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ملخص:
يناقش هذا املقال اإلسرتاتيجية األمنية الفرنسية املوجهة إىل القارة اإلفريقية عامة ومنطقة
الساحل اإلفريقي على وجه اخلصوص ،بتسليط الضوء على خمتلف الربامج األمنية الفرنسة إزاء
إفريقيا والساحل اإلفريقي واليت تستعملها فرنسا لتعزيز نفوذها واعادة اسرتجاع ريادهتا يف
مستعمراهتا اإلفريقية السابقة يف ظل تنافس القوى الدولية الكربى على منطقة الساحل اإلفريقي.

Résumé :
A travers cet article nous mettons l’accent sur la stratégie sécuritaire
française à l’égard du continent africain en général et notamment le Sahel
Africain, en vue de mettre la lumière sur les différents programmes
sécuritaires français envers l’Afrique et le Sahel africain, ces programmes
employés et appliquée par la France en vue de renforcer sa présence et son
éminence au sein de ses anciennes colonies africaines, vu la concurrence des
grandes puissances en convoitise de la région du Sahel Africain.
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مقدمة:
ال مراء يف أن فرنسا أولت عناية فائقة ملسألة اسرتجاع نفوذها يف منطقة الساحل
اإلفريقي مسرتشدة يف حتركها هذا على امتداد مجهوريتها اخلامسة ،بالتحوالت اليت اعرتت
سياستها األمنية واخلارجية برمتهما .ويف الواقع ،فإن وعي فرنسا بأمهية وجودها يف املنطقة،
يكشف بالدرجة األوىل عن ادراكها ملركزية الساحل اإلفريقي كمسرح جملاهبات وصراعات متعددة.
فكثريا ما حتول هذا اجلزء من العامل إىل منطقة رمادية  Zone Griseأي جمال مواجهة بني
خمتلف القوى الفاعلة يف الساحة الدولية.
ومن مثة فإن فرنسا اليت بنت منظورها للعالقات الدولية على نبذ هذه القوى ،شعرت
بأنه ال مناص هلا ،من طبع حضورها يف الساحل اإلفريقي بطابع خاص مييزه عن باقي القوى،
سيما الواليات املتحدة األمريكية والصني .إضافة إىل ذلك ،فإن هذا احلضور "املتميز" ضروري
لتدعيم مصاحلها املكثفة مع دول الساحل اإلفريقي .فهذه الضرورة -املصلحية فرضت على
فرنسا ،استمرار شحذ وسائلها ،لالستفادة من االمكانيات الضخمة اليت يوفرها الساحل
اإلفريقي.
يف هذا السياق ميكن القول أن احلضور الفرنسي يف هذه املنطقة هواحملاولة لتحقيق
هدفني رئيسيني :يسعى األول إىل تقدمي فرنسا كمخاطب ،البد منه ،يتوافر على ذاتية مستقلة يف
مواجهة خمتلف التهديدات األمنية املنبعثة من منطقة الساحل اإلفريقي .أما الثاين ،فيستهدف
البحث عن وضعية اقتصادية مهيمنة يف إطار العالقات املركزية احمليطية (.)1

 .Iاألهمية اإلستراتيجية لمنطقة الساحل اإلفريقي في المنظور األمني الفرنسي
الساحل اإلفريقي مصطلح عريب األصل ويعين تقليديا الشاطئ أواحلافة اجلنوبية
للصحراء  ، Le rivage ou la bordure méridionale du désertميتد الساحل اإلفريقي
جغرافيا من احمليط األطلسي إىل البحر األمحر ،فاصال بني الصحراء الكربى مشاال ومنطقة السافانا
جنوبا ،وميتد غربا من السنغال عرب موريتانيا ،مايل ،بوركينافاسو ،النيجر ،مشال نيجرييا ،تشاد،
السودان ،حىت إثيوبيا شرقا ( ،)2غري أن شساعة اجملال اجلغرايف للساحل اإلفريقي خلقت نوعا من
اجلدل حول ماهية الدول املكونة هلذه املنطقة.
سياسيا وبالعودة إىل جمموعة الدول اليت ضمتها "جلنة ما بني الدول ملكافحة اجلفاف
 "CILSSواليت مت إنشاؤها سنة  : 1971فالساحل اإلفريقي يضم الدول التالية :السنغال،
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غامبيا ،موريتانيا ،مايل ،النيجر ،تشاد ،مث أضيف كل من الرأس األخضر  ،Cap-Vertغينيا
بيساو ،ونظراً لزحف الرمال كان من الضروري أن تضاف كل من السودان ،إثيوبيا ،الصومال
وكينيا ( .)3وهناك من يعرف الساحل اإلفريقي على أنه :حزام الفقر األسود الذي يشمل:
النيجر ،بوركينا فاسو،تشاد ،مايل وموريتانيا (.)4
وإذا استندنا إىل معيار املشاكل واألزمات اإلثنية  Crises Ethniquesالكائنه به فهو:
قوس األزمات  l’Arc Des Crisesالذي يضم كل من السودان ،مايل ،النيجر ،تشاد ،وموريتانيا

(.)5

وبالنسبة إلسرتاتيجية اإلحتاد األورويب لألمن والتنمية يف الساحل اإلفريقي  ،فإن منطقة
الساحل متتد من موريتانيا إىل الغرب مرورا مبايل ،جنوب اجلزائر ،مشال بوركينافاسو ،النيجر وإىل
غاية مشال التشاد يف الشرق .أما قلب منطقة الساحل فيشري إىل كل من  :موريتانيا ،مايل،
النيجر باعتبارها الدول الثالث الساحلية الرئيسة إىل جانب بوركينافاسو ،والتشاد (.)6
ويعرررف الس رراحل اإلفريق رري بأن رره اخل ررط الفاص ررل ب ررني إفريقي ررا الش ررمالية البيض رراء وإفريقي ررا جن رروب
الصحراء السوداء أوالشريط الفاصل برني املغررب العرريب ،وبرالد السرودان ،وهرومعرب تراريي تقليردي
بني منطقة غرب إفريقيا من جهة ،والبحر األبيض املتوسط من جهة أخررى ،ومرن أئائره املشرهورة
"بالد السيبة" .ميتد الساحل من احمليط األطلسي إىل البحر األمحر ،من موريتانيا إىل السودان مرورا
مبررايل وبوركينافاس رووالنيجر والتشرراد والسررودان ،ويقابلرره علررى الضررفة األخرررى مررن الصررحراء الكررربى
الفضاء املغاريب املطل على املتوسط (. )7

هبذا املوقع يتضح أن منطقة الساحل اإلفريقي منطقة حمورية بتداخلها مع إفريقيا
الشمالية والغربية وصوال إىل البحر األمحر .ومن هنا يفسر االهتمام الفرنسي باملنطقة.
إن استقرار منطقة الساحل والصحراء بصفة عامة يعين استقرار املصاحل الفرنسية
واألوروبية واملتمثلة يف مصادر الطاقة واليورانيوم حيث متثل موريتانيا خمزونا هاما من احلديد املهم
لصناعة الصلب يف أوروبا وحتتل النيجر املرتبة الرابعة عامليا يف إنتاج اليورانيوم بنسبة  % 8.7من
اإلنتاج العاملي وتغطي نسبته  %12من احتياجات اإلحتاد األورويب،كما تشري الدارسات إىل أن
باطن الساحل (التشاد ،موريتانيا ،النيجر) ميثل ثروة برتولية هامة
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إىل جانب هذه األمهية االقتصادية ،فإن منطقة الساحل اإلفريقي منطقة عبور
اسرتاتيجية ملشروع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء والذي يربط النيجر  ،نيجريا واجلزائر وميتد
على مسافة  4128كلم بإمكانيات سنوية تصل إىل  30مليار مرت مكعب ،ينطلق من واري يف
نيجريا ويصل إىل حاسي الرمل باجلزائر مرورا بالنيجر ،ويسمح ألوروبا التزود بالغاز الطبيعي،
وبدأت أعماله بعد االتفاق الذي أبرم بني الدول الثالث يف  3جويلية .)8( 2009

.II

اإلستراتيجية األمنية الفرنسية حيال منطقة الساحل اإلفريقي:

ال ميكننا تشخيص وحتليل اإلسرتاتيجية األمنية الفرنسية جتاه منطقة الساحل اإلفريقي
دون الرجوع إىل اإلطار الفكري واإلسرتاتيجي الذي ساهم بشكل كبري على بلورة اإلسرتاتيجية

األمنية الفرنسية والذي يعرف " بالثقافة اإلسرتاتيجية " .)9( La Culture Stratégique

يعرف  Yitzhak Kleinالثقافة اإلسرتاتيجية بأهنا؛ "مجيع املواقف واملعتقدات السائدة
داخل جهاز اجليش  ، L’appareille Militerواليت تعرب عن اهلدف السياسي للحرب ،وعن
الطريقة اإلسرتاتيجية األكثر فعالية من أجل حتقيق األهداف املنشودة ".
أما  Bruno Colsonعرف الثقافة اإلسرتاتيجية بأهنا؛ تدل على اإلرث اإلسرتاتيجي
 ،Patrimoine stratégiqueوعن التجربة اإلسرتاتيجية العملية اليت يتوىل القيام هبا
اإلسرتاتيجيون  ،l’œuvre des stratégistesكذلك هي عبارة عن جممل القرارات اليت اختذت
عرب التاريخ من طرف اإلسرتاتيجيني الفرنسيني .
وتدل الثقافة اإلسرتاتيجية تدل على خمتلف اجلوانب واملظاهر الثقافية ملتعلقة
بإسرتاتيجية حضارة معينة ،جمتمع ،أواسرتاتيجية أمة .كما تنبثق الثقافة اإلسرتاتيجية من جمموعة
واسعة من املمارسات الدولية ،العسكرية واالقتصادية  ،كما تسعى إىل إدماج منظومة الدولة
 communauté étatiqueداخل الساحة الدولية( .)10

خلص كارنيس لورد  Carnes Lordجمموعة من اخلصائص تقوم عليها الثقافة اإلسرتاتيجية :
املوقع اجلغرايف ،العالقات الدولية ،االيديولوجيا ،الثقافة السياسية والعسكرية ،التنظيم البريوقراطي
ويف األخري التكنولوجيا احلربية .لكن هذه اخلصائص ختتلف من دولة إىل أخرى ،مما يشكل عائقاً
يف تشكيل معادلة جاهزة تنطبق على كل الدول( .)11
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وبناء على ذلك ،فإن األهداف الفرنسية يف ميدان السياسة اخلارجية واألمنية ،إمنا تعس
وإىل حد بعيد البعد اجلغرايف لفرنسا وموروثها األيديولوجي والتاريي والعسكري الذي أفرزته
التجربة عرب خمتلف املراحل التاريية لنمووتطور الدولة واألمة الفرنسية .فاملوقع اجلغرايف حسب ما
ذهب إليه "" Pierre Dabeziesيعمل عمل املوجه:كإطار أوالً للفعل اجلماعي (سياسة القوة)
وهوأيضا نافذة التاريخ  L’œil de l’histoireاليت تسمح بفهم التوجه". Cheminement
فموقع فرنسا كدولة حبرية  -قارية ،والذي جعلها معرضة للعديد من احلروب ضد مطامع
القوى األخرى من أجل احملافظة على استقالهلا ،أضفى على سياستها اخلارجية خاصية هامة وهي
التمسك باإلقليم وهي خاصية حتولت إىل أحد اهلواجس اليت سيطرت على تفكري صناع القرار.
هذا باإلضافة إىل العامل التاريي الذي ضاعف من أمهية اهلاجس اجلغرايف (واألمين) .فتاريخ
فرنسا خالل القرن  XVIIIوبداية القرن  ،XIXكان حماولة للمحافظة على وضعية املهيمن
على القارة األوروبية يف مواجهة اهليمنة الربيطانية .ومن مث يربز العامل اجلغرايف والعامل التاريي
كأحد أهم احملددات واملربرات اليت حتدد خصائص السياسة اخلارجية الفرنسية وتفرض توجهاهتا
 ،ويف نفس الوقت متثل أهم خصائص الفكر االسرتاتيجي أوالثقافة اإلسرتاتيجية واليت تتميز
.
بكوهنا حتمل تصوراً عاملياً للدور وللمكانة الفرنسية ")12 ( "Universalisme

 .1البعد اإلفريقي لإلستراتيجية األمنية الفرنسية:
تعرد إفريقيرا قرارة مجاعيرة ومتنوعرة  ،Continent Pluriel Et Diversمنفجررة مرن ناحيرة
املواريث الثقافية  Héritages Culturelsوالسياسات املختلفة مبا يتماشى مع كرل منطقرة ،إذ ال
ميكننرا احلرديث عرن التقرارب اإلفريقري  Cohérence Africaineإال بتناولره مرن اجلانرب القراري
(اجلم رراعي) واجلان ررب احملل رري  .فم رراذا ميكنن ررا الق ررول ع ررن "إفريقي ررا" يف إط ررار العالق ررات الفرنس ررية -
اإلفريقية  Relations France-Afrique؟ .فسابقا  ،كان هناك تعريف دقيرق وصرحيح إلفريقيرا
هرذا التعريرف نرابع مرن اخليرال اجلمراعي الفرنسري  : L’imaginaire collectif françaisحيرث
أن "إفريقيا" ترادف إفريقيا السوداء  ، Afrique Noirأوكما تسمى اليوم بإفريقيا جنوب الصحراء
 ، )13( Afrique Trans-Saharienneالقارة الريت ال ميكنهرا أبردا أن تتطرور ( . )14لكرن أدى
تطر ر ررور األطر ر ررر النظرير ر ررة يف دراسر ر ررة العالقر ر ررات الدولير ر ررة إىل إعطر ر رراء تعرير ر ررف جدير ر ررد هلر ر ررذه القر ر ررارة.
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أ -لمحة تاريخية عن العالقات الفرنسية اإلفريقية:
يعترب تاريخ العالقات الفرنسية اإلفريقية حافال باملراحل ،إذ يبدأ مبرحلة االستعمار ،مرورا
مبرحلة تصفية االستعمار ،حىت يصل إىل مرحلة التعاون.
 مرحلــة االستعمــار

:La colonisation

ي رردخل االس ررتعمار الفرنس رري إلفريقي ررا يف إط ررار تقس رريم الق ررارة الس ررمراء إىل ع رردة من رراطق
سياسية بني القوى األوروبية يف هناية القرن الر  19إثر مؤمتر برلني ( ،)1885-1884لكن ترجع
بوادر االستعمار الفرنسي يف إفريقيا قبل مؤمتر " برلني" حبوايل قرن اثر اتفاقية " فارساي" 1783
باحتالل السنغال (.)15

يليه ر ررا اس ر ررتعمار األهن ر ررار اجلنوبي ر ررة (غيني ر ررا حالي ر ررا) س ر ررنة  ،1859وس ر رواحل الغ ر ررابون يف
 ، 1862الرريت اعت ررربت كمراح ررل أساس ررية للتغلغ ررل الفرنسرري يف إفريقي ررا الغربي ررة وم ررا ب ررني -1880
 1895مت إنشرراء السررودان الفرنسرري (مررايل حاليررا) والرريت أدجمررت فيهررا بعررد ضررم " إفريقي را الغربيررة
الفرنسرية" إىل جانررب كررل مررن  :موريتانيررا ،السررنغال ،سرراحل العرراج ،بوركينافاسررو ،النيجررر والبينررني،
اليت أسست يف  ،1904بعدها مت تأسيس " إفريقيا االستوائية الفرنسية سنة  1910واليت ضمت
كل من الغابون ،كونوغوبرازفيل ،إفريقيا الوسطى وتشاد ،أمرا مرن الناحيرة الشررقية فاسرتطاعت أن
ترردمج منطقررة جيبرروق الواقعررة يف خلرريج ترراجوا يف القرررن اإلفريقرري إىل مسررتعمراهتا اإلفريقيررة يف 22
جويلية  1989واليت عرفت باسم " الساحل الصومايل الفرنسي" (. )16
 مرحلــة تصفي ــة االستعمــار

: La Décolonisation

جرررت عمليررة تصررفية االسررتعمار  Processus de décolonisationمررا بررني احلرربني
العامليتني لكنها برزت بشكل واضح بعد احلرب العامليرة الثانيرة ،حترت ضرغوطات الواليرات املتحردة
األمريكية واإلحتاد السوفياق سابقا كما متيزت هذه العملية بنوع من التعدد والتعقيد Multitude
 et Complexeوهلررا تسلسررل زمررين وجغررايف حمرردد ،أمررا بالنسرربة ملنطقررة السرراحل اإلفريقرري كانررت
العمليررة تدرةيررة ومنظمررة بقررانون " ديفررري"  ، )17( 1956 Defferreالررذي أقرترره حكومررة " غرري
موليرره" والررذي يعطرري اسررتقاللية واسررعة لألراضرري اإلفريقيررة والرريت ميكررن هلررا أن تؤسررس مجعيررة حمليررة
 Assemblé Localeهذه األخرية تعني بنفسها جملس احلكومة ومبرا يف ذلرك نائرب الررئيس الرذي
يتوجررب عليرره أن يكررون إفريقرري ،بعررد فشررل سياسررات اإلحترراد الفرنسرري الرريت نررص عليهررا الدسررتور
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الفرنسي لسنة  1946والذي أنشأت من خالله اجلمهورية الرابعة وبعد عودة " شارل ديغول" إىل
السلطة قام بإنشاء " اجلماعة الفرنسية"  Communauté Françaiseحيرث تنرادى املسرتعمرات
اإلفريقيررة لالنرردماج فيرره ومتهيررد الطرررق االسررتقالل .كمررا شررهدت سررنة  1960اسررتقالل  14دولررة
إفريقية من بينها دول الساحل اإلفريقي واليت كانت عابرة عن مستعمرات فرنسية (.)18

 مرحلــة التعــاون

. La Coopération

مل تكن مرحلة تصفية االستعمار خخر مرحلة عرفها تاريخ العالقات الفرنسية  -اإلفريقية
إذ طررورت فرنسررا عالق ررات جديرردة م ررع مسررتعمراهتا السررابقة ،ه ررذه العالقررات مبين ررة علررى التع رراون
مبختلررف أنواعرره مثررال عررن ذلررك التعرراون يف اجملررال املررايل والنقرردي ( )FRANC CFAوالتعرراون
العسكري عن طريق املساعدات التقنية ( (AMTوبرنامج تعزيرز القردرات اإلفريقيرة حلفر السرالم
( ( RECAMPوبرن ر ر ر ررامج  EURORECAMPوالتع ر ر ر رراون يف اجمل ر ر ر ررال الثق ر ر ر ررايف (ع ر ر ر ررن طري ر ر ر ررق
الفرونكوفونيررة  Francophonieومررن بررني كررل االتفاقيررات الرريت عقرردت بررني فرنسررا ودول السرراحل
اإلفريقي تبقى املعاهدات والربوتوكوالت املتعلقة بالتعاون يف اجملال األمين العسكري األقدم  .فمنذ
عمليررة تصررفية االسررتعمار يف إفريقيررا احتفظررت فرنسررا بوجودهررا العسرركري يف مسررتعمراهتا اإلفريقيررة
السررابقة بإنشرراء فنرراء خلفرري  Prés–Carréعررن طريررق عقررد اتفاقيررات متكنهررا مررن البقرراء كشرريك
مميز يف املنطقة (.)19

 -2الترتيبات األمنية الفرنسية تجاه إفريقيا والساحل اإلفريقي:
تعد السياسة األمنية والدفاعية الفرنسية يف إفريقيا احدى العناصر والركائز األساسية لقوة
فرنسررا وبالفعررل نفوذهررا يف العررامل ،هررذه السياسررية مبنيررة علررى اتفاقيررات التعرراون والرردفاع .ففرنسررا
تسررعى عررن طريررق هررذه االتفاقيررات :الرردفاع عررن الرردول اإلفريقيررة عامررة والسرراحلية خاصررة وتسرروية

خمتلف النزاعات الكائنة هبا (  .)20ولتفعيل هذه السياسة األمنية والدفاعيرة يف إفريقيرا مرن جهرة
وللحفاظ على نفوذها يف منطقة الساحل اإلفريقي مرن جهرة أخررى ،تسرتعني فرنسرا مبجموعرة مرن
الرتتيبات األمنية اليت هي:
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برنامج تعزيز القدرات اإلفريقية لحفظ السالم :Programme RECAMP
منذ منتصف التسعينات ،كان التعاون العسكري بني فرنسا والردول اإلفريقيرة مبرين علرى
أسرراس واحررد وه رو العالقررات الثنائيررة املخاطررة منررذ بدايررة االسررتقالل واملتمحررورة حررول املسرراعدات
املباش رررة املقدم ررة م ررن قب ررل البل ررد األم الس ررابق  Ancienne Métropoleملس ررتعمراهتا القدمير ررة
 ، Ancienne Colonieلكن مع مرور األيام تطور هذا التعاون (املساعدات املباشررة) وعوضرت
بتص ر ررور جدي ر ررد ،وهوالتع ر رراون اجلم ر رراعي  Multilatéralismeواالنفت ر رراح  .L’ouvertureحي ر ررث
سيعرف التعاون العسكري برني فرنسرا وإفريقيرا منعطفراً جديرداً  Nouveau Tournantمرع مريالد
برنامج RECAMP

(. )21

 بــوادر ظهـور البرنامج :
السالم Renforcement

يعود يف احلقيقة مولد برنامج تعزيز القدرات اإلفريقية حلف
 des capacités africaines de maintien de la paixمع انتهاء عملية " توركواز"
 Opération Turquoiseيف " رواندا " .إذ مت جتربته بالسينغال ،الغابون ويف األخري تنزانيا.
حيث كانت مهمتة األوىل مساعدة الدول اإلفريقية بالقيام لوحدها على وضع منظمات حملية
 Régionalesوحتت حملية  Sous Régionalesيف جمال األمن وحف السالم مع املساعدة
الفرنسية .كما حصل هذا الربنامج على الشرعية الدولية من خالل الدعم واملساندة املقدمان من
طرف األمم املتحدة باالتفاق مع منظمات الوحدة اإلفريقية سابقا اليت تعرف اليوم باإلحتاد
اإلفريقي(. )22

 شروط عمل برنامج تعزيز القدرات اإلفريقية لحفظ السالم:

()23

إن الرردعم املقرردم للرردول اإلفريقيررة يف إطررار برنررامج  RECAMPةررب أن رررتم بعررض
األسس الرئيسة :
 ةرب أن تكرون العمليرة العسركرية حترت عهردة  Sous Mondâtمقدمرة مرن قبرل جملرس أمرن
األمم املتحدة.
 ةررب أن تكررون العمليررة ضررمن الفصررل الرابررع مررن ميثرراق األمررم املتحرردة الرريت تسررتلزم اسررتعمال
القوة إال يف حالة الدفاع عن النفس .
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 ةب أن تكون القوة العسكرية اليت تقود هذه العملية منظمة من طررف دول إفريقيرة متطوعرة
. Volontaires
 ميكرن أن تتردخل بعرض الردول غرري اإلفريقيرة حينمرا يسرتلزم األمرر ذلرك ،باملسراعدة والتكروين
 ، assistance en formationالعتاد والتمويل املادي.

 مبادئ برنامج تعزيز القدرات اإلفريقية لحفظ السالم:
يرتكز برنامج تعزيز القدرات اإلفريقية حلف السالم على أربعة مبادئ وهي:
 التعاون  :تأخذ القرارات السياسية بالتعاون والتشاور مع الدول اإلفريقية.
 االنفتاح على كل الدول اإلفريقية .
 الشفافية خاصة فيما يتعلق باهلبات .Donations
 عدم بقاء القوات يف منطقرة واحردة  :فكرل القروات الريت تشرارك يف عمليرات حفر السرالم
حتتف خبصوصياهتا الوطنية
وتكررون خاضررعة إلرادة دوهلررا كمررا ةررب أن ترجررع هررذه الق روات ملوطنهررا األم بعررد انتهرراء
التدخالت العسكرية (. )24

 مج ــاالت عمـل البرنامـج:
يرتكز برنامج تعزيز القدرات اإلفريقية حلف السالم على ثالث حماور أساسية:
 احملور األول :التكوين : La Formation
حيث مت إنشراء مدرسرة خاصرة حلفر السرالم مبدينرة  Zambakroبسراحل العراج ،واجلديرد يف
هررذا الربنررامج التكررويين هوعرردم تركيررزه فقررط علررى عمليررات حفر السررالم .بررل انفتاحرره علررى خررباء
 ،Expertsمدرسني  Instructeursومتمرنني  Stagiairesقادمني من كل الدول اإلفريقية(.)25

 احملور الثاين :التدريب

L’Entrainement

يف إطررار متديررد التمررارين متعررددة اجلنسرريات  Exercices Multinationauxاملنظمررة بررني فرررتة
وخخرى من طرف فرنسا ضرمن برنرامج  ، RECAMPترنظم دورات تكوينيرة تشرارك فيهرا جمموعرة
من الدول اإلفريقية كما يتم تدريب القوات العسكرية على كيفيات إدارة األزمات Gestion des
.Crises
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 احملور الثالث :االلتزام بتقدمي اخلربة هلذه القوة وتطويرها (.)26

أ .برنام ـ ـج : EURORECAMP
يعتررب برنرامج  Eeuro Recampمبرادرة أمنيرة أوروبيرة فرنسرية األصرل  ،الريت ترتكرز باألسراس
علررى سررنوات اخلررربة الرريت قرردمها برنررامج  Recampوالررذي يضررم العديررد مررن الشررركاء األفارقررة
واألوروبي ررني وغ ررري األوروبي ررني  ،كم ررا يعت رررب ه ررذا الربن ررامج أح ررد وس ررائل السياس ررة األوروبي ررة األمني ررة
والدفاعية ) (PEDSجتاه إفريقيا والساحل اإلفريقي اليت هتدف إىل حتقيق األمن بالقارة السمراء.
هذه املبادرة األمنية موضوعة حتت مراقبة اللجنة األمنية والسياسية communauté politique
 de sécuritéاليت قامت بتعيني فرنسا مؤخرا كالدولة املؤطرة  Nation- cadreلربنامج
 .)27( EeuroRecampيهدف الربنامج إىل تكوين خمتلف القوات اإلفريقية سواء كانت مدنية،
عسكرية أودركية (.)28

ب .المساعدة العسكرية التقنية:

Assistance Militaire Technique

تعرف املساعدة العسكرية التقنية علرى أهنرا طريقرة عمرل كالسريكية لقروة عسركرية تعمرل
وفررق مصرراحلها اإلس ررتاتيجية .وبررأن فرنسررا متتلررك قرروة عسرركرية معتررربة  ،هررذه األخرررية متكنهررا مررن
تأطري القوات العسكرية األجنبية اليت أمضت معها اتفاقيات عسكرية من هذا النوع (.)29



اإلطــار العــام للمســاعدة العســكرية والتقنيــة الفرنســية فــي إفريقيــا ودول

الساحل اإلفريقي:
قصد ضمان األمن الفرنسي من كل التهديدات املتوقعة اليت هتدد مصاحلها االسرتاتيجية
تستعني فرنسا باتفاقيات التعاون مع دول الساحل اإلفريقي (مستعمراهتا السابقة) وذلك من أجل
حتقيق هدفني رئيسيني مها:
 -1تعداد جيوش إفريقية وتأهيلها لتصبح قادرة على مواجهة التهديدات الداخلية واخلارجية اليت
هتدد كياهنا وإستقرارها ،وضمان استقالهلا وسيادهتا ،عن طريق تقدمي مساعدات عسكرية تقنية
ولوجيستية وإىل حد ما عن طريق نشر جنود فرنسيني على أراضيها الوطنية.
 -2ابقاء وتعزيز اهليمنة والسيطرة الفرنسية على مستعمراهتا القدمية بعد عملية تصفية االستعمار
وهذا ما ةعل الدول اإلفريقية تكون دائما داخل دائرة التبعية السياسية ،العسكرية (األمنية)
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واالقتصادية .كل هذا قصد تعزيز نفوذها يف إفريقيا خاصة بعد دخول فواعل جدد مسرح الساحل
اإلفريقي.
تندرج املساعدات العسكرية والتقنية ضمن إطار التعاون إذ أن فرنسا أبرمت جمموعة من
اتفاقيررات الرردفاع مررع  23دولررة إفريقيررة ( ، )30مررن بينهررا الرردول املكونررة ملنطقررة السرراحل اإلفريقرري
كما ختتلف درجة التعاون ما برني هرذه األطرراف فرإىل جانرب املسراعدات الريت تقردمها فرنسرا هلرذه
الدول يف اجملال العسكري ،هناك مالحق أضيفت هلذه االتفاقيات العسكرية تتيح لفرنسا مسراندة
ق ر روات بع ر ررض ال ر رردول اإلفريقي ر ررة يف األوض ر رراع الطارئ ر ررة ومس ر رراندة احلكوم ر ررات يف اس ر ررتتباب األم ر ررن
واالستقرار إال أن هذه األعمال متثل تدخل مباشر يف الشؤون الداخلية للدول اإلفريقية مرن طررف
فرنسا ،األمر الذي جعل فرنسا تعيد النظر يف اتفاقيات التعاون املربمة يف املاضي .
كمررا تتعهررد الرردول املسررتفيدة مررن " إتفاقيررات" املسرراعدة العسرركرية والتقنيررة " أال تناشررد
إال فرنسا من أجل إقتناء العتاد العسكري ولوازمه وكذلك صيانته ،كون هذا التخصص غرري كراف
بالنسبة للج يوش اإلفريقية ،فبإمكان هذه األخرية طلب الدعم اللوجسيت من القوات الفرنسية.
جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد اتفاق دد حجم أوطبيعة املسراعدات العسركرية والتقنيرة
املقدمررة للرردول اإلفريقيررة .هررذه الثغرررة يف صررياغة االتفاقيررات التطوعيررة  Volontaireجترردر مربراهتررا
يف ك ررون فرنسر را حريص ررة عل ررى احلف رراظ عل ررى " بع ررض" التر روازن اإلقليم رري واالس ررتقرار السياس رري يف
مستعمراهتا السابقة ،وباملناسبة حتتف فرنسا حبق رفع وزيادة مسراعداهتا وفقرا للقروة الريت تريردها أن
تصررعد يف املنطقررة  .إذا فاملسرراعدات العسرركرية والتقنيررة تزيررد وتررنقص حسررب األهررداف الرريت تريررد
فرنسا حتقيقها ،ومرن أجرل ضرمان والء الردول اإلفريقيرة كمرا متنرع عرنهم فرنسرا كرل إمكانيرة التزويرد
بالعتاد من الدول أخرى (. )31
ج .المساعدة العسكرية العملياتية-الصورة الجديدة للمساعدة العسكرية التقنية:
تبني العمليات العسركرية اجلاريرة علرى أمهيرة وحاجرة املسرامهة الفعالرة يف تكروين ،وتنظريم
وإعررداد القروات العسرركرية احملليررة اإلفريقيررة ،حيررث أن املسرراعدة العسرركرية التقنيررة  AMTكانررت
أس رراس نش ررأة املس رراعدة العس رركرية العملياتي ررة  .AMOإذ أص رربحت الي رروم طريق ررة عم ررل مكمل ررة
للعمليررات العسرركرية التقليديررة وتكيفهررا مررع األوضرراع الدوليررة اجلديرردة ،فهرري تسررمح لفرنسررا تعزيررز
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الشراكة دون اإلضرار بأمنها ومصاحلها احليوية  ،Intérêts Vitauxكما تسعى إىل خلق تأثري
كبري للجيش الفرنسي على القوات املسلحة اإلفريقية للدول املستفيدة من هذه االتفاقيات.
ميكن للقوات الفرنسية أن حتد مرن تكاليفهرا السياسرية ،املاليرة والبشررية مرن خرالل الترزام
فرنسا بدعم اجليوش اإلفريقية عن طريق التكوين والتدريب العايل ،ومرن خرالل هرذا العمرل تسراهم
الق ر روات الفرنس ر ررية يف إسر ر ررتاجتية األم ر ررن ال ر رروطين ال ر رريت ر ررددها الكت ر رراب األب ر رريض لألم ر ررن وال ر رردفاع
لسنة.)32( 2008
إىل جانب املساعدة العسكرية التقنية هناك املساعدات العسكرية التقنية ،خالفرا لرألوىل
اليت تعمل يف زمن السلم واالستقرار تعمرل الثانيرة يف بي رة غرري خمنرة ومعاديرة أوشربه معاديرة ،وهرذا
إذا ما كانت الدولة املدعومة ال تليب وظائفها السياسية الكاملة أين تشعر فرنسا بأن هناك إنتشرار
لنفروذ قروى أجنبيرة كمحاولررة إنقرالب أومتررد لإطاحررة بالنظرام السياسرية القررائم وكرذا يف حالرة عرردم
استطاعت الدولة السيطرة على تراهبا الوطين من مجيع أنرواع التهديردات واالخرتاقرات األمنيرة والريت
بإمكاهنررا أن تشرركر خطررر علررى األمررن الفرنسرري .كمررا ميكررن للمسرراعدات العسرركرية العملياترره أن
متترد إىل االسرتثمار مرن خرالل التعراون العسركري املسرتقبلي وتطروير مرن بعرد إسررتاتيجية األمرن
الوطين وبالتايل السياسة العامة األمنية.

.III

الــدور األمنــي الفرنســي فــي ظــل التنــاف

الــدولي عل ـ منطقــة الســاحل

اإلفريقي.
تسررعى معظررم القرروى العامليررة إىل حتقيررق رهررانني أساسرريني يف منطقررة السرراحل اإلفريقرري.
ف ر رراألول يتمث ر ررل يف الره ر رران اجليوسياس ر رري  :Géopolitiqueإ ْذ أن معظ ر ررم ال ر رردول الك ر ررربى تري ر ررد
االستحواذ علرى املروارد اإلسررتاتيجية الكائنرة مبنطقرة السراحل اإلفريقري .فأغلرب هرذه القروى متتلرك
خمزونررات معتررربة مررن امل روارد الطاقويررة  ،Ressources Energétiquesإال أنرره يررتم االحتفرراظ هبررا
حتسرربا مررن الوقرروع يف األزمررات االقتصررادية  .Crises Economiquesأمررا الرهرران الثرراين املطررروح
على هذه الدول هوالرهان اجليو-أمين  Géo-Sécuritaireحيث أن طبيعة التهديدات املنبعثة من
اجملال الصحراوي ،تعترب على أهنا حتدي كبري ةتاح أمنهم الوطين.
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األمريكي  -الصيني عل منطقة الساحل اإلفريقي:

أ .الدور األمريكي حيال الساحل اإلفريقي:
قبل هناية احلرب الباردة مل تكن الواليات املتحدة األمريكية جادة يف التدخل يف الشؤون
والقضررايا اإلفريقيررة بشرركل مباشررر وكانررت تركررز يف سياسررتها جترراه إفريقيررا والسرراحل اإلفريقرري علررى
حتقيق أربعة أهداف رئيسة وهري  :احترواء املرد الشريوعي ،محايرة خطروا التجرارة البحريرة ،الوصرول
إىل مناطق التعدين واملواد اخلام ،دعم ونشر القيم الليربالية اخلاصة بالدميقراطية.
ولتحقيق هذه األهداف فالواليات املتحدة األمريكية كانرت تعتمرد علرى النفروذ األورويب
داخرل القرارة اإلفريقيرة إال أن املتغرريات الدوليرة اجلديردة ،املتمثلرة يف اهنيرار االحتراد السروفياق وتزايررد
املنافسة على القارة اإلفريقية ومنطقة الساحل اإلفريقري ،أدت إىل إعرادة توجيره السياسرة األمريكيرة
حنوإفريقيررا وإعررادة ترتيررب أولوياهتررا وأهرردافها ،وال يفرري أن عمليررة التقررومي والتمحرريص هاترره دفعررت
إليها جمموعة من العوامل واملتغريات لعل أبرزها)33( :
 إزديرراد املرتك رزات االس ررتاجتية الرريت تقرروم عليهررا العالقررات األمريكيررة اإلفريقيررة يف عصررر العوملررة
فاحملددات الثابتة مثل املوقع االسرتاجتي إلفريقيا والساحل اإلفريقي والثروات الطبيعية وخطوا
التجررارة ،ترردفع دومررا إىل تأكيررد أمهيررة القررارة السررمراء يف منظومررة السياسررية اخلارجيررة للواليررات
املتحدة األمريكية.
 تغري الرؤى والتصرورات يف اإلدارة األمريكيرة بشرأن املشركالت والصرراعات الريت تعانيهرا بعرض
املنرراطق املعنيررة يف إفريقيررا مثررل منطقررة السرراحل اإلفريقرري ،فصررانع القررار األمريكرري أدرك أمهيررة
حتقيررق االسررتقرار واألمررن يف هررذه املنرراطق ،نظ ررا إىل مررا تترروفر عليرره مررن م روارد طبيعيررة خاصررة
النفط.
 تتميررز السياسررة األمريكيررة يف السرراحل اإلفريقرري باحلركيررة واحليويررة واإلسررتباقية وإعتمرراد مقاربررة
األم ررن ال ررذكي ال ررذي يق رروم عل ررى اجلم ررع ب ررني العس رركراتية ،الدبلوماس ررية ،الش ررركات اجلهوي ررة
واإلصالح السياسي واالقتصادي .
ميكررن تلمررس هررذا االهتم ررام بعررد انتخرراب ال ررئيس األمريكرري " كلينتررون" س ررنة 1992
وبداية مهامه ،حيث عمل على ترقية جمموع الدول اإلفريقية واحلرص علرى دخوهلرا تيرار االقتصراد
الع رراملي ع ررن طري ررق تش ررجيع املب ررادالت التجاري ررة ب ررني بل ررده وال رردول اإلفريقي ررة ،زي ررادة االس ررتثمارات
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األمريكيررة اخلاصررة يف القررارة اإلفريقيررة ،وختفيررف ديررون الرردول اإلفريقيررة األكثررر فق ررا وذلررك حسررب
جهود حترير االقتصاد (. )34
لكن مل تقتصر العالقرات الريت ترربط برني دول السراحل اإلفريقري مرع الواليرات األمريكيرة
املتحرردة علررى اجلانررب االقتصررادي والسياسرري فقررط ،بررل كانررت هنرراك أحررداث زادت مررن دينامكيررة
العالق ررات اإلفريقي ررة األمريكي ررة حي ررث أخ ررذت العالق ررات بع ررد خخ ررر ،ومه ررا اهلجوم رران الل ررذان ض رربا
السرفارتني األمرريكيتني بنرريويب ودار السرالم سرنة  1998واهلجروم الرذي هرز أمريكرا يف عقرر دارهرا
وض ررهبا يف القلررب النررابض لالقتصرراد األمريك رري يف  ،2001-09-11مررن ذلررك الترراريخ ،تتب ررع
الواليات املتحدة األمريكية اسرتاتيجية مركزة على اجلانب األمين والعسكري واملتعلقة باحلرب علرى
اإلرهرراب العرراملي  ، the global warفأصرربحت الواليررات املتحرردة األمريكيررة تعمررل باسررم هررذا
األخري أي احلرب على اإلرهاب لتربير هيمنتها على منطقة الساحل اإلفريقي (. )35
ب .االستراتيجية األمريكية تجاه منطقة الساحل اإلفريقي:
علررى غ ررار الترردخالت العسرركرية األمريكيررة يف تسررعينات القرررن املاضرري ،غررريت اإلدارة
األمريكية إسرتاتيجيتها يف التدخل يف الدول اإلفريقية من األمرن الصرلب إىل األمرن الرذكي ،حيرث
اس ررتطاعت أن مت ررزج ب ررني الق رروة العس رركرية والدبلوماس ررية اهلجومي ررة م ررن أج ررل ف رررض هيمنته ررا عل ررى
الساحل اإلفريقي ،خاصة بعد تزايد األمهية اجليوسياسية هلذه املنطقة لدى القوى الصاعدة والقوى
التقليدية ،كمرا أن تردهور األوضراع األمنيرة وتشركل مجاعرات مقاتلرة مواليرة لتنظريم القاعردة يفررض
على الواليات املتحدة أن تتواجد يف هذه املنطقة عن طريق جمموعة من الرتتيبات األمنية:
 .1مبــادرة الساحــل اإلفريقــيPSI :
السرراحل" The Pan-

متثررل مبررادرة السرراحل اإلفريقرري أوكمررا تعرررف باسررم" مبررادرة برران
 Sahel Initiativeمرن أول املشراريع األمنيرة األمريكيرة يف منطقرة السراحل اإلفريقري ،فقرد جراءت
املبادرة موجهرة بصرورة مباشررة جملموعرة مرن بلردان السراحل اإلفريقري وهري  :مرايل ،تشراد ،موريتانيرا
والنيجر( .)36دخلت هذه املبادرة حيز التنفيرذ بدايرة مرن نروفمرب  ،2002هتردف هتره املبرادرة إىل
تقرردمي املسرراعدة العسرركرية للبلرردان السرراحلية مررن أجررل مكافحررة اإلرهرراب واإلج ررام الرردويل(.)37
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مبادرة مكافحة اإلرهاب عبر الصحراء TSCI
أنشأت مبادرة مكافحة اإلرهاب عرب الصحراء
 Initiativeيف م ررارس  ،2004وه رري ع ررابرة ع ررن إمت ررداد ملب ررادرة ب رران الس رراحل كم ررا ه رري دع ررم
ملصررلحيت األمررن القررومي األمريكرري يف إفريقيررا :حماربررة اإلرهرراب وتعزيررز السررلم واألمررن اإلقليميررني.
ترتكز هذه املبادرة على دول اآلتية :موريتانيا ،مايل ،النيجر وتشاد إال أنه مت توسيعها لتشمل دول
أخرى وهي اجلزائر ،املغرب ،السنغال ،ونيجرييا (.)38
Trans-Sahara Counterterrorism

واملبررادرة هرري مشررروع متعرردد األبعرراد يهرردف بدرجررة األوىل إىل القضرراء علررى التنظيمررات
اإلرهابية عن طريق االجراءات اآلتية:







تعزيز القدرات اإلقليمية ملكافحة اإلرهاب.
منع من يوصفون بر اإلرهابيني من إختاذ منطقة الساحل اإلفريقي والصحراء الكربى ملجأ هلم
أوقاعدة انطالق لتنفيذ عملياهتم .
حتسني التعاون بني قوات األمن اإلقليمية باملنطقة.
القضاء على إيديولوجية اإلرهاب.
تشجيع احلكم الدميقراطي.
تعزيز العالقات الثنائية العسكرية مع الواليات املتحدة األمريكية.

يهدف الربنامج يف اطاره العرام إىل حتسرني قردرات احلكومرات احملليرة يف منطقرة السراحل
اإلفريقي (موريتانيا،مايل ،تشاد ،النيجر ،نيجرييا والسنغال) ،حىت تستطيع مواجهة التحدي الرذي
متثلرره املنظمررات اإلرهابيررة .كمررا يعمررل الربنررامج مررن ناحيررة خخرررى علررى تسررهيل التعرراون بررني دول
السراحل ودول املغررب العرريب األخررى ر الشرريكة يف مبرادرة ر ( املغررب واجلزائرر وترونس ) يف جمرال
مكافحة اإلرهاب.
 .2القيادة العسكرية األمريكية في

إفريقياAFRICOM :

جرراء قررار إنشرراء القيررادة العسرركرية يف إفريقيررا  AFRICOMبعررد إعررالن وزارة الرردفاع
األمريكيررة يف  6فيفررري سررنة  2007عررن إنشرراء قيررادة عسرركرية أمريكيررة جديرردة تغطرري كررل دول
القارة اإلفريقية باستثناء مصر اليت ستبقى حتت إشراف القيادة األمريكية الوسطى ،وقرد مت تدشرني
القيرادة رئيرا سررنة  2008حترت قيرادة اجلنررال  .General William E. (Kip) Wardوقررد
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أعلن الرئيس بوش يف خطاب له يف  08فيفري  2007املهام الرئية إلنشاء األفريكوم يف النقاا
التالية)39( :
 بناء إمكانيات الشراكة مع الدول اإلفريقية .
 مساعدة الوكاالت احلكومية األمريكية يف تنفيد سياسات األمن .
 إدارة نشاطات األمن والتعاون يف القارة اإلفريقية .
 زيادة مهارات الشركاء يف احلرب ضد اإلرهاب .
 دعم املساعدات اإلنسانية ،والتخفيف من خثار الكوارث.
 احرتام حقوق اإلنسان.
 دعم املنظمات اإلفريقية.
 إدارة العمليات العسكرية يف القارة اإلفريقية .
ويف حقيقة إ ّن قرار إنشاء األفريكوم ،مل يكون وليد هاته اللحظة بل ترجع جذوره إىل

فرتة والية بل كلينتون ،لكن الفكرة مل تتجسد على أرض الواقع إال مبجيء احملافظني اجلدد على
رأس اإلدارة األمريكية ،فكانت اخلطوة الفعلية سنة  2006بقرار تشكيل قيادة عسكرية أمريكية
كنتيجة لدراسة متت من أحد صقور اإلدارة األمريكية رامسفيلد .كما أ ّن املشروع مهد له أيضا
قرار إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية يف جيبوق سنة  2002ملراقبة األوضاع يف القرن اإلفريقي
وشرق إفريقيا (تضم ما ال يقل عن  1500جندي أمريكي ) .وقد كانت القيادات األمريكية
اخلمسة قبل هذا التاريخ موزعة على مخسة مناطق جغرافية عرب العامل وهي)40( :






القيادة األمريكية يف أوروبا
القيادة األمريكية يف احمليط اهلادي United States Europea Command
القيادة األمريكية اجلنوبية United States Southern Command
القيادة األمريكية الشمالية United States Northern Command.
القيادة األمريكية الوسطى United States Central Command
United State Central Command

بالرغم من األهداف الرئية واملصرح هبا ،واليت أنشأت من أجلها قيادة األفريكوم .إال
أهنا تسعى إىل حتقيق مصاحلها اجليوسياسية أكثر من حتقيق املساعي اإلنسانية  .فرغم التصريح

الذي أدىل به هنري ريان بأن األفريكوم ليس لديه طموح عسكري ،وال إليقاف التوسع الصيين
يف املنطقة(.)41
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 .2النفوذ الصيني في منطقة الساحل اإلفريقي:
تعترب الصني من القوى الصاعدة يف العامل إىل جانب قوى صاعدة خخرى مثل :روسيا،
اهلند ،الربازيل .كما ميكن إعتبارها (الصني) القوة الوحيدة املنافسة فعليا للواليات املتحدة
األمريكية على املستوى العاملي واإلقليمي ،فحسب ما صدر يف جريدة  Le Mondeالفرنسية يف
 14فيفري  2011خن الصني أصبحت ثاين قوة اقتصادية عاملية ،متجاوزة بذلك اليابان من
حيث الناتج احمللي اخلام .PIB
يرتبط االهتمام املتزايد الذي توليره الصرني إلفريقيرا ومنطقرة السراحل اإلفريقري ،ملرا تقدمره
هرذه االخررية مرن مترويالت طاقويرة  . Approvisionnement Energétiquesفمرن وجهرة النظرر
االقتصادية تعترب الصني احلليف السياسي  ،Alliée Politiqueواملطارد  Prédateurإلفريقيا .
تستعني الصني أيضا بالسبل العسكرية  Voies Militairesقصرد تعزيرز سياسرتها كقروة
عاملية ،كما أن أفعاهلا الثقافية واجملتمعية  Actions Militaires et Sociétalesتربز دورها كقوة
عامليررة .يف األخررري تبررني األفعررال الرريت تقرروم هبررا الصررني يف اجملررال العسرركري اس ررتاتيجيتها للتغلغررل
 Stratégie de Pénétrationإزاء القارة السمراء ومنطقة الساحل اإلفريقي(.)42
أ -أس

السياسة اإلفريقية للصين:

يع ررود ت رراريخ العالق ررات الص ررينية اإلفريقي ررة إىل حقب ررة االس ررتعمار األورويب إلفريقي ررا وف رررتة
احلرب الباردة حيث كانت إىل جانب دول إفريقيا منخرطة يف حركرة عردم االحنيراز ومرؤمتر بانردون
 ، 1955كما أهنا ساندت احلركات التحريرية اإلفريقية ،حيث كانت السرابقة لالعررتاف باحلكومرة
امل ؤقتررة للجمهوريررة اجلزائريررة إال أنرره مل يكررن هلررا نفرروذ قرروي خنررذاك بسرربب طبيعررة األنظمررة اإلفريقيررة
املواليررة للغرررب والررتحكم يف منرراطق النفرروذ القرروى االسررتعمارية السررابقة ،لكررن رغررم هررذه العوائررق
اسررتطاعت الصررني أن تنتصررر دبلوماسرريا بررالرجوع إىل جملررس األمررن سررنة  1971بفضررل األصروات
اإلف ريقيررة ،كمررا أهنررا سرراعدت حركررات حتريريررة أخرررى كاحلركررة الشررعبية لتحريررر أنغرروال ،جبهررة حتريررر
املزنبيق ،اإلحتاد الوطين اإلفريقي للزميبابوي واجمللس الوطين اإلفريقي ملكافحة نظام التميرز العنصرري
يف جنرروب إفريقيررا( .)43فرررغم الرردعم واملسرراندة الصررينية للحركررات التحريريررة اإلفريقي رة إال أهنررا مل
تترردخل يف الش ررؤون الداخلي ررة هلررذه ال رردول وهواملب رردأ الررذي ترتك ررز علي رره الصررني يف سياس ررتها اجت رراه
إفريقيررا ،فحجررز الزاويررة الدبلوماسررية الصررينية اجلديرردة يظهررر كإعررادة لبلررورت املبررادئ اخلمررس الرريت
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حتكم وحترك السياسة اخلارجية الصينية اليت نص عليهرا ألول مررة "شروان ألي" سرنة  1959وهري
كاآلق:






عدم التدخل يف الشؤون الداخلية.
االحرتام املتبادل للسيادة واألمن الوطين.
تعزيز وعدم االعتماد املتبادل.
التعايش السلمي.
املساواة واملنفعة املتبادلة(.)44

ب -أبعاد الدور الصيني تجاه إفريقيا والساحل اإلفريقي:
 .1البعد االقتصادي :حقيقة الماكنة االقتصادية الصينية:
مبرا أن الصرني مسرتعمرة أمريكيرة وأوروبيرة سررابقة ،فإهنرا تنطلرق مرن اسررتاتيجية "الضررعيف
إىل القوي"  .Stratégie du faible au fortفهي الشريك الرائدPartenaire Incontournable
إلفريقيا .كما متثل يف نفس الوقت  :الطرف املساعد لتفعيل التنمية االقتصادية بإفريقيا  ،كما أهنرا
املف رررتس الش رررس للم روارد الطاقوي ررة .ف رربخالف ال رردول الغربي ررة ،ال تبح ررث الص ررني إىل بي ررع الس ررالح
واملعرردات العسرركرية املتطررورة تكنولوجيرا ،لكنهررا جتترراح وتتخلررل داخررل السرروق اإلفريقيررة عررن طريررق
نشرها للقيم التنموية.
يشرح

Julien Nessi

هذا االجتياح من خالل ما يلي:

 االجتياح العلوي :يتم عن طريق نقل معايري التنمية.
 االجتي رراح الوس ررط :ي ررتم ع ررن طري ررق االس ررتثمارات املباش رررة اخلارجي ررة

Investissent

Directes Etrangères.

 االجتياح السفلي :يتم عن طريق التواجد الصيين داخل التجارات الصغرية(.)45

كمررا حتترروي إفريقيررا علررى  %8.9مررن املخزونررات العامليررة وتضررمن  %11مررن االنترراج
العاملي للرنفط .حبيرث تسرتورد الصرني مرن القرارة السرمراء حروايل  %28.7مرن الرنف املسرتورد مرن
إفريقيا ومن أجل تأمني هذه املناطق أنشأت الصني شركات برتولية ضخمة من بينها:
Chinese National Off-Shore Oil Company (CNOOC), National
Chinese Petroleum Corporation (CNPC), Petroleum and Chemical
Corporation (SINOPEC).
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وقصد تعزيز التعاون وإضفاء البعد املايل لعملياهتا أنشأت الصني
) .import Bankكما استطاعت شركة  CNPCأن تستثمر خبمرس مليرارات دوالر برالنيجر لبنراء
مص ررفاة يف مش ررال ال رربالد وبن رراء خط رروا إم ررداد بط ررول  2000كل ررم ،2اس ررتثمار نف ررس الش ررركة يف
املنطقة النفطية التشادية (روين) السرتغالل  80ب رر نفطري ،وكرذلك فروز شرركة صرينية لبنراء منطقرة
صررناعية الرريت سررتكون القطررب االقتصررادي اجلديررد لتشرراد يف منطقررة " مجارايررا" بقيمررة  150مليررون
دوالر(.)46
Eximbank (Export-

 .2البعد اإلنغماسي :الدور الصيني العسكري تجاه إفريقيا والساحل اإلفريقي.
علررى غررار سرربعينيات القرررن املاضرري ،مل تعررد الصررني تقرردم مسرراعدات ملختلررف احلركررات
التحريريرة  Mouvements de Libérationاإلفريقيرة .حيرث ختطرت الصرني كرل هرذا واصربحت
املمررول الرئيسرري  Fournisseur Principaleلألسررلحة اخلفيفررة داخررل القررارة اإلفريقيررة ،حيررث
أنش ررأت الص ررني ع رردة مص ررانع لص ررناعة ال ررذخرية واألس ررلحة اخلفيف ررة يف الس ررودان وم ررايل ،كم ررا أهن ررا
أمض ررت أيض ررا اتفاقي ررات تع رراون يف اجمل ررال العس رركريي .وتعت رررب الس رروق اإلفريقي ررة األرض ررية اخلص رربة
الختبار املعدات العسكرية الصينية غري املسموح هبا يف األسرواق األوروبيرة كطرائرات التردريب K8
الرريت قرردمتها للسررودان ودول سرراحلية خخرررى .ضررف إىل ذلررك تزويررد الرردول السرراحلية باملروحيررات،
الشاحنات العسكرية ،األزياء العسكرية ووسائل االتصال (. )47
أما يف ميدان التكوين العسكري فالدور الصيين يتبني فيما يلي:
 متويل الدول اإلفريقية باألسلحة خاصة اليت تشهد حروب أهلية.
 تكوين النخب العسكرية :أخذت الصني على عاتقها املسامهة يف تكوين العديد من الفرق
اإلفريقية على تقنيات القتال واحلرب.
 املشاركة يف عمليات حف السالم واألمن برتخيص من األمم املتحدة (.)48
ولتقوية هذا الدور تقوم الصني بعدة إجراءات :
 تكثيف العمليات الدبلوماسية.
 الزيارة املتكررة للدول اإلفريقية.
 تنظيم مؤمترات حول العالقات الصينية اإلفريقية.
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 غرررس القرريم والثقافررة الصررينية يف الرردول اإلفريقيررة عررن طريررق تنظرريم أيررام دراسررية وعررروض
فنية (.)49
 -2الدور الروسي واإليراني بمنطقة الساحل اإلفريقي:

أ -الدور الروسي في المنطقة:

تعمررل روسرريا جاهرردا إىل خلررق دور هلررا يف منطقررة السرراحل اإلفريقرري ،معتمرردة يف ذلررك
على القنوات الدبلوماسية حيرث أهنرا حتراول علرى إظهرار نفسرها ليسرت كقروة متنافسرة ،وإمنرا كقروة
مس ولة وحريصة على احلفاظ على سيادة دولة السودان ،لكن يف واقع األمر فإن روسيا ال ختتلف
كثرريا عررن الصرني ،فهرري حترراول اسررتغالل " الثغررات الغربيررة" لتعزيررز وجودهررا ونفوذهررا يف السررودان،
وحررىت يف منطق ررة السرراحل ،مثلم ررا عررززت وجوده ررا ونفوذهررا بق رروة يف نيجرييررا م ررن أجررل الت ررأثري يف
مشروع خط أنابيب نقل الغاز  TSGPوهرواخلط الرذي سرريبط منطقرة " وراي"  Wariيف نيجرييرا
مبنطقرة بررين صراف برراجلزائر مرن احملتمررل أن يبردأ عملرره سرنة  ،2016هررذا املشرروع الررذي يتوقرع أنرره
سيؤدي إىل اضطرابات جيوسياسية كبرية مبنطقة الساحل االفريقي (. )50
ب  -الدور اإليرانـي في المنطقـة :
يؤكررد العديررد مررن احملللررني علررى الرردور املتنررامي الررذي أصرربحت تلعبرره طه رران يف منطقررة
ساحل اإلفريقي ،ميكن تفسري هذا االهتمام بوجود طوائف شيعية مبنطقة الساحل اإلفريقي ،حيث
تنتشرر األقليرة بصرفة خاصرة يف كرل مرن موريتانيرا ،السرنغال ،مرايل والسرودان (، )51كمرا أن هنراك
مرن يعتقررد أن طهرران مترارس أيضررا يف اخلفرراء نوعرا مررن الدبلوماسررية السررية ،معتمرردة يف ذلررك علررى
اجلهاز املخرباق االيراين وبعض العناصر من حزب اهلل اللبناين ،هبدف التأثري على النفوذ األمريكي
واإلسرائيلي يف الساحل اإلفريقي .ما يؤكد صحة هذا الطرح هوما نقلته وكالرة سررتاتفور ))Stratfor
األمريكية يف رسالة اخبارية بتاريخ  26مارس  2009أن ايران قامت بتكليرف عناصرر مرن حرزب
اهلل ميتلكون وثائق مزورة بغرض شراء أسلحة غري مشروعة مرن جترار سرودانيني ولعرل هرذا مرا يفسرر
إىل حد بعيد قيام إسرائيل يف منتصف شهر ينراير  2009خرالل احلررب علرى غرزة بقصرف قافلرة
من الشاحنات على احلدود املصرية السودانية.
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خالصـة واستنتاجات:
تعترررب اإلسررتاتيجية األمنيررة الفرنسررية املوجهررة إىل إفريقيررا عامررة والسرراحل اإلفريقرري خاصررة
عررن اإلرادة القويررة لفرنسررا السرررتجاع نفوذهررا يف مسررتعمراهتا السررابقة يف ظررل تزايررد التنررافس الرردويل
على الساحل اإلفريقي.
إضافة إىل ذلرك يكشرف برنرامج تعزيرز القردرات اإلفريقيرة حلفر السرالم
وبرنررامج  EURORECAMPعلررى التحررول النرروعي واجلررذري يف السياسررة واإلس ررتاتيجية األمنيررة
الفرنسية حيال إفريقيا والساحل اإلفريقي واليت ترتكرز حرول مسرألة حفر األمرن والسرلم ،كمرا أهنرا
ترتك ررز عل ررى الوقاي ررة لتك ررون ق ررادرة عل ررى االس ررتجابة بس رررعة وفعالي ررة يف ح رراالت األزم ررات الدولي ررة
والقارية ،أين بإمكان وجود هتديد للرعايا الفرنسريني أواملصراحل اإلسررتاجتية الفرنسرية ،كمرا أن انفرراد
فرنسا نوعا ما هبذه الربنامج ميكنها من استغالل نفوذها من أجل تسرليح وجتهيرز القروات اإلفريقيرة
بالعترراد الفرنسرري ،األمررر الررذي جعررل اقتصررادها العسرركري ينررتعش بعررد حالررة الركررود الكبررري الررذي
عرفته.
RECAMP

أمرا بالنسرربة لربنررامج املسرراعدة العسرركرية التقنيررة أوالعملياتيررة  ،الرريت مررن شرراهنا أن تسررمح
للدول اإلفريقية بتشكيل جيوش وطنية من أجل الدفاع عرن اسرتقالهلم واحلفراظ علرى سريادهتم ،ال
متثل يف احلقيقة إال وسيلة للحد مرن هرذه السريادة عرن طريرق رابطرة التبعيرة وهرذا احلرد راجرع للبنرود
السرية امللزمة وغري العقالنية التفاقيات التعاون بينها وبني الدول اإلفريقية.
فيم ررا يتعل ررق بال رردور األم ررين الفرنس رري حي ررال منطق ررة الس رراحل اإلفريق ري يف ظ ررل التن ررافس
الدويل على املنطقة  ،فيتبني أنه معرض لتنافس شرس ،إذ أن كرل القروى الدوليرة تسرعى إىل حماولرة
تعزيررز نفوذهررا بالسرراحل اإلفريقرري قصررد االسررتحواذ علررى الثررروات الكائنررة برره مسررتعملتا يف ذلررك
جمموعة من الرتتيبات األمنية واإلقتصادية املوجهة إىل إفريقيا والساحل اإلفريقي.
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