
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نت  منها جعلت المعمورة، أرجاء في األطراف مترامية عظيمة إمبراطورية تكوين من الفرنسية الدولة   تمكَّ

 أراضيها، عن الشمس تغيب   ال إنها قيل: التي البريطانية اإلمبراطورية بعد واالتساع   القوة   حيث من الثانية  

ستعمراتها زيادة إلى وتسعى دائًما، تنافسها فكانت  كلَّ  مطامحها تحقيق أجل من باذلةً  وإفريقيا، آسيا في م 

ية إمكاناتها ستعمراتها في النفيس وإرثها االستعمارية، أمجادها على الحفاظ نحو ساعيةً  والعسكرية، المادِّ  م 

 القديمة.

 العام والرأي بارخان أزمة

 الساحل في الحاضرة ،العسكرية «بارخان» عملية بإنهاء باريس تطالب ورسمية شعبية أصوات   فرنسا في تعلو

ية الكبيرة الخسائر بسبب ديارهم؛ إلى الفرنسيين الجنود وإعادة سنوات، سبع على يزيد ما منذ اإلفريقي  المادِّ

دها، التي والبشرية  . الساحل منطقة في اإلرهابية الجماعات مع صراعاتها سلسلة في تتكبَّ

ودي إفريقيا، وغربي الساحل قليمإ في اإلرهابية التهديدات   فيه تزداد الذي الوقت وفي  من بالمزيد وت 

حة، اإلرهابية الجماعات تتناسل   إذ السواء؛ على العسكرية والقوات المدنيين صفوف في الضحايا  وتزداد المسلَّ

 على قادرةً  تكون   أن دون من الداخلي، العام الرأي أمام أزمة في نفسها فرنسا تجد   الخارجي، التدخل بفعل

حة، الجماعات دابر بقطع م،2013 عام اإلفريقية للدول اوعده تنفيذ رت حين المسلَّ  عسكرية قوة إنشاء قرَّ

ية ر ثم ،«سيرفال» اسم تحت محلِّ يِّ ها غ   في الخمسة البلدان بمشاركة ،«بارخان» ليصير التالي العام في اسم 

ًضا األكثر المنطقة  .وموريتانيا ومالي، فاسو، وبوركينا ،والنيجر تشاد، وهي: اإلرهابية، الجماعات لهجوم تعرُّ

 فيه: قالت تقريًرا م،2021 أبريل لشهر الجديد عددها في الفرنسية، «ديبلوماتيك لوموند» صحيفة ونشرت

نفق فرنسا إن» ا، يورو مليار على يزيد ما ت  قة الحاجات على سنويًّ ق سواء   الساحل، في بارخان بعملية المتعلِّ  تعلَّ

اء. وعاملين تقنيين، وخبراء   جنود   من البشرية؛ الجوانب أو ِخْدمية،ال بالجوانب األمر  األوروبية البلدان وإن وأطبَّ

 العمليات ببعض القيام ترفض   المتحدة، األمم رعاية تحت رمزية بقوات العملية في المشاركة   األخرى

ي دق التي البشرية الخسائر من خوًفا اإلرهابية؛ الجماعات مالحقة في العسكرية  سياسية، أزمة إلى تؤدِّ

اتها مشاركة ترفض   تزال ال التي بريطانيا مثل الداخلي، العامِّ  للرأي وتأليب  مما العسكرية، العمليات في ِمروحيَّ

ها فرنسا يجعل لةً  الواجهة، في وحد   اإلرهابيين فلول مطاردة عمليات تخصُّ  التي االستحقاقات كلَّ  متحمِّ

حي  .«نالمسلَّ

 المغرب الرباط، في والمعرفة بحوثلل المستقبل مركز مدير وكاتب، باحث

 الكنبوري إدريس د.

 الساحل إقليم في فرنسا

 والبقاء االنسحاب بين



 

 

ى وقد دي نسبة تراجع إلى لكذ أدَّ ل مؤيِّ  تراجعت إذ الفرنسي؛ العام الرأي لدى الساحل، في العسكري التدخُّ

 كان الذي ماكرون إيمانويل الفرنسي الرئيس   وبات أسابيع، قبل 49% إلى م2013 عام في 73% من النسبة  

ي د الفرنسيين يمنِّ ة في أكبر واقتصادي أمني بتمدُّ  ريتشارد األمريكي الرئيس مصير   يواجه اإلفريقية، القارَّ

 لتعزيز فيتنام؛ إلى الجنود من مزيًدا  أرسل حين الماضي، القرن من الثاني النصف في فيتنام حرب في نيكسون

د الذي ماكرون فعله ما وهذا األمريكي، العسكري الوجود  عدد برفع الساحل؛ في بالده قوات بتعزيز تعهَّ

 .جندي 5900 إلى  5300 من الجنود

 الساحل في الفرنسية القوات

د لم ا يع  درك فرنسا أن سرًّ ا ذلك لها حصل وقد الساحل، بلدان في المبادرة ِزمام ِفقدانها اليوم ت   عقب عمليًّ

 باالنقالب فوجئت باريس أن ذلك م،2020 عام أغسطس شهر في «كيتا بكر أبو إبراهيم» حكم على االنقالب

م من نوًعا يحمل كان الذي طيح الذي الرئيس ألن الفرنسي؛ الوجود نم التبرُّ  باريس، على محسوًبا كان به أ 

رنامجه وكان م.2013 عام مالي في «سيرفال» قوة إنشاء   انتخابه وافق وقد  أمرين على مقصوًرا االنتخابي ب 

ق ولم األمن. وإعادة العنف، اجتثاث   هما: ل كان ما بخالف منهما، أي   يتحقَّ  ريختا في الماضي في يحص 

 . اإلفريقية االنقالبات

فًقا لين لخبراء   وو   بعض أن على يدلُّ  فرنسا مع التنسيق دون من االنقالب ذلك حصول   فإن فرنسيين، ومحلِّ

د على قادرةً  باتت اإلفريقية الدول  إحداث إلى دفًعا باريس الوقائع   هذه ودفعت الفرنسية. الوصاية على التمرُّ

جلى التعديالت من نوع ل من فبداًل  األولى، سياستها لىع الخ   عدد زيادة قرار من وبداًل  التراجع! كان التوغُّ

 الساحل من الفرنسي االنسحاب إلى مياًل  أكثر   الفرنسي العام الرأي بات إذ منه؛ الحدُّ  كان «بارخان» قوة جنود

 شيًئا المنطقة في سيةالفرن العسكرية القوات تقليص أمام الباب يفتح   أن إلى ماكرون دفع مما اإلفريقي،

ة عقب فشيًئا،  مواجهة مسؤولية   ملقًيا م،2021 الماضي يناير شهر من الثالث األسبوع في «بريست» قمَّ

حة الجماعات  .الخمسة اإلفريقية البلدان كاهل على المسلَّ

 الساحل في اإلرهابي الحضور

ر   يتراجع لم  البلدان لبعض الرمزي والحضور نسية،الفر القوات حضور من أعوام سبعة بعد اإلرهابيين خط 

فًقا اتساًعا. ازداد بل وهولندا؛ وبلجيكا بريطانيا مثل: األخرى، األوروبية  التقارير في الواردة األرقام آلخر وو 

نذر نسبة وهي م،2019 بعام مقارنةً  م2020 عام 60% بنسبة ازدادت اإلرهابية   العملياِت  فإن الفرنسية،  ت 

ر. رات فتخلَّ  كما بالخط  فضي مما المدنيين، من منهم 56% من أكثر القتلى، من اآلالف عش   مشكالت إلى ي 

ر من كبير قدر على جانبية ان هجرات مثل المنطقة، بلدان على الخط  ين السكَّ  كانت سواء   اإلرهاب، من الفارِّ

 . خارجية أو داخليةً  الهجرة

م ولم ، حين بين لعمليات ضالتعرُّ  من المتحدة لألمم التابعة القوات   تسل   العسكرية، قواتها تستهدف وآخر 

دين نفوس في اليأس زرع محاولةً   المتحدة، األمم بصدق الثقة وهزِّ  المنطقة، بلدان من ينحدرون الذين المجنَّ

ها؛ أداء على قدرتها في والتشكيك عات أصحاب من 160 قرابة   لقي إذ مهامِّ رق القبَّ  يد على مصرعهم الزُّ

حة، اإلرهابية الجماعات  النزاع مناطق في صعوبةً  المتحدة األمم مهامِّ  أكثر   الملفَّ  هذا يجعل مما المسلَّ



 

 

 أن تستطيع ال رمزية، قوات   سوى ليست مالي في األممية   القواِت  إن» أوروبيون: مراقبون يقول إذ العام؛

طفئ   أن وال سالًما، تصنع   ح لم ألنها حرًبا؛ ت   .«تسنوا خمس مرور بعد البالد، في السالم فرض في تنج 

 الفرنسي التراجع آثار

ضت  في العسكرية سياساتها مراجعة في الجادِّ  التفكير إلى دفعها ورسمي شعبي ضغط إلى فرنسا تعرَّ

 أسابيع، قبل الفرنسي البرلمان   شهده الذي الصاخب النقاش   ويقوم فشيًئا. شيًئا قواتها وسحب المنطقة،

ي بجان من المعارضة بين  الفرنسي العسكري الحضور موضوع بشأن آخر، جانب من والدفاع الخارجية ووزير 

 الفرنسيين المسؤولين تصريحات بسماع المعارضة   تكتفي وال ذلك. على دلياًل  وآفاقه، الساحل منطقة في

طالب بل الساحل؛ في العسكري لالنتشار وشاملة جذرية مراجعة إجراء بإمكان  لسحب دمحدَّ  زمني ببرنامج ت 

ه ستكون بالذات، الظروف هذه في الساحل من االنسحاب مشهد ولكنَّ   هناك. من الفرنسية القوات  نتائج 

ر إذ المنطقة؛ بلدان على أو فرنسا على سواء   وخيمة، وربما سلبية فسَّ  الجماعات هذه أمام هزيمة بأنه سي 

دُّ  واإلرهابية، المتطرفة ع  ي مما لها، انتصاًرا وسي   شعوب أمام رصيدها في االنسحاب ذلك توظيف لىإ يؤدِّ

 .الجماعات هذه عنه تبحث   ما وهو المنطقة،

ق ما أما دًعا يترك سوف الفرنسي االنسحاب فإن المنطقة، ببلدان يتعلَّ  الساحل، في األمني الجدار في كبيًرا ص 

 تبحث وقت   في المعركة، في الرئيس بالجهد ستنفرد التي اإلرهابية الجماعات أمام عاريةً  حكوماتها ويجعل

يات لمواجهة الِخيارات أحسن عن البلدان   تلك فيه  استعداًدا صفوفها؛ تقوية جاهدةً  وتحاول اإلرهابية، التحدِّ

 .«نبارخا» عملية في المشاركين الفرنسيين الجنود رحيل بعد لما

ر وقد  االنسحاب موضوع في النقاشات عقابأ في الفرنسي، البرلمان في الدفاع لجنة عن حديًثا صدر تقرير   عبَّ

عطي   ثمارها، تؤتي   أن إلى «بارخان» عملية على اإلبقاء ِخيار   تأييده عن عدمه، من ضعت التي نتائجها وت   من و 

ل أن على قادرةً  المنطقة بلدان وتصبح   سنوات، سبع قبل أجلها لفة   تتحمَّ  .اإلرهابيين مواجهة ك 

فًقا  القضاء حتى اإلرهابيين لمواجهة هنالك حاضرة   هي بل ؛«الساحل في تغرق ال» فرنسا فإن التقرير لهذا وو 

 . «نلبارخا بديل حل   يوجد ال» أنه كما عليهم،

ر إليها المشار العملية إن  خطة وضع على اتفقوا الذين واألفارقة الغربيين الشركاء بفضل مستقباًل؛ ستتطوَّ

، على «بارخان» عملية محلَّ  تحلُّ  إقليمية أمنية  أيًضا. األوروبي االتحاد مخاوف هي المخاوف   وهذه مراحل 

ن األوروبيين من أن ذلك ا، يكون أن قبل أوروبي تحد   أنه على الساحل منطقة في يجري ما إلى ينظر م   إفريقيًّ

ا كًّ  . المتوسط األبيض البحر منطقة في ذاتها األوروبية العسكرية للقوة وِمح 

 ساحلال في األوروبي الحضور

ن ها أوروبية، بلدان لتسعة تابعة رمزية قوات من األوروبي الجانب عن الجديدة العسكرية القوات   تتكوَّ  أبرز 

ا، وسبعين بمئة وتشيكيا جندي، مئة بخمس فيها تشارك التي فرنسا ا. بأربعين وإستونيا جنديًّ تها جنديًّ  ومهمَّ

حة، اإلرهابية الجماعات مواجهة   ية القوات وتعزيز الساحل، منطقة في رهابييناإل ومالحقة المسلَّ  المحلِّ

 . المنطقة في الخمسة للبلدان



 

 

يد   فًقا كاف   غير   القوات هذه عدد أن ب   بإرسال المطالبة إلى ماكرون الفرنسي الرئيس دفع مما لمراقبين، و 

ي  مشاركتها تعزيز عن تستنكف   تزال ال التي ألمانيا إلى إشارة   وهي المقيمة، القوات لمساندة آخرين جندي ألف 

طات في العملية  . والتنفيذ التمويل عمليات وفي الساحل، إقليم في األوروبية العسكرية والمشاريع المخطَّ

 افتراضي اجتماع في كان الذي لالتفاق نتيجةً  المشتركة األوروبية العسكرية القوة هذه تكوين   جاء وقد

 وإستونيا والدانمارك وبلجيكا ألمانيا بمشاركة فرنسا، في م0202 عام من مارس شهر في اإلنترنت، بواسطة

 إرسال على اتفقوا وقد والنيجر، ومالي وبريطانيا والسويد التشيك وجمهورية والبرتغال وهولندا والنرويج

 .المنطقة إلى مشتركة أوروبية عسكرية قوة

ت  لسياستها انتصاًرا اإلرهاب لمحاربة تركةمش عسكرية قوة تكوين على االجتماع ذاك في االتفاق   باريس وعدَّ

زمة   لكنَّ  اإلفريقية، ق ال قد تلك اآلمال ح  فًقا تتحقَّ  األوروبية الدول بعض ألن ماكرون؛ حكومة   إليه تسعى لما و 

د  في فقط، قليلة بقوات رمزيةً  مشاركتها تكون   أن وتريد المطلوب، النحو على العسكرية المشاركة في تتردَّ

ق السويد مثل أخرى بلدان   هناك حين  .القرار لصالح برلمانها تصويت على مشاركتها تعلِّ

 اإلفريقية الدول موقف

م ما  الضحية   هي التي اإلفريقية، الدول عن ماذا لكن األوروبي، االتحاد ودول الفرنسية الدولة موقف   كان تقدَّ

 إفريقيا؟ وغربي الساحل في لإلرهاب األولى

ب  واإلرهابيين، اإلرهاب لمواجهة جماعية شراكة عقد في التفكير   اإلفريقية الدول من الواقع   هذا يتطلَّ

حة الجماعات مواجهة في البلدان هذه جهود وتنسيق عت حال في خطرها يزداد قد التي المسلَّ ر   فرنسا ش 

يًدا قواتها سحب في و  يًدا ر  و   . عددها بتقليص قامت األقلِّ  على أو المقبلة، الشهور في ر 

دة عسكرية قوة إنشاء في التفكير ضرورة   كانت هنا من  االقتراح   وهو اإلفريقية، البلدان بين مشتركة موحَّ

مت أن سبق الذي  سيكون التي المشتركة، العسكرية القوة هذه دون من ألنه وِمصر؛ المغرب دولتا به تقدَّ

ها من  المنظمة الجريمة جماعات ومطاردة   بصرامة، الحدود ومراقبة   اإلرهابيين، فلول مالحقة   مهامِّ

بين دة العسكرية القوة هذه دون من اإلرهابية، للتنظيمات وعوًنا سنًدا الواقع في باتوا الذين والمهرِّ  الموحَّ

يات تزداد   سوف  القريب. المستقبل في اإلفريقية الدول عواصم أمام التحدِّ


