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عرفت منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا عدة تطورات ومستجدات أمنية
، وهو ما جعلها من الفضاءات بالغة األهمية والتعقيد،عبر فترات زمنية مختلفة
وقد اكتسبت هذا القدر من األهمية األمنية ألسباب وعناصر متنوعة ومتداخلة
 ويبدو أن إدراكات صناع.جعلتها تخضع إلعادة التقويم وإمكانية إعادة البناء
القرار في أوروبا لطبيعة التهديدات القادمة من الجنوب والمشكالت المترتبة
 جعلت االتحاد األوروبي يُعيد ترتيباته األمنية،عن الوضع في الساحل اإلفريقي
في حدود جواره وفي محيط دوائره اإلستراتيجية التي تطال تأثيراتها وتداعياتها
 وتعتبر منطقة الساحل األفريقي من المناطق.األمن األوروبي واستقراره حسبهم
الحيوية واإلستراتيجية بالنسبة لالتحاد األوروبي عموما وفرنسا على وجه
 ما جعلها تتبنى مجموعة من الترتيبات والسياسات الحتواء وتدبير،الخصوص
 ومنها سياسة الجوار األوروبي التي أرادها االتحاد خطوة،األوضاع في المنطقة
إلعادة خارطة الترتيبات األمنية بآليات تباينت في أبعادها االقتصادية
.الثقافية والسياسية-واالجتماعية
. األزمة في الساحل األفريقي، المقاربة األوروبية، سياسة الجوار:الكلمات المفتاحية

Abstract
The Sahel region in Africa has been exposed to several
developments and security updates across different time
periods, making it as a very important and complex
space with a high acquired degree of security
importance; because of various and overlapping reasons
and elements that have made it a subject for eventual reevaluation and possible rebuilding. However, it appears
that the decision makers’ perceptions in Europe about
threats coming from the south and the problems posed
by the situation on the Sahel- region, push the European
Union to reorder its security arrangements within its
Neighboring borders. These are the arrangements that
have resulted in a set of policies which has been known
as the European Neighborhood Policy that aims to
contain security threats, with a new map of security
arrangements with different dimensions: economic,
social, cultural and political.

Keywords: neighborhood policy, European
approach, Crisis on the African Coast.

Résumé
La région sahélo-saharienne en Afrique a connu plusieurs
développements sécuritaires et ce durant des périodes
différentes ; ce qui en a fait d’elle un espace extrêmement
important et complexe, du a des raisons multiples et a des
facteurs divers. Cependant, il semble que la perception des
décideurs européens de la nature des menaces venant du
sud et des problèmes liés à la situation sur la côte africaine
; a conduit l'Union européenne à rétablir ses dispositifs de
sécurité dans son voisinage et à proximité de ses cercles
stratégiques dont les impacts et les répercussions affectent
-selon eux- la sécurité et la stabilité européennes.
La région du Sahel africain est considérée comme un
espace vital et stratégique pour l'Union européenne en
général et la France en particulier, ce qui l'a obligée à
adopter un ensemble de dispositions et de politiques pour
mieux gérer la crise dans la région, y compris la politique
européenne de voisinage, dont l'Union voudrait que ce soit
une étape pour repenser l’agenda européen de sécurité
avec des mécanismes a plusieurs dimensions :
économiques, socio-culturelles et politique.

Mots clés: UE, Sahel, politique de voisinage,
sécurité.
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مقدمة:
عرفت منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا عدة تطورات ومستجدات عبر فترات

زمنية مختلفة وهو ما جعلها من الفضاءات بالغة األهمية والتعقيد .وقد اكتسبت هذا القدر من
األهمية األمنية ألسباب وعناصر متنوعة ومتداخلة جعلتها تخضع إلعادة التقويم وامكانية

إعادة البناء ،ويبدو أن إدراكات صناع القرار في أوروبا عامة والمتوسطية منها بصفة خاصة
لطبيعة التهديدات القادمة من الجنوب والمشكالت المترتبة عن الوضع في الساحل اإلفريقي،
جعلت االتحاد األوروبي يعيد بناء ترتيباته األمنية في حدود جواره وفي محيط دوائره
اإلستراتيجية والتي تطال تأثيراتها أوروبا ،ومنها منطقة الساحل األفريقي .وهي الترتيبات التي

انبثقت عنها مجموعة من السياسات عرفت آخرها ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ سياسة الجوار األوروبي التي مثلت

محاولة الحتواء األخطار األمنية بآليات تباينت بين في أبعادها االقتصادية ،واالجتماعية-
الثقافية والسياسية.

ظهرت بعد انتهاء الحرب الباردة مجموعة من التهديدات األمنية التي كان لها أثر في

تدهور الوضع األمني الدولي عموما ،ومنطقة الساحل األفريقي بصفة خاصة ،ومنها :اإلرهاب،
والجريمة المنظمة العابرة للحدود والهجرة غير الشرعية ،وتجارة األسلحة والمخدرات ،وتجارة

البشر وغيرها من المخاطر التي تجاوزت حدود الدول وقدراتها في التعامل مع األسباب والنتائج
على األفراد والمجتمعات .فإلى جانب الوضع اإلنساني المخيف والمتدهور الذي تشهده منطقة
نزعات الداخلية التي تعود في األصل إلى طبيعة البيئة
الساحل األفريقي ،تعددت التوترات وال ا
الداخلية للمنطقة وخصوصياتها :كالفشل السياسي وعدم تجانس التركيبة المجتمعية والتعددية
التوترت
ا
اإلثنية وغيرها .وما يزيد من تعقد الوضع القائم هو عجز هذه الدول عن التصدي لهذه
واألزمات ،ما أدى إلى فتح المجال للتدخالت الخارجية والقوى المتنافسة عليها لتحقيق مصالحها
ودعم نفوذها ،خاصة بعد تأكيد الدراسات األمريكية إمكانية تحول منطقة الساحل اإلفريقي إلى

منافس جديد وبامتياز للدول النفطية الخليجية ،واكتشاف مواقع نفطية هامة في كل من دولتي
تشاد ومالي .الشيء الذي جعل االتحاد األوروبي يعمل جاهدا لوضع إستراتيجية من اجل
التدخل في تدبير األزمات بالمنطقة وفق ما ينسجم وأهدافه في تحقيق أكبر قدر من المكاسب
المطلقة وبأقل التكاليف.
على هذا األساس يمكن لنا التساؤل عن طبيعة وحجم اإلسهامات التي خص بها االتحاد
األوروبي منطقة الساحل األفريقي في محاولة منه لتدبير األزمة أمام جملة التدخالت وعديد
الفواعل الخارجية وتعقد إشكالية إعادة االستقرار األمني في المنطقة.
يندرج تحت هذه اإلشكالية سؤاالن فرعيان:
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 _1ما هي خلفية التدخل األوروبي في منطقة الساحل األفريقي ،سيما في ظل تعدد ترتيباته
سياسيته الجوارية الستغالل ثروات المنطقة ومزاياها؟

 _2ما هو حجم التوافق بين متطلبات تحقيق هذه السياسة وبين خصوصية المنطقة وتعدد
المفارقات التي ضاعفت من حجم التهديدات واستعصاء إيجاد الحلول األمنية؟

تفترض اإلجابة على هذه األسئلة البحث في عدد من المحاور التي نتناول فيها البعد

االستراتيجي لالتحاد األوروبي في المنطقة بالنظر إلى أهميتها ،وخصوصياتها من جانب،
ومدى القدرة على تطبيق سياسة الجوار بآلياتها ومعاييرها على شعوب تشابكت وتعقدت فيها

المخاطر واألخطار على األمن ،بما يعقد مسألة إيجاد حلول لألزمة فيها من جانب آخر.
المحور األولى :األهمية الجيو-إستراتيجية لمنطقة الساحل األفريقي

تكتسي منطقة الساحل اإلفريقي أهمية قصوى في العالقات الدولية ولدى صناع القرار

في المجتمع الدول ،حيث أصبح لهذا اإلقليم خصوصية شديدة ،كونه يجمع بين متناقضين
اثنين في آن واحد ،ففي األرض تظهر التباينات العرقية ،والقبلية والدينية ،باإلضافة إلى
التخلف االقتصادي واالجتماعي والسياسي الذي يميز مجتمعات هذه المنطقة ،وتحت األرض

يتربع هذا اإلقليم على احتياطات هائلة من الموارد الحيوية ،ما جعله محطة لألنظار ولتنافس

العديد من القوى الكبرى والصاعدة على حد سواء ،خاصة مع تزايد الصراعات في المنطقة
وظهور العديد من التهديدات األمنية الصلبة واللينة .وقد ساهم الوضع في المنطقة وقابلية
انتشار هذه التهديدات إلى المناطق المجاورة لإلقليم في فتح المجال للتدخالت والمقتربات
الدولية إليجاد حلول محتملة للوضع في المنطقة.
أوال /لمحة عامة على منطقة الساحل اإلفريقي

جغرافيا يمكن تحديد منطقة الساحل اإلفريقي في المجال الممتد من البحر األحمر شرقا إلى

المحيط األطلسي غربا ،ويشمل بالتالي كل من تشاد ،والنيجر ،ومالي ،وموريتانيا والسنغال،
وكثي ار ما تضاف لها نيجيريا وبوركينافاسو .1وتعد منطقة الساحل اإلفريقي إحدى ابرز
الفضاءات الجيو -سياسية التي جذبت اهتمام الدوائر السياسية والبحثية بعد أن كانت منطقة
هامشية ومعزولة زمن الحرب الباردة ،فنظ ار لالهتمام الدولي الجديد بها والتحول في مصالح

األطراف والقوى الخارجية في المنطقة ،وبفعل المستجدات التي أفرزتها العولمة وتعددية
المخاطر ،تحولت المنطقة إلى بؤرة للتهديدات األمنية الجديدة فيها والمتجددة خاصة مع ما

يميزها من خصائص ومنها:2

 -1أنها إقليم يستلهم وظيفته الجيو -سياسية من هشاشة ومسامية الحدود بين دوله ،وكذا
ضبابيتها في تحديد ماهية الفواعل ،وامكاناتهم وطبيعة التفاعالت فيها ،سيما مع اتساع
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الرقعة الجغرافية مقابل ضعف في الكثافة السكانية التي ال تتجاوز شخصا أو اثنين في
الكيلومتر المربع الواحد ،وأين يتمركز السكان جنوبا في حين تمثل الصحراء الكبرى
معظم موريتانيا ،ومالي وتشاد.

 -2تقدم المنطقة -من منظور جيو -سياسي -أفضل البدائل والخيارات للفاعلين الدوليين،
فهي لم تعد الصحراء القاحلة بعد االكتشافات الضخمة لمخزون األرض فيها ،ولكنها

أضحت من أغنى المناطق بالموارد الطاقوية كالبترول والغاز واليورانيوم وغيرها ،ومن
ثمة صارت مسرحا جديدا للتنافس االستراتيجي السياسي واالقتصادي.

 -3تشير المعطيات إلى أن منطقة الساحل والصحراء وبحكم ما تتمتع به من خصوصية
تحولت إلى فضاء استراتيجي ومنطقة عبور مثالية لمختلف أشكال التجارة المحظورة
بالنظر لصعوبة الرقابة عليها ،والتحكم فيها ،من االتجار بالبشر إلى تجارة المخدرات

والسالح 3وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
ثانيا /طبيعة التهديدات األمنية في الساحل اإلفريقي

كثي ار ما تثير مسألة الصراع في الساحل اإلفريقي العديد من التساؤالت حول ماهية الفواعل

فيه وأدوارهم ،وما إذا كان الصراع دولي ،أو صراع بين الجماعات واالثنيات المختلفة ،أم أنه

صراع عرقي يعتمد سياسة البقاء لألقوى؟ ويجمع اغلب الدارسين واألكاديميين أن الصراع في
الساحل هو صراع تعددت فيه الفواعل واألسباب وتشابكت بطريقة تعقدت فيها المتغيرات بين
الدول اإلقليمية ،والجماعات اإلثنية المختلفة والجماعات اإلرهابية واإلجرامية ،باإلضافة إلى

دور األطراف الخارجية على اختالف قدراتها وتأثيرها .وبالنظر إلى خصوصيات الدول في
منطقة الساحل ،أصبح من الصعب تحديد ووصف طبيعة ونمط التفاعل فيها ،وهي

الخصوصيات التي صنفت على أساسها تلك الدول بأنها فاشلة ومنهارة امنيا وتعاني ضعفا
شديدا في مختلف هياكلها ومؤسساتها .كما أن اقتصادياتها هشة وتعاني من التبعية المفرطة

للشركات األجنبية ،وهي غير قادرة على إدارة وحل مشاكلها الداخلية والتحكم فيها ،مما تسبب
في االنفالت األمني بانتشار مختلف التهديدات على األمن ،كاإلرهاب ،والجريمة المنظمة،
والهجرة غير الشرعية وغيرها من المخاطر على األمن المجتمعي لإلقليم ودوله.
إن ما تعانيه دول منطقة الساحل اإلفريقي يعكس صور ومستويات التهديدات على األمن

بأبعاده المختلفة والمتشابكة بمتغيراتها -كما ذكرنا -والممتدة من مستوى الفرد إلى مستوى
الجماعات صعودا نحو الدولة ،حيث شهدت المنطقة انهيا ار غير مسبوق للوضع األمني،

خاصة مع التصاعد والتصعيد في حدة ونوعية التهديدات بالنظر إلى ما تعانيه من تباينات
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اثنية ومناطقية عززت من االختالفات والفروقات االجتماعية والبنيوية وزادت من تأزم األوضاع
السياسية .ونذكر من أهم تلك التهديدات ما يأتي:
 التهديدات اإلرهابية :على غرار عوامل الضعف التي تتسم بها منطقة الساحل اإلفريقيوالتي صنفت من خاللها غالبية الدول فيها على أنها فاشلة ،تضاعف حجم الجماعات
والعمليات اإلرهابية ،وهي التهديدات التي دفعت بالمنطقة لتصبح جزءا من قوس
األزمات الذي كان يمتد سابقا من أفغانستان إلى إيران ،لينتقل إلى منطقة الساحل

اإلفريقي ويحولها إلى فناء خلفي للجماعات اإلرهابية ،كتنظيم القاعدة في بالد المغرب
اإلسالمي والذي تعود أصوله إلى الجماعات الملقبة بجماعة الدعوة والقتال الجزائرية،

وانتشر أعضاؤه في الصحراء والساحل منذ صيف  .42003كذلك جماعة بوكو حرام

التي تمثل أكبر تهديد لدول المنطقة كنيجيريا والكاميرون ،و"جماعة نصرة اإلسالم"

المنتشرة في كل الصحراء اإلفريقية وتضم أكثر من  2200عضو من أكثر من خمسة
عشرة جنسية .5وتشكل الحركات اإلرهابية في افريقيا ما يقارب  46حركة 6متطرفة في
تنشط بطرق ووسائل متعددة تزيد من التعقيد على خريطة التهديدات األمنية في القارة

،وتمثل تهديدا لألمن الدولي.

 الجريمة المنظمة وتجارة السالح والمخدرات :تعتبر إفريقيا عموما ومنطقة الساحل علىوجه الخصوص مرتعاً النتشار األسلحة وتجارة المخدرات ،بفعل الصراعات والحروب

التي شهدتها المنطقة .وقد أدى انتشار السالح الليبي بعد انهيار نظام القدافي إلى تغذية
مناطق الصراع والتوتر وتأزم الوضع ،حيث بدأت عمليات التهريب وتشكلت معها

شبكات معقدة لالتجار في كل أنواع األسلحة ومكوناتها ،7وذلك برعاية من بعض عشائر
وقبائل ليبيا ،وكذا بعض المرتزقة والتنظيمات االرهايبة التي توظف مختصون وعارفون

لمسالك الصحاري وبتضاريسها ،وهو ما يسهل عملية نقل تلك األسلحة لبؤر صراع

عديدة في مالي ،ونيجيريا ،والسودان ،وأفريقيا الوسطى وتونس ،والجزائر وغيرها من

دول الجوار.
تضاعفت أخطار الجريمة المنظمة مع تحول شبكات التهريب إلى بنى مؤسسية كبيرة

ذات قدرة على التحكم والتخطيط ،وسهولة في العمل تجاوزت قدرات الدول وحدودها ،لتشكل
شبكات عنكبوتية دولية للجريمة المنظمة العابرة للقارات .وتشهد دول الساحل اإلفريقي تنامي
تحول المنطقة إلى
ظاهرة التجارة غير المشروعة ،ومنها تجارة المخدرات ،خصوصاً بعد ّ
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مكان ٍ
عبور للمخدرات الصلبة ،كالهيروين والكوكايين والكراك ،من أمريكا الالتينية إلى أوروبا
عبر إفريقيا الغربية ثم الساحل اإلفريقي ،وعبر المغرب العربي.
 الهجرة غير الشرعية :تعرف افريقيا وكالعديد من المناطق ارتفاعا ملحوظا لعددالمهاجرين منها إلى أوروبا ،وذلك لألسباب نفسها التي تناولناها سابقا ،باإلضافة إلى

طبيعة األنظمة السياسية فيها واسهامها في تردي الظروف األمنية واالقتصادية،

واالجتماعية التي تشجع على الهجرة .وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين األفارقة الذين

يتخذون مناطق مختلفة للعبور إلى أوروبا في جويلية ( 2014مثل معبر غورغور أعلى
المغرب ،أو عبر البحر المتوسط انطالقاً من ليبيا والجزائر ،مروا عبر ليبيا إلى إيطاليا)
مهاجر ،ووصل أكثر من  50ألف مهاجر إلى الساحل اإليطالي منذ بداية
ا
23522

عام  ،2012بينما غرق أكثر من  1600مهاجر ،ومن بين  181.000مهاجر دخلوا
إيطاليا عام  ،2014وصل نحو  00في المائة منهم عبر ليبيا .وأظهرت بيانات المنظمة
الدولية للهجرة أن  358603من المهاجرين والالجئين دخلوا أوروبا عبر البحر ،وحتى

 21ديسمبر  2014وصل معظمهم عبر اليونان وايطاليا.8

تؤكد هذه األرقام مدى خطورة ظاهرة الهجرة على األمن أوروبا ،لكنها توضح ضرورة

األخذ بعين االعتبار األسباب الدافعة لمغادرة األشخاص ألوطانهم ،وفقدانهم للمعايير واألسس
التي تبقي على حياتهم في ظل تراجع دور ووظيفة دولهم األصلية في تحقيق أمنهم واستق ارره.
وهي ذات األسباب التي تشجع على اللجوء إلى السبل التي تمكنهم من ضمان حياة أفضل

عبر استغالل التوترات في افريقيا عامة والساحل األفريقي خاصة ،واالنخراط في الشبكات
اإلجرامية والحركات اإلرهابية.
 التهديدات الجديدة على األمن :كان للتغير الذي شهده حقل العالقات الدولية في فترةما بعد الحرب الباردة بسبب التحول في مستوى الفكر واألطر النظرية للدراسات األمنية،
أثره في بحث طبيعة التهديدات األمنية الجديدة ،والتي انتقلت من الطابع العسكري

واستخدام القوة الصلبة إلى أشكال اختلفت محدداتها وتحليالتها تبعا لمواقف الدول

الضيقة وحسب تصور واستراتيجيات القوى الكبرى .فقد تجاوز التهديد سيادة الدولة
وقدراتها ،وأصبح تهديدا ضد الفرد والمجموعة على مستوى أوسع في إطار ما يعرف

باألمن العالمي الذي أصبح مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله وال يمكن ألي طرف

التعامل مع المشاكل فيه بصفة مفردة .وهي المشاكل التي تنوعت في مصادرها وأسبابها
وكيفية التعامل معها ،فال يمكن تحديد وضبط كل أشكال العنف ووصف أسباب التهديد
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بصفة مؤكدة خاصة وقد تحولت الدول القومية نفسها إلى مصدر من مصادر التهديد

على مواطنيها وهو ما تؤكده مقاربة الدولة الضعيفة.9

أدت التغيرات التي طرأت على النظام الدولي إلى تفكك العديد من الدول وتفاقم إشكالية

الحديث عن مســتقبل الدولة القومية وعالقاتها بقضــايا األمن اإلنســاني والعالمي .ويرى العديد
من الدارسـ ـ ــين أن مقاربة الدولة الضـ ـ ــعيفة هي تأكيد على أهمية دور الدول الكبرى وضـ ـ ــرورة
اسـ ـ ـ ــتقرار النظام الدولي ،خاصـ ـ ـ ــة وأن غالبية النزاعات التي تعرفها منطقة السـ ـ ـ ــاحل األفريقي

كانت بفعل ظهور الدول الضــعيفة والعاجزة حســب تصــورهم .وتعرف الدولة الفاشــلة على أنها
"تلك التي تفقد السـ ـ ـ ـ ـ ــيطرة على وسـ ـ ـ ـ ـ ــائل العنف الخارج عن اإلطار القانوني ،ومن ثمة تكون

عاجزة عن تحقيق السـ ــالم واالسـ ــتقرار لشـ ــعوبها وفرض السـ ــيطرة على أ ارضـ ــيها فال تسـ ــتطيع
ضـمان النمو االقتصـادي أو أي توزيع عادل للسـلع االجتماعية .وغالبا ما تتميز السـلطة فيها
بانعدام المس ـ ـ ـ ــاواة االقتص ـ ـ ـ ــادية وزيادة حدة المنافس ـ ـ ـ ــة على الموارد األولية" .10ويرى "روبرت

روبنزغ" مدير "برنامج الص ـراع بين الدول" في األمم المتحدة أن الدولة القومية فشــلت ألنها لم
تعد قادرة على توصـ ــيل أهم السـ ــلع السـ ــياسـ ــية وااليجابية لشـ ــعوبها ،وهي سـ ــلع األمن والتعليم

والصـ ـ ـ ــحة والفرص االقتصـ ـ ـ ــادية ،والرقابة البيئية ،واطار قانوني للنظام العام ونظام قضـ ـ ـ ــائي

إلدارتها .11وهو حال غالبية الدول في منطقة السـ ــاحل األفريقي التي تعاني تدهو ار اقتصـ ــاديا
مركبا وتراجعا في مستوى التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة ،وهو مؤشر مؤسس لوضعية

الفشل .فالبيئة الداخلية لهذه الدول وعجزها عن تطبيق القانون وعدم شرعية أنظمتها أدى إلى
حــدوث انكش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف أمني لهــا وفتح المجــال لكــل الظواهر المهــددة لألمن ومنهــا التــدخالت

الخارجية .وهي التدخالت التي وان كانت في ظاهرها محاوالت ومس ـ ـ ـ ـ ـ ــاعي س ـ ـ ـ ـ ـ ــلمية إلعادة
االسـ ــتقرار في منطقة السـ ــاحل األفريقي ،إالً أنها سـ ــاهمت في تأزم الوضـ ــع أكثر وهذا بالنظر
إلى طبيعة المنطقة وخصوصياتها (الوضع في ليبيا اليوم).

المحور الثاني :استراتيجيات االتحاد األوروبي لصنع االستقرار في منطقة الساحل األفريقي
إن الحديث عن وجود أبعاد إستراتيجية وسياسات بأهداف غير معلنة تتماشى ومستجدات

الوضع في النظام الدولي وما تبعها من تحوالت على مستوى المفاهيم واآلليات ،دفع باالتحاد
األوروبي وكفاعل في العالقات الدولية إلى تبني مفهوم وصـيغ األمن اإلنسـاني بكل محتوياته

كأداة ألجندته السـياسـة واألمنية في المرحلة الراهنة .وهي السـياسـة التي سـعى من خاللها إلى

نش ـ ـ ـ ـ ــر ثقافة مغايرة لثقافة الهيمنة والتدخل في الش ـ ـ ـ ـ ــؤون الداخلية للدول ،والعمل على تحقيق
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وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـاعـة االس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقرار في منـاطق األزمـات والتوتر .األمر الـذي تطلـب تحمـل المزيـد من

المسـ ــؤولية لضـ ــمان االسـ ــتقرار واألمن من خالل ما عرف بالمسـ ــؤولية اإلنسـ ــانية .12وأشـ ــارت
وثيقة االتحاد األوروبي إلى أن األمن اإلنســاني هو مســؤولية تاريخية مشــتركة تقع على كاهل

االتحــاد في إطــار الحفــاى على األمن الجمــاعي وعليــه تحملهــا

13

كقوة دوليــة كبيرة ،وبمبرر

أخالقي لدعم سياسة القوة المعيارية التي عرف بها أو التي يصف نفسه بها.
فما هي أسس ومبادئ هذه القوة؟ واذا كان االتحاد األوروبي هو فعال قوة معيارية فهل

يتناس ـ ــب ذلك وحقيقة األوض ـ ــاع واألزمة التي تعيش ـ ــها ش ـ ــعوب منطقة الس ـ ــاحل األفريقي وما

تحتويه من مخاطر وتهديدات وبني مجتمعية متباينة وهشــة؟ وهل بإمكان الفرد في مجتمعات
تفتقر إلى متطلبات الحقوق اإلنسانية أن يتبنى معايير وسياسات ال تعبر عن انتماءه وتمايزه
واختالفاته كأفريقي؟
هذا ما س ـ ـ ــنتناوله في هذا المحور من خالل وص ـ ـ ــف االتحاد األوروبي كقوة معيارية ولجوءه

إلى توظيف القيم كف ــاع ــل في العالق ــات ال ــدولي ــة أوال ،ثم تحلي ــل إشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـك ــالي ــة الموازن ــة بين
الخصــوصــيات المحلية لمنطقة الســاحل واألهداف األوروبية وعالقتها باالســتقرار في المنطقة

ثانيا.

أوالً /سياسة الجوار األوروبية وتوظيفها في دول جنوب الصحراء والساحل:
"بناء األمن في جوارنا" هو المبدأ األسـ ـ ــاسـ ـ ــي لسـ ـ ــياسـ ـ ــة االتحاد األوروبي الخارجية ،وهو
الهدف الذي ارتبط بمعادلة بناء األمن في الجوار األوروبي مقابل االس ــتقرار الداخلي ،معادلة

حاول من خاللها االتحاد بناء مش ــروع للس ــالم في الجوار وجوار الجوار كمش ــروع طموح نتج
عنه نشـ ـ ــر المفوضـ ـ ــية األوروبية لوثيقة رسـ ـ ــمية في مارس  2003بعنوان "أوروبا الموسعععععة
والجوار " في إطار جديد للعالقات ،والتي سميت فيما بعد بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "سياسة الجوار األوروبية
الجديدة" التي نقلت الحدود الخارجية لالتحاد إلى الشررررا والجنو

ودعمت الفكرة القائلة بـ

"أوروبا قوة معيارية" .وهي الفكرة التي أثارت عديد النقاشات والحوارات.
كثر في السنوات األخيرة الحديث عن أوروبا كقوة معيارية وبوسائل وآليات سلمية وغير عسكرية

لكن هذه النظرة عن أوروبا كقوة لينة رفضها الواقعيون ومنهم "هادلي بال" ()BULL Hadley

الذي قال باستحالة أن تكون أوروبا قوة دون اعتمادها على القوة العسكرية ،وهذا على أساس

أن القوة المعيارية لن تستطيع أبدا أن تكون شرعية إن لم تضطلع بالتهديد العسكري ،وألن

غياب القوة العسكرية والتنازل عنها سيؤدي بالتأكيد إلى اإلخالل بالتوازن بين الطموحات القوية
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واإلمكانات الفعلية الضعيفة .14وتعود فكرة القوة المعيارية إلى أفكار "إدوار كار" ( CARR

 )Edwarفي  1030حين ميز بين القوة االقتصادية والقوة العسكرية وقوة الرأي .وهي نفس

األفكار التي قال بها "جون غالتغ" سنة 1022حين اعتبر القوة هي قوة اإليديولوجية واألفكار،
وأين تؤثر قوة فكرة المرسل في أفكار المتلقي من خالل التبادل الثقافي .15كما ميز "غالتغ"

بين قنوات القوة اإليديولوجية (قوة مكافأة أو قوة عقوبة) وبين مصادر القوة وبنيتها(قوة الفكرة).

وبعد مرور عشر سنوات على أفكار "دوشان" ،انتقد "بال" ( )BULLفكرة أن تكون أوروبا
القوة المدنية السلمية .فالمجموعة األوروبية وفق تصوره لم تكن بالفاعل في العالقات الدولية

وعليه يجب أن تتحول إلى البحث عن تحقيق دفاع وأمن مستقلين وذاتيين وبقدرات خاصة.16
وانبثق مفهوم القوة المعيارية من النقاش حول قوة الفكرة والرأي وعالقة مصالح الفواعل بهذه

الفكرة وبنائها فالمصالح يتم تشكيلها عن طريق األفكار التي هي في النهاية ذات طابع مادي،17
فدون األفكار لن تكون هناك مصالح ودون مصالح لن تكون هناك أوضاع مادية ودون األخيرة

لن يكون هناك واقع على اإلطالق .18وهو الواقع الذي أرادته أوروبا في خدمة مصالحها
وأهدافها في منطقة الساحل األفريقي والصحراء.

تنتهج سياسة الجوار األوروبية منحا ثنائيا تمهيديا من خالل دعم العالقات الثنائية ،وعن

طريق خطط عمل تنفيذية خاصة يتم التوصل إليها تفاوضي ًا مع كل دولة على حدى ،بهدف

تطوير عالقات االتحاد األوروبي بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدول الجوار ،لهذا ارتكز الشق األمني لسياسة الجوار
األوروبية على مناقشة التهديدات األمنية سواء من ناحية التأثيرات البيئية النتشار األسلحة
النووية أو الهجرة غير الشرعية

أو التهريب والجريمة المنظمة واإلرهاب ،إضافة إلى

التأكيد على ضرورة انخراط االتحاد األوروبي بشكل اكبر في منع األزمات وتدبيرها ،وخاصة

بعد األعداد الهائلة للمهاجرين والالجئين التي عبرت حدود االتحاد األوروبي طلباً لمستقبل

أكثر أمناً .باإلضافة إلى أزمة الطاقة التي يعاني منها االتحاد وحاجته للعمل مع جيرانه على

تحقيق أمنه الطاقوي عبر سياسة الجوار الموجهة إلى دول جنوب الصحراء وشمال إفريقيا
وسعيه لتلقين معاييره وقيمه في تحقيق الديمقراطية ،وحقوق اإلنسان ،وحكم القانون واالنفتاح

االقتصادي والتنموي ،وتصدير التجربة األوروبية االيجابية -حسب األوروبيين-عن طريق
أدوات "القوة الناعمة" (.)Soft Power

رغم مختلف آليات السياسية األوروبية ،غير أن أهم نقطة ركزت عليها سياسة الجوار هي

"الدفع نحو الخارج" ،خاصة وأن التهديدات الكبيرة في االتحاد األوروبي كانت داخلية كالهجرة
غير الشرعية ،ومنه حاول تسويق سياسته الداخلية إلى الخارج ،من منطلق أن هذه التهديدات
هي خارجية ومن تصدير دول الجوار .19لكن تطبيق تلك السياسة بآلياتها مرهون بمدى قبول
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األفارقة والجماعات في دول المنطقة ألفكار غربية دخيلة على تصوراتهم ،ويبقى نجاح القيم

األوروبية وانتشارها غير كاف لقبولها دون شرطي الثقة والشرعية اللذين يساعدان على تغيير
وتقدير القيم الموجودة في وقت األزمات بما يسهل التوجه نحو الخيارات األفضل .وهو ما

تعرفه البنائية بنافدة الفرص ( )Window of opportunityالتي تمكن من بحث وتفهم
الوضعيات التي تختبر فيها القيم المحددة سلفا ،والتي قد تضعف في محيط األزمة وتتحول
ليتحول معها الوضع السابق .شرط آخر لنجاح انتشار القيم والمعايير هو إتقان التلقين

االجتماعي ( ،)Socializationفحتى لو لم يكن هذا المسار ضروريا الستمرار اإلتحاد وبنائه
فإنه يبقى بالنسبة للبنائية مهما في توسيع قيمه ،وذلك عبر تشفيرها ()codification

واستعمالها على المدى الطويل في فهم التلقين االجتماعي الدولي ( International
 )Socializationكعنصر أساسي لتأكيد القيم المشتركة.20

ثانياً /االمتداد التاريخي لعالقات االتحاد األ وروبي بدول شمال إفريقيا والساحل:

يدفعنا بحث تطبيق سياسة االتحاد األوروبي الجوارية في منطقة الساحل األفريقي إلى

بحث تاريخ العالقات األوروبية األفريقية ،ألن ذلك ضروري لفحص مدى تأثر هذه العالقات
بالسياسات التي تناولها االتحاد األوروبي في إطار بحثه عن ضمان أمنه وتحديد أولوياته في

وصف كل عالقة ،وعبر مراحل مختلفة بصيغ تمايزت بين التعاون والشراكة أو الجوار .وهي
صيغ كانت في الواقع نتيجة لطبيعة األوضاع السياسية واالقتصادية ،واالجتماعية والعسكرية

داخل البيت األوروبي ،والتي فرضت على كل شكل أو نموذج عالئقي خصوصيات معينة.

إن امتداد العالقات األوروبية بأفريقيا بصفة عامة ودول الساحل اإلفريقي بصفة خاصة

وان كان قديما فلقد ميزته الحقبة االستعمارية في القرن التاسع عشر ،والتي احتلت فيها دول
أوروبية عديد الدول األفريقية ،لتجد األخيرة نفسها وبعد االستقالل في حالة من التبعية

واالستغالل لثرواتها المتنوعة .وكان هذا من خالل آليات أرادتها أوروبا لتحقيق مصالحها

وقاعدة للتعامل مع مستجدات الوضع في المنطقة بدءاً بالتعاون ،مرو ار بالشراكة ووصوال إلى
سياسة الجوار ومميزاتها .ومن التعاون إلى الشراكة يبقى دور االتحاد األوروبي مرتبطا بضمان
تحقيق أهدافه ومصالحه في المنطقة واإلبقاء على االستقرار فيها باعتباره امتداد الستقرار
أوروبا ،وأن أي خلل في إقامة االستقرار في دول الساحل األفريقي باعتبارها البعد االستراتيجي

لألمن األوروبي هو اختالل للتوازن واالستقرار في أوروبا.

مع تعدد مس ـ ـ ـ ــاعي اإلتحاد األوروبي إلنجاح عملية نقل قيمه وتلقينها ومع توفر اآلليات

واإلس ـ ــتراتيجيات التي من ش ـ ــأنها تس ـ ــهيل العملية ،إال أنه ال يمكن إهمال فكرة أن أية محاولة
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لإلصـ ــالح -وان كانت مرنة وسـ ــلمية -فقد تنطوي على احتمال الفشـ ــل .وقد يكون ذلك سـ ــببا
مباش ار في إحداث الفوضى وعدم االستقرار خاصة عندما ال ينسجم حجم اإلصالح مع وتيرة

إحداثه وطريقة تقديمه لآلخر ،فيؤدي بالضرورة إلى نتائج عكسية .وأحسن مثال على ذلك ما

حدث في بعض البلدان العربية التي أدت فيها الرغبة الملحة للتحول الديمقراطي إلى إغفال

قوة وتأثير عامل المفاجأة في إحداث التحول .وحتى ولو كان التحول سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعا بفعل رغبة
األفراد في حدوثه ،فإن تعلم هذه المبادئ بالطريقة الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحة في مجتمع ما قد يتطلب وقتا
طويال وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــخاص قادرين على قيادة التحول ،وقد يكون ثمن ذلك باهظا ،وهو ما حدث في

مصـ ـ ـ ـ ـ ــر وليبيا والعراق وسـ ـ ـ ـ ـ ــوريا وقد يحدث في دول السـ ـ ـ ـ ـ ــاحل التي تعاني عج از في تحقيق

االنسجام بين األقليات فيها.
مع تأزم الوضع في منطقة الساحل األفريقي زاد اهتمام االتحاد األوروبي بمسألة
استرجاع نفوذه في مستعمراته السابقة معتمدا في تحركه هذا على امتداد التحوالت السياسية
واألمنية في المنطقة .وقد أدركت فرنسا كأكبر مستفيد من السياسة األوروبية مدى أهمية

تواجدها في المنطقة ،وهذا يكشف بالدرجة األولى مدى إدراكها لمركزية الساحل اإلفريقي
كمسرح لمجابهات وصراعات متعددة .فقد تحول هذا الجزء من العالم إلى منطقة رمادية

ضبابية ،ومجال مواجهة لمختلف القوى الفاعلة في الساحة الدولية ،وهو ما استغله االتحاد
األوروبي وعبر مجموعة من المحددات لتنفيذه سياسته الجوارية تجاه دول الساحل اإلفريقي
وكذا شمال إفريقيا ومن بين هذه المحددات ما يلي:21

 -المحدد التاريخي :يعتبر هذا المحدد من أهم المنطلقات الفكرية التي اعتمدها االتحاد

األوروبي قصد بلورة السياسة الموجهة إلى الساحل اإلفريقي ،فمن الناحية التاريخية والحضارية
تعد إفريقيا قارة جم اعية ومتنوعة من حيث المواريث الثقافية ،وتعتبر منطقة الساحل بصورة
خاصة الفناء الخلفي لدول االتحاد األوروبي.

 -المحدد الجيو -استراتيجي :مثل امتداد منطقة الساحل الكبير من غرب إفريقيا إلى شرقها

همزة وصل بين أوروبا ودول المغرب العربي ،لهذا يعتبر الساحل اإلفريقي فضاء جيو-سياسي
ال يمكن التخلي عنه .كما تعد منطقة الساحل اإلفريقي رقعة جغرافية بالغة الحساسية إلقامة

القواعد العسكرية ،وهو ما يقوم به االتحاد األوروبي قصد إعطاء المنطقة بعداً عالمياً للسيطرة
على مناطق النفوذ االستراتيجي ،وضمان تحقيق األمن الطاقوي لالتحاد عموما ولفرنسا على
وجه الخصوص.
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 -المحدد األمني :اعتمد االتحاد األوروبي في بلورته لإلستراتيجية المتعلقة بالساحل اإلفريقي

على المحدد األمني على اعتبار أن الساحل اإلفريقي يشكل منطقة حاضنة لمجموعة من

التهديدات الداخلية والخارجية ،وهي تمتاز حسبه بـالتعقيد والتداخل ،مبيناً في ذلك أن التقارير

األوروبية حول التهديدات األمنية الجديدة لم تتبلور بصورة بارزة إالّ بعد أحداث الحادي عشر

سبتمبر ،2001وأن أهم التهديدات التي يواجهها هذا األخير هي اإلرهاب وانتشار أسلحة
الدمار الشامل والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

22

 -المحدد التنافسي :في إطار التنافس بين القوى الكبرى على التمركز في منطقة الساحل

اإلفريقي يسارع االتحاد األوروبي إلى اعادة بناء مواقعه اإلستراتيجية لضمان تحقيق أهدافه
وحماية مصالحه في المنطقة ،وكذا مواجهة كبرى الشركات الدولية والتصدي لها سيما األمريكية

منها.23

من خالل بحث هذه المحددات يمكن القول أن مساعي االتحاد األوروبي للحفاى على
مكانته في الساحل األفريقي عبر مختلف التدخالت ،هي رغبة واضحة وملحة لإلبقاء على

مصالح أعضاءه وأهمهم فرنسا التي تستغل االنفالت األمني لرسم خارطة طريق إلنجاح

سياستها في بسط النفوذ ،وان لم تنج سياسة القوة المعيارية ستكون القوة الصلبة هي الوسيلة

لذلك.

المحور الثالث :اآلليات المتبعة في تنفيذ السياسة الجوارية في دول الساحل اإلفريقي
يتطلب نجاح دور االتحاد األوروبي في ترسيخ االستقرار في دول الساحل األفريقي التحول
من السعي إلى معالجة شاملة لمصادر عدم االستقرار إلى العمل على القضاء على أسبابه:

كمظاهر الفقر ،وعدم المساواة ،والشعور بالظلم والفساد ،والتنمية االقتصادية واالجتماعية
الضعيفة ،ونقص في الفرص ،ال سيما بالنسبة للشباب الذي يعتبر أهم صانع لالستقرار ،مما

يزيد من قابلية تعرضه للتطرف والعنف والوقوع في شبكات اإلرهاب والجريمة المنظمة .وبما
أن دول الساحل والصحراء األفريقية تمثل بالنسبة لالتحاد األوروبي البعد االستراتيجي ألمنه-
كما ذكرنا -فان سياسته الجوارية تعتمد على مراجعته لمقاربات متخصصة وخاصة بالتعاون

في المسائل األمنية التي تستهدف الحد من النزاعات عبر اإلنذار المبكر فضالً على التدابير

الوقائية األولية وتعزيز قدرة الشركاء األفارقة على التكيف مع الضغوطات الخارجية ومواجهتها

والتمكن من القيام بالخيارات السياسية األفضل .وتتمثل أهم تلك التدابير في:24
 _1الرشادة والديمقراطية وحكم القانون وحقوق اإلنسان:
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أكد االتحاد األوروبي أن عليه المحافظة على القيم العالمية وتعزيزها من خالل السياسة

األوروبية للجوار ،وأن الطرق المستخدمة حالياً يعتبرها البعض غير فاعلة ،ويراها آخرون

عقبات أمام الشراكة العادلة ،عبر دعم نماذج اإلصالحات المتفق عليها بصورة متبادلة لدعم
المجتمع المدني في دول الساحل األفريقي .ويرى صناع القرار األوروبيون أن ضمان حكم

القانون واألنظمة القضائية المستقلة في دول الساحل والتي تتمتع بالكفاءة هو أولوية االتحاد،
وهي أساسية لالستقرار االجتماعي واالقتصادي

25

إلحالل الثقة في المؤسسات الدولة وتوفير

اليقين القانوني .وتعتبر اإلدارة العامة القابلة للمسائلة على المستويين المركزي والمحلى أساسية

للحوكمة والديمقراطية والتنمية االقتصادية ،لذلك فان إصالح اإلدارة العامة من المسائل

الضرورية في استقرار المنطقة ،ويتضمن ذلك تعزيز المؤسسات الديمقراطية والمستقلة وتطوير

الحكومة االلكترونية ،وعدم تسيس الخدمة العامة ،وتعزيز الشفافية والمسائلة .ويدعم االتحاد

األوروبي أيضاً العمل على تحسين قدرة الشركاء على تطوير السياسة ،وتقديم الخدمة وادارة
المالية العامة ،ودعم عمل البرلمانات الوطنية ،والعمل مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني

والمواطنين على حماية حقوق اإلنسان والمسائل المرتبط بالديمقراطية بما في ذلك إلجراءات

االنتخابية ،إضافة تعزيز شمولية حقوق اإلنسان وعدم قابلية تجزئتها والدفاع عنها كأساس

لرسم إستراتيجية األمن والتنمية ،وترسيخ اطر الديمقراطية في األنظمة السياسية لدول المنطقة.
ولكن رغم بعض محاوالت االتحاد األوروبي لالنتقال بدول الساحل نحو الديمقراطية ،إالّ

أن الوضع السياسي يعاني الكثير من النقائص على صعيد طبيعة أنظمة الحكم غير الشرعية.
 _2التنمية االقتصادية وصناعة االستقرار في الجوار:
يعتبر االتحاد األوروبي كشريك في التنمية االقتصادية والتحديث واالستثمار وتطوير

خبرات العمل للشباب ،وعلى هذا األساس تكون مساهمته من خالل تثبيت االستقرار في

الجوار ،وبناء الشركات وتعزيز الحوكمة االقتصادية واالستقرار الضريبي ،ودعم اإلصالحات
الهيكلية من اجل تحسسن القدرة التنافسية والنمو الشامل والتنمية االقتصادية التي تعتبر من

األمور األساسية لتطوير القدرة االقتصادية لبلد معين على التكيف والتعافي .26خاصة وان
االتحاد األوروبي يعتبر االستقرار االقتصادي في حدود الجوار األفريقي من أهم أولوياته التي
يعمل على تدعيمها من خالل مساعداته المالية التي توجه بالدرجة األولى إلى بناء القدرات،

وفرص التدريب للمساهمة في بناء جيل جديد من األفارقة ،إضافة إلى مسؤولية اإلدارة الخاصة
بدول الساحل وشمال إفريقيا في اإلدارة الفاعلة والشاملة القتصاديات بلدانهم وتحقيق نتائج
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اجتماعية مستدامة تعمل على تحديث االقتصاد وتحفيز االبتكار واستحداث وظائف ودعم
المهارات والتماسك االقتصادي .كما يعمل االتحاد األوروبي وبجانب تعزيز الهياكل والبني
االقتصادية واالجتماعية على خلق فرص جديدة للعمل من اجل الجماعات المهشمة اجتماعياً
في دول الساحل اإلفريقي ،وترقية إستراتيجيات األخيرة في دعم ثقافة التعاون بين مختلف
شعوب المنطقة ،وتوسيع فرص التعليم للقضاء على الجهل واألمية وتقديم الخدمات الصحية
 .ورغم النمو المسجل خالل السنوات األخيرة إال أن مستويات استغالل دول الساحل مازالت
ضعيفة ،وتواجه عقبات كبرى كعدم االنسجام بين برامج التربية والتكوين وحاجيات سوق العمل،
عالوة على ثقل االقتصاد غير المهيكل والزراعة المعاشية األسرية (الجيدي ،ماي)2018 /
 _3تحقيق التنمية المستدامة:
يهدف االتحاد األوروبي من خالل سياسة الجوار إلى العمل مع جيرانه على تحديث

اقتصادياتهم وتحقيق نمو ذكي ومستدام عبر الخوض في حوار اقتصادي واستشاري حول
السياسات المتبعة وحشد المساعدات المالية ،وتعزيز بيئة أعمال أفضل ،وذلك عن طريق

إصالحات تسمح بالقضاء على كل أسباب عدم االستقرار .ومن أهم هذه األسباب والتي
تشكل في حد ذاتها أهدافا للتنمية ما يأتي): (Think Thanks francais, 2019
-

التقليل من حدة الفقر.

 ضمان التعليم االبتدائي للجميع. دعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في المجتمعات األفريقية. -تقليص نسبة وفيات األطفال.

 -تحسين مستوى صحة األمومة.

 محاربة انتشار فيروس االيدز ،وكل األمراض المعدية. -ضمان بيئة مستدامة.

 ضمان تحقيق شراكة دولية للتنمية.بجانب وصف هذه األهداف أكدت لجنة االتحاد األوروبي في اجتماع لها في بروكسل

في الثالث والعشرين من فيفري  2018على تقديم ما يقارب ثمانية ماليير اورو لدعم مشاريع
التنمية في المنطقة وتحسين مستويات المعيشة عبر التقليص من حدة الفقر ،وتحسين األمن

الغذائي ،واالستثمار في التنمية المستدامة ،والعمل على القضاء على األسباب العميقة لعدم
االستقرار ،وخلق فرص للشباب من خالل تطوير البنى التحتية ودعم االقتصاد

164

مقاربة االتحاد األوروبي في تدبير األزمة في الساحل األفريقي.

(https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel,
).2018
 _4التعاون الجواري في المجالين الطاقوي والتجاري:
عمل االتحاد األوروبي على دعم التعاون في مجال الطاقة مع دول الساحل ومنها موريتانيا
مالي ،والنيجر ،والتشاد ،وهو تدبير امني بالنسبة لالتحاد الذي يفتقر إلى مصادر الطاقة
بأنواعها ،اعتمده لضمان أمنه وضمان ما يعرف بسيادة الطاقة كوسيلة للتنمية االقتصادية

المستدامة في إطار جديد من التعاون مع الشركاء المحتملين في الساحل األفريقي بعد
االكتشافات الضخمة لمصادر الطاقة فيها ،والتي تدعم مساعي االتحاد وخاصة فرنسا على
تعزيز حوار الطاقة مع تلك البلدان ودعم الطاقة المستدامة فيها .أما فيما يخص القطاع

التجاري فتعمل سياسة الجوار األوروبية على تفعيل النمو االقتصادي وخلق فرص جديدة للعمل
والدفع بعجلة التجارة وترقية المؤسسات المالية ،والحد من الفقر في بلدان الساحل األفريقي

وذلك بزيادة التمويالت المخصصة للمساعدات التجارية والمقدرة بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  2مليار أورو سنويا.27
ورغم هذه األرقام والمساعي األوروبية ،إال أن المفاوضات التجارية مع الدول اإلفريقية تعاني

صعوبات كبيرة ،وذلك بسبب عد م تماشي هذه االتفاقيات مع توجهات منظمة التجارة العالمية

من جانب ،وعدم مراعاتها األولويات التنموية في إفريقيا ودول الساحل اإلفريقي ،وابقاء السوق

اإلفريقية سوق استهاللية للمنتجات األوروبية فقط من جانب آخر .وهو ما يؤكد فشل السياسة
األوروبية ،خاصة وأن االتحاد األوروبي ال يعمل وفق سياسة مشتركة وانما يتباحث ويعمل مع
كل دولة وفقا ألهدافه ال مصالح تلك الدول ،مما ساهم في استفحال الكثير من األزمات

مرعاة
والتوترات :كاألزمة في ليبيا وفي مالي ،والتي تدخلت فيها فرنسا النجاح مخططاتها دون ا
لتوجهات االتحاد األوروبي

خاتمة:
برمج اإلصالحية التي قدمها االتحاد
من خالل ما تقدم في هذه الورقة وبالنظر إلى كل ال ا
األوروبي ضمن سياسته الجوارية ،يمكن إجمال بعض النتائج التي تلخص مسار البحث في

الموضوع:

 مهما بلغ حجم المكاسب التي تجنيها دول الساحل األفريقي من سياسة االتحاد األوروبيالجوارية يظل تدخل األخير في المنطقة جزءا من عملية إعادة هندسة المنطقة بأزماتها
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ومشاكلها وفق ما يخدم ترتيباته الستغالل ثروات المنطقة ومواردها التي جعلت منها
مسرحا للتنافس ومخب ار لقياس قدرات االتحاد األوروبي وخاصة فرنسا في نشر قيمه
وتدبير األزمات في دول الساحل.

 تبقى مساعي االتحاد األوروبي لتوظيف سياسته في الساحل األفريقي رهينة مدى التوافقبين متطلبات تحقيق هذه السياسة وبين خصوصية المنطقة وتعدد المفارقات التي
ضاعفت من حجم التهديدات واستعصاء إيجاد الحلول األمنية ،إذ أنه ال بد من أخذ

الوقت الكافي لتحليل اإلبعاد االيجابية والسلبية لكل عرض ومشروع للشراكة قبل قبوله،
وخاصة مع طبيعة ميكانيزمات هذه السياسة والتي تشكل في حد ذاتها نوعا من الضغوط

وااللتزامات والتدخل في الشؤون الداخلية إضافة إلى الصعوبات التي تواجهها
اقتصاديات دول المنطقة.

 نجاح بعض البرامج والمشاريع التنموية األوروبية لم ولن يسهم في إحداث الموازنة بينالجانب االقتصـ ـ ـ ـ ــادي والجانب اإلنسـ ـ ـ ـ ــاني في العالقات األورو -أفريقية ،ألنها معادلة

افت ارضـ ــية :وسـ ــياسـ ــية وأمنية ليسـ ــت بحجم الرهانات اإلقليمية التي تعاني منها منطقة
الساحل والصحراء األفريقية ،خاصة وأن حجم المنافسة على المنطقة في تزايد مستمر
مع احتفــاى كــل فــاعــل اقليمي بــأجنــدتــه في التعــامــل مع حجم األزمــات التي تتعــدى

مشاكلها القدرة المنفردة لألطراف الفاعلة على التعامل مع مجتمعات تأصل فيها الفساد

الس ـ ـ ــياس ـ ـ ــي وانتهاكات حقوق اإلنس ـ ـ ــان ،وقمع لحريات التعبير والديمقراطية في أنظمة
شمولية عززتها الفروقات القبلية واالثنية.
 ال تزال الشـراكة األوروبية األفريقية تعكس انفراد بعض الدول األوروبية بالحركة والفعلعلى الس ــاحة اإلفريقية ،كما هو الحال بالنس ــبة لفرنس ــا وعالقتها الخص ــوص ــية بالقارة ،

وهو ما زاد من تأزم األوض ـ ــاع وض ـ ــعف المبادرات األفريقية .ففرنس ـ ــا مثال والي تدعي

حسن مقاصدها في مساعدة المنطقة على الخروج من مشاكلها ،هي نفسها التي تبيعها
األعداد الكبيرة من األسلحة ،ودعم الجماعات االرهابية.
 طالما اعتبرت الدول األوروبية نفس ـ ـ ـ ـ ـ ــها أ دولى األطراف الدولية األخرى وأحّقها ارتباط ًاالتحول الــذي يعرفــه النظــام
أن
بــالقــارة اإلفريقيــة بحكم التــاريخ والقرب الجغرافي ،إال ّ
ّ
الدولي منذ نهاية الحرب الباردة ،ومنافسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الواليات المتحدة ،وبعض القوى األخرى
إن التنافس سـ ــيدفع
ظل هذه الظروف ،إذ ّ
كالصـ ــين ،سـ ــتكون لصـ ــالح القارة نفسـ ــها في ّ
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أن الرغبة في الحفاى على
لتحمل مس ـ ـ ـ ـ ـ ــؤوليتهم التاريخية تجاه القارة ،كما ّ
األوروبيين ّ
مصالحهم ستجعلهم أكثر حرصاً على العمل المشترك مع األفارقة ألجلها.
 من الضــروري أن تعيد دول الســاحل النظر في مصــالحها بما يتماشــى ومتطلبات الفردفيها ،والتعامل مع الطرف األكثر دعما لها والذي يقدم ض ـ ـ ـ ــمانات أكثر على ص ـ ـ ـ ــعيد

المهمة،
تحسـ ـ ـ ـ ـ ــين الوضـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلفريقي في المجتمع الدولي ،وتحقّيق المطالب اإلفريقية ّ
صـ ـة مس ــألة االس ــتثناء من عملية التحرير الكامل للتجارة ،حتى تتأهل إفريقيا لهذا
وبخا ّ

تكبل االقتصاديات اإلفريقية.
الوضع ،وكذلك اإلعفاء من الديون التي ّ

 تقـديم االتحـاد األوروبي الحلول لتـدبير األزمـات في المنطقـة ال يفتـأ يظـل مجرد بـدائـللجملة من الخيارات التي تفتقر إلى المصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداقية والفعالية في التعاطي مع قضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــايا

الهجرة ،والفقر ،والجريمة المنظمة ،واالتجار بالس ـ ـ ـ ـ ـ ــالح والمخدرات ،والبش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وكلها
س ـ ـ ـ ــياس ـ ـ ـ ــات ال يمكن االعتماد عليها في تحس ـ ـ ـ ــين ظروف المنطقة ،ألن ذلك ال يخدم
الفواعل والجماعات التي تســتفيد من ســوء األوضــاع إلعادة ترتيب مصــالحها وتصــميم

أهدافها في استغالل ثروات المنطقة.

 يعتبر البعض أن مسـ ـ ـ ــاهمة االتحاد األوروبي تقتصـ ـ ـ ــر على أدوات القوة الناعمة ،لكنالواقع يؤكد اعتماد فرنسا على األشكال غير المباشرة للقوة الصلبة في منطقة الساحل،
خاص ـ ـ ـ ــة وأن كل ا ألطراف الفاعلة في المنطقة تس ـ ـ ـ ــعى لبناء تحالفات لدعم وض ـ ـ ـ ــعها
االستراتيجي مع اشتداد التنافس على مصادر الطاقة وثروات المنطقة.
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