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 مقدمة

، اجتمع مجموعة من الدبلوماسببنين الفرنسببنين يسببمون 2007فبراير/شبببا    23في  

أنفسببببهم مجموعة مارس ةنسبببببة لمقها اجتمبوا في( بباشيوا، ونيببببروا  قريرا في 

صببحيفة اللوموند الفرنسببية يتحدثون في( عن فقدان فرنسببا أل ميتها الجيوإسببتراتيجية 

ع من أيدينا، والبحر المتوسبببت يتجنبنا، ويخلصبببون إلا أن ةأواوبا عاج ة، وإفريقيا   بببي

. يكاد  ذه المقطع يختصبر الظرو  والسبياقات 1والصبين  رونبنا، وواشبنطن اتجا لناا

 . 2007الجيواستراتيجية التي شبر بها صانع القرار الفرنسي في البام 

 

 ذا الونبببع لم يت ير كايرا، با كانأل األثداص  صبببدق  ذا الوصبببا الذس يباني من( 

 النظام الدولي وكذلك النظام اإلقليمي في شمال إفريقيا وعالقة فرنسا بإفريقيا.

 

في كبا  بذا األمواا المتالةمبة، كبان الرايع البربي وكبانبأل الاورة الليكيبة، وكبانبأل 

المببادرة والجرأة الفرنسببببيبة ببالتبدخبا البسببببكرس في ليكيبا ودعم المجلو الوةني 

ن بببد الاورة ا ، نقطبة فبارقبة 2011فبراير/شببببببا    17لليكيبة في االنتقبالي، البذس  كو 

في السببياسببة الخارجية الفرنسببية وثاول الرريو سبباركووس أن يقود منطقة اليبب ق 

األوسبت وشبمال إفريقيا، لكن سبياسبات( لم  خرا عن السبياسبة المبهودة لفرنسبا، ثين 

م ثاولأل أن  ذ ب باألومة لمنتها ا، مع الحفاظ علا مسبببافة ةمنة لمصبببالحها، ودع 

كببا مببا يحقك  لببك المصبببببالر، دون النظر للقيم األخالقيببة والببديمقراةيببة وثقوق 

 .2اإلنسان

 

بببد ببدايبة األومبة الليكيبة وحهور ثبالبة االنقسببببام التي ببدأ با جنرال متقباعبد قبدم من 

الواليبات المتحبدة األميركيبة مع ببدايبة الاورة الليكيبة ةخليفبة ثفترا، حهر جليبا البدعم 

لجنرال من السببلطات الفرنسببية، وأاير السببلال ثول أسبببا   ذا الذس ثظي ب(  ذا ا

 
1Colonial Culture, Migration and Racism, Indiana -Dominic Thomas, Africa and France: Post 

University,2013, pp 150 
2quest for influence, FRIDE,2011. an opportunistic the Arab spring: Barah Mikail, France and  
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البدعم المسببببتمر في إةبار فهم األو وقراةيبة التي ثكمبأل سببببيباسببببة فرنسببببا في 

 مستبمراتها القديمة في الدول اإلفريقية؟.

 

 ذا السبلال يدفبنا لونبع سبياقات وخلفيات قد  سبهم في  فسبير سبلوا فرنسبا  جاه 

خرا عن سبياق الحقبة ما ببد االسبتبماشية التي ثاولأل فرنسبا األومة الليكية وكون( ال ي

فيهببا مقبباومببة كببا الت يرات التي ذكر هببا "مجموعببة مببارس" من الببدبلومبباسببببنين 

 . 2007الفرنسنين عام 

 

لرسم صورة  ذا السياق يتبين علينا فهم ةكيبة السياسة الخارجية الفرنسية وعالقتها 

في   "بالبنيوية"و إيمانويا ماكرون وما يبر   بالنظام الرراسبي والسبيما سبياسبة الرري

البالقبات البدوليبة، ثم نتحبدص عن  صببببور فرنسببببا للتحوالت التي  جرس في إفريقيبا، 

  "خلية إفريقيا".وعالقة ذلك باألومة الليكية وميروع 

 

ببد ذلك نتحدص عن سبببلوا فرنسبببا ودعمها لحفتر 

عسكريا مع كونها  بلن في أكار من محفا دعمها 

للحا السبياسبي في األومة الليكية، و ذا ما يسبمي( 

لبنبخبلب  مبن كببا ذلببك  "البنبفبباق البمبنبظبم"،الببببب  

إلةار  فسبيرس يمكننا من اتبع مسبار فرنسبا و وقع 

المسبتقبا. دعنا نخخذ  ذه التصبواات سبلوكها في  

الاالثة لن بببها في سببياقاتها الجيوسببياسببية التي 

 .قد  فسر سلوا فرنسا  جاه األومة الليكية

 

 

 

 

 

 

دعنا نأخذ هذه التصــــ  ا  

ــا  ـ   ــعـ  ــض لـنفـــ الـالـة 

ــاض  ــااسـ ــااها  ا السا سـ سـ

ــ   ــد سر ــ ــ    الت  ه ســ

   ن ا سساه األزمض ال اباض
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 "ثورة" ماكرون

يحتا الرريو في النظام السبببياسبببي اليبببب( الرراسبببي الفرنسبببي مكانة خاصبببة، فل( 

صببالثيات واسبببة بدأت مع الدسببتور الذس يحكم الجمهوشية الخامسببة التي أنيببخ ا 

 ا. 1969-1959الرريو شارل دي ول ة

النظام السببياسببي الفرنسببي من أبرو األمالة علا النظام، اليببب( الرراسببي، فالرريو 

ليببب ةالببد الرراسبيا ل( مكانة خاصبة في التبكير عن اسبتقالل فرنسبا المنتخب من ا

ووثبد هبا البداخليبة، كمبا أن الحكومبة مسببببلولبة أمبام البرلمبان ةقباعبدة البرلمبانا، منبذ 

- 1969اؤسببببات منتخكين ةدي ول، وبومكيبدو ة 8نيببببخة الجمهوشيبة الخبامسببببة  نبالبك 

- 1975وشببببيبراا ة ا، 1995-1981ا، ومبيبتبران ة1981-1974ا، وجبيسببببكببارد ة1974

...ا،   -2017ا، وماكرون ة2017-2012ا، وأوالند ة2012-2007ا، وسبباركووس ة2007

 رريو وزاات.  23و

 

السببياسببة الخارجية اتخار  خارا مباشببرا بقيادة وشببخصببية الرريو، ولها أشببب( باالر با  

الب ببوس مع شببخصببية الرريو، وينبكو ذلك علا األونبباع الداخلية، فالفرنسببيون 

  .للرريو كمماا لهم في البالم ويببر عن قوة فرنسا ووثد هاينظرون 

لكن  بذا ال يبني أنب( يصببببنع السببببيباسببببة الخبارجيبة 

وثده، با إن وزارة الخارجية الفرنسبية  حوس شببكة 

وممالي البدبلومباسببببنين، وال من البدبلومباسببببنين 

 يسبقها في ذلك إال الواليات المتحدة األميركية.

 

وزارة البدفباع كبذلبك ةإدوارد فيليبب في ررباسبببببة 

الرريو مباكرونا لهبا دور محورس في صببببنباعبة السببببيباسببببة الخبارجيبة، لكن الرريو لب( 

وحيفة المكانة األسما، فهو أشب( بجوايتير ةملك اآللهة في الح ارة الال ينيةا، ول(  

 .3محوشية في إحهار عظمة فرنسا وقو ها عسكريا وسياسيا

 
3Altasir Cole, Emanuel Macron and the two years that changed France, Manchester  

University;2019. 

 

ــاـ   يـنـ ـ     ــالـرـ ن ـــ  

ــ  ـلـ   ـ    ـلـ  ـسـام ـلـلـلال

ــالــ   يــعــ ــ  عــ  هــ    الــع

   ن ا   حدس ا
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يمكن القول  نا: إن كايرا من السببياسببات الخارجية الفرنسببية موجهة للداخا، فهناا 

ببد دولي في سبلوا الرريو الخارجي من أجا بنات قيادة سبياسبية داخلية.  ذا البنات 

ا المجتمع  ر بت ار بباةبا قويبا يبني أن السببببرديبات التي يريبد الرريو أن ينيببببر با داخب 

بسلوك( الخارجي بما في ذلك القرااات البسكرية، و ذا ببكو ما نجده في النظام 

السببببياسببببي األميركي ثيل يهتم الناخب بالق ببببايا المحلية وال يولي ا تماما ككيرا 

 بالسياسة الخارجية.

 

خلفيتب(  لبذا نفهم السببببيباق البذس جبات بب( الرريو مباكرون للحكم، خباصبببببة من خالل

الفلسببفية والتي  خار بها خالل دااسببت( الفلسببفة ولقار( بالفيلسببو  الفرنسببي بخول 

في جبامببة نبانتير، والتي اختبار مباكرون رسببببالتب( ثول " يجبا  Paul RI Coeurشيكور 

الصببالر البام"، وأةروثت( ثول "ميكافيلي والحقيقة السببياسببية والتماا التاشيخي"، 

  في عهد ماكرون. ما يفسر كايرا من سلوا فرنسا

 

ويبدو أن ماكرون قرر خوض السبببياسبببة وأن يكون 

واقبيا وال يخ بع لككاديمية، لذا فهو دارم التحول 

البلبربببرالبيببة والبواقبببيببة، ويبر  مبباكبرون أن ابيبن 

 .4األيديولوجيا  ي  رجمة للفلسفة في السياسة

 

ثاول ماكرون خالل ثملت( أن ي بع الببد األواوبي 

كخسببباح لحملت( فهو يريد أن ي بببع فرنسبببا كقارد 

لبقات اال حاد األواوبي واالسببببتمرار في اؤيت( التي ونبببببها لها، وأن أواوبا أخيرا قد 

القارد الذس سبببيبيد ا لسبببابك عهد ا، كان  ذا م ريا بيبببكا وانبببر للناخب وجدت  

الفرنسبي الذس يريد قاردا يملك اؤية داخلية وخارجية ثوشية  بيد لفرنسبا الصبدارة كما 

 .5اين ماكرون في كتاب( "ثورة"

 
4Sophie Pedder, Revolution Française: Emmanuel Macron and the quest to reinvent a nation,  

Bloomsbury;2018. 
5Emanuel Macron, Revolution, Scribe;2017.  

 

يـ د  ن  ـمال    ه خ خ   

ال ااسض  ن  يك    اهعاا 

 ال يخفـــأل لدلاديلاضذ لذا 

 ــ ــ  داســ  الــتــ ــ    ــاــ  

 ال ي  الاض  ال اهعاض
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لكن ماكرون في  ذا التخرجر اين الفلسببفي والسببياسببي واللربرالي والواقبي كان 

ية السبببياسبببية، وأن  خاير سبببياسبببات سبببابقي( كجاا شبببيراا وميتران  ي يجنر للواقب

األقر  لسبلوا السبياسبة الخارجية الفرنسبية في عهده ثيل  جنر للمكاسبب السبياسية 

الوقتيبة علا ثسببببا  الرؤس اإلسببببتراتيجيبة ببيبدة المبد ، و بذا مبا يفسببببر سببببلوا 

للتدخا البسببكرس سبباركووس في الاورة الليكية ثين دفع ثلا الناتو ومجلو األمن 

في ليكيا، وموقا فرنسبا والرريو أوالند والرريو ماكرون من الدعم المسبتمر للحكم 

 .6البسكرس في ليكيا علا ثسا  بنات شراكات ةويلة األمد مع اليبب اللربي

 

لذا يمكن القول: بخن الرريو ماكرون لم يحدص   نيرا في السياسة الخارجية الفرنسية، 

با اسببتمر في لبب دوره كقارد سببياسببي في واقع مت ير وم ببطر ، ولم يسببتطع 

 وثيد السببببياسببببة الخارجية الفرنسببببية في سببببياق 

قبفبب( اال بحبباد األواوببي، وحببا يبتببخرجبر فبي مبوا

الخارجية اين أواوبا البجوو ةألمانيا وفرنسا وإيطالياا 

واين مجموعبة من المحباوالت لتوثيبد السببببيباسببببة 

البخببارجبيببة لبال بحبباد األواوببي دون جببدو . يبببقبا 

السببببلال مبا البذس  ريبده فرنسببببا من ليكيبا؟ ولمباذا 

 اتوج( بالدعم للحكم البسكرس وخليفة ثفتر.

 

 

 

 

 

 
 2011 ؛يفي، الحر  دون أن نحبها، ملسسة  نداوسبرناد ل 6

 

ال سام مـال    ل  ي ـد  

ــض  ــاســــ ــا ـسـيـرـا ا ـ   ال ــ

ــاــضذ  ــ   الخــاخةاــض الر ن ــ

ــب د خه  ع لـ   ـ  ـل اســــــت

ســااســ      اهأل لقاسد  

 متيا   مفط ب

" 

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   

   الشــعب يـريـد                     

 

7 
 

 خلية إفريقيا  

أثد النظريات الهامة إلدااا السببياسببة الخارجية الفرنسببية  ذه المرة،  ي أنها دولة 

ةرفية ال اتبع ألس  وجهات أنجلو سبكسبونية أو فرانكونية، وأن التدخا الخارجي في 

السبياسبة الليكية عادة ما يكون ألسببا  ال اتبلك بليكيا، إنما بموقبها الج رافي الذس 

 الدول االستبماشية. ييكا أ مية خاصة لكاير من

 

بريطانيا كانأل  ريد اليبب ق اللربي في الحر  البالمية الاانية من أجا قناة السببويو، 

وسببببيطرت فرنسببببا علا فلان في الجنو  اللربي من أجبا إفريقيبا، وثبدص نلاع قكيبا 

 .7االستقالل اين اوسيا والدول األواواية للسيطرة علا ةرابلو

 

كايرا، فرببدو أن فرنسببببا  سبببببا في  وجهباتهبا لكومبة  لم يت ير  بذا النمت التباشيخي

الليكية لتبزي  نفوذ ا في إفريقيا،  ذا النفوذ يحقك لها عدة مصبالر اقتصبادية اتبلك 

بالطاقة و خمين ة ق التصبدير لمنتجات شبركاتها و خمين قواعد ا وقواتها البسبكرية 

 في وست إفريقيا.

 

لخارجية الفرنسبية، وأن كا رريو يحاول أن لذا سبنحاول ببد أن اينا ةكيبة السبياسبة ا

يظهر قياد ( المجتمع الفرنسبي وفقا لرؤيت( السبياسبية، نذكر اآلن أ م األ دا  التي 

 دفبأل فرنسا للتوج( نحو إفريقيا واألومة الليكية.

 

  ذه األ دا  الاالثة اتلخ  في النفوذ والطاقة واألمن.

 

 

 
7Saskin Van Genugten, Libhya in Foreign Western Policy,Springer;2011.  
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 النفوذ 

اسببببتبمارس  حاول أن يسببببتمر بكافة الط ق و بلوت  ذه  ر بت فرنسببببا بتاشيف ونفوذ  

في   اإلسبببتراتيجية منذ سبببقو  القذافي و قسبببيم السبببودان وثواات الرايع البربي

  ونو وليكيا ومصر.

 

النفوذ يبني القبدرة علا التبخاير في صببببنباعبة القرار، والتمكين من اسببببتمرار الهيمنبة 

لصببحرات لبدد من المسببتهلكين االقتصببادية والاقافية، و وفير سببوق في السبباثا وا

  مليون نسمة. 500يصا إلا 

 

 بذا النفوذ يتجلا فيمبا يبر  ببإفريقيبا الفرنسببببيبة 

Françafrique،  فقببد فكر الرريو شبببببارل دي ول

ومب( جاا فوكارت أثد أ م المهندسبين لميبروع 

إفريقيا الفرنسبببية ةأو الخلية الفرنسبببيةا، أن ما ببد 

د فرنسببببا مصببببلحتها في  فقر االسببببتبمار يجب أال يد

إفريقيبا،  بذا الميببببروع اسببببتمر في السببببيباسببببة 

لخبارجيبة الفرنسببببيبة، بقيبادة فوكبارت البذس حبا ا

، وار بطأل فرنسبا بيببكة من 1997مسبتيبااا للبام 

البالقات الدبلوماسبية مع سبياسبنين، وعسبكر ين 

وموحفين عمومين ومبداات شببببركبات النفت ومير م من النخبب اإلفريقيبة، كمبا أن 

الفرنسببية و و فرنسببا شببكلأل نظاما ماليا فريدا مع دول مر  إفريقيا ب ببمانة الخلانة  

،  بذا النظبام ي ببببمن اسببببتمرار  بدفك األموال اإلفريقيبة CAF Francالمبرو  بنظبام 

لفرنسببا و و نظام اسببتبمارس لم  فبل( ثتا بريطانيا التي اسببتبمرت خمو البالم. 

بالطبع  ذا النفوذ يجببا القرار السببببيباسببببي لكاير من الدول اإلفريقيبة  ابببا لفرنسببببا 

 .8هاوامتدادا لنفوذ ا وإااد 

 
8Dominic Thomas, Africa and France: Postcolonial Cultures, Migration, and Racism, Indiana  

University Press;2013. 

 

ــا  تا ين  نر    س س ط   ن ـ

ــا   ن   ــاخن سـ  ــتـعـل اســـ

طـ    ــض اـل ــا  ك لـ  ـ  ـــت ي ـــ

 سعزز  هذه اإلســت ا اساض 

ــذاـ    ق ــذ ســــــق   اـل ن ـم

 سق ـا  ال ـ دا      ا  

 ال  األ الع   
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في حا المت يرات التي ييببهد ا البالم، والتحوالت التي  يببهد ا المنطقة البراية 

واإلسبالمية عادت فكرة الخلية اإلفريقية بيبكا وانبر مع الرريو سباركووس، وشبكا 

الرايع البربي والاورة الليكيبة فرصببببة السببببتمرار ذلبك النفوذ والنظر للنظبام الببالمي 

يسببببا لالسبببتفادة من الفرار اإلسبببتراتيجي الذس  يبببكا ببد الجديد بمنظور جديد 

 الرايع البربي.

 

 سبببببا فرصببببة بهبذا المبنا أن  ظبا ليكيبا في سببببيباق النظبام الفرنسببببي والخليبة 

اإلفريقيبة، و بذا مبا يجبلهبا اتمسببببك بحفتر البذس أببد  مرونبة ككيرة في التنبا ل عن 

 ل عن كافة المصببالر الليكية في كافة الاوابأل الوةنية الليكية وأحهر اسببتبدادا للتنا

 .9سكيا الوصول للسلطة

 

أمر ةخر يجببا فرنسببببا  سببببتمر في دعم ثفتر يتبلك ببالج رافيبا السببببيباسببببيبة الليكيبة، 

فالمنطقة اليبرقية في ليكيا  متد داخليا أو لها قوة دفع مرك س نحو الجنو  اللربي، 

لبذا من يسببببيطر علا اليبببب ق اللربي يسببببيطر علا الجنو ، اينمبا من يسببببيطر علا  

وببا يكون في قلبب المببادلبة البدوليبة ةرابلو التي  ملبك قوة دفع خبارجي نحو أوا

المتبلقبة ببالج رافيبا الليكيبة، وبمبا أن فرنسبببببا ال  ريبد ليكيبا لبذاتهبا إنمبا ل ير با ةو ي 

ثفتر يمابا فرصببببة إسببببتراتيجيبة ل ببببمبان مصببببالحهبا في الجنو  اللربي إفريقيباا فبإن 

، واسبببتمرار نفوذ ا التاشيخي إنبببافة إلا وإفريقيا

ريقيبا ومبد خاليبا با السببببيطرة علا ليكيبا، بواببة إف

  لدولة بحجم ليكيا وموقبها اإلستراتيجي.

 

 

 
في لقات مع قناة البراية صرح خليفة ثفتر بخن( مع مصلحة مصر ولو علا ثسا  مصلحة و ذا  صرير يكين   9

  www.youtube.com/watch?v=7Nk5mWDzX7w://httpsاستبداد ثفتر للتنا ل عن مصالر ليكيا

 

ــض  ــ  ــــ ــ    ــال ــل ــ  ي ــت ــر ح

ــا   ــل ــض لفـــ ــتـ ا ـاـسـا إســـ

ــا ـ   اـلـسـن ب  ــاـلـ   مصــــ

 ال ي    إ ريقاا
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   الطاقة

ن فرنسبببا من الحصبببول علا مكاسبببب اقتصبببادية ككيرة، وبصبببفة عامة  النفوذ يمكِّ

فباإلثصبببباتات التجباشيبة  لكبد أن شببببمبال إفريقيبا  و اليببببريبك األكبر للبدول األواوايبة 

 .10من صادااتها٪ 60ةوفرنساا ثيل  يكا نصا وارداتها اينما  ستقبا 

لكن الصببببراع اين نظبام القبذافي وفرنسببببا ببدأ مبكرا ثول اليواانيوم في قطباع أوزو 

من أجبا اليواانيوم البذس  علا الحبدود الليكيبة التيببببباديبة. فرنسبببببا  ريبد قطباع أوزو

 1976 سببببتخبدمب( في  وليبد الكهرببات عبر الطباقبة النوويبة، وثباول القبذافي عبام 

االسبتيالت علا قطاع أوزو، وكان من قيادات المبركة خليفة ثفتر الذس أسبر في  لك 

- بمسبباعدة فرنسببية فيما يبدو -المبارا، واسببتطاعأل  يبباد السببيطرة علا قطاع أوزو

 . 1987عام 

 

٪ من الكهرببات من الطباقة 75 وجبد في النيجر من أجبا اليواانيوم، فهي  ولبد  فرنسببببا 

 .11٪ من اثتياجاتها من اليواانيوم من النيجر 25النووية، و ستورد 

 حالا القذافي مع بو ين وبرلسبكوني لم يكن خافيا وكان م عجا لفرنسبا خاصبة ببد 

اوسيا عبر بحر البلطيك ةنورد  اال فاق الروسي اإليطالي علا مد أناايب ماو ألواوبا من

سببببتريما، ببالتبباون مع شببببركبة أيني اإليطباليبة، لكن التحوالت التي ثبدثبأل في ليكيبا 

 أعطأل لفرنسا القدرة علا منافسة إيطاليا وأل ي الميروع و حصلأل علي( فرنسا.

 

ال او كذلك دافع من دوافع فرنسببا فهناا خت أناايب السبباثا والصببحرات الذس يمتد 

 النيجر إلا نيجيريا ومنها إلا الجلارر فخواوبا.من 

مببادلبة الطباقبة اآلن  بقبدت ألن  نباا منبافسببببين كار، خباصببببة بببد إمكبانيبة الوجود 

الروسبي الذس يسببا لبقات اعتماد أواوبا، والسبيما فرنسبا علا ال او الروسبي، كما أن 

القلك وعبدم  بخمين  بذه الط ق بوجود الفباعلين في األومبة الليكيبة ييببببكبا ثبالبة من 

 .12اليقين لصانع القرار الفرنسي

 
10Graham P Chapman, Kathleen M Baker,Th Changing Geography of Africa and Middle  

East,Routledge;2003. 
11-library/country-rmationnuclear.org/info-Nuclear Power in France: https://www.world 

profiles/countries-a-f/france.asp. 
12-build-to-agree-algeria-nigeria-2-pipeline/update-algeria-https://uk.reuters.com/article/nigeria 

sahara-gas-link-idUKL345766620090703?sp=true 
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 األمن 

التبقيد الذس شبببهده الجنو  اللربي والمصبببالر الفرنسبببية سبببوات في بقات نفوذ ا 

البسببببكرس والسببببياسببببي وكذلك  خمين مصببببادر الطاقة وة ق اإلمداد للصبببباداات 

 الفرنسبببية إلفريقيا كا ذلك يحتاا لتخمين  لك المنطقة التي  يبببتبا بحرو  ونلاعات

 قبلية وعرقية وإر ااية.

 

فرنسببا  خيببا من محاوالت االسببتقالل وانتيببار شبببكات اإلر ا  والخطر األكبر كان 

  .في مالي ببد إعالن الطوارق االستقالل 2012عام 

 

والطوارق  م األمة األمازي ية التي  سببببتوةن الصببببحرات الكبر ، في جنو  الجلارر، 

وأزواد شببمال مالي، وشببمال النيجر، وجنو  مر  ليكيا، وشببمال بوركينا فاسببو. و م 

مسببببلمون سببببنيون مبالكيون، ويتحبدثون الل بة الطبارقيبة بلهجباتهبا الاالص:  مباجك، 

ببخنهم جنو أاي  مع ميبا إلا  و مباشببببك، و مبا ك. وعرقيبا يمكن وصببببا الطوارق

  السمرة.

 

عالقبة الطوارق بمبالي والجمباعبات المسببببلحبة التي إنتيببببر في إفريقيبا قبديمبة فمنبذ 

القبذافي وبببد ميبببباركبة الطوارق في البدفباع عن القبذافي عبادت  لبك القوات نهبايبة  

و جمببأل في مالي لععالن عن االسببببتقالل، ومن 

 .2011 نا بدأ الصراع في مالي عام 

 

شببكا التدخا البسببكرس الفرنسببي الذس بدأ في 

ا نقطة  حول رريسية في 2013كانون الااني ةيناير 

الا التداعيات سبياسبة الدفاع الفرنسبية، باإلنبافة 

المهمة لمالي والمنطقة. و يير بوادر التدخا، من 

ليب(  يببببار ا  اين أمور أخر ، الا ٔان بباشيو  بتبر مبا يد

 

  ن ا سخشى م  م ا ال  

االستقة   انتشاخ ش كا  

ــاب  الـخـطـ  األلـ ـ   اإلخه

   ـمال    2012ـلا  ـعا  

ــ ا    ــطـ ــد إعـــة  الـ ــعـ  ـ

 االستقة .
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ا كخت مواجهة ب رض bande saharo-sahelienneالصبببحرات ة  -عادة ثلام السببباثا 

 الدفاع عن المصالر واألمن الفرنسي واألواوبي.

 

Francوذكر الرريو فرانسببببوا أوالنبد ة ̧ois Hollande خالل  2014ا في  موو ةيوليوا

زيبارة إلا قباعبدة الطباررات ببدون ةيبار التبابببة للقوات الجويبة الفرنسببببيبة أنب( من خالل 

. لببذا يمكن القول: إن 13"التببخكيببد علا أمن النيجر، فببإنكم  لكببدون أمن فرنسببببببا

ل شببكة إسبتراتيجية السبيطرة علا ليكيا ونبمها ليببكة دول السباثا والصبحرات من خال

من السبياسبنين والبسبكر ين كخليفة ثفتر  و امتداد لتصبور كاما عن شبمال إفريقيا 

ربما بدأ بتدخا فرنسببا في ليكيا نببمن ثلا الناتو،  ال ذلك عملية برخان الفرنسببية في 

ا، وكا ذلك يختي في سبياق  خمين النفوذ ومصبادر الطاقة 2014مالي ةأمسبطو/ة   

التي ونببببأل السبببتمرار السبببيطرة علا  ذا المجال لفرنسبببا و حقيك اإلسبببتراتيجية  

الحيوس عبر شبببكة من البالقات والوجود البسببكرس والسببيطرة علا موارد الطاقة. 

 بذه الاالثيبة قبد  فسببببر لمباذا  صببببر فرنسببببا علا دعم ثفتر في ليكيبا، فلنتحبدص عن 

 ملشرات  ذا التدخا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13sidence de la  ́ede Niamey au Niger,” Pr rienneéla base a àois Hollande, “Allocution ̧cFran 

.Re ́publique franc ̧aise, July 19, 2014.  
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 النفاق المنظم  

اإلسبببتراتيجية يمكن  فسبببير سبببلوا فرنسبببا بدعم جنرال متمرد من أجا في إةار  ذه 

الوصببببول للحكم، السببببرديبة لن  كون مريببة إذا ونببببببأل في سببببيباقهبا التباشيخي 

واإلسبتراتيجي فهذا ديدن فرنسبا في كا إفريقيا وليو في ليكيا وثد ا، لكن ال ريب 

يكيا و دعم اتفاق  و  ذا التناق  الوانببر اين التصببريحات التي  دعم اليببرعية في ل

الصبببخيرات ومخرجات( وثكومة الوفاق والدعم البسبببكرس في نفو الوقأل للجنرال 

 ثفتر.

 

مصببطلر النفاق المنظم  و أثد االصببطالثات المسببتخدمة في األدايات السببياسببية 

، لذا فإن فرنسبا 14ثين اتبارض مصبالر الدول اين االعترا  الدولي ومصبالحها الخاصبة

دعم ثفتر، أوال ألنها  دعم النظم الدكتاتوشية، و ر  أن دعم ثفتر  ر  مصبببالحها في 

أقر  لمصالحها ألن( يسيطر علا الي ق اللربي و و يمتد ج رافيا للجنو  ثيل اترك  

 مصالر فرنسا في ليكيا.

 

 ذا السبببلوا حا ر في عدة ثوادص كانأل فرنسبببا 

فيها داعمة للخيار البسببكرس و وفر مطات عسببكريا 

وسبياسبيا للطر  المبتدس علا الباصبمة ةرابلو 

ا و بي 2510رمبم قبرااات مبجبلبو األمبن ةالبقبرار 

نلاع ع ببببو فيب(، ثيبل كبانبأل  جرم  وشيبد أةرا  ال

بالسبالح و دعم الحا السبياسبي.  ذا السبلوا حا ر 

 في عدة محطات.

 

قبال الرريو فرانسببببوا أوالنبد: ننفبذ في الوقبأل  2016يوليو/ موو  20في  ▪

من جنودنبا الميبببباركين  3الحبالي عمليبات مخبابرات خطيرة ةفي ليكيباا... قتبا 

 
14Stephen D Krasner, Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton;1999.  

 

ــط ن النرــا  اللن    مصــ

ــا   ــد اال ـــــطـةح هـ  نح

الل ـــتخدمض    األد اا  

ـــاض حا   تـعاخ   ـــااســ ال ــ

مصالن الد    ا  االعت اف 

 الد ل   مصال  ا الخا ض
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ير من .  بذا التبدخبا  بلوه كا15في  بذه البمليبة في ثبادص ةباررة  ليكوبتر"

اليبهادات من خالل مجموعة ثوااات مع شبهود عيان في الحر  التي دارت 

 في بن اوس ودرنة.

 

، سقطأل ةاررة استطالع فرنسية ص يرة 2016أكتوبر/  يرين األول    24في    ▪

بيبد إقالعهبا من مطبار مبالطبا، وقتبا ركبابهبا  مسببببتبخجرة من لوكسببببمبوار، بد

الخمسببة، الذين  كين فيما ببد أنهم يبملون لحسببا  وزارة الدفاع الفرنسببية، 

 200وأنهم كانوا في مهمة سبببرية لالسبببتطالع في سبببمات مدينة مصبببراتة ة

كلم شببب ق ةرابلوا، التي   بببم أقو  الكتارب المناورة لحفتر.  خكدت  ذه 

اال هببامببات ببببد نتببارق التحقيك مع الطيببار التببابع لقوات ثفتر "عببامر قجم" 

 .162019والذس سقطأل ةارر ( في اللاوية في ديسمبر عام 

 

 13أعلنبأل  ونو نبببببت مجموعبة اتكون من  ،2019أبريبا/نيسببببان  18في  ▪

سبيااات رباعية الدفع،  حأل مطات دبلوماسبي   6ا إلا  ونو عبر  فرنسبيا، قدمو

 .17ومبها أسلحة وذخيرة

 

 قرير الخبرات لكمم المتحبدة يتحبدص عن مجموعبة من المر  قبة من السببببودان  ▪

و يببباد يقدر عدد م باآلال  يقاتلون لجانب ملييبببيات خليفة ثفتر و ذا يتم 

 .18ات من دولة اإلماااتومسمع من فرنسا وبدعم بالمال لهذه القو أ بمر 

 

بببد أن  مكنبأل قوات الوفباق من السببببيطرة علا مرك  قيبادة ثفتر بمبدينبة  ▪

كلم جنو  ةرابلوا في  جوم خاةا اسبببت  ق سببباعات في   100مريان ة

 
15https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2016/07/160720_libya_benghazi_french_soldiers  
16com.tr/ar/https://www.aa. ثفتر -دعم-في-مستمرة-فرنسا-برلين-لقرااات- خييد ا- حليلية/رمم-أخبار-
 1729144/حليا 

17https://www.dw.com/ar/ 48393158أصال-مبقد-ميهد-في-متناق -دور-ليكيا-في-الفرنسية-السياسة-a/ً 
18-of-fears-raising-libya-to-flock-https://www.theguardian.com/world/2019/dec/24/mercenaries 

prolonged-war. 
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،  مكنبأل خاللب( من اكتيبببببا  صببببواشيف "جبافلين" 2019يونيو/ثزيران  26

إنهبا "اشببببترت   :ةاألميركيبة الم ببببادة للبداوع. وقبالبأل وزارة البدفباع الفرنسببببيب 

الصبببواشيف من واشبببنطن، وأرسبببلتها إلا ليكيا لتسبببتخدمها وثدة فرنسبببية،  م 

 إرسالها من أجا مكافحة اإلر ا   ناا، لحماية نفسها".

 

مرة يحاول الرريو الفرنسبي أن  ذا السبلوا الفرنسبي بات وانبحا، ففي كا 

ه علا يبرو للمجتمع البدولي أنب( قبادر علا التحكم في سببببلوا ثفتر وإجببار 

، ةخر  ذه المحاوالت جاتت ببد بروو كا من اوسيا وقا إةالق النار في ليكيا

و ركيا كفاعا رريسبببي في الملا اللربي،  ركيا باتفاقها مع ثكومة الوفاق 

من أجا األمن والحماية، واوسببببيا من خالل وجود ا علا األرض عبر شببببركة 

األمنيبة، في  بذه المحباولبة زار الجنرال ثفتر الرريو مباكرون البذس أعلن  فبامنر 

بببد الزيبارة موافقبة ثفتر علا وقا إةالق النبار، األمر البذس لم يحبدص ثتا 

  .19اليوم

 

يمكن أن ن ببيا  نا لتفسببير  ذا السببلوا المتناق  لفرنسببا ما ذكرناه عن أن سببلوا 

الرريو الفرنسببببي الخبارجي ينبكو علا البداخبا، فمباكرون ال يريبد أن يصببببرح بتبدخبا 

صببرير في ليكيا لجانب الجهة المتمردة علا اليببرعية، ثتا ال يبدو كمن ي ببع فرنسببا 

البمسببببتبببمبر خبوفببا مبن ردود أفببببال فبي صببببورة 

لهجمات إر ااية  طال فرنسبا، و ذا ما صبرح ب( أثد 

خبرات اليبخن الفرنسبي لوكالة األنانبول قارال: "في 

ثال  دخلأل فرنسبا بيبكا علني، فمن شبخن ذلك أن 

يفجر ميباعر الكرا ية نحو ا، سبيما بفبا الفونبا 

واألنبببرار الجانكية التي  سبببببأل فيها خالل  دخلها 

  ".2011سكرس في الب

 

 
19-ceasefire-ready-paris-macron-meets-haftar-https://www.aljazeera.com/news/2020/03/libya 

200309184931663.html 

 

ــاـــم  ــ سـ ــا   الـ ــ ـ ــ   يـ مـ

الر ن ــ  ن  ي  ز ل لستلأل 

ــادخ عـ ـى  ــر ه ــد لـ  نن ال

ــ    حرت   الت ك     ســ

اخه ع ى  ه   إطة   إةـ 

 الناخ    لاباا
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الخكير  بابع ببالقول: إن "الفرنسببببنين البذين يبدفبون ببالفببا ثمن  بدخبا بالد م في 

نوفمبر/  يببببرين الاباني التي  بنبا با إنظيم البدولبة، لن يقبلوا أببدا  13الخباشا ة جمبات 

بالتلام جديد من  ذا النوع، وبخس ثال، وثتا وإن نبب طأل فرنسببا ومير ا من البلدان 

األاانببي الليكية لصببالر  دخا محتما، فسببيكون من الصبببب  جا ا  الموجودة علا

 17اتبفبباق الصببببخبيبرات، البمبوقبع فبي البمب بر  ابيبن مبخبتبلبا األةبرا  البلبيبكبيببة فبي 

، والبذس ين  علا أنب( ال يمكن أن يتم أس  بدخبا أجنبي 2015ديسببببمبر/كبانون األول 

 .20في البالد بدون موافقة ليكية

 

 التوجهات الفرنسية  مآالت

التوجهات الفرنسبببية في ليكيا  بتمد علا إسبببتراتيجية  درا ربما يت بببر مما سببببك أن  

من خالل دعم خليفة  التحوالت الدولية و ر  في نببببم ليكيا لخلية إفريقيا أمرا ممكنا

ثفتر للسبيطرة علا النظام السبياسبي في ليكيا. إال أن  ناا  طواات أسباسبية أعاقأل 

رنسببية في ليكيا  ماا فيببال لقيادة الرريو ماكرون للسببياسببة الخارجية التوجهات الف

 لفرنسا في إفريقيا.

 

أول  ببذه البتبطبواات  بو البوجبود البتبركبي فبي   

البببباصببببمببة ةبراببلبو ببنببات عبلبا اال بفبباق األمبنبي 

 27والبببحبرس البمبوقبع مبع ثبكبومببة البوفبباق فبي 

، والبذس جببا دخول 2019نوفمبر/ يببببرين الاباني 

  ثفتر لطرابلو أمرا صببا إن لم نقا مستحيال.

 

الروح من خالل قوات الفامنر وجدوا في صببفو  

قات التركية الروسببببية خاصببببة في ثفتر، لكن البال

قياد ها للملا السببورس واللربي ببد الوجود علا األرض جبا دور الرريو الفرنسببي 

 
20https://www.aa.com.tr/ar/ 614956المف وح-السر -ليكيا-في-الفرنسي-البسكرس-التدخا/البراية-الدول/- 

 

ـــاض     الت ةـ ا  الر ن ــ

لــاــبــاــا ســعــتــلــد عــ ــى  

إسـت ا اساض سدخ  الت  ال  

ــ   ــض  س       ــ ــد لا ال

ــا نـم ا  ــض إـ رـيـقا ــا ـلـخـ ا ـلـاـبا

 ملكنا

" 
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مباكرون يببدو نبببببيفبا في الظهور أمبام البدول اإلفريقيبة كقوة قبادرة علا قيبادة 

 المجال الحيوس اإلفريقي.

 

 10فبي  فبي مببببادرة إلعببادة الببدور األواوببي لبلبمبلبا البلبربببي كببان مبل بمبر ببرلبيبن

والبذس خرا ببالتلام كبافبة القو  المبنيبة بليكيبا بوقا  2020ينباير/كبانون الاباني 

إةالق النبار، إال أن قوات ثفتر اسببببتمرت في الهجمبات البيببببواريبة علا البباصببببمبة 

ةرابلو، المالثظ أن كارة الالعكين في ليكيبا لم  لل في النهبايبة إلا التوا ن ببا إلا 

ااات الدولية، فببكو ما يحدص في سوشيا كا قرااات ثالة من التمل  من كافة القر 

مجلو األمن المبنيبة بليكيبا كبانبأل نببببد االسببببتمرار في الخيبار البسببببكرس، ومع ذلبك 

 استمرت فرنسا في دعم ثفتر والوقو  بجانب قوات( سياسيا وعسكريا. 

 

ي لكن كما يبدو أن فرنسبا باتأل  خسبر إفريقيا، وأن الوجود الصبيني واألميركي والترك 

والروسببي في إفريقيا يجبا من  وجهات فرنسببا محدودة ونببيقة األفك با إنها ااير 

الكاير من التسببببباؤل ثول قيببادة الرريو مبباكرون وقببدر بب( علا إعببادة دور اال حبباد 

األواوبي وفرنسببببا في المنطقبة. و بذا مبا يفسببببر محباوالت الرريو مباكرون لتكايا 

ي فالديمير بو ين ثول ق بايا اتبلك جهوده الدبلوماسبية للتواصبا مع الرريو الروسب 

 بخوكرانيا وانتقاده البلني لحلا الناتو بخن( في ثالة موت سريرس. 

 

، ففي الرريو ماكرون يسبببتمر في التالعب اين الفلسبببفة والواقعلكن فيما يبدو أن  

ثين يريد أن يظهر القوة الفرنسببية من خالل  وجهات ثوشية فإن( ال يسببتطيع أن يخسببر 

ألمبانيبا التي  مابا قطبب الرثا في االقتصببببباد 

األواوبي وفرنسبببا بحاجة لال حاد األواوبي كظهير 

اقتصبببادس وإسبببتراتيجي ال يمكن التخلي عن( في 

 المرثلة الرا نة. 

 

 يبببر بخن الصببين واوسببيا صببار ا قو ين   -كما ذكرنا سببابقا-فرنسببا والرريو ماكرون  

صباعد ين وأن الواليات المتحدة األميركية من الممكن في حا سبياسبة الرريو  رامب 

 
ال سام مال    ي تل     

ــض  ــر ــب ـ ـا  اـلـر  ــ اـلـتةع

  ال اهأل
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أن اترا فرنسبببا خلفها، وأن اال حاد األواوبي يباني من خلا بنيوس واقتصبببادس وقد 

رريو ماكرون يدرا نببببا فرنسبببا أمام  ذه يفقد قو ( اإلسبببتراتيجية، بمبنا أن ال

 المت يرات ويريد أن يستفيد من اال حاد األواوبي دون أن  كون ل( الصدارة. 

 

بالنسببة للملا اللربي، فإن الدور الفرنسبي مدمر لكا البمليات السبياسبية، فهو ي رس 

 ثفتر بالمزيد من البنا، ويلخر الحا السياسي الذس ال يوجد سواه.

 

ص األخيرة وبببد انتيبببببار فيروح كواونبا وجهبأل كبا من فرنسبببببا و ركيبا في األثبدا

وبريطبانيبا وإيطباليبا واإلمبااات دعوة لوقا القتبال في ليكيبا ثتا يمكن مجبابهبة خطر 

 بذا الفيروح، إال أن الببدوان علا البباصببببمبة اليلال مسببببتمرا، و بذا يظهر أن قبدرة 

يتها متناق بة ومربكة ويبدو فرنسبا علا التخاير المباشبر في الحر  نببيا وإسبتراتيج

  .21أن فرنسا  خسر دور ا في األومة الليكية وإفريقيا

 

نببا الرريو ماكرون الذس يماا قيادة فرنسبا ومحاولت( امتنام فرصبة نببا الدولة 

الليكية لتصبميم نظام سبياسبي لربي يدعم اجود فرنسبا في إفريقيا يبدو أن( ال ينسبجم 

ييببهد ثربا بالوكالة بوجود العكين أقويات يملكون   مع ديناميات الصببراع اللربي الذس

كما  ي القوة الصباعدة التركية التي  وجد في األرض -أوااقا قوية ال  ملكها فرنسبا 

الليكية، وثر  الهجين الذس نجحأل اوسبيا في  طكيق( في أوكرانيا وسبوشيا وليكيا من 

 -المياشيع االقتصادية خالل نير قوات عبر شبكات من المر  قة والحمالت اإلعالمية و

 و ذا سي با فرنسا ثتا في مر  إفريقيا.

 

دول من مر  إفريقيا  سببببا لتدشبببين عملة جديدة بديلة عن البملة االسبببتبماشية  8

ا،  بذه البدول  ي سبببباثبا البباا، مبالي، بوركينا ecoةكبا  فرانبكا  حبأل اسببببم إيكو ة

فظ بنصبببا اثتياةاتها في فاسبببو، بنين، النيجر،  وجو، مينيا ايسببباو، التي لم  بد  حت

 البنوا الفرنسية كما كان األمر.

 
21Benjamin Haddad, Emanuel Macron’s New Strategy is Disruption, Foreign Policy;11/dec./2019.  

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar


 
                   

   الشــعب يـريـد                     

 

19 
 

 

 بذه التحوالت ببالطبع لن  كون سببببهلبة ولن   ني فيهبا إدانبة الرريو مباكرون للحقبة 

االسبتبماشية، با سبيكون  ناا  حد ثقيقي للدول اإلفريقية لبنات اسبتقاللها ببيدا عن 

اختببااا ثقيقيبا للبقليبة الوصببببايبة الفرنسببببيبة، و بذا ربمبا مبا جببا الموقا الفرنسببببي 

االسببتبماشية التي  حكم قيادة فرنسببا ويبدو أنها لم ات ير كايرا بحرصببها علا وجود 

  .22نظام عسكرس ثاكم في ليكيا

 

يقابا سببببيناشيو التراجع اإلسببببتراتيجي لفرنسببببا عن 

الميببهد في ليكيا وإفريقيا، سببيناشيو ةخر قد يجبلها 

وأواوبببا العبببا نببببمن العكين ةخرين في ملفببات 

وذلك سببيبتمد علا بنات   المنطقة من سببوشيا وليكيا

ا  ببدو قبدرة  عالقبات بنباتة مع  ركيبا واوسببببيبا، و نب 

الرريو مباكرون علا التبخاير محبا جبدل ونقبا  في 

قداات( القيادية لتمايا السبببياسبببة الخارجية وإقناع 

القبادة الببالمنين بقبدااتب(. في عبالم مبا بببد الحبداابة 

و راجع الببديمقراةيببة ثيببل  بببدو فكرة القيببادة 

  أساسية لفهم ما يحدص في البالم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
22963f0ec7e134-9a4f-11ea-2650-https://www.ft.com/content/8894ad6e  

 

ــا    الت اةأل  ــان ــ  ســ ــا  يق

اإلســـت ا اس  لر ن ـــا ع  

اللش د    لاباا  إ ريقااذ 

ــانــا     خ  هــد يسع  ــا  ســ

العبا   ن    ا الع ا  ــل   

ــرـــا   ــ ـ ــ   ـــ  مـ ــر ـ  خـ

 اللنطقض م  س  يا  لاباا
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   خاتمة

السببياسببي الفرنسببي يبطي للرريو القدرة علا بنات قيادة سببياسببية  هد  النظام  

لتبزي  االسببببتقالل والوثببدة الوةنيببة الفرنسببببيببة.  ببذا البر  لم يت ير كايرا فرمم 

محاوالت الرريو ماكرون ةرح اؤيت( كاورة في السببياسببة الخارجية الفرنسببية  هد  

ياسبة الخارجية للرريو جاا شبيراا إلعادة قوة اال حاد األواوبي إال أن( لم يتجاوو السب 

 وفرانسوا ميتران.

 

 ناا دعم لتحركات عسبكرية في ليكيا وإنفيذ سبياسبات قصبيرة المد  بدعم االسبتقرار 

الذس  فرنبببب( القوة علا ثسببببا  بنات نظام  كاملي يحقك مصببببالر فرنسببببا والدول 

 الواقبة في مجالها الحيوس.

 

مارسبببة النفاق المنظم وبدل أن  حقك حهر  ذا جليا في الميبببهد اللربي من خالل م

فرنسبا إسبتراتيجيتها التي  سببا ل بم ليكيا لخلية إفريقيا التي كونأل فرنسبا من خاللها 

مجموعة شبببكات دبلوماسببية وعسببكرية واقتصببادية ل ببمان مصببالحها في مرثلة ما 

بببد االسببببتبمبار، فبإنهبا ببدأت  خسببببر إفريقيبا و فقبد قبدر هبا علا التبخاير في الميببببهبد 

ربي، ولم ي ن عنهببا محبباوال هببا اين الحين واآلخر دعوة خليفببة ثفتر وإعالنبب( من الل

بباشيو عن قبولب( بوقا إةالق النبار ألن الواقع علا األرض يلكبد أن ثبالبة عبدم اليقين 

في الميبهد اللربي  جبا ثفتر يتحرا اين ثليا وةخر لالسبتمرار في الميبهد كقوة 

 مستقبلية.  عسكرية يحك لها الدخول في أس مفاونات

 

فرنسببا بدل أن  زيد من نفوذ ا في إفريقيا عبر دعمها للحا السببياسببي في ليكيا علوت 

 صورة المستبمر الذس ال يبالي بالمستقبا مادام بإمكان( أن يمسك بتالايب الحانر.

https://twitter.com/alestiklal
https://www.instagram.com/alestiklal/
https://www.youtube.com/channel/UCerXlrgEFG_W0s4pi8wztDg/featured?view_as=subscriber
https://www.snapchat.com/add/alestiklal
https://www.facebook.com/alestiklal
https://alestiklal.net/ar

