة النمطية له بأنه قائد لين غير قادر على اتخاذ قرارات صعبة. ولعل  يحاول ∗ 

الذي يشعر بالنقص اتخاذ قرارات خطيرة يفسر لنا سر التحول التي تعني محاولة الرجل  "استحضار أعراض "متالزمة نابليون
في موقف الرئيس هوالند الذي كان معارضا من قبل للتدخل الفرنسي في أفريقيا. وعليه أضحت فرنسا في ظل حكم االشتراكي 

دخل العسكري من يشٍبه الت هوالند مثقلة بأعباء الركود االقتصادي وارتفاع معدالت البطالة واإلجراءات التقشفية، حتى إن هناك
  في مالي كغزو نابليون لمصر.

  56 عبير شلغيم، المرجع السابق.

  .06، 2013))/05/02 ("، يومية الخبر، إطالق مرحلة ثانية من الحرب في ماليمحمد بن احمد،"  57 
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يم بعد استعادة المدن الرئيسية في اإلقلف ،الفرنسيتم بالفعل التدخل العسكري  :الثانية �
وعملت على اإلطاحة بمجموعة من أخطر قادة التنظيمات  والسيطرة على محاور الطرق الكبرى،

نشر ثالث إلى أربع كتائب عسكرية مالية، تعتمد  بعدها تمو  يها.المسلحة وتدمير مخازن السالح لد
غاو  –د االستيالء على المدن الرئيسية في شمال ماليعليها القوات األوروبية واألفريقية، بع

 ."، حيث قصف الطيران الفرنسي مواقع للجماعات اإلرهابية المسلحة في "كيدال-وتومبوكتو
ستدامة مؤسساتها، تأمين العاصمة باماكو لضمان االستقرار للمدينة وا :الثالثة �

المصالح للمواطنين الفرنسيين واألوربيين و فرنسية إضافية بغرض توفير الحماية  وتعزيزها بقوات
الفرنسية. وفي األخير العمل على توطيد االستقرار في شمال البالد، وتشمل الخطة قصف مواقع 
الجماعات األصولية، وطبيعة تدخل القوات الخاصة، فيما ستوفر الواليات المتحدة الدعم 

  .ةوفير الغطاء الجوي للعمليات العسكرياالستخباراتي، ومن الممكن أن تقوم القوات الفرنسية بت
افة السيطرة على كاسترداد  في الماليعلى عاتقها مهمة مساعدة الجيش وعليه أخذت فرنسا        

لجنوب ا فيالجماعات المسلحة والحيلولة دون وقوع مدن أخرى ايدي من  أقاليم مالي خصوصا شمالها
يفتح على مغامرة كبيرة و  ينطوي مالي في الفرنسي العسكريتحت سيطرتها، إال أن قرار التدخل 

المجال امام سيناريوهات مختلفة لنتائج هذه الحرب وان كان الجانب االكبر من هذه السيناريوهات 
 في لفرنسياالذى يسعى إلى تفعيل الدور  الفرنسيينذر بتطورات كارثية تتجاوز طموحات الرئيس 

     ية.أصبحت فرنسا تعتمده كوسيلة/درع لتنفيذ سياستها الخارج بعيدا عن االطار األوروبي اين أفريقيا
ها الوطني طار إفي بوضوح عن القراءة الفرنسية  أيف لودريانوقد عبر وزير الدفاع الفرنسي جون 

على أبواب  إقامة دولة إرهابيةبتهديد " يتعَلق األمرقائال إن للتهديدات التي أملت على بالده التدخل: 
بالده لن تترك جيوبا إسالموية مقاومة، وستستأصل اإلرهاب في الساحل وتعيد  أن مضيفا". فرنسا

سا تدخلت إن فرن :". أما رئيس الحكومة، فركز على البعد األوروبي والدولي للتهديد قائال"وحدة مالي
  .58"ُكلكال يستهدف البلدان اإلفريقية فقط، بل فرنسا وأوروبا  في مالي إليقاف التهديد اإلرهابي

من الصعب معرفة تفضيالت الرئاسة الفرنسية التي جعلتها ترجح خيار التدخل األحادي على كان    
 لحةمما هو خادم للمص أكثربمعنى تفضيلها للخيار الخادم للمصلحة الوطنية  الجماعية؛الخيارات 

و ماذا في مثل هذه األزمات ه الفرنسي صانع/متخذ القرار فالمشكل الذي واجهه الجماعية/االوروبية،

                                                
 "التدخل في مالي: نظرة من الداخل الفرنسي الرسمي والشعبي". عبد النور بن عنتر، 58

http://studies.aljazeera.net/reports/2013/01/201312710115164585.htm  
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ستخسر  وماذا ؟ وماذا سيحدث في حال التدخل؟الفرنسي في المنطقة سيحدث في حال عدم التدخل
غانستان "أف د تدخل فرنسا في مالي يؤدي بالمنطقة الى ان تتحَول لـنفع 59فرنسا في حالة عدم التدخل؟

اإلستراتيجي -يجر لناوهنا نتحدث عن  قليدي الفرنسي.دائرة النفوذ الت الجوار الواقع كله في يهِددإفريقيا" 
وال نبالغ إذا قلنا إن حرب مالي هي عملية استباقية لحرب قد يكون النيجر مسرحا ، بالنسبة لفرنسا

االممي)  (القرار و ما يعٍزْز من التدخل الفرنسي في مالي في اطار وطني هو وجود شرعية دوليةلها. 
ية الصادر عن المفوض فقد ورد في التقرير رسمي من الحكومة المالية)(طلب  وشرعية محلية مالية

ان فرنسا تتواجد/ُمتواجدة في افريقيا :" 1980المالًية لالقتصاد العام ومخطط مشروع قانون المالًية لـ 
ما  ∗ناهيك عن الراي العام الفرنسي(الدعم اليميني) ∗وشرعية محلَية فرنسية 60بطلب من شركائها.."

 وفي نفس الوقت على انهاء الحرب األسوأمراهنا بذلك على حسم االمر بقرار هوالند بإعالن الحرب 
بسرعة في حالة اشراك قوة أوروبية وٕاقليمية بحجة انها حرب أوروبية ال حربا فرنسية ضد اإلرهاب 

جية الفرنسية في تيومن هنا استغل التدويل العسكري و من َثًمة السياسي بغية تحقيق المصالح االسترا
  .61المنطقة

                                                
  59المرجع السابق.

  .185 ،المرجع السابق، المشكلة األمنية في منطقة الساحل االفريقي"ابصير،"  60 
انطوت مواقف الطبقة السياسية منذ الوهلة األولى تحت لواء الوحدة الوطنية المقدسة، مما خلق جوا مفعما باإلجماع ∗  

الوطني على دعم الحكومة والجنود الفرنسيين المتدخلين في مالي. بيد أنه لما ُتستدعى الوحدة الوطنية في الخطاب لدواع 
ء الحرب لكن بعر مرور حوالي أسبوع من بد،سرعان ما تبدأ جدرانها في التصدع  سياسية فلن تكون بتلك القلعة المحصنة، بل

بدأ تصدع الوحدة الوطنية واإلجماع وبمبادرة من المعارضة اليمينية التي بدأت تثير جملة من التساؤالت، هذه التساؤالت لم 
ب) بالقول: "وحدة وطنية ولكن تساؤل شرعي، تلق إلى حد اآلن ردا واضحا من الحكومة االشتراكية، لخصها كوبي (زعيم الحز 

وحدة ولكن حيطة". بمعنى أن الوحدة الوطنية ال تعني عدم انتقاد خيارات الحكومة وأدائها في حرب مالي. تساؤالت يطرحها 
ر بن و اليمين المعارض، على لسان قيادات كان معظمها في حكومة ساركوزي، وهي مترابطة فيما بينها، للمزيد انظر: عبد الن

  .المرجع السابقالتدخل في مالي: نظرة من الداخل الفرنسي الرسمي والشعبي"، عنتر، "بن 
تشير استطالعات الرأي التي قامت بها مراكز سبر اآلراء في فرنسا إلى أن األغلبية تساند التدخل. ونذكر هنا نتائج ∗  

والذي نشر على موقعه على اإلنترنت. تشير   ،2013 /14/01يوم  (Ifop) استطالع قام به المعهد الفرنسي للرأي العام
من الفرنسيين يدعمون التدخل، وهي نسبة أعلى من تلك التي حظي بها تدخل فرنسا في أفغانستان  %63النتائج إلى أن 

رب في )، كما تشير النتائج إلى أن الرجال أكثر دعما للح%66)، وأقل بقليل من تلك التي حظي بها تدخلها في ليبيا (55%(
فقط  %57مقابل  %72سنة فما فوق يدعمونها بنسبة  65، وأن كبار السن من %53مقابل  %75مالي من النساء بنسبة 
  سنة. 35بالنسبة لمن هم دون 

  61 بن عنتر، المرجع السابق.
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مهم فرنسا عدم دعالشركاء األوروبيين واالتحاد األوروبي لينتقدون فرنسيون السياسيون لكن ال    
كما ينتقدون االتحاد األوروبي لعدم مساندته لها عسكريا ليعود الجدل مجددا حول  ومشاركتها الحرب

أن الحرب في مالي ليست مصلحة فرنسية  منطلقمن  اد األوروبي األمنية والدفاعيةسياسة االتح
فقط، بل أوروبية أيضا، ألن التهديد الذي تسعى فرنسا لتحييده يستهدف أوروبا كلها. ويقول هؤالء 
أن فرنسا تقاتل هناك لوحدها للدفاع عن أوروبا وال يمكنها مواصلة الحرب بمفردها. وهنا يتوقف 

ت ليمينية. حيث تقول الشخصيات اليمينية أن المسؤولية ليسالتوافق بين ذوي االتجاهات اليسارية وا
أوروبية فقط، بل فرنسية أيضا، ألن هوالند أعلن الحرب دون انتظار اآلخرين ودون التحضير المسبق 

: رض)اع(يميني م جوبيفمثال صرح لكن التدخل كان فرنسي  لها بتشكيل ائتالف عسكري دولي
  فا أنه عليها أن تنخرط أكثر. " مضي"كالعادة أوروبا متأخرة بحرب

(سكرتير الدولة المكلف بالشؤون األوروبية في عهد ساركوزي) فقد ذهب إلى  بيار لولوشأما 
ف ا ضيقا شديدا من الموقبديً أبعد من ذلك مصرحا بأن فرنسا تقوم دائما بحروب بدل اآلخرين ومُ 

ي فاالستقاللية في اتخاذ القرار ه ."ليست وجهتنا أن نكون مرتزقة أوروبااألوروبي حيث قال إنه "
فهي تمثل  تحمل معنى أخالقي يعتبرهامبدا ثابت من ثوابت السياسة الخارجية الفرنسية بل هناك من 

ال ديغول معبرا ق الضغوطات؛ وقدفاعل في النسق الدولي بعيدا عن  وأنهاشعورا أساسيا لفرنسا بذاتها 
فرنسا، يجب ان تكون لها سياستها العالمية، التي يكون لها  ألنهاان فرنسا، عن هذه النقطة:" 

  .62"بمقتضاها موقفها الذاتي المستقل إزاء كافة القضايا والمشكالت الدولية دون استثناء

ة ذلك انتقدت التوجه الفرنسي في مالي ُمبِرر الحكومة اليسارية أن  ةالمقابل جهةفي حين نجد في ال   
مراعاة مواقف شركائها األوروبيين المنزعجين من إرسالها قوات برية  دخلت الحرب دونبان فرنسا 

إلى مالي، رغم أن قرار مجلس األمن يشير إلى قوة برية إفريقية. ثم إن القرار االنفرادي الفرنسي 
يضع أوروبا أمام معضلة: فهي إن رفضت التدخل اتهمت بالتخاذل وعدم التضامن مع فرنسا، وٕان 

ها فستتورط في الحرب ويصبح قرارها اإلستراتيجي تابعا لقرار دولة واحدة. وهذا هي تدخلت إلى جانب
لقوات الوطنية بالرغم من دعم االتحاد ل 63أمر ال تقبله كثير من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

في بلدان المنطقة من أجل محاربة الهجرة غير الشرعية واالتجار بالبشر وتهريب المخدرات وهي 
سكرية كالتدخل ن تكون هناك مبادرة عدون أ 64طر تستهدف بشكل مباشر األمن األوروبيمخا

                                                
ة: (اإلسكندري" بين التحالف والمصلحةحلف شمال اطلنطي: العالقات االمريكية األوروبية ليلى مرسي واحمد وهبان،"  62 

  .157 ، )2001دار الجامعة الجديدة ، 
  63المرجع السابق.

   ". األفريقية أفغانستان الغربي: التدخل نماطأ عبد الرحمن حمدي،" 64
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions  
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اية كجزء مًا في البدالتدخل األخير مصمَ بالرغم من أن  .مساندة القوات الفرنسيةالعسكري في مالي و 
من بعثة أوروبية لدعم القوات األفريقية، ولكن فرنسا قررت فجأة التحرك بشكل منفرد لعرقلة تقدم 

ماية رعاياها حغير ان فرنسا كانت تسعى من تدُخلها المنفِرد لِ  مدينة موبتي،ل الُمهِدديناإلسالميين 
رد لليورانيوم واالستغالل المنفنطقة الساحل م في المقيمين بكثرة في المنطقة، والحفاظ على االستقرار

 .65، ومنع تحّول مالي إلى قاعدة لإلرهاب اإلسالمي الموجه إلى أوروباالنيجيري

ولكن لماذا تكون فرنسا هي الدولة الوحيدة المعنية باألمر، رغم أن أمن أوروبا بالكامل على 
 66المحك؟

مية محاولة استعمارية جديدة لحماية مح بأنهننظر إلى التدخل الفرنسي نستطيع أن وعليه     
لكن  أنه فاسد وعاجز، كونهال مصلحة لها في حماية النظام المالي  لكن في نفس الوقتفرنسية، 

 المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الصحراء الكبرى أي فرصة للتواجد فيتنظر دوماً الهدف من التدخل 
لذي يشكل ضرورة ا واالستراتيجياًال طبيعيًا للنفوذ السياسي في أفريقيا والعالم العربي باعتبارها مج

 .أساسية للحفاظ على مكانتها كقوة عالمية

(إضافة رنسا أن فحول التدخل الفرنسي المنفرد في مالي تقول بذلك  بينما ُتقدم تفسيرات أخرى    
ة العسكرية لقو اين تعنبر أن اُتَعد القوة العسكرية الحقيقية الوحيدة في أوروبا، والمانيا)  بريطانياالى 

لذين ااألوروبية  معظم أعضاء االتحاد االوروبي عليه ُتوافقهاوهو الرأي الذي ال من شروط القوة 
 .يبدون ُنفورا جماعيا من الحرب

وفي  2003ل المشترك، ففي عام ال شك أن أوروبا لديها الوسائل الكفيلة بتمكينها من العمف    
 غل آنذاككان يش(اسوالن خافيير التي أعدها االستراتيجيةأعقاب بداية حرب العراق، تبنت أوروبا 

) جعل في االتحاد األوروبي ∗المشتركة الدفاعية منصب الممثل األعلى للسياسة الخارجية واألمنية
   .67أوروبية مشتركة الستراتيجية الكثير من األوروبيين يعتقدون ببداية

                                                
". ! فرنسا وحدها؟زكي العايدي،"  65 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/1/18/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8
%D9%88%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7!-%B3%D8%A7  

  66 المرجع السابق.
" في السياسة األمنية والدفاعية المشتركة، هذا فضًال التعاون المنظم الدائممعاهدة لشبونة لالتحاد األوروبي عن "تحدثت  ∗ 

عن وجود جهاز مؤسسي كامل يتألف من لجان سياسية وعسكرية، وتتلخص مهمته في توقع العمليات العسكرية واإلعداد لها 
وتنفيذها على المستوى األوروبي. ولكن هذه اآللية تفتقر إلى اإلرادة السياسية المشتركة الالزمة لتفعليها، وكلما قل استخدامها 

  تضاءلت صالحيتها للتطبيق.
  67المرجع السابق نفسه.
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دراتها واستخدام ق غير راغب في تطوير/االتحاد األوروبي أوروبانستنتج بان  ممن خالل ما تقدو   
وبالتالي التدخل العسكري في النزاعات الدولية حتى لو كانت ُمهِددة للمصالح األوروبية  العسكرية

االمن في العالم المعارض لفكرة القوة معتمدة السلم و الن الوحدة األوروبية قامت على أساس إحالل 
ا يجعل مو  هتماماتهااخر أبذلك على األساليب الناعمة بدل الصلبة ما يجعل من الحروب والتدخالت 

نفس الوقت  لكنها فيفي اطارها الوطني  حتواء هذه التهديداتال السًباقةو  من فرنسا في نفس الوقت
   لتبرير مختلف سياساتها الخارجية وتنفيذها. تتخذ االتحاد األوروبي كوسيلة وغطاء

العسكرية الفرنسية في الساحل: حماية من اإلرهاب ام للمصالح السياسة لمطلب الثاني:ا  

جديدة على اإلرهاب بمباركة و  في مالي على أنه حالة من تأهب شديدةالمشهد بدأ         
اتها اعتمدت فرنسا في تدخلها على قو اين  ،ميةللمشاركة في حرب عالوٕاقليمية(دول االيكواس) دولية 

ية على الرغم من تعّدد األهداف وتداخل المصالح اإلقليمفموجود مسبًقا في القارة األفريقية؛ وعتادها ال
فريقيا ومالي، فإّن أحد العوامل المحّفزة لتدّخل قّوات مجموعة دول غرب أفريقيا كان ابين بلدان غرب 

ألفريقي بل يمكن القول إّن فرنسا كانت لتكتفي بالتدّخل ا ؛رنسّية إزاء األزمةواألهداف الف لتحقيق الرؤية
خرى أ كانت ستكون راضية بأن تخوض قّواتالعسكري لو أّنه كان قادًرا على حسم المعركة، أي أّنها 

تال قمعركة بالوكالة عنها فتحّقق أهدافها ورؤيتها من األزمة المالّية من دون أن تتوّرط قّواتها في ال
  بصورٍة مباشرة.

فما يحدث في مالي هو بالتأكيد حرب استعمارية فرنسية جديدة في المنطقة، وبالتالي فالقارة    
االفريقية لم تخرج من العصر الكولونيالي الن فرنسا كانت وما زلت القوة االستعمارية رقم واحد في 

مل أ، ف"وراء البحار ممتلكات ماواليات تابعة لها او ما يسمى بـ"  وكأنهاالمنطقة تتصرف بدولها 
غير أن الشكوك  ،68العسكري في فرنسا يعتبر من انجح التدخالت العسكرية لها فرنسا من التدخل

كانت  ذاإتحوم حول النوايا الحقيقية للمقاربة العسكرية المستعملة في منطقة الساحل حول ما  بدأت
رحت فصحيح ان القوات الفرنسية ص الفرنسية؟ الوطنية ُتوظف لمكافحة اإلرهاب ام لحماية المصالح

عة ، غير ان نيتها ال تتماشى مع استراتيجيتها المتبمكانياتها العسكرية ستكون محدودة الز بان عمل
بيا والتشاد لوجودها بلي هي امتدادبالمنطقة وبالتالي التدخل لم يكن لسبب انساني او ديمقراطي وانما 

وبوركينافاسو وكوت ديفوار،.. ونتيجة تقاسم األدوار بين قوى النفوذ التي تترصد بالمصالح الفرنسية 
  .69في الساحل

                                                
  .03،)2013جانفي 27(البصائر،  "،!التدخل الفرنسي: الحرب على مالي واالضرار في الجزائرعبد الحميد عبدوس،" 68 
  .04)،27/01/2013(التهامي مجوري،" وأخيرا انتصرت فرنسا.." جريدة البصائر69 
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وضعت فرنسا منظومة عمل جديدة في دول الساحل األفريقي، عبارة عن خطة للقوات فقد     
التي  70∗∗∗∗"سرفال"علما أن الخطة المذكورة تحل مكان منظومتي  ،المسلحة الفرنسية لمكافحة اإلرهاب

 في الوطنيفرنسا بعيدها  احتفاالتفتزامنا مع  ،∗لتحل محلها عملية برخان كانت تخص مالي
ائل ضد الفصبعد فترة من التدخل  جان ايف لودريان الفرنسيأعلن وزير الدفاع  ،14/07/2014

المالية باماكو، وضعت فرنسا خطة أكبر وأوسع لمكافحة اإلرهاب الجهادية التي كانت تهدد العاصمة 
عسكري فرنسي سينتشرون في خمسة دول،  3000بحوالي  في كامل منطقة الساحل األفريقي

  .71والتشادموريتانيا، مالي، بوركينا فاسو، النيجر 

إعادة  يفرئيس الجمهورية الفرنسية عبر عن رغبته   برنامج تلفزيونى سياسى ان فيوأكد الوزير  
و ه األساسيهدفها   سيكون التياإلقليمية " ∗∗∗∗عملية برخان"  منطقة الساحل من خالل في تنظيم قواتنا

   .∗مكافحة اإلرهاب

 خريطة رقم(04): خريطة توضح عملية برخان العسكرية الفرنسية في مالي

                                                
اب فرنسا ومكافحة اإلرهطارق الشيخ،"  للمزيد انظر: نوع من القطط المتوحشة.وهي  "سرفال" أطلق على هذه العملية اسم ∗

   http://www.ahram.org.eg/NewsQ/308645.aspx".في الساحل

 تعني الكثيب الرملي الهاللي الذي يتشكل وفق إتجاه هبوب الرياح عليه، جاءت لتقضي على الهواجس األمنية لدة الفرنسيين 
  ∗في المنطقة.

. 24"،موقع قناة فرونس برخان" منظومة العمل العسكري الفرنسية الجديدة في دول الساحل االفريقيستيفان جونبو،" " 71  
http://www.france24.com/ar/20140808  

  
 تكتيكيطائرات نقل  10 آلية مدرعة و 200 مروحية و 20 الدفاع الفرنسية سيتم تدعيم العملية بـ وفق ما أعلنته وزارة ∗

العاصمة التشادية  فيطائرات دون طيار، وستتخذ رئاسة أركان العملية مقرا لها  3 طائرات مقاتلة للمطاردة و 6 و واستراتيجي

  .باالسيهجان بيار نجامينا وستكون هيئة أركانها بقيادة الجنرال 

 
  



 الفصل الثاني:........................................... مكانة منطقة الساحل في الترتيبات األمنية الفرنسية  

82 
 

  
http://www.france24.com/ar/20140808 :المصدر  

بعيًدا عّما ترّوجه فرنسا من أسباٍب لتدّخلها العسكري، هنالك مجموعة من العوامل تفّسر و    
كن على فرنسا لم تعلى رأس هذه العوامل أّن و الفرنسي في الشأن المالي بصفٍة عاّمة،  حشرهذا الِ 

 اإلطالق بلًدا غائًبا عن المشهد السياسي في منطقة غرب أفريقيا بصفٍة عاّمة وعن المشهد السياسي
اين دعمت  ةفترات عديدكانت العًبا أساسيا وطوال  فقد في مالي بصفٍة خاّصة. فعلى صعيد مالي،

  خرى. ، وفي دعم معارضيها في أحياٍن أبعض ُنظمها في كثير من االحيان

يها من فريقيا كمنطقة نفوٍذ جيوسياسي تمارس التأثير فاإلى منطقة غرب  فرنسا تنظرليس ببعيد أن و 
مع أنظمة تلك البلدان أو مع حركاٍت سياسية محّددة فيها، وذلك في إطار ما اصطلح  عالقاتهاخالل 

مالي ليس أّول تدّخل لها فتدّخل فرنسا العسكري في  ، ∗أفريقيا"-"فرنساالبعض على تسميته سياسة 
 ستراتيجياتاوكانت مصالح فرنسا دائًما الدافع الثابت لتدّخالتها العسكرية في أفريقيا ب في أفريقيا

                                                
ه تعبيرا من " بمعنى إيجابي، أفريقيا -فرنساتعبير " 1955في عام  فليكس هوفوي بوانييأطلق رئيس كوت ديفوار األول  ∗ 

في الحفاظ على نوٍع متمّيز من العالقات بين بلدانهم والمستعمر السابق فرنسا أثناء نقاش كان  رغبة بعض القادة األفارقة   عن
قائًما بشأن مقترح فرنسا لمستعمراتها األفريقية  بإجراء استفتاء االستقالل/ الحصول على الحكم الذاتي ضمن السيادة الفرنسّية. 

لتوصيف السياسة المريبة لفرنسا في أفريقيا  1998ٍب له صدر في عام هذا المصطلح في كتا غزافييه فيرشافواعتمد فرنسوا 
  والقائمة على دعم الدكتاتوريات واالستعانة بالمرتزقة لتنفيذ االنقالبات واالغتياالت السياسية.
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أن إعالن فرنسا الحرب  الدكتور محمد ظريفاعتبر  حوار مع جريدة الشروق الجزائرية فيف متغّيرة.
للتغطية على المشاكل  هاعلى الجماعات التي تسيطر على شمال مالي، ما هي إال محاولة من

الحقيقية التي يعاني منها الشعب الفرنسي، وتصدير مشاكلها الداخلية نحو الخارج، وقال إن : 
المالي وٕاطالقها حملة موازية ضد حركة "إعالنها الحرب على الجماعات التي تسيطر على الشمال 

الشباب المجاهدين في الصومال، بداعي إطالق رهائن، ما هي إال محاولة من طرف الرئيس 
ا لألزمة حً لمٍ ، مالفرنسي، فرانسوا هوالند، إلشغال الفرنسيين وتحويل أنظارهم عما يحدث في الداخل"

  .االقتصادية

شعبية الرئيس الفرنسي والذي ينبئ بأزمة  الوضع االقتصادي الصعب الذي أثر علىف 
ة بجامعة أستاذ العلوم السياسيوهذا ما يؤكده  .كون لها صدى في المنطقة األوربيةاجتماعية داخلية سي

أن الهدف األول للتدخل العسكري الفرنسي في مالي هو حماية مصالحها  سليم قاللةالجزائر الدكتور 
االقتصادية والسياسية. وقال للجزيرة نت إن فرنسا كقوة استعمارية سابقة في أفريقيا، لم تقبل أن تفقد 

  .72مناطق نفوذها السابقة لصالح قوى أخرى بدأت تتغلغل إليها كالصين

قتصادية في منطقة الغرب األفريقي عامًال تفسيريا آخَر تمّثل مصالح فرنسا االبالتالي و     
 وكذلك في تعاملها األخير مع أزمة مالي. وعلى الرغم من منطقة الساحلفي  العسكرية الستراتيجيتها

محدودية مصالحها االقتصادية المباشرة في مالي بحكم محدودية استثماراتها فيها مقارنًة مع بلدان 
إّن تنشط فيه فرنسا اقتصاديا. وعليه، ففضاء استراتيجي أخرى، إال أّن مالي قطعة مهّمة في إطار 

 ل، وبوركيناالنيجر، والسنغاد مصالح فرنسا االقتصادية في بلداٍن مجاورة مثل: تهديد استقرارها يهدّ 
إذا ما أخذنا بعين االعتبار مناجم اليورانيوم النْيجرية التي توّفر احتياجات  ،وكوت ديفوار فاسو

  .المحّطات الفرنسية النووية التي تقع مباشرًة على حدود النيجر مع مالي

 لتدّخل في مالي في سياق سياسة هجومية في أفريقيا تتبعها فرنسا في السنواتكما يجب أن ُيفهم ا    
األخيرة في إطار تنافسها مع الدول الكبرى على النفوذ هناك؛ فالنفوذ الفرنسي كان عرضًة لخطر 

التي انتهجت سياسة تدّخلية أميركية واسعة المدى  2000/2008ار خالل سنوات إدارة "بوش" االنحس
ومتعّددة األهداف في أفريقيا، منها السعي لتنويع مصادر الطاقة لالقتصاد األميركي، وقد تعاملت 

                                                
 ."، الجزيرة نتابعاد وتداعيات التدخل الفرنسي بماليمصطفى رزق،"  72 

http://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews/2013/1/13  
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فرنسا مع هذه السياسة بمزيٍج من مواقَف دفاعية وتسليم باألمر الواقع وسياسة االنتظار، ثّم عادت 
ه سياسة إدارة أوباما األقّل توسعّية في أفريقيا واألقرب لالنكماشية، لتستغّل التغيير الذي جاءت ب

  وتبّنت سياسة هجومّية ذات طبيعة عسكرّية من أجل تثبيت نفوذها ومراكز قّوتها في القاّرة.

غّض النظر ا األخير في مالي بالمباشرة في أفريقيا وتدّخله لهاتعكس التدّخالت العسكرية ف   
متداخلة ومرّكبة في إطار حفاظها على  استراتيجياتعلى ثالث  هااعتماديرات تبر  ما تُقدمه منع

وية بين فرنسا العالقات التاريخية البني الحفاظ هالُ نفوذها في أفريقيا وتنافسها مع دوٍل كبرى أخرى، أوً 
 وبعض األنظمة والحركات السياسية وبعض النخب االقتصادية والثقافية في تلك البلدان، وثانيتها

العسكرية  يةاالستراتيجاستثمار العالقات االقتصادية القائمة أصًال وتوسيعها وتعميقها، وثالثتها 
  .73عسكري مباشر تتطّور في حال األزمات إلى تدّخلواألمنية التي قد 

وعليه وجدت فرنسا حجة قوية من حربها على اإلرهاب في منطقة الساحل لتبرير تدخلها      
في المنطقة، دون ان نتجاهل ان السبب الحقيقي والغير ٌمعلن عن هذه العسكري والسياسي 

(أستاذ  وقد ًعلق ايمن شبانة السياسة هو المصالح االستراتيجية والمرتبطة أساسا باليورانيوم.
العلوم السياسية بجامعة القاهرة) ان التواجد العسكري الفرنسي في النيجر يتعلق بوجود رغبة في 

نفوذها في الساحل وعن األهداف الغير ُمعلنة لحقيقة المقاربة العسكرية في  ترسيم حدود مناطق
المنطقة يقول بانها مرتبطة بظاهرة اإلرهاب لما ٌتشكله هذه األخيرة من تهديد امني وفي نفس 
الوقت تهديد لمصالح اقتصادية في ظل تزايد النفوذ الصيني في القارة ولعل الهاجس االكبر 

ية ملكيتهم لمناجم اليورانيوم وهذا ما تتخذه فرنسا كذريعة اين تتخفى تحت للفرنسيين هو حما
تعتبر من اخر المواقع  والتي مدامااإلرهاب من خالل انشاء قاعدة غطاء محاربة اإلسالميين/

التي تقدمت فرنسا من خاللها في منطقة الساحل والتي تعتبر اقرب جنوبا من معاقل الجهاديين 
  .74رها يقع معبر "السلفادور" والذي يعتبر نقطة تهريب للنيجر وماليفي ليبيا والى يسا

ورغم إقرار الحكومات المتعاقبة على قصر االيليزي بفشل فرنسا في مهمة "شرطي افريقيا"      
والعمليات العسكرية األحادية، اال انه وبدل تراجعها ضاعفت من تواجدها وعززت منه و دليل ذلك 

                                                
  73 "أزمة مالي والتدخل الخارجي"، مرجع سابق. 

دة العرب "، جريالتدخل الفرنسي في غرب افريقيا، اليورانيوم سبب الحملة الفرنسية على الغرب االفريقيمحمد رجب،"  74 
)07/01/2015(، 01-02.  



 الفصل الثاني:........................................... مكانة منطقة الساحل في الترتيبات األمنية الفرنسية  

85 
 

تدخلها في ساحل العاج وبعدها ليبيا لتكون مالي من انجح تدخالته، فبمجيء هوالند للحكم تراجع 
عن مشروع سابقه جاك شيراك (مشروع افريقيا إلعادة تنظيم التواجد العسكري الفرنسي في القارة) 

 بالتأييدلُمدَعم ا" الذي يقوم على فكرة التدخل العسكري المحدود و مبدا هوالندليقدم بديل له يعرف بـ" 
اف والسياسية اين غًلف حقيقة األهدالدولي والمحلي على ان يتم الحفاظ على المصالح االقتصادية 

 افريقيا للسلم واالمن" بباريس-ذلك خالل قمة "فرنساالخفية بغطاء الحرب على اإلرهاب مصرحا 
: "لقد دقت ساعة افريقيا، ينبغي على الشركات الفرنسية إال تتردد في االستثمار في ذه القارة، 2013

  .75ل"قوية وهي تعتبر قارة المستقببل عليها القيام بذلك ألنها قارة تشهد ديناميكية اقتصادية 

ة الساحل الجديدة في منطق /العسكريةأن مقاربة باريس األمنية وأفارقهن رأى خبراء فرنسيو وقد       
والصحراء االفريقية التي كشف عنها مؤخرا وزير الدفاع الفرنسي ستترجم إلى إقامة قواعد عسكرية 
دائمة في هذه المنطقة لهدف اقتصادي رئيسي يتمثل في تأمين عودة الشركات الفرنسية التي رحلت 

الجولة اإلقليمية األخيرة التي قام بها وزير الدفاع بدليل  ابق بسبب انعدام األمنعنها في وقت س
إلى كل من كوت ديفوار والسينغال وموريتانيا كانت فرصة للتباحث  "جون إيف لو دريان"الفرنسي 

وهو ما سيمّكن من تثبيت "أقطاب" استراتيجية و  مقاربة إقليمية للحرب على اإلرهاب"،حول إرساء "
لفرنسا  فان الرجوع العسكري بحسب المحّللو ه، لوجستية وتشغيلية في دول المنطقة، على حّد قول

مدفوع أساسا بغايات اقتصادية، وهي إعادة لتوزيع األوراق العسكرية بطريقة تجد من خاللها الدول 
يضا كما اعتبر أيضا انه بعد انسحاب مدفوع بأسباب تتعّلق االفريقية الشريكة لفرنسا ضالتها أ

بر عبالميزانية، تسجل فرنسا رجوعها العسكري في إفريقيا. هي لم تغادر أبدا، وٕاّنما كانت موجودة 
 األمن وهذا الرجوع سيسّرع بالتبعية من عودة الشركاتمساعدة الدول اإلفريقية على حفظ قوات خاصة ل

  سترجع وبقوة ألسباب اقتصادية. 76"إفريقيا" ألسباب امنية الفرنسية التي غادرت

  الثالث: ردود الفعل من التدخل الفرنسي في ماليالمطلب 

                                                
  المرجع السابق. 75 

وابة افريقيا باستراتيجية فرنسا األمنية الجديدة بغرب إفريقيا: قواعد عسكرية دائمة في خدمة االقتصاد"،  ،"لوسيان بامبو76 

   ntent/http://www.afrigatenews.net/coاإلخبارية.
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تباينت المواقف الدولًية تجاه التدخل الفرنسي السريع في شمالي مالي بتباين مصالحها تجاه    
عديد تدخلها العسكري في مالي للفي إطار وقد تلقت فرنسا  ،الوضع، فمنها المؤيد ومنها المعارض

 واس"،اإليكمن المساعدات الدولية سواء من جانب الدول األفريقية تحت راية مجموعة غرب إفريقيا "
 .وحتى دولًيا

شيهو عبد جندي بقيادة النيجيري "  5300بنشر  قامت الدول االفريقية  :اقيمساندة التدخل إفريأ/ 
جندي في تلك القوة التي تتكون من ثماني دول من غرب أفريقيا،  900" إلسهام بالده األكبر بـ القادر

وغو وبنين والسنغال والنيجر وغينيا وغانا وبوركينافاسو. وذلك مع طوهي إلى جانب نيجيريا، 
إرسال ب كما تعهدت كل من: السنغال وبوركينا فاسو والنيجر  منفردة بنحو ألفي جندي، تشاد مشاركة

ضافة إ، ة منها، أما نيجيريا بتسعمائة جندي، وبنين بثالثمائة جنديخمسمائة جندي من كل واحد
مليون  50المشاركة في دعم المهمة العسكرية بمالي بـ   أعلن االتحاد األفريقي هو اآلخر لذلك

اما  ،∗مليون دوالر 26كما قدمت الدول األفريقية إلى جانب الدعم العسكري ما مجموعه   دوالر،
  .∗مليون دوالر لهذه المهمة 35بأكبر القوات كما أنها خصصت أكثر من  ساهمت نيجيريا

اما النيجر فهي تتباين إقليميا من حيث موقفها تجاه التدخل في مالي  فمن المعروف ان  
 " ونائبه من التوارق وبالتالي فهي تعارض أي تدخل عسكري فيبريجي رافينيرئيس وزراء النيجر" 

سيؤدي الى تحرك توارق شمال مالي ما يؤثر سلبا على االستثمارات الدولية  ألنهإقليم االزواد 
محمد سها " حيث قام رئيخصوصا الفرنسية منها، موريتانيا هي األخرى قررت ان تكون حليفة فرنسا 

" بالتحرك عدة مرات عبر الحدود المشتركة مع شمال مالي ضد مهام تنظيم القاعدة ولد عبد العزيز
د بين مؤيد ومعارض، بع االيكواسوقد انقسمت مواقف دول  ليف لتوارق االزواد،ح نهألال التوارق 

اين  ،لتالي طالب البعض بالتدخل العسكرياالزمة وبا إلنهاءان فشل بعضها للتوصل لحل سلمي 

                                                
ماليين)، نيجيريا  5ماليين)، إثيوبيا( 10مليون دوالر، أما جنوب أفريقيا ( 2كل من بنين وكوت ديفوار، والسنغال   موزعة بين∗ 
بتوفير  ةاالستوائي) ، وٕاضافة للتبرعات النقدية والعسكرية تعهدت غينيا دوالر ماليين)، جامبيا (مليون 3ماليين)، غانا ( 5(

  .وقوات الجيش واألمن الماليين "األفيسما"الوقود لكل من قوات 
نيجيريا القوة االقتصادية الكبرى في غرب أفريقيا، وهي كذلك القوة العسكرية ذات الخبرة الواسعة  راجع لسببين: أوالهما أنوهذا  ∗

في عمليات حفظ السالم، وثاني سبب ويتعلق بالتهديد المتزايد للعالقة اإليديولوجية والتكتيكية التي تربط الجماعات اإلسالمية 
وجماعة   "بوكو حرامهما: جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد المعروفة بــ" في مالي واثنتين من الجماعات الجهادية في نيجيريا

  أنصار المسلمين في بالد السودان
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عسكري على عدة مراحل، ومن جهته وافق قتصادية الى تنفيذ عملية انتشار تسعى المجموعة اال
بالمشاركة مع قوات ى نشر قوات عسكرية في شمال مالي الستعادة األوضاع مجلس االمن عل

عسكرية تقودها افريقيا، وبالتالي أجاز المجلس باإلجماع التدخل العسكري بعد اقتراح فرنسا بعد 
  .77أسابيع من المباحثات مع الواليات المتحدة االمريكية

  ب/ مساندة التدخل دوليا:

فالواليات المتحدة االمريكية عززت عملية االنتقال الديمقراطي في باماكو قبل التفكير في أي     
هجوم على الجماعات المسلحة باسم اإلرهاب، فاكتفت بتدعيم الدول األكثر عرضة لإلرهاب بتقديم 

رية مع كمساعدات فنية وتدريب جيوشها بسبب الفوضى في مالي وقامت بالعديد من المناورات العس
فرنسا مع حلفائها غرب افريقيا(السنغال، بوركينافاسو، غينيا وجامبيا) كما قامت بسلسلة من العمليات 
االستخبارية لمراقبة تحرك الجماعات الناشطة في منطقة الساحل، فرغم معرفتها بخطورة الوضع الذي 

ت يد من البرامج والمبادراينبعث من الجماعات المسلحة المنتشرة هناك اال انها فضلت اطالق العد
األمنية الحتواء الوضع وتطويق اإلرهاب كما دعمت التدخل الفرنسي هناك رغم معارضة ذلك 

  .78لمصالحها، ناهيك عن تعاونها مع دول غرب افريقيا في اطار حفظ السالم

يش الجلوجستية وتدريب على غرار العديد من الدول الغربية تقديم مساعدة  أمريكا فّضلت فقد 
 ،وعد البنتاجون بتوفير طائرات نقل وأخرى طائرات تجسس لدعم العملية الفرنسية المالي، إذ

الواليات المتحدة في نقل جنود فرنسيين ومعدات إلى مالي في إطار الدعم الّلوجيستي الذي  فشرعت
  .79تقدمه للقوات الفرنسية التي تحارب مقاتلين متشّددين في شمال البالد

                                                
 موقع مقاتل الصحراء. " الحرب في مالي: موقف الواليات المتحدة االمريكية والمنظمات الدولية واإلقليمية".77  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/HarbFiMali/sec04.doc_cvt.htm  
  المرجع السابق. 78

  79 شليغم ،"التدخل الفرنسي في مالي: البعد النيوكولونيالي تجاه افريقيا"، مرجع سابق.
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يتجاه التدخل الفرنسي في شمال مال): تمثل المواقف الدولية 50خريطة رقم(

 
 news/39146.html-http://www.yemeneconomist.com/politics/worldالمصدر:  -
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  خالصة الفصل الثاني
أولت فرنسا أهمية كبيرة لمنطقة الساحل االفريقي التابع للقارة االفريقية، اعتبارا من كون هذه 

دم تتصااألخيرة جزءا من موروثها االستعماري الذي تحول في الوقت الحالي الى مناطق رمادية 
لفرنسي اوالتي أصبحت تهدد بشكل مباشر المصالح والتواجد  وتتنافس، فيها مختلف الفواعل الدولية

  في المنطقة.
وبل قُ فالتدخل الفرنسي العسكري في مالي حصد نتائج في حقيبة السياسة الخارجية الفرنسية 

ذي االتحاد األوروبي ال إطار؛ رغم تمُيزه بفردانية اتخاذ القرار خارج بالترحيب الدولي والمحلي
راجع نطقة يتزايد بعدما تمن الدور الفرنسي في الم ما جعل، يسعى لبلورة سياسة جماعية مشتركة

األمنية التي افرزتها منطقة الساحل ناهيك عن التداعيات في فترة ما، خصوصا في ظل التهديدات 
السلبية للنزاع في مالي والتي انقلبت على دول المنطقة التي اصبحت هي األخرى مناطق عبور 

 لتصدير هذه االزمات الى باقي دول العالم. 



: التنافس الدولي في منطقة الساحل: الفصل الثالث
المعضلة األمنیة واستراتیجیة االحتواء

التهدیدات األمنیة في منطقة الساحل: المبحث األول

"دولة التوارق"اإلرهاب و: المعضلة االمنیة في الساحل: المطلب األول

استراتیجیات احتواء التهدیدات األمنیة: المطلب الثاني

تنافس التصورات األمنیة في منطقة الساحل: المبحث الثاني

التحدي األمریكي واقتسام األعباء : المطلب األول

حفاظ على الموروث االستعماريللاستراتیجیة ةكالفرنسیالسیاسة األمنیة : المطلب الثاني

حتمیة التحدي الصیني والتنافس االقتصادي: المطلب الثالث

الثالثخالصة الفصل 
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-يوالجالمفتاحية للتحركات المبنية على المصالح منطقة الساحل من الفضاءات  أضحت

، ما عشرينفي القرن الواحد وال شهدها النسق الدوليخصوصا بعد التحوالت الجذرية التي  استراتيجية

جعل منها محط أنظار وأطماع القوى الدولية التي ترغب في تلبية الحاجات األساسية من ثروات 

  .السمراء ال تجيد استغاللهاطبيعية تزخر بها القارة 

وبالتالي لم تعد فرنسا الُمهتم الوحيد بالمنطقة اين ظهرت الواليات المتحدة االمريكية في الكفة  

تقليدي لفرنسا؛ والتي كانت تقتصر عالقاتها بالقارة ككل على الجانب األخرى من التنافس كشريك 

التنسيقي والتعاوني غير أن تغير ُمجريات سير النسق الدولي وتغير طبيعة مضامين االمن بالتالي 

تغير طبيعة المصلحة الوطنية ما جعل من هذه األخيرة تغير من طريقة ونمط سياساتها تجاه منطقة 

هة المقابلة نجد الصين الفاعل الجديد التي استطاعت اكتساح األسواق االفريقية الساحل، وفي الج

رى ، إضافة الى وجود قوى صاعدة أخبقوة ُمعبرة في ذلك عن مزاحمتها للقوى التقليدية في الساحل

دفعتها المصلحة وتلبية حاجاتها لتوجيه سياساتها وٕابراز مدى قوتها وذكائها نحو المنطقة كالهند و 

  .لبرازيلوا

  التهديدات األمنية في منطقة الساحل األول: بحثالم

بين دول الساحل، أصبحت منطقة الساحل فضاء  أمنىنتيجة عدم وجود الية تنسيق وتعاون    

خطير الحتضان مختلف أنواع المخاطر األمنية التي ُغذيت ِبعدة عوامل ما جعل المنطقة تعيش 

نان لع أطلقرها واستقرار الدول المجاورة لها، ما دوامة االنفالت األمني الخطير الذي هدد استقرا

  طاتها خصوصا على الشريط الحدودي.للجماعات اإلرهابي/االجرامية من تكثيف نشا

  المطلب األول: المعضلة األمنية في منطقة الساحل: اإلرهاب و"دولة التوارق"
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شهد النظام الدولي ظواهر امنية مختلفة أهمها تلك الظاهرة التي تعبر عن عجز الدول التي  

ٌمفرزاته، اين تعجز الدولة عن التحكم بإقليمها وفرض السيطرة عليه،  أحدتكون سببا للنزاع او من 

 واالهم من ذلك هو ان الجماعات المتناحرة في تلك الدولة تتبنى استراتيجية نشر الفوضى لالستالء

حاكم السيطرة على النظام ال إلحكامعلى السلطة الن ذلك ليس في حدود امكانياتها؛ وبالتالي سعت 

  .1يشيات شبه عسكرية وعصابات إجرامية وحتى األطفال لسهولة التحكم بهمميل خدامباست

فحدوث معضلة امنية، راجع للتنافس الشديد بين وحدات النسق الدولي لتحقيقه نتيجة الشعور 

بتهديد ما تجاه سلوكات الطرف االخر، واذا ما حاولنا اسقاط هذا الطرح على المستوى 

 لغير،ا شك وعدم ثقة في تصرفات معضالت امنية محلية ناتجة عنالوطني/المحلي، لتوًلدت لنا 

إزاء سياسة السلطة او الجماعات التي تشاركها نفس اإلقليم؛ فذلك  منآللابفعندما تشعر جماعة ما 

، واذا ما تصاعدت حدة هذه المعضلة قد ∗يؤدي حسب باري بوزان الى المعضلة األمنية المجتمعية

ي تكون بدايتها من التنافس حول استنفاذ الموارد الطبيعية او السعي إلزالة لت،و تكون نتائجها خطيرة 

   .2عبر التصفية االثنية الطرف االخر

مني وتحول بعض دوله الخاصيات األمنية المميزة للساحل انعدام االستقرار اال أكثرمن و   

 والنزاعات حروب االهليةللانتشارا كبيرا قارة افريقيا  شهدأخرى على حافة الفشل، اذ تالى فاشلة و 

                                           
"، دفاتر السياسة والقانون، عدد المعضلة األمنية المجتمعية: خطاب األمنية وصناعة السياسة العامةعادل زقاغ،"  1
  .05-04:)2011(جوان5
 بانها" الحالة التي تنتج عن غياب االمن المجتمعي الذي يرتبط الذي عرفها ميلرومن بين التعاريف الشاملة لها نجد تعريف  ∗

بدوره بقدرة المجموعة على االستمرار مع المحافظة على خصوصياتها في سياق الظروف المتغيرة والتهديدات القائمة، وبصورة 
والعادات،  ثقافة، والدين، والهويةادق فإنها تتعلق بإحساس هذه المجموعة المعنية بان هناك مساسا بمكونات هويتها كاللغة، وال

  .او بان تطورها ال يتم في ظروف مقبولة"

 2 زقاغ، مرجع سابق، 05.
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هذه  والحقيقة في أن مشاكل الدول في .المنطقة للحيلولة دون استمرار الوضع دوللذا تسعة العرقية. 

ممارسة االنقالب العسكري أداة لف وعليه األمني،متعددة ألسباب ُمعًقدة تصل لدرجة االنفالت  ،المنطقة

 أمنىهيار انقالب نهذا اال ما يتبعفي المجتمع وعادة بين الفواعل المحلية  السياسة وٕادارة المنافسة

  .3االقتصاد المحٍلي ليخترق هذا االنفالت الدول المجاورة وٕانهاكونزوح الالجئين وانتشار الفساد 

زة الفساد االقتصادي في األجه وما ساعد في تعزيز المعضلة األمنية في الساحل هو انتشار

البيروقراطية بمشاركة صناع القرار ورجال الدين وزعماء القبائل ومرتزقة أجانب، وعلى حد تعبير 

انعدام الدولة العادية باري بوزان فان فواعل مركبات االمن في افريقيا تعاني من خاصية " 

 NATURE-STATISTNON"4.  

 هي الحالة المميزة لدول الساحل، واألخطر من هذا الالاستقرارالسياسية وحالة نظم هشاشة الف 
ألزمة ، كما أن منطقة الساحل اإلفريقي أصبحت من بين أخطر المناطق ا في احتواء تهاهو عدم فعالي

و التي تعتبر  هاانواعالعالم نتيجة االنتشار الرهيب للجريمة المنظمة بكل القارة االفريقية و تهديدا في 
ة حرك السياسات الخارجية للدول الغربيا في تصعيد وتأزيم الوضع هناك االمر الذي سببا مباشر 

غير ان التدخل األجنبي زاد االمر سوءا كون التدخل  ، حفاظ على السلم واألمن العالميينال بغرض
لغرض انساني اصبح من بين الحجج التي تعتمد عليها الدول الكبرى لتبرير تدخالتها المبنية على 

 السريع المبني على حماية المصالح الفرنسية في المنطقة ومن المؤكد ان التدخل الفرنسيصالح. الم
  .انسانيةمصلحة التدخالت المبنية ألغراض فرضية جاء لتأكيد صحة 

مع تشابك هذه العوامل أدى الى بروز معضالت امنية في الساحل ساهمت لحد كبير من و 
تراجع دور الدولة االفريقية وعدم امكانيتها من التصدي لهذه المشكالت األمنية خصوصا ما اذا 
تحدثنا عن اإلرهاب الذي انتقل من المستوى الوطني الى الدولي والذي اصبح يضرب عصب دول 

سبتمبر اين  11ظهر هذا العامل على سطح المشكالت األمنية واعقدها بعد احداث الساحل، فقد 

                                           
   .214"، مرجع سابق، التحليل اإلقليمي للعالقات الدوليةمصباح،"  3

  4 المرجع السابق.
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أعلنت الواليات األمريكية حربا ضد ما اسمته اإلرهاب دفاعا امنها القومي ِلتُعم الظاهرة عالميا لتنجح 
  بذلك في الترويج لحربها نتيجة الفراغ الذي تركه االتحاد السوفياتي سابقا.

لكنها تزايدت بشكل كبير ، إلرهاب ليس بالظاهرة الحديثة في المنطقةان ا ومن المالحظ
حل، ز تداعياتها على منطقة السااخصوصا بعد احداث الحراك الشعبي الذي عرفته شمال القارة وافر 

ومحاولة  تسليط الضوء على هذه األخيرة المهمفتزايد النشاطات اإلرهابية خالل الفترة األخيرة جعل من 
 لنمو خصبا مجاال ومازال كان الساحل أن  الٌمؤشرات من عدد تؤكد حيث عالجتها.وضع ُسبل م

 لسلفيةا الجماعات من العديد لدى الديني التطرف ظاهرة بروز مع خاصة اإفريقي في رهاباإل وتطور
  .∗اإلرهابية العمليات من مجموعة وحدوث والتبليغ الدعوة جماعة طريق عن أو

الصحراء، الساحل و  منطقةاألسباب التي تقف خلف تشابك وتعقد معضلة األمن في  عددتتقد و 
ويمكن تعداد  ،ية والدولية المحيطة بهاوالتي تنبع من البيئة الداخلية لدول المنطقة أو من البيئة اإلقليم

  :5يما يلتجٌذر المأزق االمن في منطقة الساحل والصحراء الى  ∗أهم أسباب

 :التاريخي ودور االستعمارالعامل  أ/  �
الحروب والصراعات في منطقة الساحل والصحراء إلى أزمة الهوية وضعف االندماج  يرجع تفشي

سألة الهوية موعليه أصبحت ، فترة االستعماريةعشوائي للحدود إبان الالتخطيط ال الوطني الناجم عن
ي ال تزال كل دولة فيه تعان من أكبر المعضالت التي تواجه "المشروع الوطني" في الساحل حيث

وأمام فشل األنظمة الحاكمة بعد  .أزمة تكامل وعجز في التعامل مع التنوع العرقي والتعدد الثقافي
شعرت  اضطرت الجماعات التي، الهوية واللغات والثقافات بعقالنية مع مسالةاالستقالل في التعامل 

اركة وضعها في عملية توزيع الثروة والمش عنف المسلح لتحسينللإلى اللجوء  بالتهميش واالقصاء
  .السياسية في تسيير الدولة

                                           
قامت تنظيم القاعدة والجماعات ا رھابية بالعديد من العمليات ا رھابية في منطقة الساحل والمناطق المجاورة نذكر منھا: اختطاف  ∗ 

سائحا أوروبيا في الجنوب الجزائري، الھجوم على ثكنات عسكرية موريتانية، اختطاف دبلوماسيين كنديين في  32عبد الرزاق البار لـ 

  لتخصيب اليورانيوم بالنيجر AREVAموظفين فرنسيين تابعين لشركة  7 النيجر، اختطاف

مة المنظمة، الجري تأثيرتوجد أسباب أخرى ثانوية صَعدت من الوضع األمني في الساحل كطبيعة النخبة السياسية، تنامي  ∗ 
  .االجتماعيةالمشاكل 

  مرجع سابق.، والمواجهة" معضلة االمن في منطقة الساحل والصحراء: األسبابعبد الشافعي،"  5 
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 :تفاوت القدرات العسكرية واالقتصاديةب/  �

                       النفقات لها دول منطقة الساحل والصحراء ضمن قائمة الدول التي تشكلُتصنف  
اشة االقتصادي الذي يميز افريقيا ككل هو هشفالواقع مام نموها االقتصادي، العسكرية عائقا كبيرا أ

رار ، والتي تعود أسبابها الى عدم االستقاقتصاديات دولها خصوصا التي تنتمي الى منطقة الساحل
  وانعدام االمن الناتج عن الصراع السلطوي ما ينعكس بالسلب على الوضع االقتصادي للدولة.

فالتفاوت االقتصادي بين دول المنطقة جعل من عالقاتها الداخلية والخارجية، تتفاوت هي    
األخرى، وتترتب عليها ديون من الصعب تسديدها. فضعف المؤسسات الرسمية وسوء التسيير لموارد 

ى ر الدولة، وعدم االستغالل الرشيد لها ساهم في تدني مستويات التنمية بل انعدامها في مناطق أخ
  مثل ما يحدث في شمال مالي.

 ،الهش، خلق تحديات امنية كان من الصعب مواجهتها هذا الوضع االقتصادي فما يالحظ ان
لغياب تنسيق أمنى وضعف المنظومة العسكرية لدول الساحل لدرجة استنجاد بعضها بتدعيم قوى 

  منطقة.، أدى لتمرد العديد من الجماعات الرافضة للتدخل األجنبي في الاجنبية

  :6اإلرهاب ومشروع دولة الصحراء/التوارق ج/

الدولة أن تحديات اإلرهاب والنزاعات اإلثنية و  إن المتتبع والمهتم للشؤون االفريقية، ُيجمع على
تبر جشر الذي يع منطقة الساحلهي أهم العوامل التي أدت إلى عدم االستقرار السياسي في  ،الفاشلة

ان له ، مضيفين أن هذا الوضع كعبور لنشاط هذه الجماعات نظرا لما يقدمه من تسهيالت لوجيستية
عرفه أن التوتر الذي تفعن النظرة التقليدية لألمن في المنطقة،  اوبعيد، تأثير على دول الجوار

ثنية على والسيطرة اإل هوية،بالباألخص مالي والنيجر وموريتانيا يرجع باألساس إلى مشاكل متعلقة 
من سكانها من هذه الظاهرة، نظرا ألن أكثر من  63العمل السياسي في البالد، فمالي مثال يعاني 

   .في المائة من الثروة محصورة عند فئة محدودة من السكان 50

                                           
 ".اإلرهاب والنزاعات االثنية والدولة الفاشلة اهم مشاكل المنطقةع سجال،"  6  

http://www.djazairess.com/elhiwar/21142  
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التي  )GSPC(  كالجماعة السلفية للدعوة والقتال دينًياالمتطرفين  تأثيركما ظهر في الساحل 

، وقد تمكنت هذه األخيرة من )AQMI(عرف بتنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالميأصبحت تُ 

يه بدأت وعلاالستفادة من انعدام االمن وفشل الدول على مواجهتها مما وًفر لها البيئة والمالذ االمن، 

  .2007مالمح التهديد اإلرهابي مع ميالد القاعدة الجديدة في 

وعليه اصبح تنظيم القاعدة بمثابة الركيزة التي تعزز من النشاط اإلرهابي بفضل التسهيالت  

ان ):" 25/04/2009التي تقدمها له القاعدة؛ فمن خالل تصريح لها في جريدة الوطن ( 

استراتيجية تنظيم القاعدة في المغرب العربي تسعى لتوسيع عملياتها اإلرهابية في الصحراء عن 

" 2009عضو بحلول  250الى ما يقل عن  2004عضو  60ادة عدد أعضائها من طريق زي

ساحل لحيث يرتكز تنظيم هذه األخيرة على الجماعة السلفية للقتال لتنفيذ مهماتها اإلرهابية في ا

تيبستي في شمال و  راالستراتيجي الذي يربط بين موريتانيا ومالي والنيجيِلٌتحكم السيطرة على الممر 

  7.ال لقلب دارفور في السودان تشاد وصو 

فانسداد األفق امام التوارق حول بعضهم الى مهربي وٕارهابيين. و حول هذه النقطة، صرح "  

" مدير مركز الدراسات االفريقية لدى المركز الوطني لألبحاث العلمية عندما تم سؤاله من بيار بوال

ن التواطئى بين الطوارق واالسالموٍيين، " حول العالقة بين اإلرهاب والتوارق؛" افرانس برسقبل "

ان ُوجد يكتسي طابعا ماديا اكثر منه عسكريا، وقال بانها عالقات جوار بين الجماعتين الن تنظيم 

-القاعدة في المغرب اإلسالمي استقر مع مر السنين في أعالي الجبال القريبة من مناطق التوارق

                                           
ة "(مذكرة مقدمة لنيل شهادوانعكاسها على االمن الجزائريالسياسة األمنية الفرنسية تجاه الساحل سفيان منصوري،"  7  

  .70)،2013الماجستير في العلوم السياسية، جامعة ورقلة، 
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من كل األنواع( المخدرات والمهاجرين غير وعالقات االعمال" خصوصا في عمليات التهريب 

  .8الشرعيين...) التي تشهدها هذه المناطق الصحراوية الشاسعة

مواصلة و كما عمدت لتعميق عالقاتها مع توارق المنطقة وباقي القبائل لمساعدتها للتحرك 
ابية او حتى النشاطات اإلره لتنفيذاستغالل التوارق  د امكانيةفنً  إبراهيم باهنقا"، غير ان " نشاطاتها

التواطئ مع القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي كما نفت ذلك حركة النيجيريين من اجل العدالة، 
في  ادخلو دة ان البعض من مقاتليها مؤكٍ  ،مجرد اشاعات ومعلومات كاذبة مرمعتبرة ان هذه اال

  .9مواجهات مسلحة مع عناصر من الجماعة السلفية للدعوة والقتال وكذا تنظيم القاعدة

المشكلة التارقية على سطح المشكالت األمنية المعقدة في الساحل نتيجة الظروف  وضعوت
 لمحاولة احياء مشروعها ناهيك عن وجود ضغوط خارجية دفعتها افرادها،عايشها يالمزرية التي 

لراحل ا د جذوره الى فكرة الرئيس الليبيوالذي تعو  ""دولة التوارق/الصحراءمتمثل في إقامة الالقديم و 
لقيام الجبهة الشعبية لتحرير الصحراء العربية الوسطى  1981و1979 ما بين عامي معمر القذافي،

  .10دولة صحراوية ممتدة من تونس لغاية موريتانيا إلقامةهادفة 

واستنادا لفكرة المشروع الفرنسي حول المناطق الصحراوية الذي بادرت به فرنسا عام  
يتمحور أساسا حول جمع شتات الجماعات التارقية الُمشتتة ضمن فضاء واحد  يوالذ ،1956

عن ق فكرة استقالل التوار  ،" احد قادة التوارق في النيجرمانو دياكبغرض التنقل بحرية، اقترح " 
إعادة  ما يعني .منطقة كبيرة لهم شاملة لتوارق كل من النيجر ومالي والتشاد والجزائرخلق طريق 

  .11القضية التارقية بعدا دوليا واكساباحتضان المشروع الفرنسي 

ففرنسا تعمل جاهدة على توظيف القضية التارقية لتلعب على وتر العالقات التي تجمعها  
ة لها ُمرجحة نفسها الوصيبار ها مناطق نفوذ تابعة بدول المنطقة خصوصا مالي والجزائر باعت

قد حذت الواليات المتحدة االمريكية حذو نظيرتها الفرنسية مستغلة التوارق كورق ضغط عنها، و 

                                           
"( مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل االفريقيحسينة دحنون،"  8 

  .54)،2012السياسية، جامعة الجزائر،
ستير "(مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجالمقاربة الجزائرية تجاه التحديات األمنية في منطقة الصحراء الكبرى،" نبيل بويبية 9 

  .59)، 2011في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر، 
  .103بويبية، المرجع السابق،  10 

  11 المرجع السابق، 58.
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لقبول امن الترحيب و  ن المشكلة التارقية لكنها لم تلقىعلى ساسة المنطقة، اين بادرت الحتضا
  .ما ُيجًسد مشروعها الكافي

حاولت المغرب توظيف القضية التاريخية إلدارة التوتر السياسي مع الجزائر وتحجيم  كما
في حالة مواصلة الجزائر دعم دورها مغاربيا وخلق مشاكل لها، فقد صرح الملك الحسن الثاني: "

 "، وبحكم العالقاتالتوارق والمطالبة باستقاللهم فال أرى مانعا في دعم صحراويةدولة  إلنشاء
ريكية، فقد االم التي تربط كل من المغرب واللوبي الصهيوني المتواجد في الواليات المتحدة الجيدة

قامت المغرب بتزويد إسرائيل بمعلومات وحقائق حول قبائل يهودية اعتنقت اإلسالم مثل قبيلة " 
  بغرض تحريك الدور اإلسرائيلي في المنطقة. 12"داي شك

في المغرب، من أجل إعادة إحياء غير رسمية فرنسا بالتنسيق مع جهات  كما تعمل 
من خالل إنجاح مسعى التدخل العسكري في شمال مالي، بالطريقة التي ترفضها الجزائر،  المشروع

ة دول" إحياء ما ُيعرف بـمنها  محاولة الوخيمة على استقرار وأمن المنطقة تداعياتهاوتحذر من 

  ." بمنطقة القبائلالحكم الذاتيإلى تسويق " الطرق"، بعدما سعت بكّل  الصحراء

اذ سيكون الدور الفرنسي خادما  التوارقففرنسا لم تبدي اعتراضا حول اهتمامها بقضية 
للمصلحة التارقية بعد تدخله في مالي؛ أي دفع المؤسسة العسكرية المالية للتخلي عن الرئيس امادو 

ي مع التوارق وجب عليها استبعاد النظام السياستوماني توري، فكي تضمن فرنسا قيام سالم وحوار 
  .13المالي القائم

بو أللمؤتمر الوطني لتحرير االزواد بزعامة"  تأسيسهاوما يؤكد الدعم المغربي لقضية التوارق، 

الحركة هو  هدف :"من خالل هذا المؤتمر ان أكد ، وقد14/06/2006 وتدعيمها له "بكر االنصاري

-التعريف بعدالة القضية التارقية من خالل استقاللنا عن مالي كما نرغب في رفع الوصاية الجزائري

                                           
  .106مرجع سابق، تجاه التحديات األمنية في منطقة الصحراء الكبرى"، بويبية،" المقاربة الجزائرية  12 

"، الحوار المتمدن، فرنسا شريك المريكا في بناء دولة التوارق وفق الهالل الساميأبو بكر االنصاري،"  13
    //:www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88320http).11/02/2007(1828عدد
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، على 14"الليبية حتى تتمكن المغرب من تدويل القضية واشراك األمريكيين بغرض جلب االستقالل
اعتبار ان مللك المغرب هو ملك ستة ماليين يهودي بعضهم يعيش في إسرائيل وبعضهم في أمريكا 

" ∗سامي، وعليه طرح مشروع "الهالل التسخير اليهود لخدمة التوارقضمن اللوبي الصهيوني، ما يعني 
  .15حماية شعب التوارق من مؤامرات ماليالقائم على 

 فوائد لكال الطرفين، اذ ان طرفها األول يسعى للترويج السياسيوعليه يمكن القول بشمولية ال 
لقضيته واعطائها ٌبعدا دولية ويسعى طرفها الثاني لتحسين صورته أمام القوى الكبرى التي تتبنى 

وفي تصريح اخر البو بكر االنصاري حول حقيقة ونوايا المؤتمر قال:" ...،  الديمقراطية كشعار لها.
يار الوطني الحر هو الترويج لدور اللوبي اإلسرائيلي في حماية التوارق، لكي يكبر وكان دورنا في الت

انا ف امة بأكملها من مقتلة جماعية، أنقذ ألنهملك المغرب في عيون اليهود وينال جائزة نويل للسالم 
نقاذ إلابن لشيخ وعالم دين على المذهب المالكي، وال يمكنني ان أكون عميال لليهود لكني اروج 

  .16التوارق حتى يكبر مليكي في عيونهم"

فمن خالل هذا التصريح، نستنتج ان تبني القضية التارقية اخذت ابعاد أخرى غير تلك التي 
ٌأسست من اجلها، ناهيك عن تدويل القضية ليس بغرض كسب التأييد الدولي، وانما بلعب دور 

كي  ،مع الدولي عن قضية الصحراء الغربيةمغربي بمباركة دولية، إضافة الى الهاء المجت-إقليمي
  تظهر المغرب بصورة الراعي للديمقراطية الشكلية في المنطقة.

 اإلشكاالت األمنية حساسًية نظرا لعدم تمركز أكثرفاألزمة الترقية تعد مقارنة بنظيراتها من 
ه جاد حل لهذاألقلية الترقية في دولة واحدة بل منتشرة عبر عدة دول من الساحل ما صعب من إي

   .ةلهذه الفئ ∗األخيرة نظرا لالرتباط التاريخي الديني واللغوي وحتى البنية االجتماعية

                                           
،"الهالل السامي مشروع ملكي مغربي لحماية التوارق واسترجاع الصحراء "، الحوار المتمدن، عدد ---  14 

1729)09/11/2006.(http://www.ahewar.org/debat/show.art   

  ∗ للمزيد انظر: بويبية،" المقاربة الجزائرية تجاه التحديات األمنية في منطقة الصحراء الكبرى"، 108."
  15  االنصاري، المرجع السابق.

  "، مرجع سابق.الهالل السامي مشروع ملكي مغربي لحماية التوارق واسترجاع الصحراءاالنصاري،"  16 
-2طبقة النبالء/االرستقراطية (الطبقة المهيمنة على العرق التارقي) -1طبقات أساسية هي:  4يتكون المجتمع التارقي من  ∗ 

االمراد (متكونة من البدو الرحل من أصحاب الثروات الحيوانية او -3رجال الدين/الولي المسلم (دورة التنشئة والتكوين الديني) 
   جموعة األجانب الذين تم جلبهم للمنطقة للقيام باألعمال الشاقة لصالح الطبقات األخرى).العبيد (م-4المشرفين عليها) 
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  المطلب الثاني: استراتيجيات احتواء التهديدات األمنية في منطقة الساحل

أمام كل هذه اإلشكاليات األمنية التي تم التطرق اليها سابقا، وجدت منطقة الساحل نفسها 
مل ع افرازات هذه األخيرة؛ ما دفع بدول المنطقة لألخذ بسياسات وتدابير وقائية لتطويقتتخبط في 

 منأل واستمرارية هذه التهديدات ألنها أصبحت تشكل بؤرة من ُبؤر التوتر التي تشكل تهديدا مباشرا
  الدول وشعوبها.

نشاطا كثيفا من قبل دول المنطقة الحتواء التداعيات األمنية المتفاقمة،  ،2013شهدت سنة    
 كدأكان من بين مؤشرات هذا النشاط، االجتماع الثالث لرؤساء األجهزة األمنية لدول الساحل، اين 

هذا األخير على ضرورة دعم وتطوير المنظومات األمنية وتوثيق التعاون في هذا المجال والعمل 
النشاطات اإلرهابية والتنبيه إلى خطورة االندماج بين المجموعات اإلرهابية في شمال  على الحد من

 والذي تزامن انعقاده مع انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني حول .مالي وفي بعض الدول المجاورة لها

ية واستعرض االجتماع جهود مفوض، "تعزيز التعاون األمني وتفعيله في منطقة الساحل والصحراء"
تبادل اتي ومضاعفة الجهود و االتحاد اإلفريقي في مواجهة التحديات األمنية، ودراسة التعاون العمليً 

المعلومات لمواجهة التهديدات التي تعصف بالمنطقة من قبل الجماعات اإلرهابية والجريمة المنظمة 
 .17العابرة للحدود وانتشار السالح والمتاجرة بالمخدرات والبشر

" ور تكامليتصالعلوم السياسية والعالقات الدولية بالجزائر الى ضرورة وضع "دعا خبراء في و 
كذا والجريمة المنظمة و  باإلرهابالمرتبطة األمنية موحد بين دول منطقة الساحل لمواجهة التهديدات 

دسة االمن هنوخالل الملتقى الذي نظمته المدرسة العليا للعلوم السياسية حول "باألسلحة، االتجار 

حل االزمات االمنية في " :المدرسة أنبنفس قال السيد ابو القاسم دالل استاذ  حالة مالي"الجهوي 

دول الساحل البد أن يرتكز على التعاون االمني على المستوى الثنائي والجهوي وكذا 

                                           
  مرجع سابق.معضلة االمن في منطقة الساحل والصحراء: األسباب والمواجهة"،  عبد الشافعي،" 17 
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عوب ش وأشار الى ضرورة تهيئة إقليم الساحل من خالل تحقيق التضامن الوطني بين  . الدولي"
  .18المنطقة وايجاد رغبة في التعايش مع اآلخر

 ،استراتيجيات الحفاظ عليهبمراجعة خطط األمن و  االفارقةمن المحّللين  كبيركما قام عدد 
 ، اذالدينيّ  –لتطّور األمور نحو التطّرف السياسّي  األنثروبولوجيخاصة من خالل إدماج الُبعد 

يكون كالمنا ناقصا لو وصْفنا بوكو حرام بأّنها جماعة إرهابّية : "يقول أحد الخبراء من دولة بنين

ر  لوجيتهاأيدو فقط، ألّنها في الحقيقة جماعة حسنة التنظيم، وهي تتحّكم في قرى كاملة، وتطو 

  . "للسيطرة على القلوب والعقول، وتقّدم إطارا لعملّية التنظيم االجتماعيّ 

يء قبل كّل ش باالهتمام طالب لدراسات المستقبلّية، مدير معهد الأليون ساأّما السنغالّي 
يعد من الممكن أن تكون الّدول وحدها هي الطرف  اذ لم بأمن األشخاص، وصّحتهم، ومؤّسساتهم،

 بوضع سمحيُ حتى  مساندتهاالمدنّي  المجتمع علىوالذي يقتصر االمن عليها، بل وجب  الفاعل
سواء كان محلي او إقليمي قبل وقوعه وبالتالي اإلسراع  أمنىتنُبؤات حول وقوع أي توتر او مشكل 

  .19لوضع اليات واستراتيجيات احتوائه

عسكرّية إجتماعات عدة حتى  لقد عقدت قيادات :"بلهجة ُمتشددة كاميروني باحث وقال

  .20"على تشكيل القوة الدولّية لمساندة مالي تحت قيادة إفريقّية االتفاقالنهاية  فيإستطاعت 

مجّرد جرعات ا غالب تالحلول اإلفريقّية للمشاكل اإلفريقّية بقيالمالحظ هو أن معظم ان وعليه ف
او في إطار التنافس االقليمي، بعد فشل االتحاد االفريقي في حل معظم النزاعات االفريقية؛  مسكنة

ذه ه او فشل بعض المبادرات الفردية. لكن في نفس الوقت ال يمكن اعتباره المسؤول الوحيد عن جل
وُمنًيت  ،2011منع التدّخل العسكرّي في ليبيا سنة  ا واضحا في محاولةعجز االنتكاسات، فمثال شهد 

                                           
"، خبراء يبرزون أهمية وضع "تصور تكاملي موحد" بين دول المنطقة لمواجهة التهديدات المختلفة :الساحلمنطقة  18

 ).04/05/2015موقع جريدة النهار اليومية (
http://www.ennaharonline.com/ar/arabic_news/190700.html 

 

". موريتانيا تلعب دور محوري للحفاظ على االمن في الساحلاندريس بيبلبيغس،"  19 
indirs.html-http://elhourriya.net/index.php/vrf/57527  

"، موقع جريدة االهرام الرقمي. افريقيا ومصاعب الحفاظ على االمنفيليب ليماري،"  20 
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=1773944&eid=3948  
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ظهر ما أ، بفشل أخر حين عجزت عن الوقوف دون تدخل فرنسا في مالي وحل النزاع القائم هناك
كما ظهرت  .ّيةيقفي االستعداد وفي الجاهزّية لدى قّوات حفظ السالم اإلفر  مجددا وبكّل بوضوح نقص

  .االختالفات بين بلدان تلك المنطقة

  تنافس التصورات األمنية في منطقة الساحل :المبحث الثاني

اسا في أستزايد  إن االهتمام الغربي بمنطقة صحراء الساحل اإلفريقي، على الصعيد األمني

الحادي عشر من سبتمبر أحداث منذ  بقيادة الواليات المتحدة االمريكيةإطار الحرب على اإلرهاب 

لح أبواب مصا قبدأ القلق يد، إرهاب وجرائم منظمةمن  المخاطر االمنية استفحال نتيجةف. 2001

 الصينضم لتنالقوى العظمى في منطقة الساحل اإلفريقي خاصة فرنسا والوليات المتحدة األمريكية 

د وحماية كذريعة للتواجالحرب على اإلرهاب في المنطقة هذه األخيرة أعلنت تنافس، اين السباق في 

في إطار  قياتاتفافقاموا بتدريب جيوش دول الساحل وعقد وٕابرام التنافس في نفس الوقت المصالح و 

  .استفحل مؤخرا وأخذ أبعادا كبيرة محاربة اإلرهاب الذي

برى وٕايجاد القوى الكففي الوقت الذي تسعى فيه دول الساحل االفريقي الى التحرر من هيمنة 
شبكة العالقات الدولية القائمة وبروز التنافس الدولي، أصبحت منطقة الساحل على  إطارتوازن في 

مفترق الطرق بين العديد من التصورات والمبادرات التي نفذتها القوى الكبرى وعلى راسها فرنسا 
كا ار الساحل من المناطق التي شهدت حِ الصين، وعليه أصبحت منطقة المتحدة االمريكية و  والواليات

  .21سياسيا دوليا متصاعدا وذلك بسبب انتشار مجموعة من التهديدات األمنية العابرة للحدود

  اقتسام األعباء التحدي األمريكي: بين تراجع الدور و  المطلب األول:

لم تكن القارة االفريقية من ضمن احدى أولويات السياسة الخارجية االمريكية فاستراتيجيا لم 

تكن ذات اتجاه محدد، وهذا ما صرح به مساعد رئيس قسم الشرق األوسط في وزارة الخارجية 

                                           
  .40)،2014(مارس 19فريقية، عدد "، مجلة قراءات االساحل االفريقي ضمن الهندسة األمنية االمريكيةعربي بومدين،"  21 
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...ابدا، لم تكن كلمة افريقيا تعني أي شيء :" Henry S Villardهنري س.فيالرد  االمريكية،

  .22بة للشعب األمريكي"بالنس

من خالل زيارة نائب الرئيس األمريكي الى ُفِعلت بوادر االهتمام األمريكي بالقارة  غير ان

عدد من الدول االفريقية اذ شكلت هذه الزيارة نقلة نوعية في السياسة االمريكية تجاه افريقيا اين قام 

لدولية مركزا ا ا قوة حيوية في العالقاتباعتباره فيه أهمية افريقيا أكدهذا األخير بإصدار تقرير 

؛ انيمحاصرة المد الشيوعي، والث على هدفين أساسيين لالستراتيجية االمريكية تجاه القارة األول؛

  .23رفض أي وضعية اقصائية على حساب الدول االستعمارية التقليدية

ية االمريكمنذ وصول جورج بوش الى البيت األبيض، أعلن عن إعراض الواليات المتحدة و 

عن دخولها في حرب أخرى بل ستلجأ للحلول الدبلوماسية لحل النزاعات في مختلف مناطق العالم، 

غيرت من سيرورة السياسة االمريكية تجاه دول العالم خصوصا تلك التي  ،سبتمبر 11لكن احداث 

امنها  فاع عنساسياتها في الدأكانت أولى  تعاني من ظاهرة اإلرهاب او تعد فضاء الحتضانها، اذ

( لضرب معاقل القاعدة) ومن ثمة العراق(بحجة امتالكها  احتالل أفغانستان من خالل القومي هي

  .ألسلحة الدمار الشامل)

ولم تتوقف أمريكا عند هذا الحد بل واصلت القول بان الحرب هي ضد الجميع في أي مكان  

اذ اخذت تضغط على الدول االفريقية  وزمان وافريقيا كانت من أولويات التصور األمني األمريكي،

                                           
  .204)، 2005مونية رحيمي،" نزاع الصحراء المغربية في اطار السياسة الخارجية ا>مريكية"( المغرب: جامعة محمد الخامس،  22 

  23 المرجع السابق،41.
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دولة افريقية بان تنظيم  34للتعاون معها في حربها ضد اإلرهاب؛ فقد رصدت المخابرات االمريكية 

  .24..يوغندا القاعدة ينمو فوق أراضيها مثل كينيا و

صحف أمريكية وغربية تروج لخطر متزايد للقاعدة في شمال إفريقيا والساحل،  أخذتوقد 

فقد  .ويظهر بعض منها تشاؤما واضحا من انعكاسات الهجوم على منشأة الغاز في عين أمناس

از عن انتهاء عملية احتج المقربة من اليمين المحافظ في الواليات المتحدة "بوست واشنطن "كتبت

الخاطفين، وتحدثت عما أسمته مؤشرا جليا على أن نفوذ تنظيم القاعدة والميليشيات الرهائن ومقتل 

التي كان  تهديداتأن ال "نيويورك تايمز"وكتبت ، الموالية له آخذ في التصاعد في الغرب اإلفريقي

العقيد الراحل معمر القذافي يرددها في حال سقوط نظامه ستنتشر الفوضى وتندلع حرب مقدسة في 

إفريقيا بما يذكر الناس بعصر القراصنة، قد اتخذت منحى جديدا مع انبثاق أزمتي مالي  شمال

  والرهائن في الجزائر.

إنه عقب أربعة أشهر من مقتل السفير األمريكي في ليبيا على يد ": ذكرت نفس الصحيفةو  

منطقة  ولت إلىجهاديين، جاءت أزمتا مالي والجزائر لتزيد من الشعور بأن منطقة شمال إفريقيا تح

بول صًرح "و  .25"خطيرة وغير مستقرة تنذر باندالع حرب أهلية دموية، تشبه ما حدث في سوريا

" ضابط االستخبارات القومية للشرق األدنى وجنوب شرق اسيا في المجلس القومي آر بيالر
ان مفهوم مواجهة اإلرهاب يتضمن لالستخبارات االمريكية حول قضية اإلرهاب في الساحل:" 

مجموعة من النشاطات تتجاوز ذات المفهوم، وتشمل االستخدام الفًعال لمجموعة من األدوات، ان 

                                           
"، المجلة االفريقية للعلوم السياسية. صراع القوى العظمى حول الموارد في افريقياياسر أبو حسن،"  24
-id=161:http://www.maspolitiques.com/mas/index.php?option=com_content&view=article&

49&Itemid=7-53-22-09-12-&catid=10:2010-sudan  

"، جريدة إرهابي من امارة " تورا بورا" الصحراء 300دول تشن حربا مفتوحة على  7ناصر احمد،"  25  
   http://www.algeriachannel.net.18.)21/01/2013الخبر(
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كل أداة من أدوات مواجهة اإلرهاب هي صعبة االستعمال، ومن الصعب أكثر استخدام هذه األدوات 

  .26يبقى امرا حاسما" بشكل جيد، اال ان استخدام هذه األدوات في مواجهة اإلرهاب

صارمة في لاريكية الرغبة االم لتاكيد مؤشرا واضحا، افريكومالقاعدة العسكرية ويعتبر إنشاء 
التواجد العسكري الفعلي فوق األراضي اإلفريقية وهو ما ترفضه رفضا صارما أغلب الدول المعنية. 

في اطار حربها على اإلرهاب ومكافحته تحت على تدريب فرق من جيوش دول الساحل فقد أقدمت 
التي أطلقتها في بداية  (PAN SAHEL INITIATIVE) ""مبادرة دول الساحل لمكافحة اإلرهاب

مبادرة مكافحة اإلرهاب ما بين ـ "في إطار ما يعرف ب ، وبعدها بسنتين اطلقت مبادرة اخرى 2003
وهي المبادرة  ،" Trans-Saharan Counter – Terrorism Initiative الدول المطلة على الصحراء

ة الجنوبية فقط دول الحاف التي تم فيها إلحاق دول المغرب العربي بالمبادرة السابقة التي كانت تظم
  .27ء فقطللصحرا

  : ∗∗∗∗أ/مبادرة مكافحة اإلرهاب في دول الساحل االفريقي 

الشركاء األربع (تشاد، عسكري في الدول  150مليون دوالر لتكوين  8 ميزانيةُخصصت لها 
إلى تعزيز األمن على الحدود وزيادة القدرة على  تهدف هذه االخيرة ،28مالي، موريتانيا، والنيجر)

) 2009محاربة اإلرهاب في أربع دول هي (مالي واتشاد والنيجر وموريتانيا). وتم توسيعه عام (
ليشمل الجزائر   (TRANS SAHARA COUNTER TERRORISM) ضمن مبادرة جديدة عرفت باسم

  .29وتونس ونيجريا والعديد من دول غرب أفريقيا
 Pan-Sahel األماكن االستراتيجية التي تستهدفها العملية العسكرية): توضح 01خريطة رقم(

                                           
"(مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم المواجهةاإلرهاب في إفريقيا: دراسة في الظاهرة واليات ادريس عطية،"  26

  .92)،2011السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر،
"، تقرير عن مركز الجزيرة للدراسات. استراتيجية الجزائر تجاه التطورات األمنية في الساحل االفريقيبوحنيه قوى،"  27 

http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/20126310429208904.htm  
 SAHARIAN COUNTER-TRANS "اإلرهاب كة العابرة للصحراء لمكافحةالشرا“كتدعيم لمبادرة " أفريكوم"تعتبر  ∗ 

TERRORISM INITIATIVE تحت  2005مع المناورات المشتركة التي جرت في جوان التجسيد الفعلي لهذه المبادرة ، بدأ
في السنغال، ورمت المناورات إلى تكريس الرؤية العسكرية التي صاغتها القيادة  (Flintlock 2005) فلينتلوك“ُمسمى 

ال تبدأ من األراضي أمريكية بل من  رهابيةاالوالتي تقول بأن حماية الواليات المتحدة من األخطار  2003األمريكية في سنة 
  منابع اإلرهاب في اسيا وافريقيا.

28 Antoin Tisseron, " Enchevetrements geopolitiques autour de la lutte contre le terrorisme dans le 

Sahara", la Decouverte , N°142, 3eme editions2011<www.herodote.org/IMG/pdf/142Tisseron.pc>  

  مرجع سابق.، "، األمن واالستقرار في منطقة الساحل ..الواقع والمآالتمحمد فال،"  29 
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 fur-africom-von-agenda-die-und-http://www.politaia.org/terror/mali-المصدر:

afrika/   

 TSCI  :2005الشراكة من اجل مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء سنة ب/ 

جاء هذا البرنامج بمبادرة أمريكية تعتمد على عدة استراتيجيات لمكافحة العنف المتطرف، من 
خالل دعم القدرات الوطنية لدول الساحل عن طريق اتفاقيات تعاون وتنسيق امني استخباراتي بين 

   THE PAN SAHELدول المنطقة، والهدف من هذه الشراكة تعزيز قدرات الحكومات في بان ساحل 
اين تضم هذه الشراكة كل من النيجر والمغرب وتونس ونيجيريا وبوركينافاسو  كونها امتداد لها،

، الهدف من هذه المبادرة هو منع المجموعات اإلرهابية من تجنيد وتكوين 30والسينيغال والتشاد ومالي
مقاتلين جدد؛ وبالتالي منع إقامة منطقة مالذ امن لإلرهابيين وقد شارك في هذه المبادرة عشر دول 

" الهادف لتنمية وتطوير تبادل المعلومات في منطقة  Flintlock 2009افريقية ضمن تمرين سمي بـ" 
  :31تدريب الوحدات العسكرية، وقد مر هذا األخير بمرحلتينالصحراء و 

 تكوين خلية مركزية متعددة الجنسية للتنسيق مقرها بإسبانيا. �

                                           
  .159 "، مرجع سابق، مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل االفريقيدحنون،"  30 
  المرجع السابق. 31 
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 إقامة نشاطات ال مركزية في المغرب ومالي وبوركينافاسو. �

 AFRICOM ج/ القيادة العسكرية االمريكية الجديدة في افريقيا " افريكوم":

لقارة ا اين اعتبرت "األفريقيةاالمريكية القيادة "النشاط الفعلي لـانطلق ، 2008في أكتوبر 
زير تنفيذا آلخر قرار اتخذه و هذه الخطوة وأتت  التواجداألفريقية محور األجندة األمريكية لفرض 

يك أفر /افريكوم"قبل مغادرة البنتاغون، وتشمل دائرة تدخل " دونالد رمسفيلد"الدفاع السابق 
وقد  ،∗قيادات فرعية في كامل القارة األفريقية 3المؤلفة من ألف عنصر موزعين على ، "كوماندمينت

أن وصف توزيع المسؤولية على النحو الذي كان قائما  روبرت غيتسسبق لوزير الدفاع األمريكي 
 وكان الرئيس األمريكي السابق ،ة "زمن من مخلفات حقبة الحرب الباردترتيب عفا عليه ال" بأنه 

موضحا أنها تتضمن إنشاء ، 2008فيفري  قد أعلن عن خطط تشكيل أفريكوم في االبن بوشجورج 
ا فرد. وألمريك 1900الموجودة في جيبوتي، التي يقيم فيها نحو و في إفريقيا  والوحيدة قاعدة عسكرية

  .32قواعد عسكرية أقل حجما في أوغندا والسنغال وجمهورية ساوتومي وبرنسيب

ير من يحمل في طياته الكث غير انه، ”اإلرهاب“على  لحرب عالمية تجسيدا "أفريكوم"فمشروع 
األهداف التي تصب كلها لتكريس الهيمنة األمريكية على العالم فوجود قوات أمريكية في إفريقيا هو 

 ةاالستراتيجيفي إطار  بل هذا ُمصنف "اإلرهاب"ليس من أجل حماية القارة اإلفريقية من مخاطر 
  .33تسيطرة على منابع البترول والثروالعالمية للاألمريكية ا

 اإلفريقيةمديرة مكتب الدبلوماسية العامة والشؤون العامة  كلوديا انياسوقد أوردت و 
 نشاء قيادةمن خالل ا إلفريقيااالستراتيجية  باألهميةوزارة الدفاع االمريكية التسليم  بدأتمايلي:"..

عسكرية مكرسة الحتياجات افريقيا األمنية ولن يكون لزامًا علينا التعامل مع افريقيا من خالل 
ادة يعسكرية أخرى هي القيادة األوروبية والقأخرى هي القيادات  عسكريةانشاء ثالث قيادات 

  .34"ئالوسطى وقيادة المحيط الهاد

                                           
  .الهندي مثل سيشيل ومدغشقر وجزر الُقمرعدا مصر التي تتبع للقيادة المركزية في ميامي إلى جانب جزر في المحيط  ∗ 
). 202/05/2015"، جريدة الشعب( افريكوم القاعدة االمامية لتامين المصالح االمريكية ومحاربة اإلرهابعائشة محمد امين،"  32 

chaab.com-http://www.ech  
  المرجع السابق. 33 
   ".االفريقية-افريكوم اتجاه جديد في العالقات االمريكيةإبراهيم علي إبراهيم،"  34 

http://oudansonline.com/ar/article-15295.shtml>>/8/3/2008  
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 فريقياإبمن إنشاء القيادة العسكرية الخاصة  األمريكية المتحدة الواليات  األهداف المعلنة من قبلف
وتقديم  ،و إدارة النشاطات األمنية بالتعاون مع دول القارة بإفريقياتندرج تحت بناء وتطوير العالقات 

فريقيا أ فيالمساعدات اإلنسانية والحفاظ على حقوق اإلنسان باإلضافة إلدارة العمليات الحربية 
األهداف الغير معلنة  أما ،المنطقة في األمريكية  وتدريب قوات الدول اإلفريقية الموالية للسياسات

القارة  فيعلى منابع النفط والغاز والثروات المعدنية والطبيعية  األمريكية فتندرج تحت إحكام السيطرة
 لالتحاد السياسيو  االقتصاديالقارة اإلفريقية والحد من النفوذ  في الصينيغل اإلفريقية والحد من التغل

أهدافه الذى تتعارض بعض  الفرنسيالقارة اإلفريقية وبخاصة النفوذ  في األوربي
  .35المتحدة الواليات مع

) قبل اغالقها، اذ تعد من اكبر القواعد WHEELUSوقد كانت هناك قاعدة أمريكية في ليبيا( 
ار وقذف ناالمريكية اذ تضم ثالثة االف جندي تستخدم للتدريبات النصف سنوية وعلى اطالق ال

  .36سادسال ألسطولهاالقنابل، إضافة الى قاعدتها في تونس قاعدة جديدة بالقرب من بنزرت خدمة 

سوف نعمل على تامين :" 2002وقد جاء في االستراتيجية األمنية االمريكية القومية ل  
مصادر الطاقة، ودعم نمو واستقرار االقتصاد العالمي من خالل العمل مع حلفائنا وشركائنا 

لقارة ا لتوسيع المجاالت الجغرافية لتنويع مصادر الطاقة وذلك على صعيد وندعواالقتصاديين، 
هدف لساحل لوجدنا انها تفلو ركزنا علة المقاربة االمريكية في منطقة ا ،االفريقية واسيا الوسطى"

جية متخذة استراتي-لتحقيق معادلة االمن الطاقوي اذ تمثل منطقة الساحل رهانات اقتصادية وافاق جيو
لمصادر نفوذها على مختلف ا لبسطمبادراتها القائمة أساسا  وشرعنهبذلك اإلرهاب كذريعة لتبرير 

  .37المتنوعة للبترول خصوصا بعد االكتشافات المهمة بمنطقة غرب افريقيا المتاخمة لجنوب الساحل

ز بالحركية والحيوية واالستباقية واعتماد مقاربة في منطقة الساحل تتمي األمريكية  السياسةف 
 روعليه وجب على الجزائالدبلوماسية، القوة العسكرية و األمن الذكي الذي يقوم على الجمع بين 

 هذا التحرك البد أنو دة من طرف منطقة الساحل اإلفريقي الرخوة أمنيا هدً صبح مُ تُ س الوإ  التحرك

                                           
".                                       الجزائر تضع مرصادا لمراقبة األوضاع بحدودها الجنوبيةصراع االستراتيجي بالساحل: عماد محمد امين،"  35 

http://www.djazairess.com/elmouwatan/6551  
  .03"، المجلة العربية للعلوم السياسية، مكانة دول المغرب العربي ا�منية في ا�ستراتيجيا ا�مريكيةد الھوسي،" سعي 36 

  .43بومدين، مرجع سابق، 37 
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واألمن اإلنساني انطالقا من بناء أمن داخلي ذاتي يسبق تحقيق األمن الخارجي  ةالمواطن يرتكز على
  .38ويكون أساسا له

حول منطقة الساحل  األمريكية المتحدة والواليات فرنسا بينأن يكون هناك تنافس د بعِ استُ قد و 
اشرة بين المبوصفه بالتنافس هو مجرد توزيع لألدوار انطالقا من أن المواجهة  فما يتماإلفريقي، 

ى االستراتيجية الشاملة لهذه القو  حولاتفاق  وجود إضافة الىالقوى الكبرى أصبحت غير مجدية 
حول تحاشي مثل هذه المواجهة، ولذلك تبحث عن دول لتوظيفها من أجل الفوز بنصيبها من النفط 

فمن الناحية العسكرية األمنية، تسعى الواليات المتحدة األمريكي الى تحسين  .39في هذه المنطقة
ى االمن القارة والعالمي معا كما تسعى لدعم قدرات القارة للتعامل مع المشاكل األمنية المؤثرة عل

 الحلول السلمية للنزاعات خصوصا التي تحدث في منطقة البحيرات العظمة جنوب السودان.

ة مفادها فرضي حرجً نُ  ،عد التعُمق في فهم التصور األمني األمريكي في منطقة الساحلفبَ  
دون المساس  ،ء اإلرهاب في المنطقةتقاسم مسؤولية احتوامحاولة الواليات المتحدة االمريكية 

لها خالل  التي تعرضتالبشرية، مادية و الوامنها في نفس الوقت، اذ بعد الخسائر الفادحة بمصالحها 
واء اخذ سواخفاق التدخل في الصومال والحرب بالوكالة في اثيوبيا حربيها على العراق وأفغانستان 

 غير ان االمر المالحظ هو ان السياسة االمريكية فيالدور األمريكي بالتراجع مقارنة بفترات سابقة، 
جية ليست نفسها استراتي-الساحل غير التي تنتهجها في منطقة الشرق األوسط وبالتالي فاألهمية الجيو

تحاد وقت سعيها لتطويق االلكن هذا ال ينفي في نفس ال واال ما كانت تسمح بتواجد فواعل أخرى.
فرنسا والحد من مطامعه التوسعية كي يبقى مجرد كيا استراتيجي محدود السيطرة بغية -األوروبي

  إبقاء أوروبا في تبعية امنية الًساعية للتخلص من مظلة حلف الناتو.

  التحدي الفرنسي واستراتيجية الحفاظ على الموروث االستعماري المطلب الثاني:

اتها على عالقات وطيدة بمستعمر  الحفاظ استطاعت التيتعتبر فرنسا إحدى الدول األوروبية 
ا االستعمارية األخرى مثل بريطانيا وٕايطالي إذا ما قورنت بالدول والدولة االولىاألفريقية السابقة، 

بعض الدول األفريقية  معتعاونية ال تهاسياسمن تحقيق هذه النتيجة بفضل تمكنت فرنسا  ، وقدوالبرتغال

                                           
". ندوة سياسات الدول الكبرى في الساحل االفريقيمحمد الصالح،"  38
 http://www.djazairess.com/elmassa/27370  

 عبد اهللا الهدلق،" تراجع القوة االمريكية مقدمة الضمحاللها"، موقع جريدة الوطن(2013/12/21).                                      
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=32579439  
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المجاالت العسكرية واالقتصادية والثقافية وكانت لهذه السياسة مرتكزات هامة، تهدف إلى اإلبقاء  في
  .السياسة العالمية فيعلى دورها المؤثر 

نسي فيها، يساعد على فهم طبيعة الدور الفر  الخارجية الفرنسية في إفريقيا محدد رئيسيياسة سٍ لف
"، آفريك-فرانسمرة تحت غطاء سياسة " 19من  أكثروهو أن فرنسا قد تدخلت عسكريا في إفريقيا 

جندي في  9000وال تزال لغاية الساعة تعيش في وهم اإلمبراطورية وتلعب دورا بارزا، ولها نحو 
تدخلت  2011تواصل هذا المسعى بدليل انها مند عام القارة السمراء. وتفيد كل المؤشرات أن فرنسا 

  .40عسكريا في افريقيا أربع مرات في ساحل العاج وليبيا ومالي وٕافريقيا الوسطى

اذ تهدف فرنسا من خالل هذه السياسة الى تامين مصادر رخيصة للمواد الخام وضمان سوق 
مليار سنويا، ومنذ  13.5قدر بـ رائجة لتصريف منتوجاتها الصناعية، فحجم صادراتها إلفريقيا ي

استقالل الدول االفريقية عمدت فرنسا لتبني استراتيجية مغايرة تجاه القارة االفريقية عامة ومنطقة 
في  أتيتالساحل خاصة من خالل تبني مقاربة االمن اإلنساني االقتصادي العسكري هذه المقاربات 

زع األلغام المضادة لألشخاص خاصة المتواجدة تقديم مساعدات مادية وكذا عسكرية من خالل ن إطار
  .الزراعي للدول االفريقيةعبر األراضي 

فرنسية هو طابع شخصنة السلطة في افريقيا أي شخصنة -فما يميز العالقات االفرو 
العالقات الدبلوماسية كون التعامل الفرنسي ال يكون مع مؤسسات رسمية شرعية بل مع شخص 

 .41الرئيس االفريقي او كما تسمى دبلوماسية العائلة
رين يقيا فسنخرج بنتيجة أن أكثر من عشإذا حاولنا أن نحصي عدد المستعمرات الفرنسية في أفر     

قف على وال توجد دولة كبرى ت ورغم استقاللها دولة أفريقية وقعت تحت ربقة االستعمار الفرنسي،
دخل التي تسمح لها بالتمع هذه األخيرة و قدم المساواة مع فرنسا من حيث عدد المعاهدات العسكرية 

 ،يمكن الجزم بعدم خروج فرنسا نهائياستعماري، بناء على هذا اإلرث اال، ففي بعض دول القارة
وٕانما خرجت لتبقى بشكٍل آخر، فإن لم يكن هناك قاعدة عسكرية في دولٍة ما من مستعمراتها 

                                           
"، موقع جريدة الرائد الوطنية. الوضع األمني في منطقة الساحل االفريقي محل اهتمام مشتركمحمد د،"  40 

http://elraaed.com/ara/watan/46539  
( "األمنية اإلنسانية في تحقيق األمنية اإلنسانية في تحقيق االمن في الساحل االفريقيدور المقاربة خالد بشكيط،"  41 

  .121)،2011مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة الجزائر،
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السابقة، فإن فرنسا على عالقة بالقيادة في تلك الدولة، أو أن قاعدة أخرى قريبة من هذه الدولة 
  .42لتحافظ بالطبع على مصالح فرنسا

اسة األمنية الفرنسية في افريقيا بمثابة احدى عناصر وركائز القوة الفرنسية المبنية على فالسي
اتفاقيات التعاون والدفاع، والتي تسعى من خاللها لحماية الدول االفريقية والساحلية معا ناهيك عن 

نطقة م ، اذ تستعين فرنسا بتوليفة من الترتيبات األمنية في43حل النزاعات المحلية بشكل سلمي
  الساحل نذكر منها:

 :برنامج تعزيز القدرات االفريقية لحفظ السالم �

ر، ثنائي اين تتم المساعدات بشكل مباش إطاركانت العالقات العسكرية مع دول الساحل تتم في  
لكن مع تطور سير احداث النسق الدولي وتغير العقيدة األمنية انتقل التعاون العسكري الى 

ي تم تطبيقه في السينغال والغابون وتنزانيا مهمته مساعدة الدول االفريقية ومنفتح، والذ جماعي
 بمساعدة فرنسية في وضع منظمات محلية وتحت محلية في مجال االمن وحفظ السلم.

  :44يتم هذا البرنامج وفق ثالث مراحل أساسية

ومتمرنين  ومدرسين: حيث تم انشاء مدرسة خاصة لحفظ السالم باالستعانة بخبراء مرحلة التكوين -1
 قادمين من كل الدول االفريقية.

يتم تنظيم دورات تكوينية لمجموعة من الدول حول كيفية إدارة االزمات وتدريب  :مرحلة التدريب -2
 القوات العسكرية ضمن برنامج برنامج تعزيز القدرات االفريقية لحفظ السالم.

 بهذه القوة وتطويرها. مرحلة االلتزام -3

اسات كتدريب الجيوش وتعدادها وكل هذه السي أيضا بتقديم مساعدات عسكرية تقنيةتقوم فرنسا ا كم
إبقاء وتعزيز الهيمنة والسيطرة الفرنسية على مستعمراتها القديمة ما يجعل من هذه  إطارتندرج في 

  .وحتى عسكرية/امنية اقتصادية الدول في محل تبعية سياسية

لثقافية ا ياسات العسكرية واالقتصادية وكذاهي السساهم في تطوير وتوطيد هذه العالقة فما  
هنا عن اللغة  (نتحدث وافريقيالتي حاولت فرنسا من خاللها إيجاد اندما بين ما هو فرنسي 

                                           
military-http://www.sasapost.com/french-". ) فرنسا2القواعد العسكرية في افريقيا(ناصر عبد الرحمن،"  42 

africa/-in-bases  
  .92" مرجع سابق،السياسة األمنية الفرنسية تجاه منطقة الساحل وانعكاسها على االمن الجزائريمنصوري،"  43 

  44 المرجع السابق، 94.
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التواجد و  بأن تحقيق االستمرارية في بسط الهيمنة على مستعمراتها افرنسا واعية تمامف .والفرنكفونية)
بالضرورة عبر التواجد العسكري، ولكن قد يكون األمر أقل كلفة وأكثر ربحا، من  بها ال يقتصر

  .هي المدخل الرئيسي في أي استعماراللغة  باعتبار منظور االستعمار الثقافي

 ار ساسةكبذا كان التحكم في األجساد يمر عبر التحكم في العقول واألرواح كما كان يروج فا 
لتحقيق هذا الهدف، هي االختراق اللغوي، ويمر ذلك عبر تقديم اللغة االستعمار، فإن أسهل وسيلة 

وفي حديث له في جريدة السالم .45لغة الحضارة ولغة اإلنسان األبيض هاللمستعمرات باعتبار الفرنسية 
سية النيو النظرة الفرن المؤرخ محمد القورصو حقيقة السياسية الفرنسية تجاه مستعمراتها بان أكد

كولنيالية مؤسسة منذ عهد الجنرال الفرنسي شارل ديغول الذي جعل من هذه التاريخ مرجعا لمن 
" الحاضر رآةمالماضي الكولونيالي في بعده من حكام فقد اعتبر القورصو في ندوة بعنوان"  سيأتون

ار المعارض اليمين الفرنسي وحتى اليسمن قبل  الديغولية للشأن التاريخي وتبٍنيهاان مأسسة المقاربة 
حًولها الزمن لثقافة سياسية محاوال تبيان ان ديغول اعتمد من التاريخ ركيزة للسياسة الخارجية الفرنسية 

  .46حتى يومنا هذا

انها  انها تراجعت خالفا لما كانت عليه من قبل وويرى العديد من المتابعين للسياسة الفرنسية 
تغير ظروف وُمعطيات النسق الدولي، وبالتالي بات من الوحيد في المنطقة نتيجة  الالعبلم تعد 

الضروري على فرنسا ان ُتغير من سياستها تجاه دول المنطقة عن طريق طرح المزيد من المبادرات  
 سرانطوان غالويقول الصحافي التي ساهمت في وقت مضى من دمج كل ما هو افريقي وفرنسي، 

ان مندمجا االفريقي ك-ان "النظام الفرنسي"، كيف خسرت فرنسا افريقيايف كتاب "المشارك في تأل

"فرنسا كانت تدير هذه الدول مثل مستعمرات ان  قائال وتابع، "بشكل كامل: سياسيا وعسكريا وماليا
بفضل  ي استمراإلفريقي الذي ولد في ستينات القرن الماض-" واضاف ان االندماج الفرنسيجديدة

أًسس  نسقوط جدار برلي، غير ان كانت فرنسا مكلفة الحفاظ على مصالح الغربالحرب الباردة حين 
رنسا نسبيا خففت ف لنظرة وتوجه فرنسي جديد نحو ما هو أوروبي ُمهملة بذلك الشأن االفريقي حيث

عالقات من معهد ال ونفيليب هوغكما يقول  ية مع افريقيا متجهة نحو أوروبامن روابطها االقتصاد
  .47الدولية واالستراتيجية

                                           
، التجديد العربي. "أيديولوجية استعمارية بغطاء ثقافي ولغوي الفرنكوفونيةادريس جنداري،"  45 
-03/27243-13-14-11-06-http://www.arabrenewal.info/2010   
"، موقع جريدة السالم اليومية. ي تعامل فرنسا مع مستعمراتها القديمةف كولونيالية-نيوالقورصو: ديغول كرس نظرة مراد ب،"  46 

http://www.essalamonline.com/ara/permalink/13043.html  
   .السابقة"فرنسا تفقد" هيبتها" في مستعمراتها االفريقية كلير سنيغاروف،"  47 
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ويبرر موقفه في ان افريقيا أصبحت وجهة مرغوبة فيها دوليا خصوصا من قبل القوى الناشئة  
(يقصد فرنسا) من عالقات ثنائية مميزة تلت حقبة االستعمار  اننا انتقالناوعبر عن االمر بالقول " 
غير ان الجالية الفرنسية الموجودة بدول الساحل ستكون بمثابة الرابط بين  الى تنوع في الشراكات"

الجانبين بالرغم من الصورة التي تظهر بها فرنسا بين الجاذبية والقبول سيما بعد دعمها لألنظمة 
  .48موضع الجدل

لعسكري اوعليه تسعى فرنسا للحفاظ على محمياتها االستعمارية السابقة عن طريق تعزيز التواجد 
جانب ذلك  الى ريخها وعالقاتها مع قادة المنطقة،لحماية تا ةوالدبلوماسي والثقافي معا كاستراتيجي

ي لتطويق التواجد األمريكي ودوره في احتواء المنطقة امنيا فف فرنسا في إطار االتحاد االوروبي تسعى
مشروع منافس للمبادرات األمريكية التي  ∗""استراتيجية من اجل الساحلواقع االمر فان مبادرة 

  األوروبية.-أصبحت تشكل تهديدا مباشرا للمصالح الفرنسية

  حتمية التحدي الصيني والتنافس االقتصاديالمطلب الثالث: 

بالرغم من األهداف المعلنة من الحضور الُمكثف في منطقة الساحل االفريقي، يذهب بعض المحللين 
ة تقف وراء هذا الوجود األمني العسكري، ومن اهم هذه الدوافع الصعود الصيني واقعي أكثرالى ان دوافع 

قد ف .المتنامي في القارة االفريقية وما يمثله من تحٍد اقتصادي واستراتيجي في ميزان القوى العالمي
خالل ة األفريقية سأضحت الصين بسياساتها البرغماتية تجاه أفريقيا أحد الفاعلين الرئيسيين في السيا

نحو القوى ي " أالتوجه شرقاوقد تنامت الدعوات داخل كثير من الدول األفريقية بضرورة " العقد المنصرم
  .الصاعدة الجديدة في آسيا مثل الصين والهند وماليزيا والتي ال تمتلك تاريخا استعماريا في أفريقياالناشئة 

من ان العالقات بين الطرفين بالرغم  ؛شهدت منطقة الساحل دخول الصين كالعب جديد وقوي 
 المتحدة االمريكية وفرنسا على، وأصبحت المنافس والشريك لكل من الواليات 49تعود الن نصف قرن

افريقيا وذلك لما تتمتع به الصين من قوة اقتصادية هائلة جعلتها تلعب هذا الدور بفاعلية، وما عزز 
، خاصة سياسات األمريكيين والفرنسيينفي من الوصل الصيني للساحل بسرعة هو عدم ثقة االفارقة 

                                           
online.com/?id=88986-east-http://www.middle  

  48 المرجع السابق.
السويد وهولندا) برسالة إلى المفوضية  ثمانية دول أوربية (فرنسا، ألمانيا، الدانمارك، اسبانيا، ايطاليا، البرتغال، تقدمت∗ 

 المنطقة مشاكل لحلعلى الربط بين االمن  بوضع استراتيجية من اجل الساحل، اين قامت هذه االخيرةاألوربية مطالبة إياها 
  .النيجرو موريتانيا،  مالي،خصوصا 

( 167دد "، السياسة الدولية،عياسيةالعالقات الصينية االفريقية..شراكة اقتصادية دون مشروطيه سجورج ثروت فهمي،"  49 
  .89):2007يناير 
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او العبث  وتجنب المشروطية السلبية ∗سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخليةعندما تبنت الصين 
: "ليوباندو مواب" السفير الزامبي في بكينوهو نفس االمر الذي اقره  .50باأليديولوجية االفريقية

على األقل تعرف الصين ما نحن بحاجة إليه، وال "تعرض الصين قروًضا بشروط ميسرة جًدا (..) 
يضعون الكثير من الشروط مقابل قروضهم، ويبنون البنية التحتية التي نحن حًقا بحاجة إليها؛ 
فعشرات اآلالف من العمال الصينيين يعملون اآلن في زامبيا، حيث يبنون الطرق وملعًبا رياضًيا 

  ."ومدرستين

 الذي توليه الصين نظرا لما ُتقدمه هذه األخيرة من تمويالت طاقويةيرتبط االهتمام المتزايد    
فمن وجهة النظر االقتصادية تعتبر الصين الحليف السياسي والمطارد إلفريقيا؛ فالتواجد الصيني في 
الساحل هو السعي نحو تحقيق امنه الطاقوي وهذا ما أكده "هاما امادو" من خالل قوله:" لماذا تم 

سنوات  ؟ فمنذAVERAتغالل الوحيدة لمادة اليورانيوم في النيجر من يدي شركة سحب رخصة االس
أسعار شراء مادة اليورانيوم وذلك ألجل ضمان االقتصاد  حول  AVERAعديدة كنا متفقين مع شركة 

النيجيري في حالة حدوث ازمة اقتصادية مالية في األسواق والبورصات العالمية اثرت على سعر 
اليورانيوم واليوم سعر اليورانيوم في اعلى مستوياته، فلماذا ال نستغل ذلك ولذلك قمنا بتوسيع حقل 

  .51ومنها الصينية"الرخص لشركات اجنبية عديدة 

  :52ومن مؤشرات تزايد االهتمام الصيني بالقارة االفريقية ما يلي 

زيارة للصين  35100من  أكثر، سجلت 2007الى  2000نظرا للرجوع الى احصائيات  �
 لدول افريقية.

زيادة العمالة الصينية في القارة نظرا لما تتميز به من خصوصية ما جعل الطلب عليها  �
 مقارنة بالعماالت األخرى. أكبر

                                           
 رويجتلى تسعاذ بطموحات سياسية لها في القارة،  االفارقةالصين التورط في الصراعات الداخلية، أو إزعاج القادة  تتجنب∗ 

تصاد مع دمج االقلالتي تسعى من خالله ، فرنسا-على غرار الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد األوروبي، لهاصورة مغايرة 
اإلغاثة اإلرهاب، كتحت ذرائع دولية مختلفة؛ واستنزافها الموارد اإلفريقية  والتدخلية القائمة على استغاللتوسعية الة تسياس

  .التدخل في شؤون الدول اإلفريقية لها؛ ما يتيح االنسانية
سودان ال يالتنافس ف-يات المتحدة االمريكيةلصراع مع الوالالحضور الصيني في افريقيا وحتمية اشفيعة حداد،"  50

  .02)،2014،(جانفي 10"،دفاتر السياسة والقانون، عدد -نموذجا
  .419"، مرجع سابق، المشكلة األمنية في منطقة الساحل االفريقي" ابصير، 51 
"(مذكرة لنيل شهادة 2001سبتمبر  11أسماء رسولي،" مكانة الساحل االفريقي في االستراتيجية االمريكية بعد احداث  52 

  .121)، 2011الماجستير في العلوم السياسية، جامعة باتنة،
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تقديم تسهيالت لقروض بنكية لعدة دول افريقية كنيجيريا وانغوال على خالف ما يفرُضه  �
 البنك الدولي.

، او غيره من المجاالت المجال النفطي والمبادالت التجارية سواء في زيادة االستثمارات �
 200افريقيا، منها مليون دوالر في  310من  أكثرحيث يقدر عدد الشركات الصينية 

مراكز تجارة في احدى  بإنشاءشركة تعمل في مجال التجارة كما قامت الصين أيضا 
بلغ حجم المبادالت التجارية  2001عشرة دولة افريقية لتوسيع روابط التجارة، ففي عام 

الى  2005 وصل حجم االستثمارات الصينية المباشر لسنةو  .53مليار دوالر 10حوالي 
استثمارية بلغت قيمتها عقود  بإبرام قامت 2005، والى غاية ليون دوالرم 135حوالي 
 ةينيالبينية(الصالحجم اإلجمالي للتجارة ، اما في مجال التبادل التجاري بلغ دوالر 690

 .54مليار دوالر 10.6حوالي  2000) لعام االفريقية
تجمع  أكبر ،2006نوفمبر  4/5وتدعيما لهذه العالقة االقتصادية شهدت العاصمة بكين من 

دولة افريقية من اجل تنمية القارة االفريقية، حيث نتج التجمع عن التخفيف  48افريقي بمشاركة 
  .55دولة افريقية األكثر فقرا ومديونية 31الديون المستحقة لـ الجزئي لديون دول القارة االفريقية وٕالغاء 

 وجدت ؛شيفروننتيجة انسحاب الشركة االمريكية  ،بعد الخسائر التي منيت بها السودانف
افة استغلت الصين الفرصة وقامت بتعويض كف ،تخبط بين ديون وخسائر فادحةنفسها تالسودان 

 2006 عام خصوصا بعد مد الخط النفطي الثاني الخسائر ما أدى لتحسين الدخل القومي السوداني
  .بالبحر األحمر لنقل النفط الخام السوداني الى الموانئ النفطية

جاه تغير من سياستها تو المتحدة االمريكية تفقد حصتها هناك  الياتجعل من الو هذا االمر  
ين أصبحت تصنفها من بين المناطق المهددة ألمنها كونها قاعدة لمرور اإلرهاب، وهنا قام أ السودان

ف كثاني نفط اذ تصنالبتصنيفها كمنافس استراتيجي اول نظرا الستهالكها  2000جورج بوش عام 
مليون برميل  7 يحوال 2004مستورد لهذه المادة بعد األمريكيين، حيث بلغ معدل االستهالك لعام 

  .56ماليين برميل يوميا 10ألكثر من  2014يوميا ومن المتوقع ان يرتفع عام 
ية تجاه االفريقية يعبر عن تزايد التوجهات الصين-وعليه فالتطور المتزايد في العالقات الصينية

على نمو الدور الصيني في المنطقة، من خالل سياسة التوسع والعمل على التوازن القارة، وهو مؤشر 
زمنية  ةاالستراتيجي مع باقي الفواعل األخرى المنافسة في المنطقة، فقد استطاعت في ظرف مد

                                           
  .123-122):2004(افريل 156، عدد الصين وتجديد سياستها االفريقية"، السياسة الدوليةطارق عادل الشيخ،"  53 
  .43المرجع السابق، 54 
  .06مرجع سابق، حداد، 55 
  .07المرجع السابق،  56 
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وجيزة من ان تصبح الشريك االقتصادي بعد فرنسا والواليات المتحدة االمريكية، اذ ارتفع حجم التجارة 
. كما التزمت بتقديم مساعدات لدول افريقية والتي تضاعفت بحلول عام 2005في عام  %36الى 

200957.  
للقيم التنموية، خاصة األسواق االفريقية عن طريق نشرها  ∗وبالتالي تعمل الصين على اجتياح

وان هذه األخيرة تعتبر سوقا لتصريف المنتجات الصينية بأسعار ُمتدنية، ما جعل العديد من الفواعل 
الناشطة في الساحل خاصة منها فرنسا والواليات تعيد حساباتها وتغير من السياسة واالستراتيجية 

  الُمتبعة تجاه المنطقة.
زاد من حدة التنافس الدولي على المنطقة، ودفع بالعديد فبروز الصين في الفضاء الساحلي، 

 من المهتمين بهذه المنطقة لتنويع سياساتهم وتسريعها خصوصا ما تعلق منها باالستثمارات الطاقوية
  النفط واليورانيوم).(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .16ق، "، مرجع سابالحضور الصيني في افريقيا وحتمية الصراع مع الواليات المتحدةحداد،"  57 
مباشرة خارجية)، اجتياح سفلي( التواجد الصيني داخل  اجتياح علوي (نقل معايير التنمية)، اجتياح وسط ( استثمارات ∗

   .على االمن الجزائري" "السياسة األمنية الفرنسية في الساحل وانعكاسها التجارات الصغرى).للمزيد انظر: منصوري،
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  خالصة الفصل الثالث:

تظهر منطقة الساحل اإلفريقي من بين أكثر المناطق في العالم التي تشهد حالة من االنهيار 
واالنفالت األمني وما يخلفه من آثار سلبية على سكان المنطقة، حيث أصبحت المنطقة المصدر 

افة ضاألساسي لكثير من المشاكل التي ترتبط في الغالب بعدم توفر أدنى مستويات الحياة لألفراد باإل
 اغالبا ما ينتج عنهوظروف اجتماعية إلى غياب مفهوم الدولة وحالة الهشاشة واالنكشاف األمني 

  /الدولة المجتمع  ككفت تؤديأزمة هوية 

انتهاء الحرب الباردة ساد منطق التنافس الدولي على القارة األفريقية مرة أخرى بهدف فبمجرد 
شكل مساعدات  على المنطقةمضاعفة التواجد الغربي في ف استغالل ثروات وموارد القارة الطبيعية.

اإلرهاب محاربة االمني و  يعيد المنطقة الى حالة االستعمار الجديد تحت الغطاءس اتتدريبعسكرية و 
في  معضالت االمنيةالعسكرية لحل ال-المقاربة االمنيةعن طريق عسكرة الساحل، فالرهان على 

اربة أمريكية، بينما نجد الصين تعتمد على المق–سكرية فرنسية المنطقة الى قاعدة ع سٌيحولالساحل 
  االقتصادية بعيدا عن الضغوط السياسية لكسب مزيدا من الثقة االفريقية.

   



خاتمـــــــــة
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 الباحثين والمحللين األكاديميين نشغاالتلطالما شكلت السياسة الخارجية الفرنسية أحد ا
مواقفها و المهتمين بهذا المجال، اذ كثيرا ما اثارت الجدل والنقاشات خصوصا حول سياساتها الذكية 

 اساتبهذه السي ، اذ تعكسفي ظل نظام متعدد االقطاب وتحدياتها للقوى الدولية األخرىالدولية 
  .بصراحة مدى قدرتها على فرض وجودها وتأثيرها بالرغم من تراجعها في الوقت الراهن

ومع تزايد الرهانات السياسية على المواقع االستراتيجية في العالم، أصبحت منطقة الساحل من اهم الدوائر 
ألخرى الستحواذ ها من القوى الدولية ااستراتيجية ضمن السياسة الخارجية الفرنسية، اذ تسعى فرنسا كغير -الجيو
  روات المنطقة.ستغالل ثالاالحقية الفرنسية  على اساسواالستراتيجية الموارد الطاقوية قدر ممكن من  أكبرعلى 

السياسة الخارجية الفرنسية الجديدة، ما لبثت ان اكتست ثوبا بديال عن سابقه معٍبرة عن وجه اخر ف
واتفاقيات تراوحت بين المجال األمني والعسكري واالقتصادي وحتى ات وسياسات مبادر  إطارالستعمار جديد في 

ة، خطير نتيجة التهديدات األمنية التي القت بظاللها على دول المنطق أمنى-بواقع جيو، لكنها اصطدمت الثقافي
  وبالتالي أصبحت مناطق عبور للعديد منها نتيجة هشاشة الدولة وعجزها في ضبط األوضاع.

فاإلرهاب بشتى انواعه، كان ومازال من أخطر التحديات األمنية وأصعبها والتي تهدد االمن 
واالستقرار االقليمي والدولية، بالرغم من المبادرات األمنية التي بادرت بها القوى المتواجدة في المنطقة 

نائية قصد اتفاقات ثومن بينها فرنسا، والتي عملت على اغراء القارة بقواعد وقوات عسكرية في إطار 
مكافحة اإلرهاب وتنظيم القاعدة ومحاربة الجماعات المتطرفة دينيا التي وجدت سهولة في التنقل 
والتسلح معا بعد انهيار النظام الليبي الذي كان داعما لتوارق المنطقة التي تحالفت مع الجماعات 

الحها ا وشكل تهديدا استراتيجيا لمصاإلرهابية لتدعيم نشاطها في المنطقة، ما صعب االمر امام فرنس
  وتواجدها وأمنها.

مظاهر عودة االستعمار الفرنسي الجديد للقارة  أبرزوقد كان التدخل العسكري في مالي، من 
منطقة الساحل، الذي لقي تدعيما دوليا وشرعية محلية امام عجز دول االتحاد االفريقي -االفريقي

ل فرنسا لم يكن فقط من تفاقم المشكلة األمنية في الساحل ب الحتواء الوضع، فالتهديد الذي رصدته
  بالمنطقة وبروز صيني.في تزايد االهتمام األمريكي 

وامام فشل الدولة في افريقيا بصفة عامة وتفاقم المشكلة التارقية، أصبح الساحل مالذ أمن 
ا، ما رغم وجود بعضهوحاضنا إلرهاب والقوى الدولية، في ظل غياب تفعيل مبادرات جماعية محلية 

جعل من فرنسا لتثبيت اقدامها في المنطقة بعد التراجع التدريجي الذي شهدته في فترة حكم ساركوزي 
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الذي رسم صورة سلبية للسياسة الخارجية الفرنسية على انها سياسة عدائية هجومية، لكن بمجيء 
ظا على ة بقوة للمحية االستعمارية حفاهوالند اعتمد سياسة الليونة والقوة الناعمة كسياسة جديدة للعود

رنسا ي في مالي عودة فاإلرث التاريخي وتعزيز التواجد، لكن في نفس الوقت أكد التدخل الفرنس
  لمكانتها االفريقية وبالتالي العودة الى ميزان القوى العالمية.

وصلنا ت "السياسة الخارجية الفرنسية تجاه منطقة الساحلوعليه بعد معالجتنا لموضوع " 
  للنتائج التالية:

إن المتتبع للسياسة الخارجية الفرنسية في المنطقة، يدرك للولهة األولى مدى ارتباط  �
ية التواجد لفرنسي بأحقالساحل نتيجة االدراك ا منطقة-االفريقيةفرنسا الوثيق بالقارة 

 في مستعمراتها السابقة.
نتيجة  ،التغير في نفس الوقتتنحو السياسة الخارجية الفرنسية نحو االستمرارية و  �

القرار انع تغير صفبتضارب المصالح المرتبطة بالفضاء الساحلي الذي تنشط فيه، 
نمطية توجهات هذه األخيرة بحكم العامل األيديولوجي والعقائدي لكل يمكن ان تتغير 

شهدت انفتاحا كبير نحو الغرب مثال منهما؛ فالسياسة الخارجية في عهد ساركوزي 
غير ان استراتيجية هوالند تندرج ضمن السياسة ، تجاه الواليات المتحدةوصا خص

وفق ما يخدم المصلحة العليا  (إعادة النظر في التوجه األطلسي) الحذرة المنغلقة
 .افريقياب المرتبطةخصوصا تلك  القومية الفرنسية

ألمني امن خالل إضفاء الطابع تعمل فرنسا على تحقيق مصالحها في منطقة الساحل  �
واالقتصادي على معظم مبادراتها لدول المنطقة، اذ تسعى كنظيراتها من الدول للحفاظ 
على امنها، ومن هذا المنطلق يمكن فهم السياسة الخارجية تجاه منطقة الساحل، 
فحسب الطرح الواقعي تسعى كل دولة تسعى لتحقيق مصلحتها األمني بغية البقاء في 

ما يكسبها مزيدا من القوة، إضافة لتحقيقها االمن اإلنساني سلم تفاعالت النسق الدولي 
تسعى لتحقيق امنها االقتصادي عن طريق عالقاتها االقتصادية وابرامها للعديد من 

يات واالستثمارات مع دول المنطقة، اذ أقدمت العديد من الشركات الفرنسية  االتفاق
سع من االنتشار السريع والواعلى افتتاح فروع لها هناك والدخول في شراكات ما يض

األوروبية -ةعرف الثقافة الفرنسيتَ  و، وهذا ما تحدثت عنه الليبراليةللسلع الفرنسية 
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رواجا كثيفا في القارة االفريقية ككل اذ نجحت فرنسا في اطار االتحاد األوربي او 
 األوروبية.-بصورة فردية في نشر الثقافة والمعايير الفرنسية

ساحل تحمل أي أهمية استراتيجية او تثير اهتمامات أٌي من السياسات لم تكن منطقة ال �
ي ظل فات التي طرأت على النسق الدولي و الخارجية للدول الكبرى، غير ان المستجد

الديناميكية السريعة التي عرفها مفهوم االمن والقوة ونوعية المصلحة، أصبحت منطقة 
 هديدات األمنية التي صًعدت من االنزالقالساحل، تشكل فجوة أمنية ُمصدرة وناقلة للت

 األمني، لغياب إرادة سياسة لساسة المنطقة نحو تبني استراتيجية الحتواء الوضع.
إن جل الترتيبات األمنية الفرنسية في منطقة الساحل ما هي اال محاولة فرنسية  �

السترجاع السيطرة على مستعمراتها السابقة، وحتى تضمن تواجدًا عسكريا قرب اهم 
 تحدثنا عن اليورانيوم النيجيري. إذاالمجاالت الحيوية خصوصا 

رها، اذ خارجية الفرنسية وتبرييبقى االتحاد األوروبي من أحد وسائل تنفيذ السياسة ال �
من خالله تمرير مختلف سياساتها؛ فسعي فرنسا الدؤوب لقيام وحدة أوروبي  تستطيع

رغم عدائها/تعارضها مع المانيا غير انها تجاوزت الموضوع نتيجة حسابات استراتيجية 
 نسا منذ سنين خصوصا في عهدمن شانها إعادة المكانة/الدور الريادي الذي شغلته فر 

ديغول، غير ان الية التصويت وتفضيالت الجماعة عادة ما تتعارض والمصالح 
الفرنسية ما جعل من فرنسا تتبنى مواقف فردية/وطنية برغم من معارضة الجماعة لها 

 مثل التدخل السريع في مالي.
فرنسي في ال ررغم سلبية التنافس والتزاحم الدولي في الساحل على المنطقة وعلى الدو  �

ة، غير ان هذا االمر أدى الى تنوع السياسات الفرنسية في المنطقة شملت المنطق
 جميع ابعاد واهداف فرنسا.

ما يمكن استشفافه بعد تعمقنا في دراسة ومحاولة فهم السياسة الخارجية الفرنسية،  �
بانها سياسة براغماتية خادمة لمصالحها بالدرجة األولى، ففرنسا ال ُتقدم شيئا دون 

رغم من قروضها النفعية واعاناتها المجانية وبرامجها التنموية للرفع من مقابل فبال
في صميم أهدافها لبناء نخبة المستوي المعيشي في دول الساحل اال انها تسعى 

 سياسية موالية تتوافق وتوجهاتها في المنطقة.
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بر ا أك، اال ان سلبيتهةياسات الفرنسية في المنطقرغم إيجابية بعض المبادرات/ الس �
بكثير من فائدتها، اذ أصبحت منطقة الساحل منطقة نفوذ فرنسي التي تتصادم 
مصالحها مع الواليات المتحدة االمريكية والتي تتجنب فرنسا مواجهتها في كثير من 
القضايا الدولية ذات الهيمنة االمريكية، اذ تسعى فرنسا إلبقاء افريقيا حبيسة نفوذها 

، وفي المقابل نجد الصين البديل ت المتحدة االمريكيةمع الواليابعيدا عن التواجه 
ُيهدد الوجود االقتصادي الفرنسي نتيجة مشروطتيه  أصبحاالقتصادي الجديد الذي 

 وسياساته التنموية. اإليجابية

  وبعد الوصول الى هذه النتائج؛ نضع في يد صانع القرار مجموعة من التوصيات:

ن االفريقة؛ أي تفعيل الوحدة االفريقية ع-االفريقيةضرورة السير قدما في العالقات  �
في عالقات تعاون وتبادل الخبرات، ما يخلق نوع من اإلرادة السياسية  طريق الدخول

 توطيد العالقات االفريقية بدل األجنبية.بين قادة المنطقة نحو 
لفعلي لها، اتقديم مبادرات محلية ومحاولة تبنيها وتدعيمها جماعيا بما يضمن التطبيق  �

خصوصا تلك المتعلقة بمكافحة اإلرهاب، اين نجد الجزائر األمثل لهذا الدور نتيجة 
خبرتها الطويلة في مكافحة هذا النوع من االجرام ودخولها في اتفاقيات من شانها 

مية تثمين الجهود اإلقلي وبالتالي تعزيز قدرتها وخبراتها في التصدي لإلرهاب.
 تمويلها.والمبادرات المحلية و 

ل النزاعات االفريقية ومحاولة إيجاد حلول سلمية عن طريق المفاوضات يعدم تدو  �
 والوساطة وقمم دبلوماسية.

إقامة عالقات تعاون في المجال االقتصادي حتى تكون االستفادة محلية خصوصا اذا  �
ورفع نسب التبادل التجاري  ما تعلق االمر باستغالل الثروات الباطنية للمنطقة

 قتصادي لضمان االمن اقتصادي عام.واال
محاولة القضاء على مختلف ظواهر الفساد والتهميش واالقصاء في المناطق التي  �

تعرف أقليات خصوصا فئة التوارق التي تعرف تمردات مثل ما حدث في شمالي 
الهيئات الرسم بث ونشر ثقافة التنمية اذ من الضروري على صانع القرار و مالي، 

 مظاهر العنصرية والتطرف. الفكرية ونبذ
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