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األكادميية للدراسات 
اإلجتماعية واإلنسانية

السياسة األمنية الفرنسية جتاه منطقة الساحل اإلفريقي:
 بني القطيعة واالستمرارية

ملخص

الساحل اإلفريقي بصفة خاصة، سعت  القارة اإلفريقية عامة ومنطقة  الدولي في  التنافس  في ظل 
الدول الكبرى  خاصة فرنسا إلى إعادة بناء عالقتها مع دول المنطقة للحفاظ على مكانتها ونفوذها 
في مستعمراتها السابقة وذلك باالعتماد على آليات جديدة ومتجسدة في دعم التنمية في المنطقة 
باعتبارها الوسيلة السلمية لحل األزمات المستعصية وتحقيق السلم في المنطقة،وهذا ما يقودنا إلى 
طرح األسئلة التالية: إلى أي مدى ساهم  التدخل العسكري  الفرنسي في معالجة المشاكل األمنية 
والسياسية في منطقة الساحل اإلفريقي؟، وهل فعال تمكنت فرنسامن خالل تدخلها  العسكري في معظم 
دول الساحل اإلفريقي  من تحقيق االستقرار األمني في المنطقة أم ساهمت تحطيم البنية التحتية 

لدولة اإلفريقية ؟  
الكلمات  الدالة :االستقرار األمني، السياسة األمنية ،الفرنك اإلفريقي، الدور الفرنسي.

Abstract 

In the international competition in the African continent in general and the African coast, in particular, the major 
Powers sought for France to rebuild its relations with the countries of the region to maintain its status and influence in 
former colonies by relying on new mechanisms of  in support of development in the region as a peaceful means to solve 
the intractable crises and achieve peace in the region.This leads us to ask the following questions:What is France's role 
in addressing the security and political problems in the Sahel ? Has France, through its military intervention in most 
Sahelian countries, achieved security in the region or contributed to the destruction of the infrastructure of the African 
nation?                                                                                                           
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The French Security Policy Toward the Area of the African 
Coast between Rupture and Continuity
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مقدمة

بأن  اإلفريقية  الشؤون  يف  واحملللني  الباحثني  أغلب  يرى 
االستعمار  ثابتة منذ حقبة  إفريقيا  الفرنسية جتاه  السياسة 
محاية  على  القائمة   ، اإلفريقية  الدول  معظم  عرفتها  اليت 
املتحدة  )الواليات  منافسيها   نفوذها وعزل  وتعزيز   مصاحلها 
األمريكية، الصني(  عن طريق  بإبرام اتفاقيات الشراكة مع 

الدول اإلفريقية خاصة دول الساحل ، كمامتكنت فرنسا من 
بلوغ  مرتبة متميزة يف عالقاتها بدول املنطقة نتيجة لسياستها 
احملكمة يف شتى اجملاالت اإلسرتاتيجية واالقتصادية والثقافية 
و ذلك بتقديم املساعدات املالية للدول الساحل اإلفريقية مقابل 
طبيعة  يف  التغيري  بعملية  باملباشرة  احلاكمة  النخب  التزام 
النهج الدميقراطي  ملواكبة التغريات  أنظمة حكمهم وانتهاج 

الدولية.
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وهذا ما سيقودنا إىل طرح األسئلة التالية : ما طبيعة العالقة  
الفرنسية بالدول اإلفريقية عامة والساحل اإلفريقي خاصة؟، 
يف  األزمات  إدارة  يف  الفرنسية  األمنية  السياسة  جناح  ومدى 

املنطقة؟.
من  األسئلة  على  اإلجابة  الدراسة  هذه  خالل  من  سنحاول  

خالل اخلطة التالية :
املبحث األول:  العالقة الفرنسية اإلفريقية من املنظور السياسي 

والثقايف

السياسة  وجوهر  طبيعة  دراسة  املبحث  هذا  يف  سنحاول 
الفرنسية احلالية جتاه منطقة الساحل اإلفريقي، إذا كانت  
سياسة فرنسا اإلفريقية حقا انتقلت من االستعمار التقليدي 
بالعالقات  الذي يتميز  نوع من االستعمار اجلديد  املباشر إىل  
األفريقية  و  الفرنسية  النخب  بني  األسرية  وشبه  احلميمة 

الناطقة بالفرنسية. 
أوال:احلفاظ على احلكم الفرنسي من االستقالل إىل 1990 

إن إنهاء االستعمار ومنح االستقالل ملعظم دول غرب إفريقيا 
الفرنسية جاء بناء على إرادة احلكومة الفرنسية وليس بقرار 

من املواطنني األفارقة )1(.
نلتمس ذلك من خالل الرسالة اليت وجهها الرئيس الفرنسي 
الغابوني  الوزراء  رئيس  إمبا  ليون  نظريه  إىل  ديغول  شارل 
أن   بشرط  الدولة  استقالل  نعطي  "حنن  مذكرة   تضمنت 
تتعهد باحرتام اتفاقيات التعاون املربمة بني الطرفني )الغابون، 

فرنسا(.
ويتضح لنا أن فرنسا ليست مستعدة خلسارة نفوذها يف إفريقيا 
مستعمراتها  على  فرضت  لذلك  إفريقيا،  غرب  دول  خاصة 
)األمن،  امليادين  خمتلف  يف  التعاون  اتفاقيات  إبرام  السابقة 
والسياسي(مبا  الثقايف  التعاون  التنموية،و  العملة،املساعدات 
يف  احليوية  مصاحلها  على  وحفاظا  االستمرارية  هلا  يضمن 

املنطقة )2(.
أ- العالقات الفرنسية األفريقية

خاصة  إفريقيا  جتاه  فرنسا  سياسة  وحتليل  دراسة  قبل 
املقصود  ما  توضيح  من  أوال  البد  اإلفريقي  الساحل  منطقة 
واملعروف  إفريقيا(   – francafrique)فرنسا  باإلسرتاتيجية 
التاريخ  بأنها سياسية  "جاك فوكار"، و يطلق عليه يف كُتب 
فرضت  فقد  األليزيه".  يف  أفريقيا  "سيد  باسم   الفرنسي  
املستعمرة  اإلفريقية  الدول  هذهاإلسرتاتيجيةعلى  باريس 
بأنها  الوطنية   اإلفريقية  السياسية  النخبة   واعتربتها  سابقا 
أما  األفريقية"،  الدول  الستغالل  ُمصغرة  "إسرتاتيجية 
باريس  بني  تعاون  شبكة  فتعتربها   فرنسا  نظر  وجهة  من 
املواطن  أدركه  ما  ولكن  إفريقيا،  يف  القدمية  ومستعمراتها 
باريس  أن  اإلسرتاتيجية  تلك  تطبيق  من  ذلك  بعد  األفريقي 

تهدف من وراء هذا املشروع إىل حتقيق ما يلي :

اليورانيوم،  مثل  احليوية  األفريقية  املوارد  وصول  ضمان   �
والنفط، واملاس.

� توسع القواعد العسكرية الفرنسية يف أفريقيا.
� إجهاض أفريقيا من املناضلني الوطنيني، وذلك بدعم األنظمة 

األفريقية اليت تقف حجر عثرة أمام التوسع الشيوعي )3(. 
يف  والسياسية  االجتماعية  املؤسسات  بني  الفجوة  تعزيز   �

منطقة غرب إفريقيا )4(.
نفوذ  تعزيز  من  متكنت  اإلسرتاتيجية  هذه  أن  القول  ميكن 
فرنسا يف منطقة غرب إفريقيا خالل الفرتة املمتدة منذ بداية 
رئيس   ،يعترب  املاضي  القرن  من  التسعينيات  إىل  الستينيات 
ساحل العاج فيليكس هوفويت بوانيي من بني الشخصيات اليت 

ساهمت يف جناح و  تنفيذ إسرتاتيجية  فرنسا-إفريقيا. 
يف  استقالهلا  نالت  اإلفريقية  الدول  معظم  أن  من  بالرغم 
مطلع الستينيات ، إال أن بعض النخب اإلفريقية حافظت على 
الفرنسية  الدولة  مع  تربطها  كانت  اليت  السياسية  العالقات 

وعلى وجه اخلصوص الساحل العاج والسنغال.
منوذج  وجعلها  العاج   ساحل  بدولة  الفرنسي   فاالهتمام 
الإلستقرار السياسي يف غرب أفريقيا ، مبا يضمن إعادة فرنسا 
بقوة إىل خمتلف املناطق األفريقية وبدرجة أوىل املستعمرات 
للمصاحل  تقليديًا  موطنًا  العاج  ساحل  كانت  وإذا  السابقة، 
اضطراب  أي  فإن   ، اإلفريقي  الساحل  منطقة  يف  الفرنسية 
املصاحل  األوىل  بالدرجة  يهدد  فيها  مسلحة  أزمة  أو  سياسي 
الفرنسية، علما أن ساحل العاج تعترب الشريك األول لفرنسا يف 

أفريقيا يف اجملاالت االقتصادية ، السياسية ،االجتماعية )5(.
ساحل  جلمهورية  رئيس  أول  بوايين  هوفيت  فيليكيس  يعترب 
1993، وكان من بني  1960اىل  املمتدة ما بني  الفرتة  العاج يف 
النخب  اليت تربطها عالقة صداقة مع  السياسية  الشخصيات 
يف  لفرنسا  رئيسي  حليف  العاج  ساحل  وكانت   .)6( الفرنسية 
محاية  على  حريصة  كانت  إذ   ، اإلفريقي  الساحل  منطقة 
منافسيها،  وعزل  إفريقيا  غرب  يف  خاصة  الفرنسية  املصاحل 
بوايين"  "فيليكيس  به  قام  الدورالذي  ذلكمنخالل  ويتضح 
نيجرييا،  يف  بيافرا  إقليم   يف  السياسية  التوترات  تأجيج  يف 
واستغلت باريس  هذه الفرصة إلضعاف املستعمرة الربيطانية 
باالنفصال  املطالبني  املتمردين  بدعم   فقامت فرنسا  السابقة، 
احتواء  من  النيجرية  الدولة  متكنت  وعندما  األم،  الدولة  عن 
البالد،  شرق  جنوب  يف  االستقرار   واسرتجاع  التمرد  حركة  

عاد قائد التمرد "أوجوكو" إىل منفاه يف ساحل العاج.
"فيليكس  مع  بالتعاون  الفرنسية  املخابرات  متكنت  وباملقابل 
بوايين" بدعم امُلعارض "جان كلود" الذي كان الجئًا يف ساحل 
امُلعارضة ضد نظام"توماس سانكارا" يف  لتنظيم صفوف  العاج 
يف  اخلصم  حتريك  بأن  ترى  باريس  أن  خاصة   ، بركينافسو 
وجنحت  باريس،  يف  حتريكه  من  خطراً  وأقل  أسهل  أبيدجان 
"توماس  امُلناضل  من  بالتخلص     francafriqueإسرتاتيجية
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سانكارا")7(.
وانطالقا مما سبق ميكن حتديد واقع سياسة فرنسا –إفريقيا 

كاألتي :
- تبادل اخلربات بني فرنسا و مستعمراتها السابقة خاصة يف 

اجملال السياسي والثقايف.
- تعزيز عالقة التعاون يف إطار االتفاقيات الثنائية بني فرنسا 

ودول جنوب الصحراء الكربى.
إدارة  يف  لفرنسا  القيادي  بالدور  اإلفريقية  الدول  -اقتناع 

األزمات اإلقليمية والدولية . 
إىل أن الواقع اثبت العكس ـحيث تعرضت السياسة الفرنسية 
لالنتقادات من قبل اخلرباء السياسيني خاصة بعد فشل فرنسا 
فرنسا  قدمت  حيث   ،1990 اندلعت  اليت  روندا  أزمة  احتواء  يف 
وهناك   ، الرواندية  للحكومة  والسياسي  العسكري  الدعم 
بعض احملللني السياسيني يتهمون فرنسا بتورطها يف التطهري 

العرقي بروندا )8(. 
املاضي  القرن  من  التسعينيات  مطلع  يف  الدولي  اجملتمع  شهد 
موجة من التحول الدميقراطي اليت مست دول املعسكر الشيوعي، 
ومل يكن أمام فرنسا خيار آخر سوى دعم وإجبار الدول اإلفريقية 
من مواكبة التغريات وانتهاج النهج الدميقراطي والتحول من 
واتضح  احلزبية  التعددية  نظام  إىل  احلزبية  األحادية  نظام 
من  إفريقيا  يف  السياسية  األنظمة  طبيعة  من  فرنسا  موقف 
خالل القمة الفرنسية اإلفريقية لعام 1990، إذ صرحت فرنسا 
التعددية  على   القائم  والدميقراطية  الليربالية  نظام  بدعم 
احلزبية وإدخال اإلصالحات السياسية يف البلدان األفريقية ، 
فرغم أن ترسيخ املبادئ الدميقراطية   تشكل تهديدا للمصاحل 
الدول  الفرنسيةيف  واإلسرتاتيجية  والسياسية  االقتصادية 
املستعمرة السابقة، ووفقا للعقيدة السياسية الفرنسية القائمة 
على  دعم الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف البلدان األفريقية 
ومنع تقديم  املساعدة السياسية واالقتصادية لألنظمة الفاسدة  
دعم  فرنسا  مبواصلة  العكس  اثبت  الواقع  أن  إال  أفريقيا.  يف  
حلماية  أفريقيا  يف  الفاسدين  والقادة  االستبدادية  األنظمة 
منافسها  وعزل  نفوذها  على  واحلفاظ  املنطقة  يف  مصاحلها 

خاصة الواليات املتحدة األمريكية )9(.
ب - القمة فرنسا – أفريقيا 

هي  مبادرة قامت بها الدول األفريقية الناطقة بالفرنسية ومت 
اقرتاحها من قبل الرئيس النيجريي ديوري محاني عام 1970، 
لقصر  العام  األمني  فوكار  جاك  قال  املبادرة  هذه  اثر  على  و 
وإفريقيا  فرنسا  بني  العالقة  أن   اإلفريقية  للشؤون  االليزيه 
ستشهد تغيري  وان هناك العديد من االجتماعات املشرتكة بني 
اإلدارات، إلرساء الدميقراطية و إسقاط األنظمة االستبدادية 
تدرجييا  الدميقراطية  فأصبحت  الشيوعية  واإليديولوجية 
يف  أساسا  تعترب  أنه  سيما  ال  السياسية   املرجعية  من  جزءا 

التنمية االقتصادية. 

الرئيس  أعلن   ،1990 عام  اإلفريقية  الفرنسية  القمة  وخالل 
دعم  يف  للمساهمة  جهودها  ستكثفجميع  فرنسا  أن  ميرتان 
للدول  مساعدات  تقديم  خالل  من  الشعوب،  وحقوق  احلرية 
املبادئ  الدميقراطي.وتتبنى  النهج  حنو   تسري  اليت  األفريقية 
أساسا  املتمثلة  و  دساتريها  يف  عليها  املنصوص  الدميقراطية 
األحزاب  تعدد  ونظام  احلرة،  واالنتخابات  التمثيلي  النظام  يف 
السلطات،  بني  الفصل  و  القضاء  واستقالل  الصحافة،  وحرية 
السياسي  منوذجها  لنشر  تسعى  أوروبا  فإن  ذلك  على  وعالوة 

واجملتمعي يف القارة.
اجتماعية  بيئة  إىل  بيئة  من  النموذج  نقل  الصعب  فمن 
يف  الدميقراطي  النموذج  جناح  صعوبة  يفسر  مما  أخرى  
من  بدءا  القارة  تشهدها  اليت  هياألزمات  اجملتمعاتاإلفريقية 
أزمة بناء دولة حديثة، باإلضافة إىل عقلية اجملتمع اإلفريقي 
وعاداته و ثقافاته املغايرة متاما للفرد األوروبي، كما ان النخب 
احلاكمة يف إفريقيا تسعى لتحقيق االستقرار األمين الداخلي  
عند  باألولوية  حتظى  اليت  وهي  الوطنية  الوحدة  وحتقيق 
القدرات  تعزيز  تعمل فرنسا على  األفارقة.لذلك  القرار  صناع 

اإلفريقية حلفظ السالم)10(.
أما من اجلانب الثقافيحاولت فرنساغرس القيم والعادات واللغة  
الفرنسية يف مستعمراتها السابقة  الناطقة باللغة الفرنسية 
من خالل إنشاء اجلمعيات واملؤسسات وتضطلع الفرنكوفونية 
الناطقة  للشعوب  املشرتكة  األهداف  لتحقيق  بنشاطاتها 
الفرنكوفونية  أساس  الفرنسية  اللغة  وتعترب  بالفرنسية 
واللغات احمللية  املتباينة  الثقافات  االتصال بني  أداة  و  الدولية 

املختلفة .
رؤساء  ثالثة  اجتماع  إبان  الدولية  الفرنكوفونية  إرهاص  بدأ 
أفارقة عام 1960م : ليوبولد سيدار سنجور )السنغال( واحلبيب 
اللغة  الستخدام  )النيجر(  ديوري  وهماني  )تونس(  بورقيبة 
الفرنسية يف خدمة التضامن والتنمية والتقارب بني الشعوب 
املنظمة  طريق  عن  الثقافات  بني  متواصل  حوار  خالل  من 
                ،1970 مارس  يف  تأسيسها  التيتم  الفرنكوفونية  الدولية 
و اهلدف من إنشاء هذه املنظمة  احرتام التنوع الثقايف و اللغوي 
وزيادة التعاون الفين والتبادل الثقايف  و تعزيز اللغة الفرنسية 
والسالم و التنمية املستدامة  يف املستعمرات الفرنسية السابقة 

خاصة الغرب اإلفريقي .
وتشرف املنظمة على عدة هيئات  من بينها: 

-وكالة التعاون الثقايف والتقين)اإلجناز واإلبداع(  اليت تأسست 
عام 1970 تضم واحد وعشرين الدولة ، مبا يف ذلك أفريقيا و 

جنوب الصحراء الكربى.  
- مركز أنشطة القراءة والثقافة   ).C.L.A.C( انشأ سنة 1986 
الريفية  املناطق  شعوب  وتزويد  تقديم  يف  وظيفته  وتكمن 
واألحياء احملرومة بالكتب  ،وعالوة على ذلك مت تنظيم املسرح 
العاج(  )ساحل  أبيدجان  يف   )MASA( اإلفريقية  للفنون  األول 
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منافسة  وفتح  الفنانني  لدعم  يهدف   برنامج  وهو   ،1993 عام 
القصص  رواية  و  املسرحية  الفنون  جمال  يف  املبدعني  بني 

واملسرح والرقص واملوسيقى.
للوكالة  التابعة  املؤسسات  الفرنكوفونيةمنبني  القمة  تعترب 
الفرنكوفونية اليت مت تأسيسها  عام 1986، مببادرة من رئيس 
البلدان  وحكومات  دول  رؤساء  وتضم  الفرنسية  اجلمهورية 
املؤسسة  هذه  أهداف  تلخيص  وميكن   ، بالفرنسية  الناطقة 
-حتقيق  األطراف:  متعدد  للتعاون  رئيسية  عناصر  ثالثة  يف 
واالتصال،  الثقافة   ، الصناعات   ( اجملاالت  خمتلف  يف  التنمية 

التطور التكنولوجي إىل جانب البحوث العلمية( )12(.
من  باملئة   40 بنسبة  للمنظمة  أساسي  ممول  فرنسا  تعترب 
والبحوث  اجلامعية  املبادرات  لكافة  وممول  امليزانية،  إمجالي 
العلمية ،وسعت املنظمة الدولية الفرانكفونية نشاطها لتشمل 
أيضا الدفاع عن الدميقراطية وتصبح الوسيط السياسي يف حل 
السنغالي  الرئيس  رئاسة  ظل  يف  سيما  ال  اإلفريقية،  األزمات 
العسكرية   االنقالبات  زيادة  مع  ولكن  ضيوف.  عبدو  السابق 
يف  اإلنسان   حقوق  وانتهاك  الدوالتية  غري  األزمات  وانفجار 
عامة،  وإفريقيا  خاصة  بصفة  اإلفريقي  الساحل  دول  معظم 
غرب  يف  خاصة  النزاع  أطراف  وتعدد  األزمة  لتعقيد  ونظرا 
اليت  اإلفريقية  البلدان  داخل  األصوات  تصاعدت  إفريقيا، 
نشاطها  إىل  للعودة  للفرانكفونية  الدولية  املنظمة  تطالب 
الدول  داخل  اإلنسانية  والعلوم  الفنون  وتشجيع  األصلي، 

الناطقة بالفرنسية)13(.
القارة  جتاه  الفرنسية  الثقافية  السياسة  أن   القول  ميكن 
من  به  وتتميز  فرنسا  فيه  تنفرد  الذي  اجملال  هو  اإلفريقية 
مع  بتعاملها  التارخيية  خربتها  بسبب  الغربية   الدول  باقي 
القضايا األمنية والسياسيةفياملنطقة ، فهي إىل جانب متسكها 
مبناطق نفوذها التقليدية ، حتاول أن تهيمن ثقافيا على الدول 
اآللية  هذه  خالل  من  تهدف  فرنسا  فإن  وعليه   االنغلوفونية 
إىل حتويل الفرنكوفونية من جمرد جمتمع ثقايف إىل حركة 
سياسية و حماولة حتقيق  أو باألحرى تعميق أمنها الثقايف يف  

مستعمراتها التقليدية)14(.
إدارتها بنجاح من قبل  الفرنسية األفريقية متت  العالقات  إن 
يف  الرئيسية  اإلسرتاتيجية  مصاحلها  حلماية  وذلك  فرنسا 
إفريقيا  متكنت  كما  بالفرنسية،  الناطقة  اإلفريقية  الدول 
من حفاظ على استقرار العمالة ولكن سرعان ما مت ختفيض 
 50 قيمة فرنك اإلفريقي بعد وفاة رئيس ساحل العاج بنسبة 
باملئة يف 12 يناير 1994 اليت تعترب نقطة التحول يف العالقات 
الفرنسية اإلفريقية، فريى بعض احملللني السياسيني أن بعد 
موت جاك فوكار و هوفويت بوانيي مت فك االرتباط بني فرنسا 
وإفريقيا أو ما أطلق عليه  بنهاية حقبة يف العالقات الفرنسية 

األفريقية.
األزمات  وظهور  التغريات  من  الدولي  اجملتمع  شهده  ملا  نظرا 
الفرنسية   السياسية  مسار  على  أثرت  اليت   الدوالتية  غري 

التكتيكية   الرتاجعات  ، بالرغم من  جتاه منطقة غرب إفريقيا 
يف  التسعينيات  وبداية  الثمانينيات  نهاية  يف  اإلسرتاتيجية  و 
خالل  من  مصاحلها  على  حمافظة  ظلت  أنها  إال   ، املنطقة 
مع  الثنائية  اتفاقيات  وإبرام  إفريقيا  يف  االستثمارات  زيادة 

مستعمراتها السابقة يف اجملال الثقايف )15(. 
شهدت السياسة الفرنسية اإلفريقية يف منتصف التسعينيات 
سلوكياتها  يف  والتغري  التحول   من  نوعا  املاضي  القرن  من 
وحمدداتها جتاه إفريقيا خاصة منطقة غرب إفريقيا وبعبارة 
أخرى،شهدت هذه الفرتة توتر يف العالقات الفرنسية اإلفريقية 
بني تصفية االستعمار يف العالقات الفرنسية األفريقية بفك 
وانتشار  عودة   وبني  السياسي  و  واملالي  االقتصادي  االرتباط 
انقالبات  تشهد  اليت  )الدول  أفريقيا  يف  العسكرية  القواعد 

عسكرية، والنزاعات االثنية()16(.
ثانيا: نهاية عالقة األبوية بني فرنسا و أفريقيا

التسعينات  مطلع  )يف  ميرتان  فرانسوا  رئيس  من  كل  أعلن 
القرن املاضي( ونيكوال ساركوزي منذ توليه مقاليد احلكم عام 
و  اليت ربطت بني  فرنسا  التقليدية  العالقة  نهاية  2007 عن 
بلدان إفريقيا و جنوب الصحراء الكربى وانتهاج سياسة جديدة 
قائمة على  دعم سياسية إفريقيا لألفارقة قائمة على احرتام 
قواعد احلكم الراشد ، و اداخل اإلصالحات السياسية، وترسيخ 
والدبلوماسية  العسكرية  األزمات  وإدارة  الدميقراطية،  القيم 

االقتصادية يف إفريقيا)17(.
فبعد وصول الرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي لقصر اإلليزيه  
عام 2007 تعهد بتغيري عالقات فرنسا مع مستعمراتها السابقة 
ووضع نهاية إلسرتاتيجية فرنسا- إفريقيا ، إال أن تصرحيات 
السياسيني  الباحثني  قبل  من  لالنتقاد  تعرضت  ساركوزي 
وذلك راجع للتناقض الذي وقع فيه الرئيس ساركوزي إذ جلأ 
العالقة  األبوية،وهذا ما  يدل على  القضايا إىل لغة  يف بعض 
الثقايف يف  قوية اليت تربط فرنسا مع إفريقيا خاصة اجلانب 
ضوء مؤمتر قمة االحتاد اإلفريقي-األوروبي يف نوفمرب 2010  
العالقة  تعزيز  على  خالله  من  الفرنسي  الرئيس  صرح  حيث 
السياسية و الثقافية مع البلدان اإلفريقية اليت تعاني من أزمة 
بناء الدولة والعجز يف إدارة املؤسسات الرمسية باإلضافة إىل 
األمين ومحاية شعبها من  االستقرار  الدولة يف حتقيق  غياب 
ساركوزي  سياسة  أن  لنا  ويتضح  الدوالتية.   غري  التهديدات 
وبلدان  فرنسا  بني  جديدة  عالقة  حتديد  يف  واقعية   أكثر 
إسرتاتيجية  منطقة  تعترب  اليت  إفريقيا  إفريقيا خاصة غرب 
لفرنسا اليت حتاول احملافظة عليها باستخدام أساليب وآليات 

أخرى أكثر فعالية حلماية مصاحلها)18(.
بها  تعج  أصبحت  اليت  األزمات  حدة   وتعقيد  تصاعد  ومع  
خاصة  العشرين  الواحد  القرن  بداية  منذ   اإلفريقية   القارة 
تشكل  اليت  املنظمة  واجلرمية  اإلرهاب  ظاهرة  انتشار  مع 
نوعيا  منعطفا  شكلت  األزمات  فهذه  األوروبي،  لألمن  تهديدا 
خاصة  اإلفريقية،  الواجهة  إىل  الفرنسية  السياسة  عودة  يف 
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مع صعود الرئيس نيكوال ساركوزي إىل السلطة 2007 والذي 
طبعها مبقاربته اخلاصة  لتحسني أدائه وسعيه لربط سياسة 
الفرنسي  احلضور  العملعلىتعزيز  وكذا  باإلفريقية.  باريس 
العسكرية  اآلليات  على  باالعتماد  األزمات  وحل  املنطقة  يف 

كالتدخل يف تشاد وساحل العاج)19(.
مكانتها  لتعزيز  جديدة  أساليب  فرنسا   استخدمت  كما 
فخالل  األفريقية  للبلدان  املالية  املساعدة  الدوليةبتقديم 
طرق  فرنسا  وضعت   )2012-2007( ساركوزي  نيكوال  رئاسة 
واالقتصادية  السياسية  مصاحلها  على  للحفاظ  جديدة 
على  ساركوزي  ركز  إذ  أفريقيا.  بلدان  يف   واإلسرتاتيجية 
مفاهيم جديدة مثل السالم واألمن واالستقرار، والدميقراطية، 
وسيادة القانون واحلكم الرشيد، والشراكة، و األهم من ذلك 
إىل  األحادية  من  أفريقيا  جتاه  الفرنسية  السياسة  حتولت 
التعددية، فبعد أن  تضررت صورة فرنسا وهيبتها يف أفريقيا 
والعامل بدأت فرنسا يف إشراك املنظمات الدولية، مثل االحتاد 
واألمم  اإلفريقي  واالحتاد  األطلسي  مشال  وحلف  األوروبي 
املثال  املتحدة يف العمليات العسكرية  يف أفريقيا و على سبيل 
تشاد  يف  السالم  حفظ  عملية  بأكرب  األوروبي  االحتاد  قام 
2009، وكانت  2008 و  ومجهورية أفريقيا الوسطى يف عامي 
فرنسا أهم عنصر فاعل يف دعم عمليات حفظ السالم لالحتاد 

األوروبي يف أفريقيا عسكريا واقتصاديا وسياسيا. 
بالرغم ان الرئيس نيكوال ساركوزي  أكد أن فرنسا جيب أن  
تغري عالقاتها مع الفرنكوفونية اإلفريقية  والتقليل من القواعد 
أثبت  املقابل  ويف    ، أفريقيا  يف  املنتشرة   الفرنسية   العسكرية 
التدخل الفرنسي النشط يف ليبيا وساحل العاج عام 2011 أنه من 
البلدان  الصعب تغيري العالقة القدمية واألبوية  بني فرنسا و 
االستعمارية السابقة. فاملبادئ  السياسة  الفرنسية ثابتة جتاه 

غرب إفريقيا مل  تتغري مع تغري رؤساء فرنسا اجلدد )20(. 
ثالثا: فرانسوا هوالند و العالقة اجلديدة مع صناع القرار األفارقة

حاول    2012 عام  احلكم  مقاليد  هوالند  فرانسوا  تولي   بعد 
الرؤساء األفارقة قائمة على تعاون يف  بناء عالقة جديدة مع 
اجملال السياسي من خالل تطبيق مبادئ الدميقراطية واحلكم 

الرشيد، وإقامة شراكة مع مع البلدان اإلفريقية.
وكانت أول زيارة رمسية  لرئيس الفرنسي هوالند  إىل داكار  
"السنغال"  2012  أين  وضح  العالقة اجلديدة اليت سرتبط بني 
البلدان افريقية وفرنسا حيث صرح أن باريس تفضل التعامل 
النخب  مع  معادية  املواقف  تبين  حني  يف  الدميقراطيني  مع 

الفاسدة)21(.
ومبدأ  اإلنسان،  وحقوق  الدميقراطية  أن  على  شدد  كما 
العالقات  تطوير  يف  حامسا  دورا  يلعب  الذي  املتبادل  االحرتام 
البشري  والعامل  اجلغرايف  للقرب  وفرنسا.ووفقا  أفريقيا  بني 
اليت  العوامل  أهم  من  كانت  والطاقة  االقتصادية  والعالقات 

تؤثر على السياسة الفرنسية يف أفريقيا )22(. 

كما ألقى رئيس الفرنسي هوالند خطابا يف مؤمتر السفراء 27 
أغسطس 2012 الذي أكد على ثالثة جماالت  هي: 

-الشفافية يف العالقات االقتصادية والتجارية.
- تبين قواعد الدميقراطية واحرتام سيادة الدولة.

-تعزيز التعاون بني البلدان اإلفريقية  ووقف احلديث السليب 
عن القارة)23(.

فبعد األحداث الربيع العربيواالنفالت األمين الذي يهددمنطقة 
مالي   يف  األمنية  أزمة   انفجار  مع  خاصة  اإلفريقي  الساحل 
والتخوف من انتقال العدوى إىل الدول اجملاورة ،وجدت فرنسا 
فرصة لتعزيز نفوذها يف املنطقة األمر الذي أثار النقاش داخال 
عالقة  قطع  مسألة  حول  والسياسية  العلمية  األوساط  يف 
األبوية خاصة بني فرنسا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء منذ 

أكثر من مخسة عقود.
السياسة  يف  تغيري  إحداث  حاول  هولند  فرانسوا  أن  بالرغم 
الفرنسية جتاه إفريقيا قائمة على الشراكة واالعتماد املتبادل 
أن  احلوار،إال  على  القائمة  السلمية  باآلليات  األزمات  وحل 
الواقع يثبت أن  سياسية فرانسوا هولند مل ختتلف عن سابقيه 
فرنسا  تدخل  خالل  من  ذلك  ويتضح  وساركوزي  ميرتاني 
االستقرار  وإعادة  اإلرهاب  مكافحة  حبجة  مالي  مشال  يف 
األمين للمنطقة ، وإمنا هدف األساسي من التدخل هو محاية 

مصاحلها اخلاصة.
املبحث  الثاني: فرنسا و التنافس الدولي يف منطقة الساحل اإلفريقي

أوال- الفرنك اإلفريقي:بني التبعية الفرنسية والتنمية االقتصادية

بعد نيل معظم الدول اإلفريقية استقالهلا صدر مرسوم إنشاء 
اإلمرباطورية  أراضي  جلميع  املشرتكة  العملة  تشريعات 
بعد  الفرنك  منطقة  على  للحفاظ  الفرنسية،  االستعمارية 
اتفاقيات  بتوقيع  فرنسا  قامت   ، اإلفريقية   الدول  استقالل 
وتشمل  السابقة  مستعمراتها  مع  النقدي  التعاون  ثنائية 

منطقة الفرنك اإلفريقي جمموعتني نقديتني:
 : )UEMOA( أفريقيا لغرب  النقدي  و  االقتصادي  1-االحتاد 
الذي أنشأ يف 10 يناير 1994 مبوجب املعاهدة اليت مت توقيعها يف 
داكار)السنغال( من قبل سبعة بلدان غرب إفريقيا تستخدم 
عملة موحدة هي الفرنك اإلفريقي ، وهذه  البلدان هي:  بنني 
والسنغال  والنيجر  ومالي  العاج  وساحل  فاسو  وبوركينا 
الربتغالية(2     )املستعمرة  بيساو  غينيا  إليها  وانظم  وتوغو، 

ماي 1997)24(.
 :)CEMAC( 2- جمموعة االقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
تأسست هذه اجملموعة يف 16 مارس 1994 يف اجنمينا )تشاد (

الوسطى،  إفريقيا  ومجهورية  الكامريون،  هي:  دول   6 وتضم 
الكونغو، الغابون، غينيا االستوائية ، تشاد.  ودخلت حيز التنفيذ 
يف يونيو 1999. ويقع املقر الرمسي للمجموعة يف بانغي عاصمة 
ُأنشئت هذه اجملموعة لتحل  الوسطى. وقد  إفريقيا  مجهورية 
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حمل االحتاد اجلمركي واالقتصادي لوسط إفريقيا)25(.
وتعترب بلدان منطقة الفرنك اإلفريقي ) غرب،وسط إفريقيا(

من بني الدول اليت جلأت لربط عملتها بعملة أخرى ، وجدير 
باملالحظة أن الفرتة املمتدة بني 1948 إىل 1994 عرفت بثبات 
 1( الفرنسي  الفرنك  و  اإلفريقي  الفرنك  بني  التحويل  سعر 
الفرنك الفرنسي يساوي 50 فرنك إفريقيا( جلأت البلدان 14 
50% هلا ملواجهة الصدمات  إىل ختفيض قيمة عملتها بنسبة 
اخلارجية وتباطؤ النمو يف 12 يناير 1994 )1الفرنك الفرنسي 
الفعلية يف  100 فرنك إفريقي( وذلك لتتطابق قيمته  يساوي 

السوق)26(.
ملنطقة  منحت  فرنسا  أن  االقتصاديني  احملللني  بعض  يرى 
الدول  من  غريها  عن  إسرتاتيجية  ميزة  اإلفريقي  الفرنك 
من  التحويل  من  الكاملة  احلرية   : يف  ومتمثلة  اإلفريقية 
من  ميكنهم  وثم  الفرنسي  الفرنك  إىل  اإلفريقي  الفرنك 
بها  يتمنع  امليزة  وهذه  األخرى  العاملية  العمالت  إىل  حتويلها 
حرية   ، أخرى  افريقية  عملة  أية  خبالف  اإلفريقي  الفرنك 
انتقال رؤوس األموال من الدول اإلفريقية إىل فرنسا و خلق 
األسواق التجارية يف القارة وزيادة عملية التبادل التجاري بني 

فرنسا وإفريقيا)27(.
أما البعض األخر يرى أن اتفاقيات التعاون النقدي بني منطقة 
املنطقة   دول  على  تفرض  زالت  ال  وفرنسا  إفريقي  الفرنك 
إيداع 50 باملئة من احتياطاتها التحويلية يف اخلزينة الفرنسية 
، متكنت السياسة  الفرنسية من السيطرة على النظام النقدي 
ملستعمراتها السابقة وخلق حالة الالستقرار يف منطقة الفرك 
النظر  إعادة  املعنية  الدول  على  فرض  الذي  األمر  اإلفريقي. 
والفرنسية،  اإلفريقية  املصاحل  االتفاقيةمباخيدم  بنود  يف 
االقتصاد  استنزافوتردي  إىل  تؤدي  احلالية  صيغتها  ألن 

اإلفريقي)28(.
تسعى فرنسا من خالل سياساتها إلجياد مكانا لنفسها أو العودة 
على  للحفاظ  إفريقيا   غرب  خاصة  السابقة  مستعمراتها  إىل 
نفوذها وعزل منافسيها يف منطقة  الساحل اإلفريقي بعد زيادة 
عمليات التنقيب عن النفط  يف هذه منطقة لتعويض أي نقص 
قد ينتج عن إقدام إيران على غلق مضيق هرمز اإلسرتاتيجي 
بقية  إىل  اخلليجي  النفط  من   كبري  جزء  عربه  مير  الذي 
اليت  اإلفريقية  الدول  (، ومن بني  أوروبا  آسيا،  أمريكا،  العامل) 

تسعى فرنسا للحفاظ على نفوذها ميكن ذكرها كاألتي:
1-ساحل العاج

تعترب  ساحل العاج  دولة غنية باملعادن )الذهب واملاس باإلضافة 
اجملاالت  يف  أفريقيا  يف  لفرنسا  األول  الشريك  وهي  لنفط( 
املبادالت  يف  األول  املركز  حتتل   إذ  والتجارية،  االقتصادية 
وتعترب  أفريقيا،  وجنوب  نيجرييا  بعد  لفرنسا  مع  التجارية  
فرنسا  املستثمر األول يف ساحل العاج، إذ تستحوذ استثماراتها 
على 68% من جممل االستثمارات األجنبية،  إضافة إىل  %27 

و  فرنسية  شركات  بيد  اإليفوارية  املؤسسات  مال  رأس  من 
أكثر من 600  شركة لرجال أعمال فرنسيني.

2-نيجرييا

الدول  منظمة  يف  العضو  نيجرييا  يف  النفط  احتياطي  يبلغ 
املصدرة للنفط أوبك حنو 36 مليار، أما حجم إنتاجها النفطي 
كانت  املاضية  السنوات  وخالل  برميل.  مليون   27 إىل  فيصل 
نيجرييا من بني الدول اليت تشهد تطور يف قطاعها االقتصادي، 
إال أن تراجع أسعار النفط كانت له عواقب وخيمة على النمو 
يف نيجرييا فما بني عامي 2004 و 2014 كان متوسط النمو هو 
6.8%،  إال أنه تراجع منذ سنة 2015 ومقدر ب4.1%، وهذا ما 
 %90 النفط وميثل  قائم على  االقتصاد يف نيجرييا  أن  يوضح 
من عائدات التصدير وهلذا يرى صندوق النقد الدولي أنه حان 
مليارات   9 القرتاض  تسعى  اليت   - نيجرييا  تتخذ  لكي  الوقت 

دوالر وذلك ناجم عن تراجع سعر النفط)29(. 
3-بوركينا فاسو

على  للحصول  والذهب  القطن  تشتهربوركينافاسوبصادرات 
أنها   إال  الصناعية  القاعدة  هشاشة  بالرغم  مرتفعة،  عائدات 
بوركينافاسو  شرعت   إذ  باملئة،   6.4 اقتصادي  ب  منو  شهدت 
يف  للدولة  اململوكة  للشركات  التدرجيية  اخلصخصة  يف 
واالتصاالت،  املعلومات  تكنولوجيا  شركات  مثلت   2004 عام 
إذ  االقتصادي  النمو  زيادة  يف  األجنيب  االستثمار  ساهم  كما 
البحث  نشاط  وزيادة  التعدين  قطاع  لصاحل  التشريعات  أقرت 

والتنقيب عن الذهب واإلنتاج .
لعائدات  الرئيسي  املصدر  الذهب  عام2010،أصبح  حبلول 
2009و  عامي  بني  الذهب  تعدين  تضاعف  وقد  التصدير 
يف  اجلديدة  التعدين  مشاريع  من  اثنني  شيدت  2010،كما 

الربع الثالث من عام 2011 )30(.
4-غينيا االستوائية

يصل احتياطها النفطي بنصف مليار برميل بإنتاج يرتاوح  ما 
بني 400 ألف و600 ألف برميل يومًيا، ومتتلك حاليا أكرب عدد 

من الرخص املتداولة للتنقيب عن النفط.
رفع  إىل  األمريكية،  خاصة  بها  العاملة  الشركات  تسعى 
وتعمل   ،2020 عام  يف  يومًيا  برميل  ألف   740 إىل  إنتاجها 
شركة »إكسون موبيل« األمريكية بالتنقيب يف حقلي»سيبا« 
و»أوكوميه« الذي بدأ اإلنتاج بهما عامي 2000 و2006، وتشري 
البلدان  من  ستكون  االستوائية  غينيا  أن  إىل  املراقبني  توقعات 

الصاعدة يف أفريقيا حبلول عام 2020.
5-تشاد

ميدوبا  منطقة  فى   1970 عام  تشاد  فى  البرتول  اكتشاف  بدأ 
والعنف  السلطة  على  املستمرة  الصراعات  أن  إال  اجلنوبية، 
البالد جعل هذه االكتشافات بال جدوى، ومل  أرجاء  الذي عم 
مببادرة   1998 يف  إال  تشاد  يف  البرتول  عن  احلديث  أحد  يعاود 
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املشروع وخط  الذي أملح إىل إمكانية متويل  الدولي  البنك  من 
برميل  أول  بإنتاج  تشاد  بدأت  ثم  البنك،  شروط  وفق  األنابيب 
من النفط يف يوليو 2003 من حوض دوبا جنوب البالد، وتصدر 

إنتاجها عرب خط األنابيب التشادي ـالكامريوني)31(.
6-مالي

جنوب  بعد  أفريقيا  يف  للذهب  منتج  أكرب  ثالث  مالي  تعترب 
أفريقيا وغانا، حيث ارتفع إنتاج الذهب بسرعة فائقة متضاعًفا 
مت  أنه  بالذكر  واجلدير  م،   2008 عام  مكعبا  طنا   49 إىل 
من  مالي  مشال  يف  والفوسفات  واليورانيوم  البرتول  اكتشاف 
قبل شركة إيطالية عام 2010، لذا تسعى فرنسا إجياد موطئ 

قدم هلا يف منطقة الساحل األفريقي )32(.  
ويتضح لنا أن فرنسا لديها  مصاحل إسرتاتيجية واقتصادية يف 
مالي نظرا ملا تزخر به من الثروات الطبيعية، وطبقا لتصريح 
 2013 يناير   14 يف  فابيوس  لوران  الفرنسي  اخلارجية  وزير 
يقول فيه "لقد كانت املصاحل األساسية بالنسبة لنا وألوروبا 

وألفريقيا على احملك، لذلك كان علينا التحرك بسرعة")33(.
ومن خالل هذا التصريح نستشف أن املصاحل الفرنسية متعقلة 
إذ  اإلفريقية.  الصحراء  يف  اليورانيوم  على  باستحواذ  أساس 
الكهرباء  75% من احتياجاتها من  تلبية حنو  تعتمد فرنسا يف 
الكبري على  النووية.  وهو ما يفسر اعتماد فرنسا  على الطاقة 
خام اليورانيوم. وتشري تقديرات الطاقة الدولية إىل أن صحراء 
مشال مالي وشرق النيجر حتتل املرتبة الثالثة يف استحواذها 
امتالكها  عن  فضال  العامل  يف  اليورنيوم  احتياطات  على 

الحتياطات كبرية من النفط اخلام)34( 
اعتمدت فرنسا على تنفيذ مشاريعها التنموية وضمان حصوهلا 
القارة اإلفريقية خاصة منطقة غرب  املوارد األولية من  على 
إفريقيا  بواسطة الشركات الرئيسية اليت تهيمن على قطاعات 
الشركات  هذه  بني  ومن  النووية،  املفاعالت  بناء  و  الطاقة 
نذكر شركة "اريفا" اليت تعترب من بني الشركات الرائدة يف 
2001   و تتنوع  جمال الطاقة خاصة النووية اليت تأسست يف 
ختصصاتها بني إنتاج الوقود النووي، وإنشاء وصيانة احملطات 

النووية، وتوفري أعمدة الوقود النووي)35(.
إذ تنتج "اريفا" ثلث إمجالي انتاجها من اليورانيوم من منطقة 
ارليت الواقعة مشال النيجر، وكذلك اميورارين، وتزود شركة 
الطاقة  حمطات  ثلث  من  أكثر  الفرنسية   )AREVA( "أريفا" 

النووية لشركة "أو دي إف")ODF( للكهرباء يف فرنسا )36(.
وتشري الدراسات أن حقول اليورانيوم بالنيجر متد فرنسا بأكثر 
من ثلث احتياجاتها لذلك أي تهديد يستهدف االستقرار األمين 
والسياسي لدولة النيجر هو مبثابة تهديد األمن الفرنسي )37(. 
عملت شركة أريفا يف دولة النيجر عن طريق شركة تابعة 
الشركات  عمل  بتنسيق  تقوم  اليت  النيجر  أريفا  تسمى  هلا 
الفرعية اليت تدير املناجم الثالثة، وهي سومايري، وكوميناك، 

وإميورارن مع الشركة األم.

يورانيوم  من  الفرنسية  الشركات  استخراج  حصيلة  وتبلغ 
2012 يقدر  جمموعه  1971 إىل غاية سنة  العام  النيجر منذ 
سومايري،  منجمي  من  استخراجها  مت  طن(  آالف   110(
قيد  يزال  ال  الذي  اجلديد  إميورارن  منجم  أما  وكوميناك، 
التجهيز فيفرتض أن ينتج مخسة آالف طن سنويا على مدى 

35 سنة قادمة.

 تشهد املنطقة تنافس دولي لالستثمار يف قطاع التعدين خاصة 
أن  واليورانيوم والفوسفات، وميكن   النفط  استثمار  بعد زيادة 
واليورانيوم  النفط  اليت اكتشفت  االيطالية  الشركة  نذكر 
النفط  جمال  يف  و   ،2010 عام  يف  مالي  مشال  يف  والفوسفات 
"أمادو تومانيتوري"  السابق  املالي  الرئيس  فقد منحت حكومة 
أجنبية خمتلفة، ذلك إىل جانب  6 شركات  لـ  التنقيب  عقود 
 Chevron األمريكية  شيفرون  وهي  الوطنية،  الشركات 
وإيكسون Exxon وإيلف الفرنسية Elf تعاقبت على اكتشاف 
يف  النفطية  فاألطماع  السبعينيات،  منذ  النفطية  االحتياطات 
منطقة حوض تاودنيTaoudenni  املوجود مبوريتانيا واملتوغل 
شرًقا حنو إقليم مالي أثبت وجود احتياطات مهمة من النفط، 
حيث أن اجلزء الشمالي من احلوض حيظى باهتمام  من جانب 
 ،)ENI عدد من الشركات وعلى رأسها الشركة اإليطالية إيين
بالتعاون مع الشركة اجلزائرية سوناطراك اللتني تنقبان يف 

املنطقتني احملددتني من جانب احلكومة املالية )38(. 
ثانيا:تصاعد نفوذ األمريكي الصيين يف منطقة الساحل اإلفريقي

الساحل  منطقة  يف  التقليدية  إنرتاجعنفوذالدوالالستعمارية 
اإلفريقي بعد احلرب الباردة،أظهرتنافس بينالصينوالوالياتاملت

حدةعلىاملواقع اإلسرتاتيجية الغنية باملوارداملوجودةفيالقارة. إذ 
تعتمد الصني يف تعاملها مع دول الساحل اإلفريقي علىمفهوم 
ببناءشراكةاقتصاديةإسرتاجتية،أما  ذلك  و  "القوةالناعمة" 
جتاه  إسرتاتيجيتها  ربطت  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مقابل  املالية   املساعدات   بتقديم  اإلفريقي   الساحل  منطقة 
التزام الدول منطقة الساحل اإلفريقي مببادئ  الدميقراطية 

مبا عرف مبصطلح "املشروطية السياسية".
دول  مع  االقتصادية  عالقتها  بناء  و  األمريكية  املتحدة  أ-الواليات 

الساحل اإلفريقي

اجتهت اإلسرتاتيجية األمريكية يف بداية التسعينيات إىل إعادة 
الساحل  دول  مع  خاصة  اإلفريقية  الدول  مع  عالقتها  إحياء 
اإلفريقي نظر اللروابط اجليوسياسية واألمنية واالقتصادية  

بني  الفضاء ين.
إن تزايد االهتمام األمريكي مبنطقة غرب إفريقيا كون هذه 
منطقة  متتلك  إذ  الطبيعية،   للموارد  رئيسيا  مصدرا  األخرية 
االحتياطيات  من  برميل  مليار   60 حوالي  إفريقيا  غرب 
النفطية )39(، و تعترب نيجرييا من أهم احملطات األساسية اليت 

%من النفط. متول الواليات املتحدة األمريكية بنسبة 47 
الصحراء  جنوب  إفريقيا  يف  الطاقة   مصادر  تأمني  أجل  ومن 
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تبنت السياسة األمريكية عديد من آليات و ميكن ذكرها من 
خالل أربعة حماور أساسية:

القمة   احتضنت   : الطرفني  بني  التجاري  التبادل  دعم  أوال: 
اليت  القادم"  "االستثمار يف اجليل  افريقية  موضوع  أمريكية- 
والزراعة،  واألمن،  والتنمية،  االستثمار،  حول  القضايا  تناولت 
والكهرباء يف إفريقيا، وكذلك قضايا احلكم الرشيد، واحلريات. 
كما أكد  الرئيس األمريكي باراك أوباما يف مؤمتر صحفي 
جناح القمة يف حتقيق  توسيع نطاق التجارة واالستثمارات يف 

إفريقيا  و تعزيز التنمية يف إفريقيا)40(.
ثانيا:العمل علىتسوية النزاعات وإنهاء االضطرابا تالداخلية، 
خاصة يف مناطق النفطية، ولذا لعبت الواليات املتحدة دورا يف 
مو   2002 صراعامتزمنةمثألجنوالفيأبريل  لتسوية  التوصل 
تدعيم مفاوضات السالم يف السودان خالل 2003 م، كمالعبت 
الشركات األمريكية دورا يف احتواء االضطرابات الطائفية اليت 
نشبت يف الشمال النيجريي عام 2002م وذلك من أجل احلفاظ 

علىمصاحلها النفطية .
ثالثا: تنشيط االستثمارات األمريكية يف النفط اإلفريقي،  ويف 
مأنها   2002 يف  تكساكو  شيفرون  شركة  أعلنت  اإلطار  هذا 
اإلفريقي،  النفط  مفي   2007 عام  دوالر  مليار   20 ستستثمر 
حنو  إفريقيا  غرب  من  تستورد  املتحدة  الواليات  أصبحت 
األمريكي  الكوجنرس  مادفع  وهذا  يوميا،  برميل  مليون   1.5
حيوي  اهتمام  منطقة  غينيا  خليج  جبعل  تقرير  إىلإصدار 

للواليات املتحدةاألمريكية.
الشراكة االقتصادية، وهو ماجتسد من خالل  تدعيم   : رابعا 
عليه  التصديق  مت  الذي  إفريقيا  يف  والفرص  النمو  قانون 
عدة  علىفرض  يقوم  والذي  2001م،  عام  يف  الكوجنرس  من 
شروط تتعلق مبحاربة الفساد، مقابل إعطاء معاملة تفضيلية 
عن  فضال  املتحدة  إىلالواليات  اإلفريقية  الدول  لصادرات 

تنشيط دوراملنظمات الدولية غرياحلكومية )41( .
إىل  األمريكية   املتحدة  الواليات  عودة  أن  سبق  مما  ونالحظ 
كان  الباردة   احلرب  بعد  الكربى  والصحراء  الساحل  منطقة 
مرتبط بتقوية الروابط التجارية وزيادة االستثمار يف القطاع 
املتحدة  الواليات  غريت  الثالثة  األلفية  مطلع  ،مع  النفطي 
املنطقة  و إعالن عن اإلسرتاتيجية  األمريكية سياستها جتاه 
األمن  نطاق  ضمن  إفريقيا  دخول  )يعين  اجلديدة  األمنية 
منابع  على  وسيطرته  األمريكي  نفوذ  على  للحفاظ  العسكري 

النفطية  اإلفريقية(.
ثالثا –تواجد  الصينيفي منطقة الساحل اإلفريقي 

الباردة   احلرب  إبان  اإلفريقية  بالقارة  الصني  االهتمام   يعود 
األوروبي  االستعمار  لتصفية  التحرير   حلركات  دعمها  عند 
ومتسكها  1955م  عام  باندونج  مؤمتر  خالل  من  وظهرت 
للسيادة  املتبادل  االحرتام  منها:  نذكر  املبادئ  من  مبجموعة 
يف  التدخل  عدم  املتبادل،  االعتداء  عدم   ، اإلقليمية  والسالمة 

الشؤون الداخلية)42(.
استطاعتالصينخاللسنواتقليلةأنتصبحالشريكالذييليالوالي

التجارةبني  اتاملتحدةوفرنسافيالقارةاإلفريقية،حيثارتفعت 
% عام 2005  أي 39.7 بليون دوالربناء  الصني وإفريقيا حنو 36 
على اإلحصائيات الصينية الرمسية، باإلضافة إىلتوقيع عدد 
 2 التجارية بلغت قيمتها حوالي  الصفقات والعقود  كبري من 

بليون دوالر.
و لدعم العالقات االقتصادية والتجارية مع الدول اإلفريقية 

اختذت الصني عددا من اإلجراءات من بينها:
الدول  من  املستوردة  علىالسلع  اجلمركية  الرسوم  -إلغاء 

اإلفريقية األقل منوا.
-تشكيل منتدى التعاون الصيين – اإلفريقي بهدف العمل على 
الوحدة والتعاون  العوملة االقتصادي (مساندة  تلبية احتياجات 
ومصاحلها،  لقناعتها  وفقا  اإلفريقية  الدول  بني  والتحالف 
اخلارجي  التدخل  معارضة  يف  الدول  هذه  جهود  عن  والدفاع 
يف شئونها ونزاعاتها الداخلية، ودعم احملاوالت اإلفريقية حلل 

النزاعات بالدول اإلفريقية خالل الطرق السلمية)43(.
بكني  يف  الصيين  األفريقي  للتعاون  اخلامس  املنتدى  -مصادق 
عام 2012 على خطة عمل للفرتة ما بني 2013-2015، تقضي 
حبصول الدول األفريقية على قروض مالية ميسرة من الصني 
بـ20 مليارادوالر لتطوير البنى التحتية، الزراعية والصناعية، 

لتحقيق التنمية الذاتية والتنمية املستدامة.
 2000 عددها  بلغ  الذي  الصينية  الشركات  استثمار  -زيادة 
شركة  يف جمال الزراعة والتعدين والبناء والتعمري، وقطاعي 
والتصنيع،  املوارد،  منتجات  ومعاجلة  واالستثمار،  التجارة 
والدعم اللوجسيت التجاري؛ هذا باإلضافة إىل العمال واخلرباء 

الصينيني)44(.
إن إدراك الصني ألهمية القارة األفريقية ينبع من منطلقات 
مهمة  نفطية  احتياطيات  لوجود  نظرا  حبتة  اقتصادية 
والغرب  األمريكية  املتحدة  الواليات  ومزامحة  إفريقيا،  يف 
الرغبة  استغلت  إن  بعد  اإلفريقية،  الساحة  يف  املتواجدين 
السياسية  الشروط  ترسانة  من  للتخلص  اإلفريقية 
واالقتصادية اليت فرضتها أوربا والواليات املتحدة يف تعامالتها 
استغالل  جماالت  يف  واضحا  الصيين  النفوذ  بات  حيث  معها، 

النفط يف منطقة الساحل اإلفريقي و يف القارةالسمراء.
املبحث الثالث: قواعد العسكرية الفرنسية يف منطقة الساحل 
يف  األمين  االستقرار  وحتقيق  مصاحلها  محاية  بني  اإلفريقي: 

املنطقة

إن التعاون العسكري واألمين الفرنسي مع معظم دول املنطقة 
قوات  وجود  عن  النيجر(، ناهيك  موريتانيا،  مالي،  )تشاد، 
عسكرية فرنسية يف كل من ساحل العاج، تشاد، بوركينافاسو  
املنطقة  بشؤون  التارخيية  اخلربة  إىل  باإلضافة  والسنغال 
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بشبه  املنطقة  وارتباط  والثقافية  االستعمارية  العوامل  حبكم 
مربع النفوذ الفرنسي التقليدي يف منطقة إفريقيا الغربية. 

ألزمات  انفجارا  قبل  املنطقة  جتاه  الفرنسي  األمين  فاملنظور 
العسكرية  القدرات  دعم  على  يقوم  فيها،كان  األمنية 
الفرنسية  القوات  تورط  دون  املنطقة  دول  جليوش  والقتالية 
مباشرة،وبفعل إدراك باريس هلشاشة وضعف البين املؤسساتية 
وضع  يف  الفرنسية  احلكومة  اخنرطت  الدول  هذه  داخل 
احتواء  إىل  تهدف  واالسرتاتيجيات  الربامج  من  جمموعة 

وحماربة اإلرهاب)45(.
اإلفريقي  الساحل  منطقة  يف  الفرنسية  العسكرية  القوات  أوال: 

)1990-1960(

إفريقيا جنوب الصحراء  الفرنسية جتاه  السياسية  عند قراءة 
أغلبية  أن  جند   ، التقليدي  االستعمار  إنهاء  منذ  الكربى 
أن   يرون  اإلفريقية  السياسة  الشؤون  يف  املختصني  الباحثني 
القوى االستعمارية السابقة  املتمثلة يف )بريطانيا والربتغال( 
انسحبت من القارة األفريقية بعد إنهاء االستعمار، خالفا عن 
املستقلة  البلدان  يف  واستمرارها  وجودها  أكدت  اليت  باريس 
حديثا يف غرب ووسط أفريقيا بواسطة الروابط اللغوية. ومل 
العالقات  تعزيز  على  الفرنسية  األفريقية  السياسة  تقتصر  
االقتصادية والثقافية وإمنا اشتملت على عنصر هام متمثل يف 

اجلانب العسكري، الذي يقوم على ثالث ركائز:
-قواعد عسكرية دائمة.

- التعاون العسكري.
النخب  على  احلفاظ  منها  الغاية  العسكرية  التدخالت   -
أو  االجتماعي  احلراك  حدوث  حالة  يف  الصديقة  السياسية 

انفجار النزاعات االثنية .
وقد مت تفسري هذه السياسة الفرنسية بأنها حماولة احلفاظ 
على نفوذها يف املنطقة، وأن باريس ال تسعى فقط الحتواء نفوذ 
تأثري  من  احلد  وإمنا  األفريقية  القارة  يف  السوفياتي  االحتاد 
اإلفريقية  الدول  سياسات  على  املتحدة  والواليات  بريطانيا  

خاصة غرب إفريقيا )46(. 
السابقة  اإلفريقية  مستعمراتها  يف  قياديا  دورا  فرنسا  لعبت 
إنهاءعملية  الفرنكوفونية(بعد  الدول  السابقة)  اإلفريقية 
اتفاقية  عشرين  حنو  الفرنسية  السلطات  وتوقيع  االستعمار، 

مع الدول اإلفريقية و اليت تتضمن:
تغطي  اليت   )AMT( التقنية  العسكرية  املساعدة  -اتفاقيات 
تعليم وتدريب القوى الوطنية لبلدان األفريقية وقعت فرنسا 

هذه االتفاقية مع 23 دولة افريقية.
- االتفاقات الدفاعية :اليت استغلتها فرنسا لتعزيز تواجدها يف 
املنطقة حبجة التدخل إلعادة استقرار األمين لدول اليت تشهد 
مع  االتفاقية  هذه  توقيع  من  فرنسا  ومتكنت   ، متردي   حراك 
8 دول إفريقيا ، ويف  أواخر 1970  ثم تغري اسم هذه االتفاقية 

ليطلق عليها يف ماي 2009 باسم "اتفاقيات شراكة الدفاع" )47(.
تتدخل  أن  ميكن  فرنسا  أن  االتفاقية  هذه  يف  ذكر  كما 
تدخلت  لذلك  وفقا  اإلفريقية.  الدول  طلب  على  بناء  عسكريا 
12 مرة يف بعض البلدان األفريقية بني عامي  فرنسا عسكريا 
وعالوة  األفريقية.  الدول  من  طلب  على  بناء   1963 و   1960
على ذلك فإن  اتفاقيات الدفاع تلزم اجلانبني  التقيد بشروط 
املواد  األفريقية  بتصدير  للدول  السماح  املثال مت  فعلى سبيل 
اخلام فقط  لفرنسا ، كما استغلت فرنسا  هذه اتفاقية  بإدارة 
األزمات اإلثنية مبا يضمن استمرار نفوذها ومحاية مصاحلها 
اإلفريقي  الساحل  ومنطقة  عامة  إفريقيا  يف  االقتصادية 
خاصة، حيث ساهمت فرنسا يف تعقيد األزمة النيجرية  واليت 
بدعم  وذلك   1970 إىل   1967 من  بدءا  بيافرا  حرب  ب  عرفت 

أطراف النزاع  باألسلحة )48(.
منطقة  يف  اجلديدة  الفرنسية  األمنية  السياسة  ومتيزت 
ختفيض  مت  إذ   ( العسكري  االرتباط  بفك  اإلفريقي  الساحل 
املمتدة  الفرتة  خالل  جندي   5600 إىل   8000 من  اجلنود  عدد 
من 1997 إىل 2002(. و ترتكيز هذه القوات يف  مخسة مواقع 
ختلي  أن  وجنامينا(،  ليربفيل  جيبوتي،  وداكار،  )أبيدجان 
ما  هو  إفريقي  فرانك  منطقة  يف  العسكري  دورها  عن  فرنسا 
مجهورية  يف  وبوار  )بانغي  قاعدتني  إغالق  عملية   أكدته 
إىل  فرنسا  من  عسكرية  تدريبات  نقل  و  الوسطى(  أفريقيا 
أربعة مراكز تدريبية إقليمية يف إفريقيا )تييس يف السنغال، 

كوليكورو يف مالي، وبواكيه يف كوت ديفوار()49(.
ثانيا : عودة فرنسا عسكريا يف منطقة الساحل اإلفريقي يف 

عهد نيكوال ساركوزي وفرانسو هوالند 

بني  ساركوزي   الرئيس   فيعهد  الفرنسية  السياسة  متيزت 
االستمرار يف اتباع سياسة " فرنسا افريقية " لتدخل يف شؤون 
مع  منطقة  يف  مصاحلها   محاية  اجل  من  األفريقية   الدول 
والشفافية  جهة  من  التنمية  مسار  بني  بالتالزم  االهتمام 

والدميقراطية واحلكم الرشيد من جهة أخرى.
 2008 من  بدءا  إفريقيا  جتاه  اجلديدة  الفرنسية  السياسة  أن 
فرنسا  بني  الدفاع  اتفاقية   حول  التفاوض   إعادة  يف  متثلت 
وشركائها األفارقة  ، حيث أعلن الرئيس الفرنسي ساركوزي 
حيث  السابقة،  مستعمراتها  مع  الدفاع  اتفاقية  جتديد  على 
شروط  تتضمن  اليت  سابقتها  عن  شفافية  أكثر  اعتربها 
سرية  تسمح للجيش الفرنسي بتدخل يف منطقة عند حدوث  
االضطرابات الداخلية أو نزاعات االثنية أو صراع على السلطة، 
فإن جتديد اتفاقية يعطي فرنسا مسؤوليات خاصة يف مسائل 

املساعدة العسكرية )50( . 
ومنطقة  عامة  إفريقيا  يف  العسكري  تدخلها  فرنسا  واصلت 
الساحل اإلفريقي خاصة حتت مظلة االحتاد األوروبي ، حيث 
للتدخل  بالده  استعداد  عن   ساركوزي  نكوال  الرئيس  صرح 
يرتأسها  اليت  للحكومة  دعما  تشاد  تشهدها  اليت  األزمة  يف 
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ذلك،  إذا دعت احلاجة إىل  املتمردين  ادريس دييبيّ يف مواجهة 
ومتكنت القوات العسكرية الفرنسية من قصف مواقع حركة  

املتمردين.
إن التدخل الفرنسي يف تشاد طرح جدل يف أوساط شركائها 
أن فرنسا تستغل االحتاد  اليت ترى  أملانيا،  األوروبيني وخاصة 
لنظام  بدعمها  منطقة  يف  مصاحلها  حلماية  األوروبي 

الديكتاتوري التشادي )51(.
 2012 عام  احلكم  مقاليد  هوالند  فرانسوا  رئيس  تولي  ومع 
قررت فرنسا إعادة توزيع قواتها العسكرية يف منطقة الساحل 
الدولة  كيان  يهدد  الذي  التمرد  حراك  الحتواء  اإلفريقي، 
اجلهادية   اجلماعات  ومواجهة   اإلرهابية  املنظمات  وتفكيك 
عودة  بعد  مالي  إىل  العدوة  انتقلت  اللييب  النظام  انهيار  بعد 

األزمة  لتعقيد  ونظرا   ، مالي  مشال  اىل  املسلحني  املتمردين  
يف مالي وعدم قدرة احلكومة املركزية السيطرة على كافة  
أقاليمها خاصة الشمالية، جلأت احلكومة املالية لطلب املساعدة 
من القوى اإلقليمية والدولية خاصة فرنسا اليت تعترب شريك 

اسرتاتيجي لدولة مالي. 
 2012 ديسمرب   20 يف  الدولي  األمن  جملس  قرار  صدور  مع 
اجلماعات  ملواجهة  مالي  يف  العسكري  التدخل  على  باملوافقة 
املسلحة فى الشمال سارعت فرنسا بإرسال قواتها العسكرية يف 
اإلكواس  قوات  سارعت  بينما   ، جندي   1700 حوالي  منطقة  
التابعة للمجموعة االقتصادية لغرب إفريقيا إىل اإلعالن عن 
حالة الطوارئ النتداب قوة إفريقية وفق القرار األممي 1012 

واللحاق بالقوة الفرنسية)52(.

على  الشرعية  إلضفاء  فرنسا  بادرت  األمر  تدارك  أجل  ومن 
العملية العسكرية يف مالي من خالل ثالث خطوات:

أوال:  تدخلت فرنسا عسكريا يف مالي بناء على طلب احلكومة 
املالية 

ثانيا:تعاونت فرنسا مع اجملتمع الدولي حلل األزمة يف مالي ، 
فإصدار جملس األمن قرار رقم 2085 يف 20 ديسمرب 2012 
العسكري  التدخل  على  الشرعية  إضفاء  يف  حامسا  دورا  لعبت 

الفرنسي يف مالي.
ثالثا:التعاون املشرتك بني القوات العسكرية الفرنسية و قوات 

دول اجملموعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا )إيكواس( )53(. 
إىل  يهدف  مالي  يف  التدخل  أن  الفرنسي  الوزراء  رئيس  صرح 

حتقيق ثالثة أهداف:
-وقف تقدم اجلماعات اإلرهابية اجتاه اجلنوب، 

وحدتها  واستعادة  مالي  دولة  أراضي  سالمة  على  -احلفاظ 
الرتابية وحتقيق االستقرار األمين .

مبوجب  هلا  املرخص  اإلفريقية  التدخل  قوة  لنشر  -التحضري 
قرار جملس األمن

الساحل  منطقة  يف  الفرنسية  للقوات  السريع  التحرك  إن    
يف  الفرنسية  احليوية  املصاحل  محاية  منه  اهلدف  اإلفريقي 
هذا اإلقليم فاملصانع الفرنسية تعتمد على خمزون اليورانيوم 
الذي حتتويه األراضي النيجر حيث تعد أكرب منتج هلذا املورد 
استخراج  عمليات  تدير  الفرنسية  )أريفا(  فشركة  العامل،  يف 
استخراج  الفرنسية  الشركات  حتتكر  حيث  اليورانيوم 
اليورانيوم من مناجم النيجر منذ أكثر من أربعني عاما، يضاف 

إىل هذا تطلع فرنسا الستثمار املوقع االسرتاتيجي لدول غرب 
أفريقيا واألسواق اليت يضمها اإلقليم، لذلك ختشى فرنسا أن 
تستخدم اجلماعات املتشدد يف مشال مالي هذا اإلقليم يف نشر 

الفوضى يف الدول اجملاورة )54(.  
حتقيق  يف  مالي  يف  الفرنسية  العسكرية  احلملة  فشل  وبعد 
مشال  يف  اإلرهاب  على  القضاء  يف  أساسا  واملتمثلة  أهدافها 
مالي، وحل األزمة السياسية واألمنية بني احلكومة املركزية 
صرح  األزواد)55(وعليه  لتحرير  الوطنية  احلركة  و  باماكو 
وزير الدفاع الفرنسي جان-ايف لو دريان أن الوحدات العسكرية 
الفرنسية، ستبدأ االنسحاب من مالي يف أفريل  2013 أن القوات 

اإلفريقية هي اليت ستحل حمل اجلنود الفرنسيني يف مالي.  
الفرنسية يف عهد هوالند بني  اخلارجية  السياسة  تناقض  إن 
أفقدها  اهلشة   واملمارسة  الفرنسيني  املسؤولني  تصرحات 

مصداقيتها على السياسة العاملية)56(.
أفريقيا  يف  الفرنسية  العسكرية  التدخالت  أن  القول  ميكن  و 
لعبت دورا هاما يف محاية مصاحلها االقتصادية والسياسية يف 
القارة ، فالتدخل العسكري الفرنسي مستمر يف منطقة الساحل 
اإلفريقي  اضر باستقرارها السياسي واالجتماعي واالقتصادي  
الدميقراطية   التنمية  عملية  عرقل  و  اخلصوص  وجه  على 
التدخالت  أهداف  أهم  وكانت  الدكتاتورية  األنظمة  وعزز 
العسكرية الفرنسية يف منطقة الساحل اإلفريقي على النحو 

التالي:
1-احلفاظ على مصاحلها االقتصادية.

2-محاية مواطنيها من التهديدات اإلرهابية .

3-محاية األنظمة السياسية اليت ترعى مصاحلها االقتصادية

جدول : تطور الوجود العسكري الفرنسي يف أفريقيا، 1960 -2014

Valentin Germain, 50 ans d’OPEX en Afrique(1964 - 2014). Septembre 2015,p.19

2014 2013 2010 1997 1990 1980 1970 1960  السنوات
6596 9350 8515 8405 10000 15000 20000 30000 اجليش الفرنسي يف إفريقيا
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السياسة األمنية الفرنسية جتاه منطقة الساحل اإلفريقي: بني القطيعة واالستمرارية

والسياسية و اإلسرتاتيجية خاصة مع باريس.
4- توسيع دائرة نفوذها يف املنطقة الناطقة باللغة الفرنسية.

5-حماربة املتمردين الذين يهددون األنظمة العميلة.

العسكريةيف  التدخالت  خالل  من  القيادي  دورها  6-زيادة 
السياسة الدولية )57(. 

العمق  اإلفريقي  الساحل  منطقة  تعترب  تقدم  ما  خالل  من 
من  قريبة  تظل  أن  فرنسا  وحتاول  لفرنسا،  االسرتاتيجي 
خمتلف  يف  التعاون  لتعزيز  جديدة  آليات  باستخدام  منطقة 
امليادين السياسية واالقتصادية والعسكرية وحتقيق االستقرار 

يف منطقة الساحل اإلفريقي.
خامتة 

تعترب فرنسا إحدى الدول األوروبية اليت استطاعت أن حتافظ 
نتيجة   ، السابقة  اإلفريقية  مستعمراتها  مع  عالقاتها  على 
لسياسة تعاونية حمكمة اليت طبقتها يف بعض الدول اإلفريقية 
ونتيجة  والثقافية،  واالقتصادية  العسكرية  اجملاالت  يف 
وسيادة  الباردة  احلرب  انتهاء  بعد  خاصة  الدولية،  للمتغريات 
النظام العاملي اجلديد و سيطرة الواليات املتحدة األمريكية على 
التغريات  إفريقيا ملواكبة  العامل،  غريت فرنسا سياستها جتاه 

الدولية ،  ومواجهة نفوذ األمريكي يف القارة  .
جديدة  وأساليب  آليات  بوضع  الفرنسية  احلكومة  تقوم  كما 
اإلفريقية  الدول  مع  التعاون  لتعزيز  هادفة  سياسات  وتبين 
الدول اهلشة للخروج من  القطاعات ملساعدة هذه  يف خمتلف 

دوامة األزمات وحتقيق االستقرار األمين للمنطقة. 
و نستنتج أن مستقبل العالقات الفرنسية – اإلفريقية مرتبط 
مبشاريع التنموية باعتبارها احلل الوحيد خللق بيئة آمنة يف 
منطقة ، وهذا ما مت تأكيده يف قمة اإلفريقيةـ  الفرنسية اليت 
انعقدت يف  جانفي 2017  بالعاصمة باماكو )مالي( أن العالقة 
والسلم  الشراكة  على  مبنية  تكون  اإلفريقية  الفرنسية 
والنمو وتقوم فرنسا من خالهلا بتقييم عالقتها االقتصادية مع 
مستعمراتها السابقة، وحماولة الدفاع عن مقارباتها اخلاصة 
برسم مستقبل عالقاتها مع خمتلف البلدان اإلفريقية مبا فيها 

تلك الناطقة باإلجنليزية.
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