
א א א מ א  א
א  א

 
 كلية العلوم السياسية واإلعالم 

 قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية  
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

   مذكرة مكملة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات الدوليةملخص

 ختصص عالقات دولية

 
 : األستاذ الدكتورإشراف      :إعداد الطالب  

 بوقارة حسني           دخالة مسعود             

      
 

 
 
 
 

   2004/2005 



 :اخلطــة

 

 مقدمة

 احملددات الرئيسية للعالقات األوروبية االفريقية: الفصل األول

 احملدد التارخيي: املبحث األول

 احملدد الثـقايف و اجلغرايف: املبحث الثاين

 حمدد النظام الدويل: املبحث الثالث

 أطر و ميادين العالقات األوروبية االفريقية: الفصل الثاين

 قيات لوميإتفا: املبحث األول

 الشراكة األورومتوسطية: املبحث الثاين

 املبادرة اجلديدة لتنمية افريقيا: املبحث الثالث

 التنافس األمريكي األورويب على القارة االفريقية: الفصل الثالث

 السياسة االمريكية يف افريقيا: املبحث األول

 السياسة األوروبية يف افريقيا: املبحث الثاين

 اخلامتة

 
 



 1

 :املقدمة

 لقد محل املرياث التارخيي للعالقات األوروبية اإلفريقية الكثري من الدالالت واملضامني، واليت أثرت              :متهيد      

وفات ـركة الكش ـد احلمالت التبشريية وح   ـسلبا وإجيابا يف طبيعة العالقات بني اجلانبني، خاصة بع          

قارة اإلفريقية، فقد ظلت الدول اإلفريقية مستعمرات       اجلغرافية، وموجة االستعمار األورويب احلديث على ال      

أوروبية ملدة قاربت القرنني، ومع حصوهلا على االستقالل ظلت خماوف الدول اإلفريقية قائمة، وظل اجلدل                

قائما ومستمرا حول ما إذا كانت العالقات اليت تربطها بأوروبا متثل استعمارا جديدا للقارة، أم أنه يدخل يف                  

 .اكة والتعاون بني الطرفنيإطار الشر

وبالرغم من ذلك فقد مت منذ الستينات دعم للروابط والعالقات بني الدول األوروبية واإلفريقية وذلك               

بناء على حماولة حتقيق أكرب قدر من العدالة يف التعامالت، و توفري الشروط املوضوعية لتعاون جاد و مفيد يف                    

جتماعية، و قد ألفضى ذلك يف األخري إىل غلبة الطرف الرباغمايت يف             اجملاالت االقتصادية و السياسية و اال     

يب إىل مصاحل   ـة تستج ـر مجاعي ـع الدول األوربية يف أط    ـالدول اإلفريقية و قبول هذه األخرية بالتعاون م       

 .و حاجيات الطرفني

دول  سنة و حىت اليوم، حيث مجع بني ال         30فقد كان إطار لومي الذي ربط بني الطرفني منذ           

األوربية و دول إفريقيا و جنوب الصحراء، و من خالل هذا اإلطار األخري استطاعت دول إفريقيا و جنوب                   

الصحراء أن حتقق نتائج مهمة و معتربة و لك من خالل مرحلة البناء الوطين باخلصوص و إعادة بناء الدول                    

 .الوطنية اجلديدة

ية عالقات تعاون يف إطار الشراكة  األورومتوسطية        أما دول مشال إفريقيا فقد ربطتها بالدول األورب       

أ يف القارة   .م.اولة منها لصد النفوذ املتنامي للو      ـدول األوربية و ذلك حم    ـاإلطار األمثل الذي أرادته ال    
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أ يف املنطقة   .م.اإلفريقية، و بذلك كان هذا األخري إطارا منافسا إلطار الشرق األوسط الكبري الذي طرحته الو              

 .و اإلسالميةالعربية 

أ  من لفت النظر إىل القارة اإلفريقية و اليت كانت قبل ذلك              .م.لقد مسحت هناية احلب الباردة للو     

و ذلك بناءا على امليزة التارخيية هلا        )  رنسية و الربيطانية  ـوص الف ـباخلص(ة  ـحكرا على القوى األوربي   

قوية نفوها و ذلك بوضع زعماء موالني تارة        لت الواليات املتحدة األمريكية على ت     ـذلك عم ـباملنطقة، و ل  

 .أو ترجيح موازين القوى يف املناطق اإلفريقية املختلفة تارة أخرى

إن سقوط االحتاد السوفيايت و هناية احلرب الباردة قد أدى إىل حدوث تغريات جذرية و مؤثرة على                  

ات، فقد وجدت معظم الدول اإلفريقية خاصة     كافة األقاليم يف العامل، و مل تسلم القارة اإلفريقية من تلك التغري           

 نفسها تتخبط يف مشاكل اقتصادية و اجتماعية وسياسية          –تلك اليت كانت تنتمي إىل املعسكر الشرقي         

متعصية، كما عرفت القارة اإلفريقية العديد من الصراعات العرقية الداخلية و الرتاعات بني الدول حول احلدود         

 .لى االستقالل السياسي للدول اإلفريقيةو كل هذا أثر بشكل كبري ع

لقد توجهت معظم الدول اإلفريقية بعد سقوط املظلة السوفياتية إىل الدول الغربية و ذلك حبثا عن                 

الدعم و املساندة و التعاون و الشراكة،و قد تزامن مع تعثر حماوالت التنمية فيها، كما وجدت نفسها أكثر                   

و توجهاهتا اجلديدة حنو حترير      )  باخلصوص األوربية يف أول األمر     (بية  استعدادا للتعاون مع القوى الغر     

باحلاجة إىل  )  األوربية(اقتصادياهتا و تطوير نظمها السياسية يف إجياد الدميقراطية و التعددية، كما الدول الغربية              

 .يقدعم الروابط مع الدول اإلفريقية نظرا لكوهنا متثل جماال حيويا خصبا لالستثمار و التسو

و يف إطار التطورات السريعة املتالحقة يف التفاعالت بني الدول األوربية و اإلفريقية و كذا التنافس                 

سعى هذه الدراسة إىل فهم طبيعة العالقات بني الطرفني األوريب          ـريقية، ت ـاألمريكي األوريب على القارة اإلف    
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األورويب، اإلفريقي، كما   ( اإلجيايب بني الطرفني     و اإلفريقي  و كذا األطر و املؤسسات اليت يتم فيها التفاعل            

 .تبحث جماالت النافس و بؤر التوتر و النفوذ األمريكي و األورويب يف القارة اإلفريقية بعد انتهاء احلرب الباردة

 : أسباب اختيار املوضوع

 بعد انتهاء احلرب الباردة     يرجع سبب اختيارنا ملوضوع العالقات األوروبية اإلفريقية و بروز املنافسة االمريكية          

 : إىل

 لكوهنا الـقارة اليت أنتمي إليها       ةو تتعلق باهتـمامايت  الكـبرية بالقارة األفريقـي       :  أسباب ذاتية /  1

جغرافيا، و القارة األوروبية و هي القارة األقرب إليها و اليت كان معها تاريخ طويل بكل ما حيمله من مآسي                    

امايت الكبرية بالواليات املتحدة األمريكية القوى العظمى يف العامل و سياسته            و مسرات، باإلضافة إىل اهتم    

املنتهجة بعد انتهاء احلرب الباردة خاصة ما يتعلق بتوجهاهتا اجلديدة يف إفريقيا و اليت نرى بأهنا منافسة                    

 .للتوجهات األوروبية

ضيع و عدم وجود مراكز للبحث خاصة ما        و تتمثل يف افتقار املكتبة الوطنية هلذه املوا       :  أسباب موضوعية /2

يتعلق بالشؤون اإلفريقية و نتمىن أن حنقق من خالل هذه الدراسة و نغطي العجز املتعلق هبذا املوضوع يف                    

 . اجلامعة اجلزائرية

 : إشكالية املوضوع

 الطرفني جتمعهما        لقد متيزت العالقات األوربية اإلفريقية بالتداخل والتشابك والتعدد والتفرع وذلك لكون          

عالقات تارخيية طويلة ممتدة إىل حوايل قرنني من الزمن ،وكذا القرب والتجاور اجلغرايف بني الطرفني على                  

ضفيت البحر املتوسط، وقد بدأ التنسيق الثنائي والعمل بني الطرفني على أساس الرغبة يف حتقيق املصلحة                   

دول اإلفريقية مباشرة وذلك من خالل اتفاق ياوندي لعام          املشتركة ،وكانت بداياته األوىل بعد استقالل ال      
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، مت كان اإلمضاء على اتفاقية لومي واخلاصة بدول جنوب          1969 للشراكة والذي أعيد جتديده العام       1963

 .1990و1985و1980 واليت جرى جتديدها أعوام 1975الصحراء عام 

 2000 جوان   23الذي كان اإلمضاء عليه يف      "  نواتفاق كوتو "   بعد انتهاء العمل باتفاقية لومي كان هناك        

  .2003 أفريل 1ودخل حيز التنفيذ يف 

   من جهة أخرى فقد دخلت دول الشمال اإلفريقي يف عالقات خاصة مع اإلحتاد األوريب وذلك مند أوائل                  

ن الرمسي عن    مت اإلعال  1995الستينات على شكل اتفاقية ثنائية للشراكة والتعاون وبانعقاد مؤمتر برشلونة            

وهي جزء من الدول    (تأسيس اإلطار الرئيس واألمثل للشراكة بني الطرفني األوريب ودول الشمال اإلفريقي             

 .وذلك يف اجملاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية) املتوسطية

ى إىل لعب دور مهم      إن الدول اإلفريقية من خالل مبادرة إفريقيا نيباد واليت جاء مع بداية األلفية اجلديدة تسع              

يف العالقات الدولية وهي بذلك تعرب عن قوة اإلرادة اإلفريقية يف البحث عن التنمية املستدامة وهتدف منه                   

كذلك إىل إعفائها مـن الديون اخلارجية ومواصلة احلصول على املساعدات اإلمنائية من القوى الغربية                 

 .الكربى، وباإلضافة إىل حماربة الفقر والبطالة

   لقد أدى سقوط اإلحتاد السوفيايت  وهناية احلرب الباردة بالواليات املتحدة األمريكية إىل تغيري استراتيجياهتا                

يف جمموعة كبرية من املناطق يف العامل ،وكانت إفريقيا إحداها، فقد كانت أثناء احلرب الباردة منطقة نفوذ                   

باردة اشتد التنافس بني الطرفني األوريب واألمريكي حول         أوربية حبكم الروابط التارخيية، وبانتهاء احلرب ال       

 صرفا وبعد أن كان     ابعد أن كان صراعا سياسيا إيديولوجي     )  باخلصوص النفط (النفوذ والسيطرة االقتصادية    

 .الطرفني ميثالن كتلة واحدة متجانسة

قي من جهة وكذا التنافس     ويف إطار التداخل يف املصاحل والبحث عن التوافق بني الطرفني األوريب واإلفري             

األمريكي األوريب على املصاحل اإلستراتيجية واالقتصادية اإلفريقية من جهة أخرى، فإنه من خالل دراستنا                
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سنحاول أن نفهم حجم العالقات اليت تربط بني أوربا وإفريقيا كما أننا سنبحث كذلك األطر وامليادين املؤهلة                 

ننا سنحاول رصد املنافسة احملتدمة واجلارية بني الواليات املتحدة           لتلك العالقات وباإلضافة إىل ذلك فإ      

بعد انتهاء احلرب الباردة وكل ذلك من أجل البحث واإلجابة          )  فرنسا وبريطانيا   (األمريكية والقوى األوربية    

 :عن اإلشكالية التالية

ر األمريكي اجلديد على نفوذ     ما هي طبيعة وحجم العالقات األوربية اإلفريقية ؟ ،وما مدى تأثري الدو                

 القوى األوربية الكربى يف القارة اإلفريقية  بعد انتهاء احلرب الباردة ؟

 ولإلجابة عن هذه اإلشكالية قمنا بوضع جمموعة من التساؤالت التالية ؟

 ما هي احملددات الرئيسية للعالقات األوربية اإلفريقية ؟ -1

 مج إفريقيا يف النظام العاملي ؟هل يسعى الطرفان إىل إجياد حمفل مالئم لد -2

هل ميكن أن تنجح سياسة الشراكة املنتهجة يف ظل وجود عالقات بني إقليمني غري متكافئني بكل                  -3

 املقاييس ؟

 هل ميكن إقامة منظومة من القواعد العادلة واليت حتكم العالقات املستقبلية بني أوربا وإفريقيا ؟ -4

ن القارة اإلفريقية مل ميض على استقالهلا عن املستعمر          ما هي الضمانات احلقيقية لذلك خاصة وأ        -5

 األورويب سوى نصف قرن ؟

 ما هو مستقبل الشراكة والتعاون يف العالقات األوروبية اإلفريقية ويف تداعيات العوملة ؟ -6

هل الدوافع  االقتصادية واإلستراجتية الصرفة هي اليت ساعدت على قيام تنافس كبري بني الواليات                  -7

 الدول  ي األمريكية  والقوى األوروبية على الساحة اإلفريقية بعد أن كان للدافع السياسي واإليديولوج             املتحدة

الدور األكرب يف الصراع أثناء احلرب الباردة وبعد أن كان الطرفان ينتميان يف تلك الفترة إىل معسكر واحد                   

 ؟) املعسكر الغريب(
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 :فرضيات الدراسة 

 :اسة ننطلق من الفرضيات التالية ولإلجابة عن تساؤالت الدر

 .يلعب العامل التارخيي دورا أساسيا يف العالقة بني إفريقيا و الدول األوروبية -1

 .هناك عالقات تارخيية مميزة بني أوربا وإفريقيا متتد لفترات طويلة من الزمن -2

اإلفريقية بطرق  تسعى الدول األوربية من خالل تعاوهنا مع إفريقيا إىل مواصلة اهليمنة على القارة                 -3

 .ةأكثر عصرا ني

تساعد األطر والتجمعات القارية على إمكانية احلصول على مكاسب مجاعية وحىت على حل املشاكل               -4

 .الداخلية واحلصول على مساعدات مادية معتربة

دخول املنافس األمريكي إىل حلبة الصراع يف القارة اإلفريقية أدى إىل إضعاف املوقف األورويب يف                 -5

 .   اإفريقي

تعد إفريقيا من املناطق احليوية يف إستراتيجية الواليات املتحدة اجلديدة يف العامل وذلك الحتوائها على                -6

 . مليون نسمة، باإلضافة إىل االكتشافات اجلديدة يف جمال النفط700سوق واسعة تقدر ب

 : اإلطار املنهجي

تفرض "  لتنافس األمريكي بعد انتهاء احلرب الباردة     العالقات األوربية اإلفريقية وا   "       إن دراستنا ملوضوع    

علينا عدم االكتفاء مبنهج واحد وذلك الختالف الظواهر حمل الدراسة لذا كان لزاما علينا العمل واالستناد إىل                 

ومن خالل دراستنا سنقوم    .  عدة مناهج حىت نتمكن من التحليل والفهم الدقيق ملختلف جوانب الدراسة            

 :لتاليةبتوظيف املناهج ا
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 :املنهج التارخيي -1

 يستخدم املنهج التارخيي للحصول على أنواع املعرفة عن طريق املاضي بقصد دراسة وحتليل بعض املشكالت               

اإلنسانية والعملياتية االجتماعية احلاضرة، وذلك ألنه كثريا ما يصعب علينا فهم حاضر الشيء دون الرجوع               

وامتداد هلا فالباحث ال بد له أحيانا من الرجوع إىل املاضي           .احلياة السابقة ملاضيه ،فاحلياة املعاصرة قائمة على      

املمتد ودراسة احلوادث والوقائع السابقة من أجل حتليل حقائق املشكالت اإلنسانية والقوى االجتماعية اليت               

 .1تشكل احلاضر 

األوربية اإلفريقية وكذا الطبيعة    فمن خالل املنهج التارخيي ميكننا رصد كل املراحل اليت مرت هبا العالقات              

بعد انتهاء احلرب   )  فرنسا وبريطانيا (التنافسية والصراعية بني الواليات املتحدة األمريكية والقوى األوربية          

الباردة ،كما ميكننا من التوقف عند كل احملطات اليت أثرت يف العالقات بني الطرفني األوريب واإلفريقي ويف                  

وريب وبذلك ميكننا ربط املتغريات بعضها ببعض عن طريق السرد التارخيي والتحليل             التنافس األمريكي واأل  

 .فاملنهج التارخيي ميدنا بالوسائل الالزمة لبلورة األفكار واخلروج بنتائج مهمة.املوضوعي 

 :املنهج الوصفي -2

 يريد دراستها نظرا    يلجأ الباحث إىل استخدام هذا املنهج حني يكون على علم بأبعاد أو جوانب الظاهرة اليت              

لتوفر املعرفة هبا ،ويعتمد املنهج الوصفي على دراسة الواقع والظاهرة كما توجد يف الواقع كما يهتم بوصفها                  

وصفا دقيقا ويعرب عنها تعبريا كيفيا أو كميا ،ومن خالل املنهج الوصفي سندرس كل األمور املتعلقة بالعالقات                 

 . انتهاء احلرب الباردة وذلك بناءا على املعطيات املتوفرة لدينااألوربية وكذا التنافس األمريكي بعد

 

 

 

                                           
 .103اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،ص  .مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث العلمية عمار بوحوش وحممد حممود الذنيبات ،- 1
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 :املنهج املقارن -3

 يف جمتمعات خمتلفة أو هي التحليل       ةيعرف جون ستيوارت ميل املقارنة بأهنا دراسة ظواهر متشاهبة أو متنا ضر           

تمعي، أما بالنسبة لنا فإنه     املنظم لالختالفات يف موضوع أو أكثر عرب جمتمعني أو أكثر ،هذا على املستوى اجمل             

من خالل املنهج املقارن سنجري بعض املقارنات بني طبيعة العالقات األوربية مع دول الشمال اإلفريقية وكذا                

قياس حدة التنافس بني    )  أي املنهج املقارن  (مع دول إفريقيا جنوب الصحراء،كما أننا سنحاول من خالله           

من جهة أخرى عن طريق املقارنة بني       )  فرنسا، بريطانيا (والقوى األوربية   الواليات املتحدة األمريكية من جهة      

 .  األساليب و االستراتيجيات املختلفة اليت يعتمد عليها الطرفان يف حماولة إحكام السيطرة على القارة اإلفريقية

 : اإلطار النظري

ركز على مفهوم املصلحة الوطنية كدافع       يف إطار االجتاه النظري الذي ي      ةو سنحاول بلورة هذه املقاربة املنهجي     

أساسي و هدف مباشر للسلوك السياسي ، من خالل هذه املقاربة سنحاول تفسري سعي الدول اإلفريقية بعد                  

حصوهلا على االستقالل للبحث عن املعونة واخلربة األوربية وكذا القيام بإصالحات اقتصادية واجتماعية               

 اإلفريقية تطـالب األوربيني باملـوافقة عـلى إلغاء ديوهنا اخلارجية         وسياسية، ومن جهة أخرى كانت الدول     

أو جزءا منها هذه األخرية اليت تعرقل كل اجملهودات املبذولة من أجل حتقيق تنمية شاملة، واملسامهة يف حل                   

ة وبعض األمراض   الرتاعات القائمة يف القارة اإلفريقية وحتسني التعليم وكذا مساعدهتا على حماربة الفقر والبطال            

 .االفتاكة كاإليدز واملالري

     وسنحاول كذلك من خالل مقارنة املصلحة الوطنية تفسري إقرار اإلحتاد األوريب يبىن سياسة خارجية                

وأمنية مشتركة ،وهذا ال يهمنا يف املوضوع وذلك للربط بني القوة االقتصادية األوربية املتزايدة والبعد السياسي        

لفريد من نوعه عـلى املستوى الدويل، فهـم ومعرفة املصاحل واملطامع األوربية يف القارة                هلذا التكتل ا  

 :اإلفريقية، واليت ميكن أن نلخصها فيما يلي
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 .البحث عن أسواق لتصريف السلع األوربية املصنعة - أ

 .احلصول على املواد األولية الالزمة لتنمية الصناعات األوربية - ب

ية اإلستراتيجية اليت متتلكها إفريقيا ال سيما النفط، اليورانيوم، الذهب            الوصول إىل املوارد الطبيع    - ت

 .واملاس

    كما ميكننا من خالل مقارنة املصلحة الوطنية تفسري السلوك األمريكي املنافس للقوى األوربية يف                  

من بني املناطق ذات     األمريكيني قد وضعوا إفريقيا      إفريقيا،بعد انتهاء احلرب الباردة وذلك ألن االستراتيجيني      

األمهية خاصة  بعد االستكشافات األخرية آلبار النفط يف مناطق متفرقة من إفريقيا، أما فيما خيص األفارقة فإننا                  

ميكننا فهم حماولة القيادات اإلفريقية املساومة على أكرب قدر ممكن من            )  املصلحة الوطنية (من خالل املقاربة    

 .نافس األمريكي األوريب أحسن استغالل ومبا خيفف أكرب فائدة لشعوب القارةاملصاحل واألهداف واستغالل الت

كما أننا سوف نلجأ يف مقابل إىل استعمال مقاربة التبعية لتبيان حقيقة العالقة بني إفريقيا و القوى الفاعلة يف                   

 تداعيات النظام الدويل الذي     النظام الدويل ، وفقا لنظرية التبعية فإنه مل يعد مبدأ سيادة قادرا على الصمود أمام              

هتيمن عليه القوى الغربية الكربى، وكذا سيادة النموذج الليربايل الدميقراطي الغريب الذي ينتقل وينتشر ويفرض               

 .نفسه يف أحناء املعمورة

ومن خالل نظرية التبعية سنحاول فهم حماولة الدول اإلفريقية انتهاج سياسة اإلصالح االقتصادي والسياسية               

ليت هي يف األساس أحد الشروط املفروضة من طرف الدول األوربية حىت تقدم مساعداهتا لدول القارة                  وا

 .اإلفريقية

    كما سنحاول من خالل هذه املقاربة رصد التفاعالت واآلثار واملخلفات الناجتة عن استعمار الدول                 

 .األوربية اليت كانت مستعمرة هلااألوربية للقارة اإلفريقية واليت من بينها بقاء اقتصاديات الدول 
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    ويف إطار العوملة املتنامية واحلرية االقتصادية والسياسية املفروضة واملطروحة من طرف الواليات املتحدة              

األمريكية بعد انتهاء احلرب الباردة فإننا سنحاول فهم املنطق األمريكي اهلادف إىل حترير االقتصاديات اإلفريقية               

بالدميقراطية يف األنظمة اإلفريقية وذلك لفرض اهليمنة على إفريقيا وبذلك يكون هناك انتقال              وكذا املطالبة   

 .حملور التبعية من باريس ولندن إىل واشنطن

 : أما من حيث اخلطة املعتمدة يف هذه الدراسة فهي مقسمة إىل ثالث فصول

فريقية و قد عاجلنا فيه ثالث حمددات رأينا        يدور الفصل األول حول احملددات الرئيسية للعالقات األوروبية األ        

 .بأهنا أساسية أال و هي احملدد التارخيي و احملدد اجلغرايف و الثقايف باإلضافة إىل حمدد النظام الدويل

أما الفصل الثاين فريكز على أطر و ميادين العالقات األوروبية اإلفريقية و قد رأينا بأن هناك ثالث أطر لذلك                   

لومي املتعلقة بالتعاون بني دول االحتـاد األورويب و دول إفـريقيا جنوب الصحراء و الكراييب              و هي اتفاقية    

و الباسيفيك، و الشراكة األورومتوسطية اليت جتمع بني دول االحتاد األورويب و الدول املتوسطية و اليت تعترب                  

ية إفريقيا و اليت تأسس لتعاون بني دول        دول الشمال اإلفريقي جزءا منها، باإلضافة إىل املبادرة اجلديدة لتنم         

 .القارة اإلفريقية جمتمعة و الدول الصناعية الكربى

يف الفصل الثالث عاجلنا املنافسة األمريكية األوروبية على القارة اإلفريقية بعد انتهاء احلرب الباردة و قد تناولنا                 

القارة اإلفريقية و قد عاجلنا كنموذج على ذلك        فيه السياسة األمريكية يف إفريقيا، مث السياسة األوروبية يف           

 . السياستني الفرنسية و الربيطانية
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 احملددات الرئيسية للعالقات األوروبية اإلفريقية: الفصل األول

 :مقدمة الفصل

يها جمموعة من العوامل الرئيسية اليت جتعلها أكثر         تتسم العالقات األوروبية بالقدم والتعقيد وتتحكم ف            

حساسية من جهة وأكرب ارتباطا من جهة أخرى، ويعترب عامل املرياث التارخيي أهم تلك العوامل والذي هو                  

يف حقيقة األمر يغذي مشاعر اخلوف واإلحساس بعدم التكافؤ، فذاكرة اإلنسان اإلفريقي ال تنسى األوروبيني               

احلمالت الصليبية، حركة الكشوفات اجلغرافية، و االستعمار األورويب احلديث         :  ناسبات منها يف جمموعة من امل   

 .للعامل الذي أستويل على أغلبية أقاليم القارة اإلفريقية

، والذي يعد   واإلفريقيكما ميكننا أن نشري كذلك إىل أمهية اجلوار اجلغرايف الذي جيمع بني اجلانبني األورويب               

 بني اجلانبني، فهو عامل تعاون واتفاق من جهة وعامل سيطرة وهيمنة من جهة أخرى،               تفاعل   و  عامل تأثري 

وبذلك فإن القرب اجلغرايف أدى إىل معرفة كل طرف للطرف اآلخر وجعله يبحث عن كل الوسائل املتاحة                  

 .للتغلب على الطرف اآلخر وإخضاعه حبسب الظروف واألزمنة وحبسب موازين القوى بني الطرفني

فضال عن عامل النظام الدويل الذي ميثل أهم متغريات ما بعد احلرب الباردة، ويرتب على حنو معني دور                    

اإلقليمني يف هذا النظام، كما حيدد منط العالقات والتفاعالت الدولية بني الدول واألقاليم عامة، واجلدير                 

أن وحداته والفاعلني كذلك فيه يتغريون      بالذكر أن مكونات النظام الدويل تتغري من فترة زمنية ألخرى كما            

وتتغري طبيعة العالقة اليت تربط بينهم، وبناءا على ذلك فقد كانت العالقات بني أوروبا وإفريقيا متباينة من نظام                  

إنه  على أي مهتم بالشأن اإلفريقي مالحظة أن القارة اإلفريقية كانت وال تزال              .  دويل آلخر ومن فترة ألخرى    

قد شهدت مرحلة لبع يف املنظومة الكونية، ومن املرجح أن تظل كذلك يف األلفية الثالثة من امليالد،   متثل نظام تا  

ما بعد احلرب الباردة تبدال يف أوضاع ومقتضيات التفاعالت اخلارجية إلفريقيا، حيث أضحى التنافس من                 
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افة، حىت أن دوال ذات تاريخ      أجل أسواقها الداخلية والنفوذ وحتقيق املصاحل مفتوح أمام الدول الكربى ك           

 .استعماري مثل الربتغال وإيطاليا وبلجيكا بعد أن خرجت خالل حقبة تصفية االستعمار عادت مرة أخرى
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 احملدد التارخيي: املبحث األول

 حيمل املرياث التارخيي بني أوروبا وإفريقيا الكثري من الدالالت واملضامني اليت تؤثر حتما يف عالقات اجلانبيني،               

 :وال تنسى ذاكرة اجلانب اإلفريقي األوروبيني يف عدة مناسبات

 :احلمالت الصليبية-1

ر القرن احلادي عشر وقد استهدفت يف األساس العامل اإلسالمي           ـحروب الصليبية يف أواخ   ـبدأت ال      

ار الصليب  عامة، وطالت البالد العربية واإلفريقية بشكل مباشر وقد رفع األوروبيون يف تلك احلمالت شع               

وحترير بيت املقدس من املسلمني وذلك هبدف جتنيد أكرب قدر ممكن من الشعوب األوروبية واملؤونة والسالح                

حملاربة املسلمني، إال أن الدافع احملرك من وراء ذلك كان يف األساس عامل مادي اقتصادي حبت، فكون الدولة                  

 ضخمة نتيجة   لمدا خي  الشرق والغرب فإهنا كانت حتقق       اإلسالمية هي املسيطرة على طرق التجارة العاملية بني       

باإلضافة إىل ذلك فإن مجيع الوثائق املعاصرة تشري إىل سوء األحوال االقتصادية يف              1 موقعها اجلغرايف املهم    

 يؤكد أن فرنسا     Cuibert Ragentغرب أوروبا وخاصة فرنسا يف أواخر القرن احلادي عشر، فاملؤرخ           

 .2 جماعة شاملة قبيل الدعوة إىل احلروب الصليبية بالذات كانت تعاين

لقد اصطبغت احلركة الصليبية من أول أمرها بصبغة استغاللية واضحة، فكثري من املدن واجلماعات واألفراد                

الذين أيدوا تلك احلروب وشاركوا فيها، ونزحوا إىل الشرق ليس خلدمة الصليب وحروب املسلمني وإمنا                 

ع الثروات وإقامة مستعمرات ومراكز ثابتة هلم يف قلب الوطن العريب بغية استغالل موارده              جريا وراء املال ومج   

 .3واملتاجرة فيها واحلصول على اكرب قدر ممكن من الثروة

لقد أثبت الواقع والتاريخ كما أثبتت األحداث اليت كان مسرحها العامل العريب منذ القدم حىت يومنا هذا، أن                   

ثل حلقة من حلقات االستعمار ومرحلة من مراحله، وإن كان هلا وضعها اخلاص يف تاريخ               احلروب الصليبية مت  
                                           

 36 مصر، دار اهلالل، ص .إستراتيجية االستعمار والتحررمجال محدان،  - 1
 .24دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، ص :  بريوت.تاريخ العالقات بني الشرق والغربسعيد عبد الفتاح عاشور،  - 2
 .25 ص  نفس املرجع السابق ، -3
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االستعمار مما يتفق والظروف اليت صاحبت قيامها، وقد اعترف عدد غري قليل من املؤرخني الغربيني احلديثني                 

نيه جروسية  املعنيني بالعدوان الصلييب حبقيقة أبعاده ومراميه، ويف ذلك يقول املؤرخ الفرنسي ري                 

R.GOUSSET     إن احلروب الصليبية أدت إىل أول توسع استعماري للغرب         ":  "حصيلة التاريخ " يف مؤلفه

إن : " G. TEVELYAN، بينما يقول زميل له وهو جورج تريفيليان اإلجنليزي "املسيحي يف الشرق العريب

، ويأخذ هبذا   "قطاعية ضد العرب  احلركة الصليبية هي حركة اتساع خارجي، قامت هبا أوروبا املسيحية اإل           

انطالقة أوروبا فيما   "  إذ أوضح يف كتابه        L. HALPHENالرأي املؤرخ الفرنسي املعروف لويس هالفن       

أن احلركة الصليبية هي امتداد طبيعي حلروب التوسع اإلقطاعي اليت          ":  بني القرنني احلادي عشر والثالث عشر     

األمر وضوحا فيقول يف       B.LEWISحلرب، ويزيد برنارد لويس     شهدها الغرب يف القرون السابقة لتلك ا      

إن تلك احلروب كانت أول حماولة مبكرة يف التوسع االستعماري للغرب             ":  "العرب يف التاريخ  "كتابه  

 .1" األورويب، حتركها اعتبارات مادية دنيوية ويغلفها الدين كعامل نفساين

 إىل الشام وبالتحديد إىل بيت املقدس، واستطاع املسيحيون         لقد بدأت احلمالت الصليبية أول األمر متوجهة      

السيطرة على القدس ملدة قاربت القرن من الزمن، وقد رجعوا خائبني مدحوريني بعد أن هزمهم القائد الناصر                 

صالح الدين األيويب يف واقعة حطني، وباهنزام الصلبني يف الشام حتولوا إىل مهامجة مصر وشواطئها إال أن                   

ع بقي على أشده وظل يف البحر املتوسط حيث قامت الدول األوروبية املسيحية بسلسلة من غارات                  الصرا

القرصنة على سواحل إفريقيا الشمالية وذلك يف القرنني الثالث عشر والرابع عشر بعد أن قامت بتطهري شبه                  

 املسيحية ومالحقتهم على    اجلزيرة اإليبريية من املسلمني عن طريق حماكم التفتيش وإكراههم على الدخول يف           

 .الشواطئ البحرية للشمال اإلفريقي

                                           
 .37االسكندرية، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، ص . دراسات يف تاريخ العالقات بني الشرق والغرب يف العصور الوسطى جوزيف نسيم يوسف، - 1
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وعلى الرغم من السلوك العدواين األورويب يف تلك الفترة واهلمجية الصليبية املسيحية اليت تعرض هلا املسلمون                

 الغرب أنفسهم يعترفون بأن بذور هنضتهم احلديثة كانت نتاج           يبعد سقوط دولتهم يف األندلس فإن مؤرخ      

كاكهم والتقائهم باملسلمني يف األندلس ومشال إفريقيا وصقليا، كما أهنم تلقوا العلوم األوىل على يد العرب                احت

 .املسلمني، وأن أمهات الكتب العلمية العربية كانت تدرس يف اجلامعات األوروبية حىت بدايات القرن العشرين

 يعيش فيه   – دغل   –ة ،وكانوا يصوروهنا على أهنا      لقد دأب األوربيون على القول بأن إفريقيا كانت قارة جمهول         

لينشروا ديانتهم ) املستعمرين األوربيني(كائنات متوحشة حىت جاءها القدر واخلالص بأولئك القوم املتحضرون      

السمحة وذلك عن طريق اإلرساليات اليت كانت يف واقع األمر الوجه اخلفي لالستعمار وبسط السيطرة                  

ع يقول عكس ذلك، فاإلدريسي تنقل يف إفريقيا وهو أول من رسم خارطة هلا، فقد                 والنفوذ، غري أن الواق   

 .حتدث عنها بإسهاب كل من البريوين واملسعودي وابن خلدون وكثري من الباحثني اجلغرافيني العرب

فاجأت لقد طورت اجملتمعات اإلفريقية أمناطا من راقية من احلياة االجتماعية وأقامت نظما سياسية واقتصادية               

األوربيني عند غزوهم إلفريقيا شرقا وغربا مما جعل بعض املؤرخني يقولون بأن الربتغاليون أبقوا على النظم                 

اإلدارية اليت وجدوها يف شرق إفريقيا اليت أسسها العرب يف تلك األقاليم ألنه مل يكن لدى الربتغاليون أشكاال                  

 .1 وكذلك يف ممالك غرب إفريقيا إدارية أرقى من تلك اليت أقامها العرب واألفارقة

وقد شهدت إفريقيا قبل جميء األوربيني نظما وكيانات ففي غرب إفريقيا كانت هنالك إمرباطوريات قدمية يف                

غانا ومايل ،ومها الصونغي واألطاموس، ويف إفريقيا االستوائية كانت هناك مملكة الكونغو ويف إفريقيا الوسطى               

املاشونا باإلضافة إىل حضارة الزينبابوي، ويف شرق إفريقيا كانت مملكتا بوغندا            كانت هناك مملكة املتابيل و    

وبونيورو، وكذلك وجدت دول قدمية مبالوي وطنجانيكا وإمرباطورية الزولو يف جنوب إفريقيا، لكن مجيع               

                                           
  .24املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن ، ص :  ، طرابلس 1ط . إفريقيا القدمية عبد الرمحان شلقم ، - 1
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منوذج تلك الكيانات هتاموت بسرعة أمام غزوات األوربيني ومل تكن تلك النظم يف وضع ميكنها من تطوير                  

 .1للتحالف أو الوحدة ملواجهة ذلك اخلطر الرهيب 

 :حركة الكشوفات اجلغرافية -2

بدأت هذه احلركة يف هناية القرن الرابع عشر وبداية القرن اخلامس عشر، وقد جاءت نتيجة عدم قدرة الدول                  

دة أساسا داخل تراب    األوروبية على السيطرة على طرق التجارة العاملية الرابطة بني الشرق والغرب واملوجو            

 للحمالت الصليبية األوروبية على  العامل       عالذر ي الدولة اإلسالمية، وبذلك جاءت هذه احلركة نتيجة الفشل         

اإلسالمي، وكانت بذلك اخليار األخري للدول األوروبية والبديل األكثر مغامرة، ومن خالل هذا اخليار وهذه               

 خالل طريق البحث عن منفذ إىل       أهنملى القارة اجلديدة أمريكا، كما      املغامرة استطاع األوروبيون أن يتعرفوا ع     

 . اهلند متكن األوروبيون من التعرف على إفريقيا

 لة طوي خربة  للربتغالينيلقد كان االتصال األول بني األوروبيني واإلفريقيني يعتمد على جتارة العبيد واليت كان              

ة قاربت القرنني، وطبقا لبعض التقديرات فإن عدد األفارقة         يف هذه التجارة، حيث استمرت هذه العملية ملد       

 يقدر حبوايل تسعة ماليني نسمة تتراوح        1850م وحىت   1650الذين نقلوا عرب األطلسي يف الفترة بني         

أعمارهم بني اخلامسة عشر والثالثني، وقد كون األوروبيون ثروات هائلة من جتارة العبيد غري أن هذه العملية                 

وروبيني سوى معرفة سطحية بالقارة ذلك ألن عمليات االقتناص الواقعة وعمليات مجع وبيع العبيد              مل تعط األ  

كان يقوم هبا وسطاء أفارقة أما جتار العبيد األوربيون فقد قصروا أنفسهم أساسا على شراء ونقل العبيد إىل                   

 األراضي بعيدا عن حصوهنم     ، ومل يكن لديهم أي باعث أو دافع حيثهم على التوغل داخل            2العامل اجلديد   

 كبرية يصادفها جتار    ضغوطاتوقالعهم اليت بنوها على السواحل هلذا الغرض باإلضافة إىل ذلك كانت هناك             

إال أنه كان   ،  العبيد والوسطاء يف الداخل فضال عن اجلو القاتل، واألمراض الفتاكة واملخاطر اليت يتعرضون هلا             

                                           
 27 عبد الرمحان شلقم ، مرجع سابق ، ص - 1
 .59الدار القومية للطباعة والنشر، ص :  القاهرة).عقيلة حممد رمضان: ترمجة(تاريخ إفريقيا روالند أوليفر،  - 2
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االستيطاين اهلولندي بالتوغل يف منطقة الكاب جبنوب          يف قيام االستعمار   هناك استثناء واحد يف ذلك واملتمثل     

 1652.1إفريقيا وذلك سنة 

إن هذا اإلرث العاطفي املرتبط بتجارة العبيد قد ظل حيا يف النفوس حىت سنوات القرن العشرين واستمر بقاؤه                  

القضاء على جتارة العبيد ذاهتا فقد كان       ليوصم العالقات القائمة بني أجيال اإلفريقيني واألوروبيني حىت بعد           

 على أحد   وال خيفى     ،شعور اإلفريقيني نابع من رفضهم للخضوع واإلذالل وبروح نابذة لكل ما هو أورويب            

أن جتارة الرقيق وإن أسهمت يف تنمية العامل اجلديد إال أهنا أضرت بالقارة اإلفريقية إضرارا بالغا، حيث أهنا                   

يف توزيع األجناس البشرية يف إفريقيا، وكان اهلدف األمسى من وراء هذه العملية غري              أفضت إىل تغيري جذري     

األخالقية وهو حتقيق ورفاهية اجملتمع الغريب وخدمة اقتصاده، وعلى صعيد آخر فقد أدت هذه التجارة إىل                  

ا أفضى يف النهاية إىل     إشعال أتون احلروب القبلية وخلق جو من التشاحن والبغضاء بني القبائل اإلفريقية وهو م             

 .خلخلة النظم القبلية للشعوب اإلفريقية

 :حركة االستعمار األورويب احلديث-3

يعد االستعمار األورويب من الظواهر احلديثة اليت غريت معامل خريطة العامل السياسية وأثرت يف شكلها تأثريا                 

 .كبريا وإفريقيا هي أكثر أجزاء العامل تأثرا هبذه الظاهرة

جاءت هذه العملية نتيجة تطور الثورة الصناعية بأوروبا حيث ارتبط هذا التطور بالسباق على املوارد                 لقد  

هذا من جهة   )  اخل…زيت النخيل، املطاط، األخشاب، النب، الكاكاو، وقصب السكر         (  املدارية وشبه املدارية    

كدسة، وحماولة إجياد جماالت    ومن جهة ثانية البحث عن أسواق استهالكية جديدة ملنتجاهتا الصناعية امل            

الستثمار رؤوس أمواهلا املتراكمة من جهة ثالثة ومن جهة رابعة حبث الدول األوروبية االستعمارية عن                  

 .2 مستعمرات يستقر فيها الفائض من السكان

                                           
 .06ص . جون هاتش، مرجع سابق - 1
 .22مطبوعات دحلب، ص : اجلزائر. خمتصر اقتسام إفريقيانائلي، عبد الغاين  - 2
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وقد  من احملطات البارزة لبداية االستعمار األورويب إلفريقيا،          1830لقد كان استعمار فرنسا للجزائر سنة       

تلتها موجة كبرية من االستعمار استطاع من خالهلا األوروبيون السيطرة على أقاليم كبرية من القارة وخباصة                 

، والذي أراد بسمارك من خالله أن تكون ألملانيا نصيبا من             )1885-1884(بعد انعقاد مؤمتر برلني      

لسيطرة االستعمارية بعد هذا املؤمتر ففي      املستعمرات يف إفريقيا، وقد تعرضت القارة اإلفريقية كلها تقريبا ل          

أكثر من مخسة عشرة دولة إفريقية وقعت حتت السيطرة االستعمارية          )  1886-1885-1884(السنوات  

 .األوروبية

لقد راحت الدول األوروبية املتنافسة تتسابق ملد سيطرهتا على األراضي الداخلية إلفريقيا متخذة من املراكز                

ل حنو الداخل ولكن ذلك مل يكن بالعمل السهل حيث اصطدمت مبقاومات قادهتا كربى              الساحلية نقاط للتغلغ  

ومل تنتهي تلك املقاومات بعد االحتالل األورويب الكلي ألقاليم القارة بل اختذت يف ذلك              ،  1القبائل اإلفريقية   

 .لقرن العشريناجتاهات وأشكال أخرى للمقاومة واليت كان من بينها العمل السياسي الذي طبع بداية ا

إنه منذ بداية مرحلة التكالب االستعماري األورويب على إفريقيا يف الربع األخري من القرن التاسع عشر ادعت                 

القوة األوروبية أهنا حتمل مشعل احلضارة واملدنية إىل مناطق العامل املتخلفة كافة، إال أن والتر رودوين املؤرخ                  

الدعاء ويرى بان االستعمار هو السبب الرئيسي لتخلف         يكشف زيف هذا ا   )  1980-1942(املشهور  

، ولكنه نظام هدفه الرئيسي أن يعيد األرباح إىل ما          استغاليلاالستعمار مل يكن جمرد نظام      "  إفريقيا ويؤكد أ ن     

يسمى البلد األم، ويعترب ذلك من وجهة نظر إفريقيا مبثابة نزح مستمر للفائض الناتج عن عمل إفريقي، ويعين                  

 ".الوقت نفسه تطور أوروبا كجزء من العملية اجلدلية اليت أحدثت التخلف بإفريقيايف 

                                           
 .32ص . نائلي عبد الغاين، مرجع سابق - 1
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لقد كانت املآسي املرتبطة باحلكم االستعماري األورويب املباشر للقارة اإلفريقية أكثر من أن  حتص، ويكفي أن        

فرنسية بنسف عامل    قام اثنان من رجال اإلدارة االستعمارية ال        1905نذكر على سبيل املثال أنه يف عام         

 .إفريقي بالديناميت يف مدينة برازافيل جملرد اللهو والتسلية

عشية اندالع احلرب العاملية األوىل كانت أقاليم القارة اإلفريقية تئن حتت براثن االستعمار األورويب البغيض               -

باري اليت مارسته   وقد استخدمت شعوب القارة اإلفريقية وزجت يف هذه احلرب وذلك عن طريق التجنيد اإلج             

السلطات االستعمارية على شباب الشعوب اإلفريقية، وبذلك دخل األفارقة احلرب العاملية األوىل بدون إرادهتم              

يف تلك احلرب إال    )  احللفاء(ومل يكن هلم فيها فائدة تذكر، وبالرغم من انتصار الدول االستعمارية األوروبية             

 الشعوب اإلفريقية إىل أن الح عصر التحرر الوطين بعد احلرب            أن كابوس االستعمار ظل جامثا على صدور      

العاملية الثانية وحتديدا يف اخلمسينيات والستينيات من القرن العشرين، وقد كان للجنود األفارقة املشاركني يف               

حصلت وقد  ،  1  احلرب الدور الكبري يف إذكاء نار احلماس يف شعوهبم للمطالبة باحلرية واالستقالل والسيادة              

أقاليم إفريقيا على استقالهلا بعد كفاح مرير تبوأ األفارقة على إثره مقاليد احلكم يف بالدهم املستقلة وانطوت                  

 .2تدرجييا صفحة االستعمار األورويب بشكله التقليدي وأصبح مرحلة ال ينبغي هلا أن تعود

قي القارات األخرى اليت تعرضت لالستعمار       االستعمار إلفريقيا بثالثة مالمح تنفرد هبا عن با        مسألة  لقد متيزت   

 :3 األورويب وتتمثل يف

 :بداية متأخرة -أ

، 17 و   16إذا نظرنا إىل القارة اآلسيوية فإننا جند بأن االستعمار األورويب هلا بدأ بصورة فعلية يف القرنني                  

برلني وبذلك فقد تأخر عن      خاصة بعد مؤمتر     19بينما تأخر االستعمار الفعلي احلقيقي يف إفريقيا حىت القرن          

آسيا بنحو قرنني، رغم أن آسيا أشد بعدا عن أوروبا هذا من جهة ومن جهة أخرى رغم بدائية إفريقيا                      
                                           

 .170ص . دار املنهل اللبناين: الطبعة األوىل، بريوت. حتوالت دولية يف ظل العوملة فوزي صلوخ، - 1
 .10، ص140، العدد 36السنة . السياسة الدولية، "حلرب الباردةالعالقات األوروبية اإلفريقية بعد انتهاء ا"حممود أبو العينني،   - 2
 .23النهضة، ص : القاهرة. دراسة يف اجلغرافيا والسياسة: إفريقيا اجلديدةمجال محدان،  - 3
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باملقارنة مع التقدم اآلسيوي يف املستوى احلضاري والفين واملادي والتنظيم السياسي، والراجح أن اجلغرافيا قد               

فريقيا كتلة واحدة وموحدة وجند قارة آسيا عبارة عن جزر سهلة            لعبت دورا مهما يف هذه املسألة فقارة إ        

 .الدخول

 :زحف كاسح –ب 

بعد أن وصل االستعمار إىل داخل القارة فإن سيطرته مل تكن متدرجة بل جاءت فجائية سريعة توجهت إىل                   

عمارية يف  السيطرة على كل القارة، فاكتسحتها يف بضعة عقود فقط وكان ذلك نتيجة لتنافس القوى االست               

، أو يف فترة كانت فيها أوروبا بال منافس          العسكري   مرحلة بلغت فيه أوروبا القمة من حيث القوة والتكتيك        

 يف عقد واحد، ففي     يء  يف سوق السياسة ويف القوة العاملية، وهكذا فجأة بعد مؤمتر برلني حتدد كل ش               

ت نسبة املساحة املستقلة يف إفريقيا من        كانت كل القارة قد اقتسمت بني القوى األوروبية واخنفض          1893

، بينما يف آسيا مل يصل االستعمار إىل منتهى رقعته إال على مدى             1910 يف    %  8 إىل   1875 يف    %  90

 .فترة طويلة نسبيا

 :استعمار قصري العمر -ج 

انت باملثل أكثر    منه يف آسيا فإن حركة التحرير يف إفريقيا ك         سرعة  إذا كان زحف االستعمار يف إفريقيا أكثر        

غرابة وإثارة منها يف آسيا فإذا كان االستعمار اآلسيوي قد سبق اإلفريقي بقرنني على األقل فإن التحرير يكاد                  

يكون يتعاصر فيهما، فهو قد بدأ يف آسيا بعد احلرب العاملية الثانية، ومت يف حنو عقد، ويف إفريقيا بدأ أيضا بعد                     

 شهدت استقالل أكثر من دولة يف كل شهر تقريبا،          1960ه يف سنة واحدة مثل      احلرب العاملية الثانية، حىت أن    

، هي ظاهرة حني تبدأ ال تتوقف       "االستعمار"كالقدمية  "  التحرر"وهنا نرى أيضا أن الظاهرة السياسية اجلديدة        

قرن العشرين  فهي عبارة عن موجة مدية فجائية، والواقع أنه إذا كان القرن التاسع عشر قرن االستعمار فإن ال                

 .قرن التحرير
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 : فترة ما بعد االستعمار األورويب-4

 املنشئة للسوق األوروبية املشتركة وتأسيس منظمة        1957يف الفترة املمتدة بني توقيع معاهدة روما               

، كانت العالقات األوروبية اإلفريقية متر مبرحلة انتقالية جديدة، حني متيزت هذه             1963الوحدة اإلفريقية   

ملرحلة بأهنا كانت من جانب واحد أي من جانب أورويب، ففي زمن توقيع معاهدة روما كانت أغلب الدول                  ا

اإلفريقية ما زالت حتت السيطرة االستعمارية، ومع ذلك فقد احتوت معاهدة روما على بند يسمح بقيام                  

 اجملموعة طرحت فرنسا    ارتباط خاص بني اجلماعة وأقاليم دوهلا، فأثناء املفاوضات اخلاصة بإنشاء هذه             

مشكلة عالقاهتا اخلاصة مبستعمراهتا اإلفريقية وطالب باستمرار        )  مت إليها كل من بلجيكا وإيطاليا      ضوان(

املعاملة التفضيلية ملنتجاهتا يف هذه املستعمرات، ومتتع منتجات هذه املستعمرات ببعض امليزات اخلاصة يف                

دول األوروبية اليت ليس هلا مستعمرات على أساس أن من شأن           السوق الفرنسية، فعارضت ذلك يف البداية ال      

ذلك خلق نوع من التميز والتباين يف معاملة الدول مع املبادئ الرئيسية للجماعة االقتصادية األوروبية املزمع                 

إنشائها، وطالبت بتصفية الدول هبا واملعاملة اخلاصة هلذه املستعمرات وعدم ربطها بالسوق األوروبية                 

 وكحل وسط جاءت فكرة االنتساب للمحافظة على املصاحل األوروبية يف املستعمرات اإلفريقية كما              1تركةاملش

أن املعاملة التفضيلية اخلاصة اليت تتمتع هبا فرنسا يف تلك املستعمرات امتدت تطبيقا لنظام االنتساب إىل مجيع                  

سوق األوروبية إىل العديد من املوارد اخلام ويف        الدول األعضاء يف السوق األوروبية، ويف الواقع كان افتقار ال         

مقدمتها البترول اليت توجد يف إفريقيا من بني دوافع احلرص على ربط املستعمرات اإلفريقية بالسوق األوروبية                

يضاف إىل ذلك االعتبارات السياسية املنبثقة عن ظروف العالقات الدولية يف ذلك الوقت، فقد كانت احلرب                

وجها والصراع الدائر على مناطق النفوذ بني الشرق والغرب مل تنج إفريقيا منه، فحرصت الدول                الباردة يف أ  
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األوروبية على إعطاء روابطها القدمية مع املستعمرات اإلفريقية شكال جديدا يتماشى مع الرغبة يف احلفاظ على                

 .النفوذ الغريب يف هذه الفترة

وما عالقات اجلماعة االقتصادية األوروبية بأقاليم ما وراء         وص اجلزء الرابع من معاهدة ر     ـلقد نظمت نص  

نظرا ألن هذه األقاليم مل تكن قد       -البحار، فقد وقعت دول السوق األوروبية اتفاقا تنفيذيا من طرف واحد            

 يتضمن قواعد التبادل بينها وبني املستعمرات، فضال عن إنشاء صندوق خاص لتقدمي املساعدات     -استقلت بعد 

 وهو العام الذي شهد استقالل العديد من املستعمرات         1962 والفنية هلا وانتهى العمل هبذا االتفاق عام         املالية

 .اإلفريقية

 من   %  70لقد كان االرتباط االقتصادي بني الدول األوروبية واإلفريقية بعد االستقالل كبريا حيث جند أن               

 من الواردات اإلفريقية ترد من تلك         %65ة و   الصادرات اإلفريقية توجه إىل السوق األوروبية املشترك       

 .1  % 8السوق، يف الوقت الذي مل يعتمد فيه حجم التبادل التجاري بني الدول اإلفريقية 

وبذلك فقد أعربت الدول اإلفريقية عدا غينيا عن رغبتها يف اإلبقاء على روابط االنتساب إذ كان من الصعب                  

اق الدول األوروبية اليت تستوعب معظم صادراهتا، فتم توقيع اتفاقية          على هذه الدول أن تقطع عالقتها بأسو      

 سنوات، ومتيزت هذه االتفاقية بأهنا اهتمت جبانب القواعد         5 ملدة   20/07/1963"  ياوندي األوىل "انتساب  

املنظمة للتبادل التجاري واملساعدات الفنية واملالية، مث كان هناك إنشاء هيئات تنظيمية خاصة هي جملس                 

االنتساب وحمكمة الفصل يف املنازعات واملؤمتر الربملان الذي متثل فيه الدول اإلفريقية واألوروبية على حد                 

 .سواء

بعد االنتهاء من هذه االتفاقية وجدت الدول اإلفريقية أن ظروفها تتطلب استمرار العالقات اخلاصة مع السوق                

:  ملدة مخس سنوات والذي جاء يف ديباجته       29/07/1969"  ياوندي الثاين "األوروبية فتم التوقيع على اتفاق      
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التعاون على أساس من املساواة واحترام مبادئ ميثاق األمم املتحدة، وتنمية العالقات االقتصادية بني الدول                "

األعضاء املتعاقدة، ودعم االستقالل االقتصادي للدول املنتسبة مع األخذ يف االعتبار أمهية تنمية التعاون                 

وبالرغم من ذلك فقد ظل اخلوف قائما       ،  1ل بني الدول اإلفريقية ودعم العالقات االقتصادية الدولية          والتباد

واجلدل مستمرا منذ استقالل الدول اإلفريقية، حول ما إذا كانت العالقات والروابط االقتصادية والعسكرية               

ستعمارا جديدا للقارة وقد انعكست هذه      والثقافية اليت أبقتها الدول األوروبية مع إفريقيا بعد رحيلها متثل ا           

النظرة على السياسات اإلفريقية وخطب الرؤساء األفارقة وكذا البيانات االنتخابية لألحزاب السياسية ففي              

ديباجة ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية هناك تأكيد على أن حتافظ الدول اإلفريقية بكل قوة على استقالهلا الذي                 

 .ى سيادهتا ووحدهتا اإلقليمية وأن تقاوم االستعمار اجلديد بكل صورهحصلت عليه، وكذلك عل

من جانب آخر فقد كانت معظم الدول اإلفريقية تؤمن بأن مقاومة االستعمار اجلديد ميثل بندا رئيسيا يف                   

 اإليديولوجية السياسية اإلفريقية وأن االستقالل الذي حتقق ال يعدو أن يكون جمرد قناع خيفي استمرارية                 

السيطرة االستعمارية خاصة يف ظل الروابط املتعددة اليت تربط بني فرنسا وبريطانيا من جهة ومستعمراهتا                 

 .السابقة يف إفريقيا من جهة أخرى وكذا اتفاقيات االرتباط باجلماعة األوروبية

دية األوروبية  ينظر التفاقيات االرتباط مع ما كان يعرف باجلماعة االقتصا        "  سيكوتوري"لقد ظل رئيس غينيا     

هذه االتفاقيات من   "  تفا واباليوا "على أهنا نوع من االستعمار اجلديد، ومثله قاوم رئيس وزراء نيجرييا السابق             

" هذا باإلضافة إىل أن نيكروما    "   GATT"زاوية عدم مشروعيتها ومن زاوية القانون الدويل واتفاقيات الغات          

يد الذي يعمل على جتزئة إفريقيا إىل أقاليم صغرية ال تقوى على            رئيس غانا سابقا الذي قاوم االستعمار اجلد      

 .البقاء وال مفر هلا من االعتماد على الدول االستعمارية

                                           
 .183مصطفى عبد العزيز، مرجع سابق، ص  - 1



 25

وبالرغم من شيوع املخاوف اإلفريقية حيال االرتباط بالقوى االستعمارية السابقة سواء بشكل ثنائي أو مجاعي               

ألوىل والثانية مث لومي حىت كوتونو فيما بعد، فإن العمل قد            يف ظل اتفاقيات االرتباط واتفاقيات ياوندي ا      

جرى منذ الستينيات على دعم الروابط وتثبيتها بني الدول األوروبية والدول املرتبطة هبا يف إفريقيا، كما جرى                 

كذلك مبدأ مراجعة شروط اتفاقية االرتباط اجلماعي لتحقيق قدر أكرب من العدالة، وهو ما أفضى إىل غلبة                   

التيار املصلحي من اجلانب اإلفريقي واالندفاع حنو قبول الدول اإلفريقية التعاون مع أوروبا خاصة يف األطر                 

اجلماعية وقد جاء ذلك نتيجة تزايد حدة األزمة االقتصادية يف إفريقيا واليت دفعت حىت الدول األكثر ثورية                  

وقد اتسع اإلقبال من اجلانب اإلفريقي على        وكوتونو فيما بعد    )  4،  3،  2،  1(لإلنظمام إىل اتفاقية لومي   

 دولة مع هناية    47االشتراك يف هذا اإلطار اجلماعي من العالقات حىت بلغت عدد الدول اإلفريقية املنظمة له                

 .  دولة عند التوقيع على لومي األوىل يف منتصف السبعينيات37التسعينيات وكانت ال تتعدى 
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 الثقايفالبعد اجلغرايف و: املبحث الثاين

رب اجلغرايف يف واقع األمر أحد احملددات اهلامة يف العالقات األوروبية             ـميثل البعد اجلغرايف، أو الق         

اإلفريقية، فحوض املتوسط كان منذ القدم بؤرة هامة لإلشعاع الثقايف واحلضاري فعلى جنباته هنضت                  

ورويب قيام احلضارات اليونانية    حضارات عمالقة منذ أن عرف اإلنسان إنسانيته حيث شهد ساحله األ            

 .1والرومانية كما ازدهرت على ساحله اإلفريقي حضارة قرطاج واحلضارة املصرية الفرعونية 

ومن الناحية اجلغرافية احلضارية مثل البحر املتوسط منطقة حدود سائلة باملعنيني الفعلي واجملازي، بني أوروبا                

ة إىل خط حدود جامد أو التخلص منها هنائيا بناءا على أمر املصاحل             ومشال إفريقيا ولكي تتحول احلدود السائل     

اختراق طارق بن زياد لشبه القارة اإليبريية –املتصارعة كان البد أن تنشب احلروب بني اجليوش احلاملة للثقافة    

عني  وعلى ذلك حفر البحر املتوسط مكانه يف التاريخ كساحة قتال وكسوق جتاري ثقايف لكال النو                -كمثال

وباعتباره ساحة لتبادل  البنادق والبضائع      . الثقايف من ناحية أخرى    -من التبادل احلريب من ناحية والتجاري     

واملدافع والسلع، نشأ نوع من سيكولوجيا اخلوف واحلذر أصاب سكان الشاطئني الشمايل واجلنويب للبحر               

ل الفتح اإلسالمي جلنوب أوروبا      فإنه البحر الذي كان البد من عبوره من أج          يءاملتوسط، وقبل كل ش   

وشرقها، والغزو األورويب حلوض املتوسط والقارة اإلفريقية بأكملها، وعلى الرغم من مقترحات التعاون               

والرخاء املشترك على أمل أن يكون املتوسط حبرية سالم بقيت املشاعر الكامنة على الضفتني أقرب إىل                   

ورغم التغريات اليت أدخلتها احلداثة واملعاصرة فإن البحر         املتأهب لالضطراب،   "  حرس السواحل "أحاسيس  

املتوسط املعاصر ما زال حيمل معطيات الزمن القدمي فكال الشكلني من السيطرة يف كال االجتاهني ال يزال                   

زو األورويب ارتدى ثوبا جديدا أطلق عليه اسم اإلمربيالية اجلديدة          ـعرب عنهما، فالغ  ـحيتفظان مبظاهر فعلية ت   
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 اهليمنة أما الفتح اإلسالمي فتحول إىل هجرات منظمة وغري منظمة من مشال إفريقيا وجنوهبا إىل جنوب                   أو

 .1أوروبا وغرهبا هروبا من املشاكل االجتماعية والسياسية، وكذا الفقر والبطالة وقمع األنظمة احلاكمة

 :لقد عمل القرب اجلغرايف بني أوروبا وإفريقيا يف اجتاهني متناقضني

إجيايب حيث ميثل التقارب اجلغرايف ميزة ال شك فيها لصاحل التعاون والتفاعل الثقايف                 :  جتاه األول اال

واالقتصادي بني اجلانبني أكثر مما هي عليه عالقات الطرفني بالنسبة لألقاليم األخرى كاألمريكيتني أو شرق                

ريا يف أضيق النقاط، كما هو احلال يف         ميال حب  14آسيا، أو أوراسيا، فالبحر املتوسط الذي ال يزيد عرضه عن           

مضيق جبل طارق أو حىت يف املناطق بني إيطاليا وتونس مل يكن أبدا حاجزا بني الطرفني ومن مث كان التفاعل                    

واردا دائما، بل من املمكن القول أن هذا القرب اجلغرايف جيعل البعض من كال اجلانبني يتصور أو قد يرى أن                    

 . اآلخر دون عوائقمن حقه الوصول للجانب

فقد حصل التفاعل الثقايف واحلضاري بني أوروبا وإفريقيا منذ القدم حيث استفادت احلضارة اليونانية من                 

حضارات الشرق األدىن، وقد تأثرت بالد اإلغريق باحلضارة املصرية، حيث أخذ اليونانيون عن املصريني أوىل               

 النحت فجاءت التماثيل اليونانية يف عصرها املبكر نسخة         مبادئ الطب والتشريح وكذلك املبادئ األوىل لفن      

لك ـندسة والف ـساب واهل ـ تعلموا عن املصريني أوىل مبادئ احل        أهنمكما  ،  2عن التماثيل املصرية     

ر، واعتمدو عليها للوصول إىل مستوى أعلى للتفكري اإلنساين، وبذلك كانت احلضارة املصرية               ـوالسح

 .كرو احلضارة اليونانية لتحقيق البدايات األوىل للعلوم والفلسفةكمفتاح ووسيلة استعملها مف
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أما عن التأثري الفينيقي يف اجملتمع اليوناين فيكفي أن نشري إىل األجبدية الفينيقية اليت نقلها اإلغريق أثناء نشاطهم                  

عة انتشار الكتابة   التجاري يف البحر املتوسط إىل بالدهم لتصبح بعد أن زادوا عليها حروف احلركة أداة لسر               

 .1ومن مث انتشار احلركة الثقافية بكل عمقها واتساعها 

ذوه عن جمتمعات الشرق األدىن وباخلصوص احلضارة الفرعونية والفينيقية         ـوهكذا فقد طور اليونانيون ما أخ     

زادو عليه وصاغوه صياغة جديدة وخباصة خالل القرنني اخلامس والرابع قبل امليالد، وحيث وصلت                   و

احلضارة اليونانية إىل مرحلة النضوج بدأت تنتشر يف املناطق احمليطة بالبحر املتوسط وتؤثر فيها، مث أخذ هذا                  

التأثري ميتد يف العصور التالية إىل مناطق أخرى وقد ظل هذا التأثري مستمرا بعد أن تداخل مع احلضارات التالية                   

 .له بقدر يتفاوت من منطقة ألخرى

أن احلضارة اليونانية هلا الفضل واألثر األكرب يف جوانب العلم والثقافة واإلدارة وغريها              وميكن القول كذلك    

على احلضارة العربية اإلسالمية اليت جاءت بعدها، حيث بلغت حركة الترمجة من اليونانية إىل العربية ذروهتا يف                 

 جمال الطب والرياضيات والعلوم     عهد اخلليفة العباسي املأمون، وعرفت تلك الفترة تأثري يونانيا واضحا يف           

ابن رشد الذي عاش يف بالد املغرب   :   بعد ذلك من أمثال    موالفلسفة واليت استوعبها املسلمون وطورها علماؤه     

 .2واألندلس وإسحاق ابن حسني والغزايل والفرايب وابن سينا وغريهم 

مجة الواسعة للكتب العلمية والفلسفية إىل      لقد استفادت احلضارة اإلسالمية من احلضارة اليونانية بعد حركة التر         

اللغة العربية، فبعد أن كانت اللغة العربية لغة الشعر واملخاطبة، أصبحت لغة العلم واحلضارة، وبذلك فقد                  

استفاد املسلمون من جراء ترمجتهم للرياضيات واهلندسة والفلسفة اليونانية، وطوروها واستخدموها خلدمة             

ققوا نقلة نوعية يف دراسة العلوم والظواهر العلمية والثقافية والفلكية، فقد نبغ املسلمون             العلم واستطاعوا أن حي   

 .اخل…يف الطب واهلندسة والرياضيات وأسسوا فروعا جديدة للعلوم كعلم البصريات واجلرب
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سالم  املناطق احتكاكا هبا وباإل    أكثروبربوز احلضارة العربية اإلسالمية وسطوع جنمها كانت أوروبا من            

واملسلمني شدا وإرخاء، دفعا وجذبا، صراعا وتعايشا، أخذا وعطاءا وكان العرب هم الذين فتحوا ألوروبا                

 .1 أبواب املعارف والعلوم واآلداب والفلسفات فكانوا حبق املمدنني ألوروبا واملعلمني لألوروبيني

وحات العربية يف غرب املتوسط، فقد ترك       وقد أصبح تأثري العلوم عند الغرب ممكنا يف املقام األول نتيجة للفت           

وجود العرب حوايل مثامنائة عام يف شبه اجلزيرة اإليبريية عالمات ال متحي على األرض اإليبريية وعلى الفنون                  

واللغات اليت يتكلمها الناس هناك كالقطلونية والقشتالية والربتغالية، وبالرغم من أن فترة حكم العرب يف                 

وب إيطاليا كانت قصرية إال أن التأثر بالعرب مل يكن يف مجلته أقل شدة مما هو عليه يف                  صقلية وأجزاء من جن   

 .شبه اجلزيرة اإليبريية

لقد انتقلت املؤثرات احلضارية العربية اإلسالمية من األندلس إىل أوروبا عن طريق طالب العلم الذين وفدوا                 

مراء مسيحيون حيث أنشئوا مدارس  للترمجة كانت        إىل األندلس، وكذا حركة الترمجة الواسعة اليت قادها أ         

 .2أمهها مدرسة طليطلة، أما عن املترمجني فقد ظلوا خليطا من اجلنسيات األوروبية 

ففي ميدان الطب استطاع العرب واملسلمون يف األندلس واملغرب من رفع كرامة مهنة الطب، وبعدما كان                 

 الطب وبضعة كتب يف الكيمياء، أصبحوا بعد مرور          كل ما يف أيدي العرب من العلوم ترمجة ملؤلف يف          

عشرات السنني ميتلكون ناصية كل علوم اليونان وثقافة األقدمني، بل ونقدوها وأضافوا عليها من جتارهبم                 

وجعلوها مالئمة لزماهنم ومن أهم األطباء العرب األندلسيون واملغاربة الذين أسهموا يف تقدم الغرب األورويب               

الطبيب أمحد بن إبراهيم القريواين، والزهراوي خلف بن أمحد وعبد امللك بن             :   الطب نذكر  يف ميدان علم  

 .3زهر

                                           
 .02دار املعارف، ص: ق، دمش1ط.، العرب والبحر املتوسطهيثم كيالين - 1
 .214اهلالل العربية للطباعة والنشر، ص : ، الرباط1ط. رب املسيحي خالل القرون الوسطىغرب اإلسالمي والغالحممد محام،  - 2
 .218نفس املرجع، ص  - 3
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أما يف ميدان الفلك فقد كان األمر مدعاة للفخر واالعتزاز مبا قدمه العرب واملسلمون لألوروبيني من معارف                 

حلادي عشر امليالدي وبذلك فقد     وفوائد فلكية، وقد بدأت طالئع هذه الفوائد تعرب إىل أوروبا منذ القرن ا             

اإلصطرالب والبوصلة وأمساء النجوم    :  عرف طالب العلم يف غرب أوروبا بعض املصطلحات العربية مثل          

وجماميعها، ومن أهم الفلكيني العرب الذين أفادوا الغرب األورويب بعلمهم وإبداعهم أبو القاسم مسلمة                 

 .اجملريطي

 واملغاربة يف التفكري الفلسفي ألوروبا فقد كان عظيما إىل درجة ميكن            وعن أثر العرب واملسلمني األندلسيني    

القول بشأهنا إنه كان من أغزر ما خلفه العرب للفكر األورويب ويعود ذلك إىل أن الفلسفة كانت من أهم                     

رب بعد أن   املسائل اليت شغل هبا العلماء يف األندلس والذين قاموا بنقل الفلسفة اليونانية كما عرفوها إىل الغ                

 .1أضافوا إليها ناحية التوفيق بني اإلميان والعقل وبني الدين والعلم 

وهكذا فقد كان تأثري العرب يف الغرب األورويب هائال يف نواحي العلم املختلفة من طب وصيدلة ورياضيات                 

ندلس وفلك وفلسفة، واألدب من قصة وشعر ورواية وأيضا يف الزراعة والصناعة وكل ذلك عن طريق األ                 

وصقلية حيث قام العرب فيهما باستنباط خالصة املدنيات القدمية من هندية ويونانية وفارسية وتطويرها باجتاه               

الوجهة القومية البعيدة املنال والشطط وبالتايل ترمجتها إىل الالتينية مما كان له أكرب األثر يف توسيع مدارك                   

ور احلديثة اليت أينعت وأمثرت طيبا جتسد مبا شهده العامل          األوروبيني وأخذهم بأسباب النهضة يف مطلع العص      

املتقدم من إجنازات حضارية مل تعرف البشرية نظريا هلا وما زالت تتقدم بسرعة مذهلة بينما تقهقر العرب إىل                  

 .2آخر الدرك احلضاري حيث أصبحوا على هامش الشعوب املتحضرة 

  

                                           
 .224ص . حممد محام، مرجع سابق - 1
 .232ص . حممد محام، مرجع سابق - 2
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) يف الشمال اإلفريقي أو يف جنوبه     (ثقافات اإلفريقية عموما    من جانب آخر ويف العصر احلديث فقد تأثرت ال        

وذلك نتيجة احتكاكها باألوروبيني، ولكن يف الوقت نفسه مل تستسلم أية ثقافة استسالما كليا للغزو الثقايف                 

رة أي بعد احنطاط احلضارة العربية اإلسالمية اليت كانت حضا    (األوريب والذي جاء بعد النهضة األوربية احلديثة        

 ).املغرب و األندلس جزءا منها

لقد تعرضت بعض الثقافات اإلفريقية لبعض التعديالت نتيجة التصاهلا بأوربا ذلك االتصال الذي يعود إىل                 

من خالل جتارة العبيد والكشوفات     (بدايات القرن اخلامس عشر بالنسبة جلنوب القارة اإلفريقية باخلصوص           

قبل عدة أجيال وكيفتها    )  أوربا الذات (الثقافات اإلفريقية من اخلارج     ، وهناك عناصر اقتبستها     )اجلغرافية

لتنسجم مع األمناط اإلفريقية التقليدية، فالتبغ والكاسافا والفول السوداين والذرة تغلغلت يف العديد من                 

وربية الثقافات اإلفريقية واندجمت هبا من دون أن تضعفها كما أدخلت بعض األصول واإلجراءات القضائية األ              

 .1لكنها مهما بلغت درجة اعتمادها وقبوهلا مل تؤدي إىل التخلي عن حدود القوانني املوروثة 

يف إدخال الفستق و الكاكاو و مها اليوم أضخم          )  الربتغاليون باخلصوص   (   الفضل   كما كان لألوروبيني  

يل غري أنه يف واقع األمر فان       احملاصيل اليت تصدر يف إفريقيا و قد أصبح السود خمتصني يف زراعة تلك احملاص              

أوروبا من خالل إدخاهلا لتلك الزراعات إىل إفريقيا مل هتدف من ورائها خدمة األفارقة و لكنها حسنة غري                   

 و حتسني العناية هبا      مقصودة أسهمت يف تطوير حـياة السـود فأصبحوا يعريون انتباها إىل تكثيف زراعتهم           

 . 2و حتسني تغذيتهم بالغلي و الطبخ

                                           
 16مؤسسة فرانكلني للطباعة والنشر ص : ،بريوت )عبد املالك الناسف : ترمجة (الثقافة اإلفريقية دراسة يف عناصر االستمرار والتغيري ر ، وليد باسكوم ،ملغيل هريسكوفت- 1
 .202منشورات عويدات ، ص : الطبعة الثانية ، بريوت  .)نسيم نصر : ترمجة(احلضارات اإلفريقية دنيز بومل ، - 2
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 قد يكون سلبيا، حيث ميثل القرب اجلغرايف عامال مثريا للمخاوف والشكوك، خاصة من اجلانب               :االجتاه الثاين 

اإلفريقي الذي تصادف أنه ميثل اجلانب األضعف يف العالقة حبكم توازن القوى خاصة يف مراحل التاريخ                  

 .1تقدم احلديث واملعاصر كما أنه ميثل اجلانب املتخلف بالنسبة للشمال امل

إن هذا االجتاه ميثل يف واقع األمر عالقات الصراع األبدية اليت كانت وال تزال قائمة بني أوروبا وإفريقيا، فعلى                   

مر العصور كان ميزان القوى هو احلاكم يف العالقة بني الطرفني، فقد كان االحتالل اليوناين والروماين لشمال                 

ايل والبيزنطي، وحىت خالل تلك االحتالالت املتتالية كانت هناك سيطرة          القارة اإلفريقية مث تاله االحتالل الوند     

كاد أن يصل جبيشه إىل     "  حنبعل"للقرطاجيني على مناطق مهمة من القارة اإليبريية حىت أن القائد القرطاجي             

ستطاع سكان  روما وذلك مرورا على إسبانيا وفرنسا، وبزوال الدولة الرومانية وقيام الدولة العربية اإلسالمية ا             

 .مشايل إفريقيا ودوله من الدخول إىل القارة اإليبريية والسيطرة على صقلية وأجزاء من إيطاليا

 قرون واصل األفارقة الشماليني السيطرة      8وحىت بعد فقدان السيطرة على األندلس يف أوروبا بعد املكوث هبا            

 التوغل أكثر وسط أوروبا وذلك من خالل        على اجلزء الغريب من البحر املتوسط، كما ساعدوا األتراك على         

إعالن الوالء والطاعة للباب العايل وإمدادهم باملعونات العسكرية خاصة منها البحرية، وكذا إمداد مركز                

 .اخلالفة بأموال الضرائب

 وهنب وبانقالب موازين القوة مرة أخرى لصاحل األوروبيني قام األوروبيني باحتالل مشال إفريقيا العريب وجنوهبا 

 سنة، وبذلك فإن    132ثرواهتا لفترات زمنية متفاوتة كانت أطوهلا فترة االحتالل الفرنسي للجزائر الذي دام             

 .العالقات بني الطرفني األورويب واإلفريقي كانت وال تزال عالقات غالب ومغلوب، وهي عالقات تأثري وتأثر

                                           
 .11ص . جع سابق حممود أبو العينني، مر - 1
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تالت الدولية يف العصر احلايل حيث أهنا متيل يف عمومها          إنه بالرغم من أمهية االعتبارات اجلغرافية يف حركة التك        

إىل التوسع اجلغرايف، فإن احلذر سيظل قائما من وجهة النظر السياسية حىت وإن كان هناك املزيد من االندماج                  

 .بني الطرفني

ة بني الدول    فال شك أن االعتبارات الثقافية هلا جاذبيتها يف التفاعالت الدولية، خاص            أما فيما خيص الثقافة   

واألقاليم، صحيح أن كال اإلقليمني أوروبا وإفريقيا يتميز بالتعددية الثقافية سواء اللغوية أو الدينية أو حىت                  

العادات والتقاليد والنظم القانونية، لكن املائة والعشرين سنة األخرية قد خلفت يف إفريقيا نفوذا أوروبيا يعتد به                 

 واإلجنليزية، وعلى حساب الثقافات األصلية كالعربية اإلسالمية والثقافات          وخباصة لصاحل الثقافات الفرنسية   

اإلفريقية األخرى يف إفريقيا جنوب الصحراء، وميكننا احلديث عن التأثريات املتعاظمة للثقافات األوروبية على              

 :الثقافات اإلفريقية وذلك من خالل التطرق إىل

 :ةالفرانكفونيجمموعة الدول -1

رن التاسع عشر، وقد وضعه اجلغرايف الفرنسي أونسيم         ـرة يف هناية الق   ـ ألول م  ةالفرانكفونيظهر مفهوم   

غة الفرنسية بأشكال   ـدول اليت تستعمل الل   ـلإلشارة لألشخاص وال  )   Oné Sime Reclus(ركلو  

رغم أن الدالالت   خمتلفة، وقبل منتصف هذا القرن مل تكن احلمولة الداللية هلذا املفهوم تتجاوز ما أحملنا إليه،                 

 .1اجلغرافية واللغوية يف املفهوم والتسمية تشري بصورة غري مباشرة إىل املستعمرات الفرنسية 

هلذا املصطلح إذ أعترب اللغة الفرنسية هي       "  ركلو" معىن سياسيا ضمنيا جنده من خالل شرح         ةالفرانكفونيوحتمل  

 التعبري عن التضامن اإلنساين من خالل التبادل الثقايف          حاملة املثل العليا الفرنسية واللسان األكثر قدرة على        

 .2خمتلفة بذلك عن الكومنولث اإلجنليزي املتسم بالذرائعية والنفعية املادية 

                                           
 05ص . املغرب املؤسسة العربية للنشر واإلبداع. رهانات الفرنكفونية يف عالقاهتا مبسألة التغريب واهليمنةعبد الكرمي غالب،  - 1
 .488املوسوعة السياسية، عبد الوهاب الكيايل، ص  - 2
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 يف صورة تربط مؤسسات املستعمرات الفرنسية بفرنسا وبرزت يف عدة            ةالفرانكفونيلقد تواصلت الفكرة    

 خالل املناقشات اليت    1944سنة  "  ديغول"طاب الذي ألقاه اجلينريال     مبادرات من بينها اإلشارة الواردة يف اخل      

كانت جتري حول مشروع إنشاء االحتاد الفرنسي بعد احلرب العاملية الثانية، كما استطاعت أن جتند حشد                 

كبري من املناضلني من الرجال والنساء ويف كل املستعمرات حىت أن جمموعة من الرؤساء األفارقة سامهوا إىل                  

 .1) تونس(، بورقيبة )السينيغال(سنغور :  ونذكر على سبيل املثالةالفرانكفونيد كبري يف نشر الفكرة ح

 جرى بعد احلرب العاملية الثانية هو ما شهدته مقاطعة الكيبيك الكندية، إذ نص القانون               فرانكفوينإن أهم إجناز    

حلياة اليومية كوسيلة للتعبري وقد اعتربت        املتعلق باللغة على فرض استعمال اللغة الفرنسية يف ا          101رقم  

اهليئات املتابعة واملشرفة على نشر اللغة الفرنسية أن هذا القانون يشكل مثال يقتدي به يف كل البلدان                     

 .2 ةالفرانكفوني

 تأسس االحتاد العاملي للصحافة الناطقة بالفرنسية كما تبلور املفهوم واملشروع بوضوح أكرب يف              1950يف سنة   

 مث قيام احتاد اجلامعات الناطقة كليا أو        1960ال املؤمتر األول لوزراء التربية يف فرنسا وإفريقيا وذلك سنة           أعم

 .3 1961جزئيا بالفرنسية سنة 

 يطرح دون ردود فعل مساندة أو مضادة، لقد حتول املفهوم           ةالفرانكفونيوإبتداءا من الستينيات مل يعد مفهوم       

لترمجة )  ميزانية حمددة ( اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية وترصد له األدوات املادية          املشروع إىل قضية تنسب إىل    

مشاريع يف العمل ذات أبعاد خمتلفة من بينها إنشاء مجعيات وتنظيمات ووكاالت وجلان هبدف متتني الروابط                 

 يهدف إىل منح الدولة     والعالقات مع املستعمرات القدمية لتشكيل إطار للحركة اللغوية والثقافية السياسية          

امتياز التفوق التارخيي والرمزي، يف إطار عالقات دولية حتركها آليات يف اهليمنة مكشوفة              )  فرنسا(الراعية  

 هي آلية إيديولوجية تتخذ مظهر تسهيل التعاون        ةالفرانكفونيومعلنة، وبذلك فإن هذا يعين يف نظر البعض أن          
                                           

 10، ص37 السنة 146 العدد السياسة الدولية، "مسرية تعاون مشترك: الفرنكفونية والعامل العريب"تيمور مصطفى كامل  - 1
 .488 ص املوسوعة العربية للدراسات و النشر ،:الطبعة الثانية ، بريوت.املوسوعة السياسيةعبد الوهاب الكيايل،  - 2
 .06ص . عبد الكرمي غالب، مرجع سابق - 3
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 وأغلبهم كما أشرنا سابقا مستعمرات فرنسية قدمية وإفريقية حتديدا           بني الناطقني جزئيا أو كليا بالفرنسية     

 .وتتجه يف هناية املطاف إىل حتقيق مشروع يف اهليمنة اللغوية والثقافية والسياسية

تضمن جمموعة من   "  الفرنسية لغة حية  "الفرنسية عددا خمصصا حملور     "  الفكر" نشرت جملة    1962يف سنة   

 .ةللفرانكفونيلغة الفرنسية واعتربت حمتوى مواده مبثابة البيان األول املقاالت يف مدح ومتجيد ال

 واملنشغلة يف حقل الثقافة واللغة الفرنسية، تكرست        ةللفرانكفونيوبعد تأسيس جمموعة من التنظيمات املمثلة       

نعقد يف   بدكار عاصمة السنغال وا    1985 يف النهاية مبؤمترها األول الذي مت التحضري له سنة            ةالفرانكفوني

، وضم إضافة إىل املستعمرات الفرنسية السابقة بلدانا أوروبية مثل بلجيكا،            1986باريس بعد ذلك سنة     

 .1والليكسمبورغ ومقاطعة الكيبيك الكندية 

 وأخريا  1997وقد تتابعت املؤمترات كل سنتني يف كل من الكيبيك، دكار، جزر موريس، كوتونو، هانوي               

 .2001بريوت 

 يف التأكيد على مبدأ حتقيق التقارب بني الناطقني بالفرنسية لكن أهدافها             ةللفرانكفونيف املعلنة   تتمثل األهدا 

البعيدة تتجلى أوال يف التقليل من أمهية اللغات اإلفريقية األم والنظر إىل الفرنسية باعتبارها لغة متفوقة عن كل                  

ي شعارات تتردد يف أرجاء اللقاءات       اللغات األخرى وذلك رغم شعارات التعددية ولزوم االختالف وه         

 اليت تعمل مبا يناقضها متاما وبصورة قطعية وهو األمر الذي يربز كلية ازدواجية وتناقض املشروع                ةالفرانكفوني

 . يف أبعاده السياسية الفعليةالفرانكفوين

اآلن نفسه للفضاء    وترعاه توجه خطابا يف      الفرانكفوينإضافة إىل ذلك فإن فرنسا وهي تقود وتوجه املؤمتر           

 من  الفرانكفويناألجنلوفوين مبختلف التحديات الثقافية والسياسية اليت يطرحها بل إهنا تتجه لتحويل اإلطار              

                                           
 .09ص . عبد الكرمي غالب، مرجع سابق - 1



 36

إطار لغوي ثقايف إىل إطار لتكتل سياسي مقاوم للهيمنة األمريكية مبختلف أشكاهلا وكذا الصراع املثار داخل                 

 .د األورويب وصور التنافس واهليمنة القائمة داخلهالقارة األوروبية يف سياق جدليات االحتا

 يف الوعي وحىت يف الالوعي الفرنسي ويصرف النظر عن           ةالفرانكفونيوالواقع أن اخلطر األكرب الذي يهدد       

السياسات واإليديولوجيات والقناعات إمنا هو انتشار اإلجنليزية، هذا االنتشار الذي جعل منها اللغة العاملية               

ء يف العلم أو يف احلياة بشكل عام نتيجة التقدم التقين الذي عمل على تعلق الناس هبا حىت العاديني                   األوىل سوا 

منهم، مث إن العامل كان يف حاجة إىل لغة عاملية فحققتها له اإلجنليزية وهو حلم راود اإلنسان طويال ألن وحدة                    

ع اللغوي بني الفرنسية واإلجنليزية يأخذ      اخلطاب واالتصال أمر يقرب الناس بعضهم من بعض لذلك فإن الصرا          

 .1طابع احلدة يف كثري من األحيان وإن كان ذلك بشكل خفي 

 مليون أورويب يتكلمون األملانية بينما الفرنسية        100إن اللغة األكثر شيوعا يف أوروبا هي اللغة األملانية            

العامل بفضل انتشارها لدى شعوب غري       واإلجنليزية والربتغالية واألسبانية فهي لغات استمدت مكانتها يف          

 .2 أوروبية سبق وأن كانت مستعمرات هلا وباألخص شعوب القارة اإلفريقية

يتوقف كثريا على مدى استمرار انتشارها يف إفريقيا بالذات سواء مشال القارة " ةالفرانكفوني"وبذلك فإن مصري    

يقية بالوسائل الالزمة لنشر التعليم والثقافة      أو يف جنوهبا، وعلى مدى قدرة فرنسا على مد الشعوب اإلفر            

 .الفرنسية والقضاء على األمية املنتشر بشكل رهيب يف القارة

 مليون نسمة حسب التقديرات اليت قدمت سنة         178ومن املعلوم أن عدد املتحدثني باللغة الفرنسية بلغ          

 دولة، وبذلك فإن نسبتهم     52بني   من   ةالفرانكفوني دولة ذات عضوية يف القمة       35 وهم ينتمون إىل     1997

 .3 من إمجايل سكان العامل ومتثل الفرنسية كتاسع لغة متداولة يف العامل  % 3,11هي 
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منطقة الفرنك  " إمنا شكلت الوعاء الثقايف حليز تتداول فيه عملة معينة هي            ةالفرانكفونيكما ميكن مالحظة أن     

 .1 جمردة من إحدى أوراقها اليت كانت تلعبها ةيالفرانكفونأصبحت " األورو"ولكن بإحالل " الفرنسي

 تتمثل يف إبرازها للبعد السياسي      الفرانكفوينإن التوجه اجلديد أو الصبغة اجلديدة اليت تلون اليوم املشروع            

 .باعتباره مكمال مركزيا للمالمح الثقافية اللغوية املعروفة

 ويف ذلك   1997 واحلكومات هبانوي يف عام       حتوال جذريا مع قمة رؤساء الدول      ةالفرانكفونيحيث شهدت   

 كامل بعدها السياسي واالقتصادي وذلك بإنشاء       ةالفرانكفوني دولة وحكومة إعطاء     52اللقاء قرر رؤساء    

وهي تنظيم مكافئ للتنظيمات الدولية واإلقليمية املعروفة كاجلامعة العربية           "  ةللفرانكفونياملنظمة الدولية   "

 حيث انطلقت من مشروع     ةالفرانكفونية الوحدة اإلفريقية، وهكذا فقد حتولت        واملؤمتر اإلسالمي ومنظم  

للعناية باللغة والثقافة الفرنسية واجلغرافية الناطقة هبذه اللغة إىل مشروع يرعى جمموعة من التنظيمات الثقافية                

مبستعمراهتا القدمية أي   واملهنية إىل أن استوى يف شكله اجلديد باعتباره وسيلة من وسائل مواصلة عناية فرنسا               

كل الدول اليت جتمعها مصاحل حمددة مع فرنسا بل إن األمر جتاوز ذلك يف التصرحيات اجلديدة لالمني العام                   

إن العامل قد ختلى منذ       "ةالفرانكفوني بطرس بطرس غايل الذي يرى انطالقا من دوره يف املؤسسة            ةللفرانكفوني

ار الشمال واجلنوب، ونتيجة لذلك تراجعت املساعدات اليت متنح للدول          هناية احلرب الباردة عن االهتمام حبو     

 أن تتحرك إلعادة تفعيل هذا احلوار والتنسيق مع          ةللفرانكفونيالفقرية هبدف تأهيل بناها التحتية وهنا ميكن         

 .2" البنك الدويل للحصول على مساعدات إمنائية لدول آسيا وإفريقيا الناطقة بالفرنسية
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صدد يقول الباحث املغريب املختص يف الدراسات املستقبلية املهدي املنجرة أنه لكي تنجح                ويف نفس ال  

 ال ينبغي أن ترتكز على اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية بل ينبغي أن تكون مشروعا سياسيا                  ةالفرانكفوني

 .1اقتصاديا 

 :رابطة دول الكومنولث-2

احبة أقوى نفوذ يف إفريقيا إبان االستعمار حىت أهنا حاولت يف العديد           تعد إجنلترا الدولة األوروبية اليت كانت ص      

من املرات الربط بني مشال القارة وجنوهبا من مصر حىت جنوب إفريقيا، أما يف مرحلة ما بعد االستعمار فقد                    

عدات ارتبطت بدول القارة اإلفريقية عن طريق روابط ومصاحل كما أهنا قدمت هلا قدرا ال بأس به من املسا                  

 .واإلعانات

 دولة يف   54ومن أهم الروابط اليت تربط إجنلترا بدول القارة اإلفريقية منظمة الكومنولث اليت تضم اآلن حنو                 

 دولة إفريقية من الدول املتحدثة باإلجنليزية، وتعترب الكومنولث منظمة ذات أغراض سياسية              19العامل منها   

أداة من أدوات السياسة الربيطانية للضغط السياسي واالقتصادي        واقتصادية وثقافية وتشكل يف جانبها اخلفي       

 وااللتزام حبقوق اإلنسان خاصة بعد احلرب       الدميقراطيمن أجل إحداث تغري مطلوب فيما يتعلق مثال بالتحول          

 .الباردة

لك بناءا على   أما من الناحية اإلجيابية فهي متثل منوذجا للمنظمات الدولية اليت حتاول تطوير مصاحل أعضائها وذ              

احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األعضاء وقد حتولت هذه املنظمة يف العقود                 

 2: هيحتقيق جمموعة من األهداف واألخرية إىل منظمة دولية تعمل من أجل 

 حتقيق معدالت منو     حتقيق التنمية االقتصادية ومساعدة الدول األعضاء خاصة الدول األقل تقدما على             -1

 .أفضل عن طريق نقل اخلربات واملساعدات الفنية أكثر منها عن طريق املساعدات املالية
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 ممارسة دور إجيايب يف حل املشكالت اإلقليمية خاصة اليت ترتبط بالدول األعضاء أو تؤثر على مصاحلهم                  -2

 .كاملشكالت اإلقليمية يف جنوب القارة اإلفريقية

نسيق مع املنظمات والتكتالت األخرى مبا ال يضر ارتباطات أعضاء الكومنولث مبنظمات              التعاون والت  -3

ضور والثقل الدويل للكومنولث واليت متثل مبفردها       ـريقية ومبا يدعم من احل    ـدة اإلف ـأخرى كمنظمة الوح  

 .  سكان العامل¼

ارية اإلجنليزية والذين شعروا بعد     لقد كانت منظمة الكومنولث البديل األمثل للقائمني على املؤسسة االستعم         

احلرب العاملية الثانية باخلطر، وكعادة اإلجنليز الذين يتصفون ببعد النظر والروح العلمية وبإتقان صناعة                 

األفكار، فقد كان الكومنولث مؤسسة جديدة ناجحة حققت جزءا من الترابط السياسي شكليا وهو أكثر                

ابا الترابط العسكري واالقتصادي واللغوي والثقايف، رمبا أكثر مما         عمقا من كل الشكليات ولكنها حققت إجي      

 .كان يقدر له يف عهد املؤسسة االستعمارية القدمية اليت مل تكن تغرب عنها الشمس

إن إجنلترا يف الواقع خرجت منتصرة من معركة تصفية االستعمار اليت مل ختضها بعنف كما خاضتها الدول                   

 .1ألهنا فهمت أنه ال لزوم لترك احلاكم اإلجنليزي يف اهلند وال يف غانا وما بينهما االستعمارية األوروبية 

كما أهنا مل جتد صعوبة يف عملية التخلص من املستعمرات اليت رغبت يف االنفصال ولكنها اختارت االرتباط                  

الهلا الفكرية  األبدي بالتاج الربيطاين حتت راية الكومنولث، فهي عادت إىل جزيرهتا الفقرية ولكن ظ                

 .واالقتصادية والوالئية استمرت حتت سلطة حكام حمليني تنطق بامسهم عندما تقتضي مصاحلها ذلك

إن تفكك املؤسسة االستعمارية اإلجنليزية الذي يبدو أنه كان سهل املنال بعد احلرب العاملية الثانية له تاريخ ال                  

تطور الفكري والسياسي من االستعمار إىل       حطة من حمطات ال   ـبد أن نشري إىل بعض مالحمه ألنه م         

الكومنولث، واالستعمار اإلجنليزي الذي مل تكن تغرب عنه الشمس فرض نوعا من التنوع على حنو ما كانت                 
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البالد اليت احتلها متنوعة ذلك أن اإلمرباطورية الربيطانية كانت تضم بالد تتمتع باالستقالل الداخلي وقد أطلق                

وعرفها املؤمتر اإلمرباطوري بأهنا الوحدات السياسية الداخلة يف           ، 1"الدومينون  " بالد 1926عليها منذ   

اإلمرباطورية الربيطانية املتمتعة باملساواة يف سيادهتا الداخلية واخلارجية، وجتمعها مبحض إرادهتا احلرة وحدة              

تضم كندا  "  الدومينون"الوالء للتاج الربيطاين باعتبارها أعضاء يف جمموعة الكومنولث، وكانت جمموعة             

واستراليا وجنوب إفريقيا نيوزلندا ونيوفينالندا، وتضم اإلمرباطورية الربيطانية جمموعة أخرى هي جمموعة              

الكومنولث وهو تنظيم سياسي تشترك فيه عدة دول أو واليات هتدف إىل حتقيق مصاحلها املشتركة، وقد                  

ل هذا اإلصالح حمل اإلمرباطورية الربيطانية منذ        وح 1931صدر بتأسيس هذا التنظيم قرار وستمنسر سنة        

 حينما شعرت إجنلترا بأن اإلمرباطورية يف طريق التفكك نظرا النتشار الوعي باالستقالل بني الشعوب               1948

اليت كانت منضمة إىل اإلمرباطورية وأصبح يراد بالكومنولث جمموعة الدول املستقلة ومنها الدول اليت كانت                

وبعض األقاليم ناقصة السيادة، ووضعت رمزا هلا امللك وهو رئيس الكومنولث، ويضم              "  الدومينون"حتت  

الكومنولث اجملموعة اليت كانت مستقلة واليت استقلت بعد احلرب استقالال كامال املتصرفة يف سيادهتا الداخلية               

الوصل بني هذه الدول  واخلارجية ولكنها تنسق سياستها العامة يف ضوء توصيات مؤمتر دول الكومنولث وصلة             

واململكة الربيطانية هي وزارة شؤون الكومنولث ميثل التاج الربيطاين يف عواصمها حاكم عام، يقابله مندوب                

سامي يف العاصمة الربيطانية واجملموعة الثانية اليت كان يضمها الكومنولث هي اليت كانت ناقصة السيادة يف                 

ي واألطلسي وأغلبها استقلت وآخر البالد اليت حققت استقالهلا يف هناية           إفريقيا وأمريكا واحمليط اهلندي واهلاد    

 هونغ كونغ وقد نص قرار إنشاء الكومنولث على أن أعضاء املنظمة يتشاورون ويتعاونون ويتبادلون                1997

التجارة واملنافع االقتصادية األخرى، وكان اهلدف منه منذ سنة ميالده وضع أسس قانونية الستمرار                  

اطورية الربيطانية يف وضع جديد وتشترك أغلب دوله يف اللغة اإلجنليزية اليت نص على أهنا اللغة األوىل                  اإلمرب
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بعد الوطنية إن وجدت وترتبط بعض دوله املستقلة باتفاقيات عسكرية ودفاعية مع بريطانيا وهلا عالقات جتارية                

 .مفضلة وكذلك عالقات اهلجرة

 :متعاكسنيما يف العالقات بني أوروبا وإفريقيا وذلك يف اجتاهني  فقد لعب دورا مهفيما خيص الدين

   :االجتاه األول-1

 إجيايب حبيث ميثل انتشار الدين املسيحي يف إفريقيا على مذاهبه املختلفة أهم العوامل اليت تساعد على                 

 فهو بذلك قاعدة صلبة     التقارب والتفاعل اإلجيايب بني أوربا وإفريقيا، وذلك طبقا لعامل األخوة املسيحية،           

 الدين املسيحي يف القارة اإلفريقية أكثر قليال من ثلث           إتباع لقد بلغت نسبة     .لصاحل التقارب بني اجلانبيني   

 وذلك بفضل حركات التبشري املسيحي اليت أرسلت إىل القارة واليت % 37,39إمجايل عدد السكان أي نسبة 

تقدمي اخلدمات الصحية للمرضى واملساعدات     :  سائل عديدة مثل  عملت على نشر املسيحية وحماربة اإلسالم بو      

العينية الغذائية للفقراء واجلائعني، والعمل للمحتاجني إليه وخباصة يف جنوب السودان وجنوب الصحراء حيث              

 من تسعة أعشار إمجايل     أكثركما ترتفع نسبة املسيحيني يف جنوب القارة إىل         .   الدين املسيحي  إتباعتزداد نسبة   

 إىل اقل من نصف السكان يف       إتباعهاوسط القارة يف حني تنخفض نسبة           %  87وتبلغ حنو   %  95السكان  

 .1 من مجلة سكان مشال إفريقيا  % 5شرق إفريقيا واىل اقل من  ربع السكان يف غرهبا، وإىل نسبة ال تتعدى 

رقي للقارة فقد جاءت بعد احلمالت      إن املسيحية هي دين جديد على القارة اإلفريقية إذا استثنينا الشمال الش           

األوروبية االستعمارية، وعند مالحظة الرقعة اليت حتتلها املسيحية يف القارة فإننا جند بأن املسيحية قد انتشرت                 

يف املناطق اليت تدين بالوثنية أو املناطق اليت ال دين هلا يف إفريقيا جنوب الصحراء، أما يف املناطق اإلسالمية فإننا                    

  . بان تلك املناطق مل تتأثر على اإلطالق حبمالت التبشري بالدين املسيحي الدخيل على القارةنالحظ
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 : االجتاه الثاين-2

سليب وميثله الدين اإلسالمي الذي حيتل مساحات واسعة وعريضة يف القارة اإلفريقية، وكون                  

رفني وخباصة يف الشعور الداخلي لكال      األوروبيني مسيحيون فإن اإلسالم يف القارة يعد عنصر تباعد بني الط           

الطرفني، فبالرغم من وجود عالقات ثقافية ولغوية واقتصادية متأصلة بني اجلانبني األوريب واإلفريقي اإلسالمي              

 . إال أن الشعور الديين لكال الطرفني يزيد من عالقات التنافس بني الطرفني

سالم اليوم بعد أن فقد أراض له يف أوربا وتوقف أو كاد يف             إن إفريقيا هي القارة الوحيدة اليت يزحف فيها اإل        

 مليون مسلم يشكلون    384الم يف املستقبل حيث بلغ عدد مسلميها حوايل          ـي قارة اإلس  ـفه  1آسيا  

 الديانات الوثنية حبيث    إتباعمن مجلة سكاهنا، وينتشر اإلسالم يف غرب القارة بشكل سريع بني              %  55,41

، ويبلغ عدد املسلمني يف     ) وغانا اليبريي(  إلقليم خارج نطاق اإلسالم سوى دولتني فقط        مل يبقى من دول هذا ا     

من مجلة عدد   %    37,2من مجلة ساكنيها أو حنو          %92 مليون نسمة يشكلون     143مشال القارة حوايل    

 ثلث  من مجلة سكانه أو حنو      %  71 مليون مسلم ميثلون     127مسلمي القارة، يليه إقليم غرب إفريقيا بعدد        

 مليون مسلم يشكلون    93، أما إقليم شرق إفريقيا فيبلغ عدد املسلمني فيه            %33,1إمجايل مسلمي القارة    

 مليون مسلم ميثلون    20بينما يبلغ عدد مسلمي وسط القارة         %  43,6ن مخسي إمجايل سكانه     ـر م ـأكث

 مليون مسلم بنسبة    1,1إىل  من مجلة سكانه على حني تنخفض نسبة املسلمني يف إقليم جنوب إفريقيا               %  27

 .2من إمجايل  سكانه  % 2,5ال تزيد عن 

لقد كان الكتاب الفرنسيون يصرون بإحلاح مريب على أن السياسة االستعمارية الفرنسية قد ساعدت على                

نشر اإلسالم يف إفريقيا الغربية، أثناء االستعمار الفرنسي هلا وان اإلدارة األوروبية مل تكن دائما معارضة                   

                                           
1  -  pierre hondat, l’islam et les musulmans d’aujourd lui. Paris : TI,P 36. 

 .352ص .  السيد خالد املطري، مرجع سابق- 2
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النتشاره على أساس أنه وسيلة ما للحضارة، ومثل هذا االدعاء تردده أغلب الكتابات األوروبية وتكرر أن                 

 .1"الدين األمثل إلفريقيا"األوروبيني أحيانا كثرية تعاطفوا مع اإلسالم ورأوا بأنه 

شرة كان عائقا كبريا    وبغض النظر عن هذا املنطق فإن احلقيقة هي أن االستعمار بطريقته املباشرة وغري املبا              

 . لتقدم اإلسالم وزحفه ولواله ألصبحت إفريقيا اليوم أرضا إسالمية خالصة

                                           
  .312ص .  مجال محدان، إستراتيجية االستعمار والتحرر- 1
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 .حمدد النظام الدويل: املبحث الثالث

لقد عكست العالقات األوروبية اإلفريقية املتغريات اليت كانت تطرأ على النظم الدولية يف القرنني األخريين                

و شامل تقريبا على إثر تلك التغريات، وميكننا تقسيم النظام الدويل وعالقته            وكان مصري إفريقيا يتحول على حن     

 :بالدول اإلفريقية إىل ثالثة مراحل

  :املرحلة األوىل-1

النظام الدويل الذي كانت الدولة األوروبية هي حموره والذي أقيم يف أوروبا            و قد سادت هذه املرحلة خالل       

، وأقام  1815الذي تكون منذ    "  الوفاق األورويب "  التحالف املقدس أو    بعد احلروب النابوليونية وعلى إثر      

سالما يف أوروبا استمر لنحو مائة عام، متكنت أوروبا يف ظل ذلك الوضع من االتفاق على تقسيم القارة                    

 . اإلفريقية واحتالهلا بعد مرحلة طويلة من الكشوفات اجلغرافية

 والذي  1885-1884دول اإلفريقية ذروته يف مؤمتر برلني        لقد بلغ التكالب األورويب للسيطرة على ال       

 دولة أوروبية، هذا املؤمتر الذي وضع أسس التقسيم الذي مكن القوى األوروبية يف غضون أقل                 13حضرته  

من عشرين عاما من وضع إفريقيا كلها تقريبا يف قبضة االستعمار األورويب وقد كانت تبعة الدول اإلفريقية                  

 1: كالتايل

عمرت فرنسا كال من موريطانيا والسنغال والنيجر وفولطا العليا واجلزائر وتونس واملغرب ومايل، وإفريقيا              است

االستوائية والغابون وإفريقيا الوسطى والكونغو برازافيل وتشاد والصومال الفرنسي ومدغشقر، وساحل العاج            

 . وجزر القمر

 أوغندا وغامبيا وسرياليون وغانا ونيجريا وروديسيا       و استعمرت بريطانيا كال من مصر والسودان وكينيا و         

 . وزامبيا وجزر السيشل وجنوب إفريقيا

                                           
 .184، ص 27، السنة 108العدد . السياسة الدولية، "نعكاساته على إفريقياالنظام العاملي اجلديد وا" رجاء إبراهيم سليم،  - 1
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 .واستعمرت إيطاليا كال من ليبيا والصومال

 .واستعمرت أملانيا كال من ترتانيا وناميبيا وتوغو والكامريون

 .أما الربتغال فكان يتبعها كل من أنغوال وموزمبيق وغينيا وجزر الرأس األخضر

وقد كانت دوافع هذه الدول الستعمار إفريقيا هي دوافع سياسية ودينية وعسكرية واقتصادية، كما أهنا لعبت                

دورا كبريا يف حتديد مستقبل القارة من خالل رمسها حلدود الدول مبا يتماشى مع مصاحلها االستعمارية وخالل   

ادي واالجتماعي وظهرت احلركات التحررية     تلك الفترة عانت الدول اإلفريقية من التخلف السياسي واالقتص        

اليت تنادي باالستقالل، وكانت هذه احلركات تالقي ضربات متالحقة إلجهاضها، وعملت كل الدول                

 .االستعمارية على احملافظة على مستعمراهتا واستمرار تبعية الدول اإلفريقية هلا

    :املرحلة الثانية -2 

أ واالحتاد السوفيايت كقوتني عظمتني     .م. حيث ظهرت الو   1945 الثانية عام    وهي الفترة ما بعد احلرب العاملية     

 إفريقيا خاصة إجنلترا     تسيطر وقطيب النظام الدويل،وتراجعت أمهية ومكانة القوى األوروبية التقليدية اليت كانت         

لة النيل منها   وفرنسا، وملا كان هدف كل من القوتني العظمتني هو تعظيم قوهتا ومنع القوى األخرى من حماو               

بعد احلرب العاملية الثانية، لذلك كانت دول العامل الثالث وخاصة الدول اإلفريقية مصرحا للصراع الدويل بني                

القوتني العظمتني وقد انعكست هذه احلرب الباردة يف أسلوب كلتا القوتني اجتاه الدول اإلفريقية، وكانت                 

 االحتاد  السوفيايت عسكريا وحماصرته اقتصاديا وسياسيا وقد         أ يف ذلك الوقت قائمة على احتواء      .م.سياسة الو 

ترتب على احلرب الباردة أن سارع كل معسكر إىل تقدمي احلماية والعون إىل أي نظام سياسي ميكن أن                    

يسانده يف احلرب الباردة ضد املعسكر اآلخر، أو أن يثري العراقيل واالضطرابات ألي نظام يقف عقبة أمامه                  

 هذا النظام، كذلك ترتب عن احلرب       عدم شرعية    املعسكر اآلخر،  بغض النظر عن شرعية أو          ويعمل لصاحل 

الباردة إخفاء حقيقية ما جيري داخل دول العامل الثالث ومنها الدول اإلفريقية، وكال النظامني االشتراكي                 
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 على الرغم من    دميقراطي   مضللة على أن هذا النظام أو ذلك النظام        ة دعاية إيديولوجي   يروج والرأمسايل أصبح 

و انكمشت وتقلصت   1أهنا نظم شديدة االستبداد، ويف هذه املرحلة مت قهر الشعوب اإلفريقية لصاحل احلكام               

ازدياد :  أمهية الدولة يف إفريقيا حيث ظهرت أنظمة عسكرية تسلطية وهذا ما أدى إىل عواقب وخيمة من بينها                

وق اإلنسانية حيث نظرت األنظمة الديكتاتورية اإلفريقية إىل         الفساد على مستوى احلكم واالستهانة باحلق      

 .2احلريات األساسية على أهنا كماليات ال تقدر الشعوب اإلفريقية احملكومة أن متارسها أو أن تستمتع هبا 

 لقد كان أسوء أثار احلرب الباردة على إفريقيا اهلبوط املستمر يف طاقات إفريقيا يف اعتمادها على نفسها يف                  

جمايل التنمية والدفاع حيث تولدت يف عصر احلرب الباردة االعتمادية اإلفريقية على الغري، ففي جمال الدفاع                 

نرى أن تلك االعتمادية قد غدت عبودية تكنولوجية، وتعين االنسياق التام وراء مصادر السالح، حيث                  

دول اإلفريقية املتلقية لذلك النوع من      أصبحت إعتماديتها على املعسكرين شبه كاملة، ويف واقع األمر فإن ال          

املعونات غدت رهينة حقيقية ملصادر قطع الغيار وللمؤسسات املالية اليت قدمت القروض هلا لتشتري األسلحة               

 .3وتثري العامل الصناعي وتزيد من إفقار العامل النامي

 إىل الساحة اإلفريقية، القوى      لقد ساعد اشتعال احلرب الباردة بني قطيب النظام الدويل حينذاك وانتقاهلا            

األوروبية الغربية على دعم مراكز نفوذها التقليدي يف القارة، مستغلة أجواء احلرب الباردة بني الشرق والغرب                

وسياسة احتواء املد الشيوعي يف القارة اإلفريقية، وكذلك الوفاق األمريكي األورويب الذي ارتكز يف احلقيقة                

ريقيا ومناطق  ـيف أف (ا  ـوأوروب)    ريكا الالتينية ـأم(أ يف   .م.م العمل بني الو   وتقسي،  4 مونرو   بدأعلى م 

أ .م.، واستنادا هلذا املبدأ وهذا التقسيم الذي مت احترامه من كال اجلانبني إىل حد كبري، راعت الو                  )أخرى

                                           
 .184رجاء إبراهيم سليم، مرجع سابق ص  - 1
 .28، ص 26، السنة 106العدد . السياسة الدولية، "إفريقيا يف عامل ما بعد احلرب الباردة" ياسني الطوعي،  - 2
  .28نفس املرجع، ص  - 3
أ لن .م.أ ال تقتل تدخل الدول األوروبية يف شؤون القارة األمريكية وأن الو.م.، أي منذ القرن التاسع عشر ومفاده أن الو1823 ديسمرب 23أعلن يف الذي " مبدأ مونرو  - 4

 . تتدخل يف شؤون األوروبية
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قع األمر قيامهم   مصاحل حلفائها األوروبيني يف مناطق نفوذهم التقليدية، ومن مث مسحت هلم، بل وساندت يف وا              

أحد "    جورج بول "بأدوار متزايدة يف املواقف واألزمات املختلفة يف الستينات فصاعدا، وعلى حد قول               

أ أن القارة اإلفريقية مسؤولية خاصة لألوروبيني، نظرا العتراف الدول          .م.اعتربت الو "  مسئويل إدارة كندي،    

 .1تينية أ اخلاصة يف أمريكا الال.م.األوروبية مبسؤولية الو

 والواقع أن أوضح أبعاد الوضع السياسي اإلفريقي يف ضوء املتغريات السياسية الدولية أن القارة اإلفريقية مل                 

تعد تواجه احلرب الباردة بني القوتني العظمتني، فقد ختلصت من أثار حدة التنافس وعدم الثقة بني هاتني                   

 . القوتني

 احلرب احملدودة بالنسبة للوسائل املستخدمة من جانب املتحاربني،         كذلك فقد اعتربت احلرب الباردة من قبيل      

) سابقا(فقد اعتربها الغرب نتيجة مباشرة ال ميكن جتنبها من جراء األعمال اليت قام هبا االحتاد السوفيايت                    

والتحريك اجلاسوسية والتخريب و اإلثارة     :  وأحزابه اليت كانت تأمتر بأمره يف العامل، ومن مظاهر هذه األعمال          

اجلماهريي واحلرب األهلية وسبق وأن ظهرت وبرزت أفريقيا كمسرح للحرب الباردة خاصة يف أزمة الكونغو               

 إىل فصائل وحاولت بعض العناصر حتقيق        1960عندما انقسمت الكونغو بعد ترك بلجيكا هلا يف جوان           

 .وفيايت سابقا للجانب اآلخرالوحدة بينها بتأييد الواليات املتحدة األمريكية جلانب واالحتاد الس

واملالحظ أن الدول  اإلفريقية اليت برزت يف عملية تصفية االستعمار قد نشأت يف زمن احلرب الباردة اليت                    

زادت فيها املنافسة احلارة بني القوتني األمريكية والسوفياتية على فرض النفوذ العاملي ويف ذلك الوقت اختارت                

ياز لكي حتتفظ خبيار احنيازها ومل تكن تعرف املوقع الذي يتعني عليها أن حتتله يف تلك الدول اجلديدة عدم االحن    

فروآسيوية يف أول األمر مث اجملموعة اإلفريقية يف األمم          العامل، ولكنها اجتهت للعمل سويا يف التجمعات األ        

وأدى إىل إضفاء مركز    املتحدة مما شجع الدول اإلفريقية على التجمع على مستوى القارة يف املسرح الدويل               

                                           
 .  261يئة املصرية العامة للكتاب، ص القاهرة اهل. اجلذور التارخيية للمشكالت اإلفريقية املعاصرة:  عبد العظيم رمضان، مصر و إفريقيا - 1
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مرموق عليها وهي املركز الذي كانت له أمهيته نظرا لضعف الوسائل املادية الالزمة لتقوية إرادهتا على                   

 .املستوى العاملي

 قضية رئيسية يف القارة ألسباب تتعلق باإليديولوجية          األجنيب ومنذ استقالل الدول اإلفريقية شكل التدخل     

لسنوات اليت انقضت منذ االستقالل الرمسي وقعت العديد من حاالت التدخل           وكذلك بالسياسة وعلى مدار ا    

األمر الذي جعل هذا التدخل متوقعا دائما، ويرجع ذلك إىل أن إفريقيا مرت مبرحلة التنمية األكثر صعوبة                   

ر عن  خالل الثمانينيات حني كانت الرتاعات داخل دولة واحدة أو بني دول متجاورة بينها عداء ميكن أن يسف                

أزمات شديدة وهذه الرتاعات كان هلا أثرها ليس فقط على الساحة احمللية أو على الدول املعنية مباشرة، و إمنا                   

 تشري إىل أن إفريقيا يف       اليت الدالئل قوى من    كذلك يف حاالت كثرية أمكن أن تثري التدخل األجنيب وهذا ما          

 . ليةالثمانينات وما بعدها سوف تشهد تدويال للرتاعات احمل

والواقع أن الواليات املتحدة األمريكية أو االحتاد السوفيايت سابقا هلما خاصية مشتركة وهامة يف الشؤون                 

اإلفريقية، فكالمها يعترب جديدا على القارة وأدى نقص اخلربة واملعرفة األصلية لديهما للوقوع يف أخطاء يف                 

تصادية كانت كافية لالعتداد هبما، وقام كل منهما         سياستها اإلفريقية ولكن إمكانياهتما العسكرية واالق      

بالتعامل مع القارة يف ضوء منافسته لآلخر ومل يعط اهتماما للحقائق اإلفريقية بل خسر املصاحل اإلفريقية                   

حسب مقتضيات احتواء اآلخر كما أن هناك تنافر بني وضعيهما اخلاص بالنسبة للقارة، حث أن الواليات                 

حتالفت مع القوى اليت كانت مستعمرة للقارة سابقا، يف حني أن االحتاد السوفيايت سابقا مل               املتحدة األمريكية   

يكن كذلك ولكنه تعامل مع القارة بإيديولوجية واضحة مناهضة لإلمربيالية وعلى حني أن الواليات املتحدة                

ى الوجود املستقر يف مناطق     األمريكية كانت قانعة بالسري مع حلفائها األوروبيني طاملا استطاعوا احلفاظ عل           

نفوذهم، وعندما فشلوا يف ذلك خاصة يف الكونغو على سبيل املثال أصبحت الواليات املتحدة األمريكية أكثر                
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أ مؤيدة أو حالت حمل حليفاهتا األوروبية فإن االهتمام كان واحدا           .م.تورطا وبصرف النظر عما إذا كانت الو      

 .ا كما فعل السوفيات إلضعاف النفوذ الغريبأال وهو منع النفوذ السوفيايت متام

ن القوتني العظيمتني مل تسمح للقومية اإلفريقية أن متضي يف           ـإن الدارس للواقع اإلفريقي يرى بأن أي م        

طريقها، وكان السوفيات منفتحني بالنسبة لفكر عدم االحنياز اإلفريقي أكثر من الواليات املتحدة األمريكية               

 عدم االرتباط بالنظام االستعماري ولكن أي منهما مل يؤمن الناحية الواقعية بأن إفريقيا              ألن هذا الفكر يتضمن   

لإلفريقيني فكالمها عمل على التدخل يف شؤون الدول اإلفريقية اليت كانت تتحول من االستعمار إىل                   

يل، بل على العكس اجته     االستقالل بيد أن الواقع بني أن القوتني العظمتني مل تقوما بكل املبادرة يف هذا السب               

يف الداخل   املعارضة   دـى املساندة ض  ـالد للحصول عل  ـارج الب ـالزعماء األفارقة املتنافسون أنفسهم إىل خ     

 .1 أو األعداء يف خارج البالد وغالبا ما أدت مقتضيات النضال احمللي واإلقليمي إىل فتح الباب أمام التدخل

 : املرحلة الثالثة-3

 فقد نشأت بيئة جديدة أثرت على الطرفني         -ما بعد احلرب الباردة   -م العاملي اجلديد   وهي مرحلة النظا  

 .األورويب واإلفريقي ومن مث على عالقاهتما سواء من حيث الشكل أو املضمون

فعشية انتهاء احلرب الباردة وجد األوروبيون الغربيون أنفسهم يف صف اجلانب املنتصر يف احلرب وكان أكرب                

 و انفتاح   1991م يتمثل يف تفكك االحتاد السوفيايت وإنزال العلم األمحر من الكرملن يف ديسمرب              إجناز حتقق هل  

خاصة بعد تفكك حلف وارسوا املناهض، ومن مث         "  التسليم"  أوروبا الشرقية أمام غرب أوروبا فيما يشبه         

ت توحيد أوروبا كلها مبا يف ذلك       انتهى اخلطر األعظم بالنسبة لألوروبيني الغربيني وبدأ اإلعداد ملواجهة حتديا         

توحيد األملانيتني وتقدمي املساعدات لترسيخ عملية التحول يف دول أوروبا الشرقية وتنظيم برنامج طوارئ                

ضخم جلمهوريات االحتاد السوفيايت السابق يشمل روسيا ذاهتا، هذا فضال عن إعادة النظر  يف الترتيبات                  

                                           
 .52ص . أمحد طه حممد، مرجع سابق - 1
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،هذا الربنامج  1ة مع الواليات املتحدة األمريكية يف إطار احللف األطلسي         الدفاعية األوروبية على ضوء العالق    

الضخم الذي كلف املليارات من الدوالرات أبرز األمهية الكربى اليت أولتها أوروبا الغربية من أجل النهوض                 

 الطبيعي  باقتصاديات أوروبا الشرقية واليت كانت متبعة النهج واإليديولوجية االشتراكية كما كانت احلليف            

 .والواجهة األمامية لالحتاد السوفيايت اجتاه الغرب

إن احلقيقة اليت أصبحت ملموسة فيما بعد احلرب الباردة هي تراجع أمهية إفريقيا بالنسبة لألوروبيني، سواء                 

ساعدات فيما يتعلق مبعيار االخنفاض يف املصاحل اإلستراتيجية أو مبعيار عدم القدرة على االستمرار يف تقدمي امل                

فقد اجته هذا االهتمام إىل دول أوروبا الشرقية من           2اخلارجية يف جماالت التنمية واجملالت واألغراض اإلنسانية        

خالل تدفق رؤوس األموال سواء كانت يف شكل معونات أو استثمارات وبذلك فقد احنسرت عن الدول                  

 .3اإلفريقية مما أدى إىل تفاقم أزماهتا االقتصادية 

 االحتاد السوفيايت سابقا مل يتحقق يف شرق أوروبا وإفريقيا والعامل الثالث فقط، بل برز هذا                 إن فشل   

الفشل كذلك يف أفول جنم القوة اإليديولوجية، ومل يعد يعترب مصدرا لإلهلام السياسي، بل أنه حسب ما ذهب                  

ال يف الوقت الذي أثار     البعض مل يكن كذلك من قبل، فقد ظهر يف الثالثينات كحضارة جديدة وبعث اآلم              

املخاوف كذلك يف الغرب، وأثناء وبعد احلرب العاملية الثانية لقي كثريا من اإلعجاب ويف اخلمسينات وجانب                

 إستراتيجيةمن الستينات برز وكأنه يقدم طريقا خمتلفا لقادة العامل الثالث، ولكنه بعد ذلك فشل يف تقدمي                   

ية، األمر الذي أضعف تأثريه يف العامل الثالث وبدال من أن يكون مثاال               اقتصادية بديلة للرأمسالية الدميوقراط   

  4.حيتدى به أنقلب ليكون منوذجا لدولة ردع ، وحتذيرا لآلخرين لعدم قبول الطريق االشتراكي

                                           
 .13ص . حممود أبو العينني، مرجع سابق - 1
 .نفس املرجع، نفس الصفحة - 2
 .185ص . رجاء إبراهيم سليم، مرجع سابق - 3

4  -  michael cox, "the rise and fall of the  soviet theat", political studier, vol. Xxx III, n 03. P 496. 
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لقد انسحبت موسكو من إفريقيا وخرجت معها دول الكتلة االشتراكية املنهارة وصاحب ذلك اخنفاض بل                

 متثل أوال يف قرار غورباتشوف يف أكتوبر         و الذي  ملساعدات املقدمة من هذه البلدان إلفريقيا     توقف يف حجم ا   

 بتخفيض فوري وشديد يف املساعدات اخلارجية املقدمة للبلدان النامية، مبا يف ذلك إفريقيا ما لبث أن                 1990

ابقتني يف القارة ويشمل ذلك     حتول إىل توقف شبه كامل للمساعدات من دول الكتلة املنهارة إىل حلفائها الس            

وقف املساعدات االقتصادية والعسكرية وانسحاب اخلرباء والفنيني املنتميني لدول الكتلة الشرقية السابقة، ويف             

الوضع تفجرت الصراعات العرقية واحلروب األهلية يف موجات هائلة وفقدت إفريقيا قدرهتا على              هذا  ظل  

،كما بلغت األزمة االقتصادية ذروهتا يف التسعينات سواء مبعيار معدل          السيطرة على األمن ومعاجلة الصراعات    

أو مبعيار تضخم مشكلة املديونية اليت ارتفعت        )   سنويا أوائل التسعينات   %  2(  منو الناتج احمللي اإلمجايل     

 . 1998 مليار دوالر يف 319 إىل حنو 1988 مليار دوالر يف 230تدرجييا من 

ارة اإلفريقية بعد انتهاء احلرب الباردة يطرح على الساحة الدولية جمموعة من األبعاد             إن الوضع السياسي يف الق    

من أبرزها أن إفريقيا مل تعد تواجه التزايد اخلطري الذي كان قد لوحظ يف سباق التسلح من جهة و اآلثار                      

مال التوتر وعدم االستقرار    الضارة هلذا السباق على االقتصاد العاملي من حيث حتويل املصادر الفعالة لتغذية أع            

يف إفريقيا بل يف العامل بصفة عامة من جهة أخرى كما شهدت القارة هناية دور القوى األجنبية يف إقامة                      

القواعد والتسهيالت العسكرية ويف تصعيد الرتاعات اإلقليمية والتنافس على نقل األسلحة واحتكار املوارد               

 .1القواعد اإلستراتيجية والتنافس من أجل احلصول على املواقع و

لقد أصبحت القيم الرأمسالية والليربالية السياسية هي القيم السائدة على اجلانب اإلفريقي فيما بعد                  

انتهاء احلرب الباردة، واختذت أوروبا اجلديدة شرطا لتقدمي املساعدات فيما عرف باسم املشروطية االقتصادية              

تصادي والتكيف اهليكلي وفقا لنظام السوق احلرة كما استخدمت الدول          مبعىن االلتزام بربنامج اإلصالح االق    

                                           
  .50ص . 29 السنة 113العدد . السياسة الدوليةقضايا إفريقيا والنظام العاملي اجلديد، " أمحد طه حممد،  - 1
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الغربية الضغط من خالل العالقات الثنائية أو من خالل املؤسسات الدولية املاحنة مثل البنك العاملي أو صندوق                 

ق عليه   أضحى يطل  –النقد الدويل لغرض التحول الدميوقراطي واحترام حقوق اإلنسان وفقا للمعايري الغربية             

 ففي    Political condutionalityاسم املشروطية السياسية ملنح املساعدات واملعنويات والقروض         

بأنه إضافة إىل   "   صرح هريمان كرهني مساعد وزير اخلارجية األمريكية للشؤون اإلفريقية             1990أفريل  

طا ثالثا لتلقي املساعدات     قد أضحى شر   الدميقراطيسياسة اإلصالح االقتصادي وحقوق اإلنسان فان التحول        

 .1 للدميقراطية، ونصح كوهني الدول اإلفريقية بضرورة األخذ بالنموذج الغريب "األمريكية

ويف جوان من العام نفسه أكد وزير اخلارجية الربيطاين دوغالس هورد نفس املعىن السابق حينما قال أن                    

ددية وحتترم القانون وحقوق اإلنسان ومبادئ       املساعدات الربيطانية سوف متنح للدول اليت تتجه حنو التع         

 .2السوق

 أشار الرئيس متريان إىل أن املساعدات الفرنسية يف         1990وأثناء املؤمتر الفرنسي اإلفريقي الذي عقد يف جوان         

 .الدميقراطيةاملستقبل سوف متنح للدول اليت تتحرك صوب 

 إذ نظر إليها    الدميقراطيةل اإلفريقي اخلاص بعملية     لقد احتلت مسألة اإلعانات املشروطة مكانة هامة يف اجلدو        

البعض على أهنا نوع جديد من اهليمنة اإلمربيالية على الشعوب اإلفريقية فاألزمات السياسية واالقتصادية                

 ، و إمنا هي نتاج عمليات السيطرة واالبتزاز اليت        بالدميقراطيةوالثقافية اليت تعيشها إفريقيا ليست هلا عالقة البتة         

متارسها الدول األوروبية من خالل ما يسمى باملعونات للتأثري على توجهات التنمية اإلفريقية مبا خيدم املصاحل                

 .3 الغربية

                                           
  .14، ص 29نشر ، ال11، العدد السياسة الدولية" ظاهرة التحول الدميوقراطي يف إفريقيا القضايا والنماذج أفاق املستقبل" محدي عبد الرمحان حسن  - 1
 .نفس املرجع ، نفس الصفحة - 2
 .15ص . محدي عبد الرمحان حسن، مرجع سابق - 3
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كما أن املعونات اخلارجية اليت حصلت عليها النظم احلاكمة يف إفريقيا منذ االستقالل مل تساعد على حتقيق                  

فريقية جنوب الصحراء مساعدات خارجية خالل الفترة بني         تنمية فعلى سبيل املثال فقد تلقت الدول اإل        

 .% 2,2 – مليون دوالر إال أن النمو السنوي خالل تلك الفترة بلغ 83 حنو 1980-1988

أما البعض اآلخر فقد رأى بأن الصورة السيئة لدى األفارقة واملتعلقة بربنامج التكيف اهليكلي املطروحة منذ                 

 باعتبارمها اآللية الضرورية    FMI(2(  وصندوق النقد الدويل     1)BM(  بنك العاملي   أوائل الثمانينات من قبل ال    

 يف مهمة إلحداث تنمية حقيقية يف إفريقيا فان استخدام سالح املعونات من قبل الدول الغربية يعد وسيلة ذات         

أمر يدعم من قبضة     يف إفريقيا، فال خيفى علينا أن منح املعونات ألنظمة تسلطية             الدميقراطيعملية التحول   

النخب يف مواجهة شعوهبا، أما منع هذه املساعدات فانه يعمل باملقابل على إضعاف هذه النخب املتسلطة وقد                 

يف البنني أسهمت   "  كريكو  "  يساعد على إسقاطها، وعلى سبيل املثال فإن العقوبات اليت فرضت على الرئيس             

 املعارضة، كما أن الضغوط الغربية قد ساعدت على         اطيةالدميقريف إضعافه وساعدت على تقوية موقف القوى        

 .  مهم يف الكمرون وكينيا، وسرياليون وزامبيا وغريهم من الدول اإلفريقيةدميقراطيإحداث حتول 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1  -  banque mondiale (BN) 
2-font monitaire international (FMI)   .  
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 :خامتـة الفصل األول

        قيدا حىت أنه ال    إن التاريخ الطويل الذي مجع بني الطرفني األورويب واإلفريقي قد جعل العالقة بينهما أكثر تع               

ميكن احلديث عن تفكك تلك العالقات اليت تشكلت منذ فترات زمنية طويلة، إن هذه العالقات التارخيية                  

املتشابكة قد أسهمت يف العصر احلديث يف تطوير، االقتصاديات اإلفريقية، فقد استطاع األفارقة حتقيق نتائج                

االقتصادية من جراء تعاملهم مع األوروبيني، وبذلك فقد عرف األفارقة          إجيابية من الناحية الثقافية والسياسية و     

احلضارة الغربية ومنتجاهتا ودخلوا يف عملية التعليم والزراعة والصناعة واعتمدوا يف ذلك على األوروبيني،وبعد              

ورفاهية استقالل الدول اإلفريقية بعد ستينات القرن املاضي، ساعدهم اجلانب األورويب يف حتقيق تنمية                 

 .اجملتمعات اإلفريقية

من جهة أخرى ومن منظور آخر فان عمليات احلروب الصليبية وجتارة العبيد اليت مارسها األوروبيني ضد                  

األفارقة أدت إىل إضعاف التركيبة السكانية واجملتمعاتية للشعوب اإلفريقية كما أن محلة االستعمار األورويب               

ل األورويب والنهب خلريات القارة اإلفريقية وتركها تعاين مشاكل           احلديث للقارة قد أدت إىل االستغال      

اجتماعية واقتصادية عويصة كما أنه ساهم إىل حد كبري يف نشر اجلهل واألمية يف أوساط األفارقة خاصة دول                  

 .الشمال اإلفريقي اليت كانت قبل احلقبة االستعمارية أرقى ثقافة وتعليما من أوروبا نفسها

جلغرايف الذي مجع بني أوروبا وإفريقيا هو الذي جعل العالقات اليت تربطهما أكثر قوة من باقي                 إن اجلوار ا  

العالقات مع القارات األخرى، وذلك على النحو اإلجيايب أو السليب فعامل القرب اجلغرايف الذي ساعد على                 

حدوث تعاون اقتصادي وعملية    عملية التبادل الثقايف واحلضاري وجعلها أكثر استمرارا ومتانة كما أدى إىل            

تبادل للمنافع للسلع والبضائع، و أسفر كذلك على مر العصور على وجود اعتماد متبادل بني الطرفني يف                   

 .الشؤون االقتصادية
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كما أنه ال خيفى على الدارس  لتاريخ العالقات األوروبية األفريقية أن يالحظ بأن القرب اجلغرايف بني الطرفني                  

ىل وجود عالقات نزاع وسيطرة بني الطرفني فكل طرف عمل على أن يكون األقوى من                 هو الذي أدى إ   

 .الطرف اآلخر واملسيطر على خرياته وثرواته

 إن إفريقيا اليت كانت  منذ زمن طويل خاضعة ملعطيات األنظمة الدولية السائدة يف كل فترة ال تستطيع يف                    

رج عن معطيات النظام اجلديد ومؤثراته، فليس بإمكان الدول         هذه الفترة أي بعد انتهاء احلرب الباردة أن خت        

اإلفريقية إال التكيف اإلجيايب مع هذا النظام مبا حيمله من مبادئ متعلقة بالدميقراطية وحرية السوق وحقوق                  

 .اإلنسان

جزء من  إنه بالرغم من قيام جمموعة من الدول اإلفريقية بعد حتصلها على استقالهلا بإجراءات مسحت بتحقيق                

، إال أن فترة التسعينات كانت املرحلة األكثر بروزا واليت شهدت الدخول اجلماعي للدول اإلفريقية               الدميقراطية

 وذلك بناءا على املعطيات الدولية واليت فرضتها الضغوطات الغربية على األنظمة احلاكمة يف               الدميقراطيةحنو  

فريقية يف ظرف قياسي من الدخول يف عملية دمقرطة          إفريقيا، وبذلك فقد استطاعت جمموعة من الدول اإل       

 والتكيف الضروري الذي أفرزته أحداث      الدميقراطيواسعة حققت بفضلها نقلة نوعية وهائلة يف عملية البناء          

 .ما بعد احلرب الباردة

ام هبا  إن مسأليت حقوق اإلنسان وحرية السوق قد كانت أهم النقاط اليت حرصت الدول اإلفريقية على االلتز                

حىت ال تتعرض هذه األخرية إىل مضايقات من قبل الدول الغربية وحىت تتمكن من حتقيق التنمية املنشودة واليت                  

 .تتطلب خلق جو أمين مالئم جللب االستثمارات وترك السوق حرة يف حتديد متطلباهتا الضرورية 

 

 

 

 

 



 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاينالفصل الثاين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 57

 .يادين العالقات األوربية اإلفريقية أطر وم: الفصل الثاين 

 : مقدمة الفصل

يرجع االرتباط األورويب بالقارة اإلفريقية إىل عهود طويلة، وهذا ما أدى إىل نشأة عالقات وطيدة ومعقدة                   

وفقا ألكثر من شبكة وإطار، فهناك شبكة العالقات الثنائية العادية، واليت تربط بني الدول                  بني الطرفني 

ة واألوروبية عامة، باإلضافة إىل شبكة العالقات اخلاصة واملميزة واليت تربط بني الدول األوروبية                اإلفريقي

ومستعمراهتا السابقة، وهو الشكل الذي تطور بعد االستقالل        )  فرنسا وبريطانيا على اخلصوص   (االستعمارية  

مترات القمة الفرنسية اإلفريقية واليت     إىل مؤمترات رابطة الكومنولث اليت كانت خاضعة للتاج الربيطاين وكذا مؤ          

 .ةالفرانكفونيتضم الدول الناطقة بالفرنسية وأصبحت فيما بعد منتمية إىل املنظمة 

 :وباإلضافة إىل تلك الروابط والعالقات توجد عالقات أكثر تأطريا وتأصيال واملتمثلة يف

 .ول إفريقيا والكاريس والباسفيكإطار اتفاقية لومي الذي يربط بني دول اجملموعة األوروبية ود. 1

 والذي يربط بني دول اجملموعة األوروبية ودول إفريقيا الشمالية والذي كان            األورومتوسطيةإطار الشراكة   .  2

 . هو االنطالقة الفعلية له1995مؤمتر برشلونة 

لصناعية الكربى واليت متثل     واليت تربط بني الدول اإلفريقية جمتمعة والدول ا        املبادرة اجلديدة لتنمية إفريقيا   .  3

الدول األوروبية الركيزة األساسية فيها وهتدف هذه املبادرة إىل حتقيق التنمية املستدامة يف إفريقيا واحلد من                 

 .نسب الفقر والبطالة واألمراض اخلطرية
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 :اتفاقية لومي: املبحث األول

  التارخيية التفاقية لومياألصول: املطلب األول

 إىل البدايات األوىل    1975 فيفري   28صول األوىل التفاقية لومي املوقعة يف عاصمة التوغو يوم          ترجع األ    

–الستقالل الدول اإلفريقية حيث استطاعت هذه األخرية من أن تبين عالقات مميزة مع اجلانب األورويب                  

 : وذلك من خالل-اجملموعة االقتصادية األوروبية

 :قيةالرابطة األوروبية اإلفري: أوال

 وأمهها فرنسا بربط عالقات خاصة مع العديد من دول ما وراء            1 بعض دول السوق األوروبية الست       قامت

 ولذلك ضمت إىل    1957البحار وأصرت على اإلبقاء عليها عند إعداد اتفاقية روما اليت وقعت يف عام                

ول السوق  نظمت عالقات د   (convention annaxée) اتفاقية ملحقة    136 إىل   131موادها من   

، ساحل العاج، داهوي، النيجر،     بوركينافاسوموريتانيا، السنغال، مايل،    (الستة بثماين عشر دولة إفريقية هي       

) توغو، الكامريون، تشاد، الكونغو، غابون، إفريقيا الوسطى، زائري، رواندا، بورندي، الصومال ومدغشقر             

االتفاقية )  عاصمة الكامرون (مت يف باوندي    ، بعدها أبر  1964 حىت عام    1957وذلك خالل الفترة من عام      

ملدة   1963 جويلية   29 بعد إعالن مبادئ يف      1964اليت مسيت فيما بعد باتفاقية باوندي األوىل يف جوان          

مخس سنوات ورغم النقد الذي وجه إىل هذه االتفاقية باعتبارها شكل جديد وامتداد للعالقة القدمية بني دول                 

هتا يف إفريقيا، وهي بذلك تكريس للعالقة بني املركز الرأمسايل واحمليط املتخلف وذلك             أوروبا الغربية ومستعمرا  

وهذا ما دفع الكثري إىل توقع فشلها، فقد كتب هلذه           ،  2يف شكل مناورة متطورة الستمرار عالقات التبعية       

 جانفي عام   31تهي يف   وملدة تن   (1969 جويلية عام    29التجربة جناحا ملحوظا أدى إىل إبرام اتفاقية ثانية يف          

                                           
 .فرنسا، أملانيا الغربية، إيطاليا، بلجيكا، لكسمبورغ، هولندا:  هذه الدول الستة هي -1
 .10، ص 1966دار القاهرة للطباعة . ستعمار اجلديد آخر مراحل اإلمربياليةاالكوامي نيكروما،  -2
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 كدليل على مدى ما بلغته      (*)  (EAMA)قامت مبقتضاها الرابطة األوروبية اإلفريقية ومدغشقر       )  1975

 .عالقة السوق األوروبية املشتركة بالدول اإلفريقية ومدغشقر من قوة طوال مدة تزيد عن اثين عشر سنة

 :1ة عامة إىل حتقيق ثالث نتائج هي بصف1969وقد أدى توقيع اتفاقية باوندي الثانية يف عام 

 : قيام الرابطة األوروبية اإلفريقية على أساس من املساواة الكاملة. أ

فقد روعي حتقيق املساواة بني عدد ممثلي كل من جمموعة دول السوق األوروبية املشتركة وجمموعة الدول                  

 :اإلفريقية ومدغشقر يف مجيع أجهزة هذه الرابطة وهي

زهو اجلهاز الرئيسي للرابطة ويتكون من أعضاء جملس           Conseil d'associationجملس الرابطة    -

وزراء السوق األوروبية املشتركة وعضو عن كل دولة من الدول الثماين عشر من الدول اإلفريقية، وجيتمع          

 من  هذا اجمللس مرة كل سنة باستثناء األحوال غري العادية، وقد أدت قلة اجتماعاته إىل منح جانب هام                 

 .اختصاصاته إىل جلنة الرابطة

 للسوق وتقوم بتقدمي املشورة     شاركة وتضم سفراء الدول امل     Comité d'associationجلنة الرابطة    -

جمللس الرابطة، فضال عن كوهنا اجلهاز الفين الذي تلتقي فيه وجهات النظر األوروبية واإلفريقية، ويلعب                

 .دورا هاما يف إدارة نشاط الرابطة

 عضوا نصفهم من الربملان     108 ويتمون من     Conférence Parlementaireر الربملاين   املؤمت -

 أعضاء لكل دولة وجيتمع مرة كل       3األورويب والنصف اآلخر من ممثلي الدول اإلفريقية ومدغشقر بواقع          

 .سنة، ورغم دوره االستشاري فله تأثري كبري يف توجيه نشاط الرابطة وغالبا ما يؤخذ بآرائه

                                           
(*) etats Africains et malgache Associes (EAMA) 
 .60 ص 1973، أكتوبر 34 العدد .السياسة الدولية، "السوق األوروبية املشتركة والدول النامية"يونس أمحد البطريق،  -  1
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 وهي مشكلة من مخسة قضاة لكل من السوق األوروبية             Cour Arbitrareة التحكيم   حمكم -

املشتركة وجمموعة الدول اإلفريقية ومدغشقر قاضيني وبرأس احملكمة القاضي اخلامس الذي يعينه جملس              

 .الرابطة وختتص هذه احملكمة ببحث اخلالفات النامجة عن تطبيق اتفاقية باوندي

  :شتركة املالية املقدمة من السوق األوروبية املشتركة للدول املزيادة املساعدات . ب

  (Associes)                                            : 

أدى قيام الرابطة األوروبية اإلفريقية إىل حصول الدول اإلفريقية ومدغشقر على مساعدات مالية متزايدة                 

وروبية املشتركة أو من دول هذه السوق مباشرة وخاصة من          وقروض غري واجبة السداد من جلنة السوق األ       

 من جمموع املساعدات اخلارجية      %  80فرنسا وبلجيكا وأملانيا االحتادية، ومتثل هذه املساعدات املالية حوايل          

اليت حتصل عليها هذه الدول اإلفريقية، إذ ارتفعت قيمة املساعدات املالية لكل من الصندوق األورويب للتنمية                 

FED (*)     والبنك األورويب االستثماري BEI (**)   مليون وحدة حسابية أوروبية وفقا التفاقية       730 من 

 مليون وحدة   918 مليون وحدة حسابية سنوية إىل       146أي مبتوسط   )  1969-1963(باوندي األوىل   

يون وحدة   مل 184أي مبتوسط سنوي قدره     )  1975-1969(حسابية أوروبية وفقا التفاقية باوندي الثانية       

 : على النحو التايل % 25حسابية وذلك بزيادة معدهلا 

 

 

 

 

 

 

                                           
(*) (FED) Fonds Européen de Développement  
(**) (BEI) Banque Européenne d’investissants  
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 1) 2 و 1( املساعدات املمنوحة يف باوندي 

  )69-63(اتفاقية باوندي األوىل  )75-69(اتفاقية باوندي الثانية 

  مليون وحدة حسابية748

 

 

  مليون وحدة حسابية80

 

 

  مليون وحدة حسابية90

 ة مليون وحدة حسابي620

 

 

  مليون وحدة حسابية46

 

 

  مليون وحدة حسابية64

مساعدات مالية من الصندوق 

 FEDاألورويب للتنمية 

قروض خاصة من الصندوق 

 .األورويب للتنمية

قروض من البنك األورويب 

 BEIلالستثمار 

 الثماين عشر   وجدير بالذكر أن غالبية املساعدات اليت قدمتها السوق األوروبية املشتركة للدول اإلفريقية             

 تعطي جانبا من     Prêts non Remboursableاملصاحبة هلا تأخذ شكل قروض غري واجبة السداد          

 فائدة منخفضة، كما تنطوي هذه       بأسعار اليت تعجز عن تلبيتها ولو        لالقتراض هذه الدول    احتياجات

مة على عدة مزايا تزيد من كفاءهتا       املساعدات املالية والقروض اليت توفرها الرابطة األوروبية اإلفريقية بصفة عا         

 :يف متويل الربامج اإلمنائية لدول إفريقيا ومن هذه املزايا

دون تعيني نصيب   )  وهي مدة كل اتفاقية   (حتديد القيمة اإلمجالية للمساعدات يف بداية كل مخس سنوات          .  1

ألورويب للتنمية والبنك   كل سنة منها، وذلك على حنو يكفل قدرا كبريا من مرونة كل من أجهزة الصندوق ا               

األورويب لالستثمار يف تقرير هذه املساعدات املالية والقروض حبسب ما تقتضيه احتياجات الدول اإلفريقية               

 هدون التقيد مبيزانية سنوية حمددة ولسلطات الدول اإلفريقية احلق يف توجيه هذه املساعدات وفقا ملا تتطلب                 

 .ائية طويلة األجلأولويات االستثمارات يف براجمها اإلمن

                                           
 .61ص . يونس أمحد البطريق، مرجع سابق - 1
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عدم اقتصار استخدام املساعدات على متويل االستثمارات األساسية أو اهليكلية بإنشاء الطرق واملوانئ              .    2

واملستشفيات واملدارس فحسب، بل يوجه جانب منها لتمويل املشروعات اإلنتاجية يف كل من القطاعني                

 . الزراعي والصناعي

 كل من دول السوق األوروبية املشتركة ودول اجملموعة اإلفريقية            قيام منظمة للتجارة احلرة تضم    .ج

 : (EAMA)ومدغشقر 

إذ تعفى املبادالت التجارية بني هذه الدول من كافة الضرائب اجلمركية، فيما عدا بعض القيود اليت أصرت                  

 املماثلة واملنافسة   على إبقائها كل من دول السوق األوروبية املشتركة بالنسبة للمنتجات الزراعية اإلفريقية             

ملنتجاهتا الزراعية رغم متتعها مبعاملة تفضيلية، ودول اجملموعة اإلفريقية اليت احتفظت بنظام حصص االسترياد               

وبعض الضرائب اجلمركية بالنسبة لبعض وارداهتا من السوق األوروبية املشتركة بقصد محاية إنتاجها الوطين               

 .ذه السوقالناشئ من منافسة اإلنتاج املتقدم هل

 : Association d'aruchaرابطة أروشا : ثانيا

 بني السوق األوروبية املشتركة     1969 سبتمرب   24أنشئت هذه الرابطة مبقتضى االتفاقية املوقعة يف أروشا يف          

أوغندا، ترتانيا، كينيا، وتشبه رابطة أروشا الرابطة األوروبية اإلفريقية اليت          :  وثالث دول من شرق إفريقيا وهي     

قامت إثر اتفاقية باوندي الثانية حيث قامت كل منهما على أساس من املساواة بني الدول األعضاء يف مجيع                   

األجهزة اليت تتبعها سواء جملس الرابطة أو مؤمترها الربملاين أو حمكمة التحكيم فضال عن إنشاء كل منهما                   

فريقي حبق فرض بعض القيود على بعض        ملنطقة للتجارة احلرة مع احتفاظ كال من اجلانبني األورويب واإل          

 ولكن نتيجة للعالقات اخلاصة التقليدية بني دول الرابطة األوروبية اإلفريقية فإن               1املبادالت التجارية   

 واليت تشكل عنصرا هاما من       (FED)املساعدات املالية اليت يقدمها بسخاء نسيب الصندوق األورويب للتنمية          

                                           
 .62ص .  يونس أمحد البطريق، مرجع سابق- 1
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ة فإن العالقات اليت أقيمت بني السوق األوروبية املشتركة وبني ثالث دول من دول عناصر اتفاقية باوندي الثاني 

شرق إفريقيا هي عالقات حديثة ال ترقى إىل مستوى العالقات األوىل، لذلك كان هنالك حرص من اجلانب                  

اتفاقية شاملة  األورويب على إهناء أجل اتفاقية أروشا يف نفس موعد انتهاء باوندي الثانية وذلك متهيدا لعقد                 

 .1 بينها وبني كافة دول االتفاقيتني واليت عرفت فيما بعد باتفاقية لومي

 نشأة اتفاقية لومي: املطلب الثاين

 يف بروكسل وانتهت بتوقيع     1973 جويلية   25وقعت اتفاقية لومي بعد مفاوضات عسرية وطويلة بدأت يف          

، ملدة مخس سنوات قابلة للتجديد بني جمموعة        2  1975 جويلية   28االتفاقية يف مدينة لومي التوغولية يف       

 دول من احمليط    3 دول من الكارييب و    6 دولة إفريقية و     37 دولة منها    46السوق األوروبية املشتركة و     

 ومل تنطلق معاهدة (*) (ACP)اهلادئ ويطلق على هذه الدول كلها اسم دول إفريقيا والكاريب واحمليط اهلادئ 

بقتها خطوات متهيدية كانت أوهلا كما أشرنا سابقا قيام الرابطة األوروبية اإلفريقية            لومي من الصفر حيث س    

 22وكذا رابطة أروشا وكانت ثانيها قبول بريطانيا وايرلندا والدامنارك يف السوق األوروبية املشتركة يف                 

 دولة نامية   20 يسمح حلوايل    22 وهذا ما جعل الدول األعضاء التسع تصدر بروتوكوال رقم           1972جانفي  

تابعة للكومنولث الربيطاين وبالدخول يف مفاوضات مع اجملموعة األوروبية للوصول إىل صيغة من صيغ التعامل               

معها وذلك بالقياس على ما اشترطته فرنسا سابقا من ضرورة اشتراك مستعمراهتا القدمية بشكل من األشكال                

ن بريطانيا مل تنظر إىل جمموعة دول الكومنولث نظرة متساوية يف اجملموعة، إال أن الفرق بني احلالتني يكمن يف أ    

حيث طلبت أن تتمتع حوايل عشرين دولة من إفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ بكل امتيازات املشاركة                

                                           
 .63ص . يونس أمحد البطريق، مرجع سابق - 1
 .86 ، ص1980،جانفي59العدد . دوليةالسياسة ال، "لومي يف احلوار الصعب بني الشمال واجلنوب"أنس مصطفى كامل،  - 2

(*) états d’Afrique des caraïbes et du pacifique (ACP) 
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استثنيت بقية  )  املستعمرات الفرنسية السابقة  ( (EAMA)اليت تتمتع هبا جمموعة الدول اإلفريقية ومدغشقر        

 .1ل اآلسيوية األعضاء أيضا يف الكومنولثالدو

 :وخري الربوتوكول املذكور يف مادته األوىل دول الكومنولث املعنية بني ثالث أشكال من التعاون

 .اختيار معاهدة تكون مبثابة معاهدة باوندي الثالثة. 1

 .نوع خاص من املشاركة. 2

 .اتفاق جتاري تفضيلي أو غري تفضيلي. 3

بالرغم من النقائص ونقاط الضعف اليت تتخللها، جاءت عمليا كما نصت عليه بنودها،               إن معاهدة لومي    

لتعهد التوازن يف العالقات الدولية وتزيل بعض املظامل بني الدول الغنية والفقرية، فالدول املتقدمة صناعيا                  

لدولية مهما كانت قوة أو     انطالقا من مبادئ االقتصاد احلر وقواعد القانون الدويل باعتقادها أن االتفاقيات ا            

 حقوق الدول املتعاقدة وحتقق املساواة بينها، وضمن        -حسب وجهة نظرها  –ضعف الدول املتعاقدة تضمن     

، أما معاهدة لومي فإهنا ختلت      "بالدولة األكثر رعاية  "تلك الصناعات وقعت معاهدة باوندي وصيغته ما يعرف         

اهدة باوندي واليت كانت تعترب القاعدة األساسية للدول الغربية         يف كثري من بنودها عن املبادئ اليت تضمنتها مع        

وأوجدت إىل حد ما أسلوبا جديدا يف       )  …حرية املبادالت التجارية، املعاملة باملثل، بند الدول األكثر رعاية          (

  :2 التعامل االقتصادي بني الدول الصناعية وغري الصناعية يأخذ بعني االعتبار عدة نقاط أساسية مثل

 .يض أو إزالة الرسوم اجلمركيةخفمبدأ املعاملة باملثل فيما يتعلق بت. 1

والعمل على إزالة العقبات والشروط اجملحفة احلائلة دون         "  بند الدولة األكثر رعاية   "مبدأ التخلي عن    .  2

 .والتأكيد على ضرورة نقلها ضمن أفضل الشروط للدول النامية) التكنولوجيا(إمكانية نقل التقانة 

                                           
 .523ص. 1990املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : الطبعة الثانية اجلزء اخلامس، بريوت. ملوسوعة السياسية عبد الوهاب الكيايل وآخرون، ا- 1
 .523ص. عبد الوهاب الكيايل، مرجع سابق - 2
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ن اتفاقية لومي قد أسست لنوع مميز ووحيد من الشراكة بني الشمال واجلنوب هذه األخرية اليت ترتكز على                  إ

 :جمموعة من املبادئ اجلديدة وهي

 :الطبيعة التعاقدية لالتفاقية.أ

وعة حيث أن املساعدات املقدمة وفقا التفاقية لومي هي الوحيدة يف العامل اليت تعطي احلق يف التفاوض بني جمم                 

 ، كما أن عقد االتفاقية قد خلص العالقة بني جمموعة الدول            1الدول املاحنة وجمموعة الدول املستفيدة من املعونة      

 .واليت ترتكز على احترام املميزات االجتماعية والسياسية لكل دولة شريكة وال ميكن تعديله فرديا

 :فضلياتاأل. ب

 اجملموعة االقتصادية األوروبية مع ختفيض أو إزالة         أفضليات للدخول إىل أسواق     ACPحيث منحت دول    

 ).…السكر، الرمي، املوز (للرسوم املتعلقة مبنتوجاهتا 

 1،2،3 سنوات لكل اتفاقية وكان ذلك يف لومي         5 حيث حددت بـ     :إن االتفاقية حمددة بآجال معينة    .  ج

 . سنوات10 فإهنا استغرقت 4أما لومي 

 :ضيالت التجارية يف هرم التف ACPمكانة دول .  1

 :يف إطار التبادل التجاري بني الدول النامية ودول االحتاد األورويب فإنه ميكن متييز أربع جمموعات هي

 . ACPجمموعة دول . أ

 .جمموعة الدول املتوسطية. ب

 .دول أمريكا الالتينية. ج

 .الدول اآلسيوية. د

 .م التفضيالت التجارية اليت متنحها الدول األوروبية حتتل املرتبة األوىل تقليديا يف هر ACPوبذلك فإن دول 

                                           
1 - Sabrina Kassa, "esprit de lomé oues , tu ?  danswww.Regards.FR/Arclrives/200 05/index. HTML Mai 2000 
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فيما خيص العالقة بني دول اجملموعة االقتصادية األوروبية املتوسطية، فإنه كانت هناك اتفاقيات جهوية                 

 .متخصصة مسحت بدخول تفضيلي لبعض منتوجات الدول املتوسطية إىل األسواق األوروبية

 يف  1971د استفادت من دخول تفضيلي لسوق االحتاد األورويب منذ عام           أما دول آسيا وأمريكا الالتينية فق     

 وقد حتصلت على     Système des privilèges Générale(SPG)إطار نظام التفضيالت العامة     

 .حقوق التصدير عمليا لكل املنتوجات املصنعة وكذا االستفادة من ختفيض يف حقوق بعض املنتجات الزراعية

 والذي يرخص هلم االستفادة من       (Super SPG) قد خضعت لنظام      ACP خارج   إن الدول األقل منو   

 . SPGاالمتيازات اليت قد استفادت منها دول 

 :املؤسسات القانونية التفاقية لومي. 2

 :1 أنشأت اتفاقية لومي على مؤسسات قانونية للسهر على تطبيق بنودها وتنحصر هذه املؤسسات يف

 :جملس الوزراء. أ

أسه بالتناوب عضو من جملس السوق األوروبية ووزير من إحدى الدول النامية املوقعة على االتفاقية                الذي ير 

انعقدت دورته  (ينطق باسم اجملموعة اليت ميثلها، وجيتمع جملس الوزراء بشكل عادي مرة واحدة يف السنة                 

 إال إذا حضر على األقل      ، وكلما دعت احلاجة وال تكون اجتماعاته قانونية       )1976 جويلية   23األوىل يف   

نصف أعضاء اجمللس ويعترب جملس الوزراء أعلى سلطة تنفيذية وقراراته اليت تصدر باتفاق الطرفني تكون ملزمة                

 . التنفيذ، ويقدم اجمللس املذكور تقريرا سنويا عن نشاطه وكل ما حتقق من بنود االتفاقية إىل اجلمعية االستشارية

 

 

 

 

                                           
 526عبد الوهاب الكيايل، مرجع سابق، ص - 1
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 :جلنة السفراء. ب

ؤسسة أقل من جملس الوزراء حيث أهنا مسؤولة أمامه مع أهنا يف الواقع تقوم بدور أساسي وفعال                   وهي م 

باعتبارها مكلفة بوضع قرارات جملس الوزراء موضع التنفيذ وتشرف على خمتلف اللجان واألجهزة األخرى               

 .خاصة جلنة التعاون الصناعي اليت تعترب أهم جلنة

 :اجلمعية االستشارية. ج

ثابة الربملان وتتكون من نواب يف الربملان األورويب وممثلني عن الدول النامية جتتمع مرة واحدة يف السنة                 وهي مب 

 .ملناقشة التقرير السنوي الذي يرفعه جملس الوزراء

 :املستويات املختلفة لالتفاقية والوسائل اليت ترتكز عليها. 3

 الدول  - -ACPدول  (–ة تفضيلية بني املوقعني     إن اتفاقية لومي قد أسست لعالقات اقتصادية ذات طبيع         

، هذا على املستوى التجاري كما أهنا وضعت جمموعة من امليكانيزمات املدعمة واملساعدة              )األوروبية التسعة 

 : ي ، و تتمثل مستويات اتفاقية لومي فيما يلعلى التنمية

 :الشراكة التجارية. أ

 حنو دول االحتاد األورويب      (ACP) الصادرات لدول    إن الشراكة التجارية قد سامهت يف رقي وتنوع        

(UE)           فالدخول التفضيلي ألسواق اجملموعة      األساسية وذلك من خالل خفض التكلفة للمنتوجات ،

 من   %  97 قد شكل الوسيلة الرئيسية و        (ACP)األوروبية من طرف دول إفريقيا الكارييب والباسفيك        

 تدخل اليوم يف ظل اإلعفاء وبدون قيود كمية يف السوق            ACPالصادرات من املنتوجات األصلية لدول      

بالنسبة للمنتجات الصناعية والزراعية    )  عكسية(األوروبية، وكذلك فإن األفضليات التجارية ليست متبادلة         

 .1 مل تتعاقد على دخول السلع األوروبية بصفة تفضيلية إىل أسواقها الداخليةACPفدول 

                                           
1 - la commission européenne, "l'accord de lomé ", dans : 
www.europa.eu.int/comm/development/bod/cotono/lomé history en hTML. 
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هي اليت متلك حق احلماية وذلك بناء على بروتوكوالت االتفاقية، هذه             "  اسةاحلس"إن املنتجات املسماة    

 حنو (ACP) من الصادرات الزراعية لدول %  27واليت متثل ) حلم البقر، السكر، املوز، الرمي(املنتجات هي  

ء  من االستفادة من معاملة حتفيزية مقارنة بالدول الشركا         (ACP)دول االحتاد األورويب وتسمح لدول       

 كما أهنا وضعت حرية الدخول إىل األسواق األوروبية على شكل كميات حمددة             1اآلخرين لالحتاد األورويب    

 .وبأسعار مضمونة وبقواعد هي يف األصل مؤسسة على الليربالية

 مثل  (ACP)وجتدر اإلشارة إىل أن هناك هياكل متعددة يف واقع األمر وضعت من اجل تطوير جتارة دول                  

COLE ACP *)()      اد األورويب ودول إفريقيا جنوب الصحراء والكاريب         ـجلنة الربط بني االحت

، وجهاز الوساطة يف التدخالت املتعلقة باملعلومات التجارية، واملساعدة التقنية والتكوين التأهيلي             )والباسفيك

 . ACPيف دول الذي يعطي األمهية لدعم القطاع الصناعي ) مركز التنمية الصناعية ((**) CDIواملهين و 

 :الشراكة التقنية واملالية. ب

االقتصادية (إن حجم اإلعانة يف اتفاقية لومي يعطي على شكل دعم مايل للربامج واملشاريع التنموية                   

عانات ومساعدات  إل فإن كل اتفاقية كانت ترفق بربوتوكوالت         1975فمنذ عام   ).واالجتماعية والثقافية 

وهو األداة الرئيسية لتقدمي    )  1958رويب للتنمية الذي أنشئ يف      الصندوق األو   ( FEDمقدمة من طرف    

 .اإلعانة يف اجملاالت التنموية

والذي يوجه اإلعانات   )  البنك األورويب لالستثمار    ( BEIباإلضافة إىل قروض بنسب ضعيفة تقدم من طرف         

  2تصاد الكلي للدولللقطاعات اخلاصة للدول، وذلك حسب املعايري اجلغرافية والدميوغرافية وحسب االق

                                           
1 - La commission européenne, Opcit. 
(*) Comité de liaison Europe –ACP. 
(**) Centre de développement industriel. 

2 - La commission européenne, opcit. 



 69

 فإنه توجد عدة أدوات مساعدة      (FED)إنه يف إطار الشراكة التقنية واملالية املسرية واملقدمة من طرف            

 :لتوجيه تلك اإلعانات وتتمثل تلك األدوات يف

 :اإلعانة املربجمة. 1

ورويب  للتنمية    من طرف الصندوق  األ     (ACP) من اإلعانات املقدمة لدول       %  58وتتمثل اإلعانة املربجمة    

 .و البنك األورويب لالستثمار و ميزانية اجلماعة األوروبية

إن اإلعانة املربجمة ترخص لكل دولة املعرفة املسبقة للمبلغ املمنوح هلا خالل مدة االتفاقية، كما أن تلك الربامج                  

التعليم، املواصالت، البيئة،     (تقرر يف كل بداية كل اتفاقية و هذا ما يساعد على الدعم املايل للربامج التنموية               

 ).…األمن الغذائي

 هلا احلرية املطلقة يف تقدمي طلبات اإلعانة املالية، لكن اللجنة األوروبية يف األخري              ACPإن كل دولة من دول      

 .هي اليت هلا مسؤولية قبول تلك املشروعات

 فإن اللجنة   - سنوات 5 من   أي تستغرق أكثر  -و يف حالة عدم استكمال حتقيق املشاريع يف االتفاقيات          

-1980( اخلامس املوافق للومي الثانية      FEDاألوروبية تعمل على تسيري املساعدات يف شكل متوازي مثل          

 .1993 انتهى يف  الذي )1985

 :اإلعانة غري املربجمة. 2

 .ACPمن اإلعانة املالية املقدمة لدول % 25و متثل نسبة اإلعانة غري املربجمة بـ 

الكلية لإلعانة غري املربجمة حتدد يف إطار كل اتفاقية لكن تقدمي املساعدة لكل دولة ليس حمددا و إمنا                   إن املبالغ   

يقسم عن طريق دراسة كل دولة حالة حبالة و ذلك لالستفادة منها، كما أن تلك اإلعانة تعين هبا الدول اليت                     

 .تصرف نفقات غري خمطط هلا يف املرحلة األوىل لالتفاقية

 :وات الرئيسية لتقدمي اإلعانة غري املربجمة تتمثل يفإن األد
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Sysmin,Stabex) باإلضافة للدعم املقدم إلعادة اهليكلة)ميكانيزمات التعويضات ،. 

 Le stabex   :(*)              وهو النظام اخلاص باستقرار الصادرات ملواد بعينها من دول اتفاقية لومي واليت 

 .1االتفاقية من 24 و16عاجلت هذا النظام يف املادتني 

واملتضررة من التغريات العاملية      ACPإن هذا امليكاميزم يقدم لتعويض االخنفاض يف مداخيل صادرات دول            

 . مواد7 أن كانت يف لومي األوىل د نوعا بع50ألسعار املواد األولية الزراعية واليت متثل اليوم 

 أخذت شكل قروض ألجل     stabexام  وخالل الثالث اتفاقيات األوىل التفاقية لومي، فإن حتويالت نظ         

 من تلك اإلعانة، ومنذ لومي الرابعة مل تعد االستفادة من القروض            ة املستفيد اقصري، والدول األقل منوا وحده    

 . التسديد بل أخذت اإلستفادات شكل إعانات غري قابلة

وهريا فيه فمثال فإن    وهو ميثل جزءا هاما وج      FED يف إطار الصندوق األورويب للتنمية       stabexوميول نظام   

 . مليار وحدة حسابية أوروبية1,8اإلعانات املقدمة واحملددة يف الربوتوكول الثاين للومي الرابعة قد حدد بـ 

 :وتوجد جمموعة من املتغريات اليت تشترط خالل بدأ تنفيذ هذا النظام وهي

حسب   stabexول اليت تستفيد من     درجة استقالل اقتصاد الدولة باملقارنة مع ذلك املنتوج، حبيث أن الد          .1

 pays moins) من الصادرات العامة للدول األقل منوا % 5لومي الرابعة جيب أن ميثل منتوجها على األقل 

avancé) (PMA). 

اخنفاض مداخيل الصادرات حتت مستوى معني، وحتسب من خالل معدل أربع سنوات السابقة، ومن                .2

 سنوات السابقة   4 من االخنفاض باملقارنة مع معدل        %  4,5ر من   خالل لومي الرابعة جيب أن يكون أكث      

 . % 1أما بالنسبة للدول األقل منوا فهو  ACPهذا بالنسبة لدول  stabexلالستفادة من 

 :  ومن خالل اجلدولني التاليني ميكننا معرفة السلع املغطاة بنظام التثبيت والدول املعنية بذلك

                                           
(*) Stabex (système de stabilisation des recettes d'exportation pour les états signatures de la convention de la me 
 .97ص. أنس مصطفى كامل، مرجع سابق - 1
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 :ACP 1سلع املغطاة بنظام التثبيت من صادرات بعض دول النسبة املئوية المجايل  ال

النسبة املئوية للسلع املغطاة بالتثبيت من 

 إمجايل الصادرات
 الدولة

النسبة املئوية للسلع املغطاة بالتثبيت من 

 إمجايل الصادرات
 الدولة

42 %. 

41 %. 

40 %. 

39 %. 

35 %. 

34 %. 

33 %. 

33 %. 

32 %. 

30 %. 

27 %. 

24 %. 

5 %. 

9 %. 

5 %. 

4 %. 

3 %. 

 الكونغو

 تانزانيا

 سامو الغربية

 توغو

 السنغال

 داهومي

 كينيا

 مدغشقر

 الغابون

 فولتا العليا

 النيجر

 ماالوي

 سرياليون

 بتسوانا

 فيجي

 جاميكا

 سوازالند

95 %. 

94 %. 

82 %. 

80 %. 

73 %. 

71 %. 

71 %. 

69 %. 

67 %. 

65 %. 

65 %. 

62 %. 

61 %. 

31 %. 

30 %. 

46 %. 

 رنديبو

 غامبيا

 أوغندا

 غانا

 موريتانيا

 ليبرييا

 الصومال

 تشاد

 ساحل العاج

 رواندا

 السودان

 إفريقيا الوسطى

 كامرون

 إثيوبيا

 توجانا

 مايل

 

                                           
 .97ص.  أنس مصطفى كامل ، مرجع سابق - 1
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 .أما اجلدول التايل فإنه يفصل أهم الدول يف نظام التثبيت والسلع املشمولة هبذا النظام

 :1ام لكل منهاأهم الدول يف نظام التثبيت والسلع املشمولة بالنظ 

السلع املشمولة بنظام التثبيت ونسبتها يف 

 الصادرات
 الدولة السلع املشمولة بنظام التثبيت ونسبتها يف الصادرات الدولة

 ).% 30(النب 

 ). % 7(الفول السوداين ) % 18(الشاي 

 ).% 7(الفول السوداين ) % 39(القطن 

 ).% 73(تعدين احلديد 

 ).% 9(زيته ) % 15(الفول السوداين 

 ).% 5(القطن ) % 15(القطن ) % 66(النب 

 ).% 4(اجللود املدبوغة ) % 61(النب 

 ).% 28(الكاكاو 

 ).% 35(الفول السوداين 

 ).% 5(منتجات النخيل ) % 10(احلديد 

 ).% 26(املوز 

 ).% 56(القطن ) % 9(الفول السوداين 

 ).% 3(القطن 

 ).% 19(النب 

 ).% 69(القطن 

 ).% 13(النب 

 مدغشقر

 ماالوي

 مايل

 موريتانيا

 النيجر

 أوغندا

 رواندا

 سامو الغربية

 السنغال

 سرياليون

 الصومال

 السودان

 سوزي الند

 تانزانيا

 تشاد

 التوغو

 

 ).% 9(اجللود املدبوغة 

 ). % 6(اجللود ) % 3(القطن ) % 89(النب 

 ).% 12(أخشاب ) % 26(النب ) % 23(كاكاو 

 ).% 18(القطن ) % 21(األخشاب ) % 23(النب 

 ).% 42(أخشاب 

 ).% 29(اخلشب ) % 23(النب ) % 15(كاكاو 

 ).% 34(منتجات النخيل 

 ).% 31(اجللود املدبوغة ) % 38(النب 

 ).% 5(زيت الكاكاو 

 ).% 32(األخشاب 

 ).% 94(الفول السوداين وزيته 

 ).% 19(األخشاب ) % 61(الكاكاو 

 ).% 22(القطن ) % 8(الفول السوداين 

 ).% 4(املوز 

 ).% 11(الشاي ) % 22(النب 

 ).% 38(تعدين احلديد 

 

 بتسوانا

 بورندي

 كامريون

 إفريقيا الوسطى

 الكونغو الشعبية

 ساحل العاج

 داهومي

 إثيوبيا

 فيجي

 الغابون

 غامبيا

 غانا

 فولطا العليا

 مجايكا

 كينيا

 ليربيا
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 Le sysmin  (*)  :  إن sysmin    يف  1980نجمية و قد أسس يف      هو صندوق خاص باملنتجات امل 

اليت تضررت مداخلها من الصادرات املنجمية املنتجة         )  ACP(  إطار لومي الثانية وقد وضع لدعم دول        

 منتوجات منجمية اليوم املعنية بذلك االتفاق و اليت تعطي إعانات             9لدول االحتاد األورويب و هناك       

 .ربوتوكول الثاين للومي الرابعة مليار وحدة حسابية أوروبية يف إطار ال575: حمددة

 تستطيع تقدمي طلبات املساعدة و اإلعانة على مستوى جمموعة املؤسسات املصدرة للمنتوجات APCإن دول 

 .املنجمية و اليت عرفت صعوبات أدت هبا إىل حفظ إنتاجها و القدرة على التصدير

مداخيل الصادرات املنجمية خالل مدة      مربوط بوجود ضياع أو اخنفاض يف        sysminإن االستفادة من نظام     

 ) سنوات أو سنتني4( حمددة بـ 

 للدول يف شكل قروض خاصة جيب إعادهتا غري أنه بعد اتفاقية لومي أصبحت              sysminوقدم اإلعانة بنظام    

 . تقدم على شكل منح

   :توفري الدعم إلعادة اهليكلة 

جل مهمة اإلصالح اهليكلي املفروض على الدول       وذلك من أ  ،  هذا امليكانيزم أسس له من طرف لومي الرابعة       

 .النامية من طرف صندوق النقد الدويل و البنك العاملي و املتعلقة بالتنمية آلجال بعيدة

يف امليادين التنموية مثل التنمية الزراعية و احلضارية و األمن            )  APC(  إن هدف هذه األداة هو دعم دول        

 .حمليطالغذائي و تنمية التجارة و محاية ا

أو تدعيم ميزان مدفوعاهتا وذلك من خالل         )   APC(  ومير بدأ تنفيذ هذه اإلعانة عرب دعم ميزانيات دول          

 .وهناك متابعة تقنية مرتبطة بتلك الربامج و أخرى متعلقة بالبعد االجتماعي، برامج عامة أو قطاعية 

                                           
(*) System de stabilisation des recettes d'exportation des produits minières (sysmin). 
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ط بتطبيق إصالحات اقتصادية و مؤسساتية      إن الدعم إلعادة اهليكلة له خاصية اإلرجاع السريع غري أنه مشرو          

 .و الشروع يف اإلصالح اهليكلي املفروض من طرف البنك العاملي و صندوق النقد الدويل

 من  %30 إىل   10ويوجه  ،   مليون وحدة حسابية أوروبية      1150إن القروض املمنوحة للومي الرابعة متثل       

ويف إطار  ،  على مستوى كل القطاعات   )  APC(  دة الدول املبالغ الكلية لدعم إعادة اهليكلة و اليت تعطي فائ        

 .من طرف االحتاد األورويب إىل معوناتالقروض لومي الرابعة فقد حولت 

  مراحل جتديد اتفاقية لومي: املطلب الثالث

وقد كانت مدة كل اتفاقية مخس      ،  2000 و 1975جددت اتفاقية لومي أربع مرات يف الفترة املمتدة من           

وقد كانت  ،  سنوات10باستثناء لومي الرابعة اليت استغرقت      )  ة للومي األوىل و الثانية و الثالثة        بالنسب(  سنوات  

 ).عدا لومي الرابعة اليت تضمنت بروتوكولني( كل اتفاقية مرفوقة بربوتوكول مايل خاص هبا  

  ):1980 – 1975( لومي األوىل .1

  ) FED4(  منة مع الربنامج الرابع      و قد جاءت متزا    1975 فيفري   28مت التوقيع عليها يف       

 . مليار وحدة حسابية أوروبية3للصندوق األورويب للتنمية و الذي خصص هلا 

 :ومتيزت لومي األوىل مبا يلي

 .1حنو سوق اجملموعة االقتصادية األوروبية ) APC( نظام األفضليات غري املتبادلة بالنسبة لصادرات دول ال.أ

 حترام املصاحل الثنائية للطرفني املساواة بني الشركاء و ا.ب

 .حق كل دولة يف تعريف سياستها املنتهجة و األصلية.ج

نظام استقرار مداخيل الصادرات      (  stabexو هو نظام    APC أتت باتفاق فيما خيص منتجات دول       .  د

 .     ووضع جتاري خاص لبعض املنتجات األخرى APCجملموعة من املنتجات الزراعية لدول 

 
                                           

1 - LA COMMISSION EUROPEENE, « l'accord de Lomé », Opcit 
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 . كشركاء فاعلني1(ONG)رفت االتفاقية باملنظمات غري احلكومية اعت. هـ

 :أما بالنسبة لنصوص االتفاقية فقد تكونت من ستة أقسام أساسية هي

 وخاص بالتعاون التجاري واملايل، حيث أشارت االتفاقية إىل حرية التبادل التجاري             :القسم األول  ♦

  ).APC( درات دول للسلع داخل اجملموعة االقتصادية األوروبية من صا

 وخاص بالصادرات السلعية وقد رأت االتفاقية ضرورة إقامة صندوق الستقرار عوائد             :القسم الثاين  ♦

إىل دول اجملموعة االقتصادية األوروبية يف حالة اخنفاض أسعارها عن            APCالسلع املصدرة من جمموعة     

 .حد معني

ق على أن تقدم دول اجملموعة األوروبية         وخاص بالتعاون الصناعي حيث مت االتفا       :القسم الثالث  ♦

 مليون وحدة حسابية أوروبية كقروض عادية عن طريق البنك األورويب            390مساعدات مالية قدرها    

 مليون وحدة حسابية أوروبية كمسامهة الصندوق األورويب للتنمية             95 و    (BEI)لالستثمار  

(FED)      موعة األوروبية أيضا بتقدمي املساعدات     كما تعهدت دول اجمل   2 يف رأمسال املنشآت الصناعية

التقنية مثل الدراسات النظرية وامليدانية واالستشارات اهلندسية واملعلومات التقنية، والتكوين املهين على             

كل املستويات مبا يف ذلك تكوين اإلطارات العليا واملديرين ورؤساء املنشآت وكذلك تقدمي املساعدات               

مجركية تفضيلية على سلع الدول النامية ملساعدة صناعتها الناشئة وتصريف           التجارية أي تطبيق تعريفة     

 .إنتاجها الصناعي

 واختص بالتعاون املايل والتقين، لقد أكدت اتفاقية لومي فيما يتعلق بالتعاون املايل على              :القسم الرابع  ♦

 :3نقطتني أساسيتني مها 

                                           
1 - organisations non couvernemantales 

 .525ص .  عبد الوهاب الكيايل، مرجع سابق- 2
 .524ص .  عبد الوهاب الكيايل، مرجع سابق)- 3
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 أقصى حد ممكن من حيث الكم        إىلدة يف حجمها    كمية ونوعية املساعدات املالية من ناحية أي الزيا          .1

ورجحان كمية اهلبات على كمية القروض من حيث النوع، وفعال وصل املبلغ املرصود للتعاون املايل والتقين                 

 (FED) مليون خصصها الصندوق األورويب للتنمية       3000 مليون وحدة حسابية أوروبية منها       3,390إىل  

 مليونا خصصها البنك األورويب لالستثمار      390 من اجملموع مث      %  62 مليون هبة    2100على أساس   

(BEI)                 األوىل كقروض عادية بينما مل ختصص املؤسستان املذكورتان يف ميثاق روما ومعاهديت باوندي 

 مليون وحدة حسابية، مع مالحظة أن الدول النامية         918 و   730 و   58125والثانية على التوايل سوى     

 وحدة حسابية نظرا لوترية التضخم       8000لومي طالبت بأن يكون جممل املرصود        املوقعة على معاهدة    

 3390والرتفاع عدد الدول املستفيدة، ولكن املبلغ النهائي الذي فرضته اجملموعة األوروبية هو كما ذكرنا                

ت الدول  مليون وحدة حسابية ال حيقق حىت االمتيازات اليت كسبتها الدول املوقعة على معاهدة باوندي وبرر              

 زيادة أسعار   -على حد زعمها  –األوروبية التسع آنذاك موقفها املتعنت باألزمة االقتصادية اليت زادت يف حدهتا            

النفط من ناحية، وبأهنا مقبلة من ناحية أخرى على توسيع مساعداهتا لتشمل عدة دول آسيوية فقرية أخرى مل                  

 .توقع على اتفاقية لومي

اجات احلقيقية لكل بلد من البلدان املوقعة تبعا لظروفه االجتماعية واالقتصادية            األخذ بعني االعتبار احل   .  2

ومستوى منوه وبالتايل تقدمي أكرب مساعدة للبلد الذي حيتاجها أكثر من غريه، وهكذا فإن اتفاقية لومي حاولت                 

 التعاون التقين   ألن تستجيب بشكل ملموس للمتطلبات اجلديدة للدول املوقعة وأن تكرس أسلوبا جديدا يف             

 .واملايل

 . (ACP) ويعاجل رأس املال األورويب واخلدمات واملنشآت األوروبية يف دول :القسم اخلامس ♦

 ويتمثل اختصاصه يف تنظيم املؤسسات اليت تشرف على التفاوض حيث يشري إىل              :القسم السادس  ♦

وبية كمجلس وزراء   يف مؤسسات شبيهة مبؤسسات اجملموعة االقتصادية األور         ACPتنظيم جمموعة   
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واليت مقرها    ACP وجلان السفراء يف اجملموعة وكذلك السكرتارية اخلاصة مبجموعة             ACPجمموعة  

 . باإلضافة إىل اهليئات املشتركة بني اجملموعتني واليت سبق وأن أشرنا إليها1بروكسل 

 ):1985-1980(لومي الثانية . 2

 اخلامس  (FED)لربنامج الصندوق األورويب للتنمية      وقد جاءت موافقة     1980ودخلت حيز التنفيذ عام     

 : مليار وحدة حسابية أوروبية أما عن اجلديد الذي أتت به فهو4,542الذي خصص هلا 

  ACPوضعت األمهية لترقية منتجات دول .أ

أنشأت ميكانيزم جديد للتعويض عن اخلسائر النامجة عن اخنفاض مداخيل املواد املنجمية وهو ما يعرف                .  ب

 . Sysminـ ب

فلم ختتلف عن نصوص االتفاقية األوىل غري أنه قبل          )  أي لومي الثانية  (فيما خيص نصوص االتفاقية اجلديدة      

ودول اجملموعة االقتصادية األوروبية      ACPالتوقيع على هذه االتفاقية كانت هنالك خالفات كبرية بني دول           

 :2وذلك يف املسائل التالية

توقع على االتفاقية إذا مل تتضمن موضوع        ث هددت الدول األوروبية بأهنا لن      حي :قضايا حقوق اإلنسان  .  أ

فقد رأت بأن الدول األوروبية تستغل املوضوع         ACPحقوق اإلنسان، أما دول إفريقيا الكاريب والباسفيك        

  ACPكعمل دعائي يف الوقت الذي مل تف بالتزاماهتا املالية اخلاصة مبساعدة دول 

يف جلنة التعاون املايل بأن تزيد الدول          ACP حيث طالبت دول     :املايل واالستثمار قضايا التعاون   .  ب

 .األوروبية يف حجم مساعداهتا غري أن الدول األوروبية تعللت بأهنا تواجه مصاعب مالية داخلية

أن من حق صادراهتا السلعية الدخول إىل         ACP حيث رأت دول     :قضايا التعامل التجاري بني الطرفني    .  ج

وفق شروط    ACPسواق األوروبية بدون قيود أو حواجز مجركية مع إعطاء حق التفضيل اجلماعي لدول              األ

                                           
 .87ص .  أنس مصطفى كامل، مرجع سابق- 1
 .88أنس مصطفى كامل، مرجع سابق، ص  - 2
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الدولة األكثر رعاية غري أن دول اجملموعة األوروبية رأت بأن هذا الشرط جيب أن يطبق من قبل الطرفني وليس                   

يل مجاعي داخل دول    هي األخرى أن ختضع لتفض     جيب   من طرف واحد دون اآلخر فالصادرات األوروبية      

ACP. 

 ):1990-1985(لومي الثالثة .3

السادس   (FED) وقد جاءت متزامنة مع برنامج الصندوق األورويب للتنمية          1985مت التوقيع عليها يف عام      

 8,5أما إمجايل املوارد املالية يف هذه االتفاقية فهو          1 مليار وحدة حسابية أوروبية      7,440وقد خصص هلا    

 .بية أوروبيةمليار وحدة حسا

  :2وقد اختلفت اتفاقية لومي الثالثة عن االتفاقيتني السابقتني من حيث تركيزها على 

 .ترقية التنمية الصناعية -

 .وضعت األمهية الكربى للتنمية البيئية -

 .األمن الغذائي -

 .أشارت ألول مرة إىل ميثاق األمم املتحدة املتعلق باحترام حقوق اإلنسان -

 :)2000-1990(لومي الرابعة . 4

 : وملدة عشرة سنوات وقد أرفقت بربوتوكولني ماليني1990مت اإلمضاء عليها عام 

 10,8 مليار وحدة حسابية أوروبية منها       12 قد خصص له     ):1995-1990(الربوتوكول املايل األول    .  أ

السابع،   (FED)مليار وحدة حسابية جاءت عن طريق املساعدة اليت يقدمها الصندوق األورويب للتنمية               

 . مقارنة بربوتوكول لومي الثالثة % 20ومثل ذلك زيادة قدرها 

                                           
1-La commission européenne," L'accord de lomé ", opcit.. 
2  - La commission européenne, "la convention de Lomé : bilan et perspectives". dans 
www.RITMO.Org/cdTM 75/docu/synthèse/Lomé A. hTML - 
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 12,967الثامن الذي خصص له       (FED) وقد تزامن مع     ):2000-1995(الربوتوكول الثاين   .  ب

 .مليار وحدة حسابية أوروبية

صادية مشاكل اقت   (ACP)الكاريب والباسفيك   –لقد جاءت لومي الرابعة يف وقت عرفت فيه دول إفريقيا           

كبرية جنم عنها إعادة هيكلة اقتصادياهتا وفقا لاللتزامات اليت فرضها عليها صندوق النقد الدويل والبنك                  

 ويف  )  (ACPالعاملي، باإلضافة إىل مشاكل الديون اليت أصبحت الشغل الشاغل يف أجندة اهتمامات دول               

الشريك األورويب الشرقي واملتوسطي    اجلانب األورويب كان االهتمام بتوسيع االحتاد وكذا التوجه حنو            

 ).الشراكة األورومتوسطية(

 :1 وقد أعطت اتفاقية لومي الرابعة يف مرحلتها األوىل األمهية إىل

 .تدعيم حقوق اإلنسان -

 .تدعيم الدميقراطية -

 .ترقية دور املرأة -

 .محاية البيئة واحمليط -

  ACPتنويع اقتصاديات دول  -

 .هويةترقية القطاع اخلاص والشراكة اجل -

 :مراجعة لومي الرابعة 

 كانت هناك حتسينات على مستوى االتفاقية       1995يف إطار املراجعة اليت عرفتها اتفاقية لومي الرابعة يف عام           

 :وكذا الفاعلية يف أدواهتا وذلك من خالل

 

 

                                           
1-La commission européenne, "L'accord de lomé", opcit.  -  
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 : على كان هناك توصية:يف اجلانب السياسي. أ

 .احترام حقوق اإلنسان -

 .سيةالدخول يف املشروطية السيا -

 .الزراعية إىل األسواق األوروبية ACP حتسن دخول منتجات دول :يف اجلانب االقتصادي. ب

 مليار وحدة حسابية أوروبية     14,625 كما أشرنا سابقا ارتفعت قيمة املساعدات إىل         :يف اجلانب املايل  .  ج

 . الثامن(FED) قدمها الصندوق األورويب للتنمية باسم 12967منها 

 :مفاوضات ما بعد لومي الرابعة وطبيعة الشراكة اجلديدة: املطلب الرابع

 :مفاوضات ما بعد لومي الرابعة. 1

، بني االحتاد األورويب بدوله اخلمس      1998 سبتمرب   30بدأت املفاوضات بشأن منط جديد من لومي منذ          

مريكي  وذلك يف ظل بيئة عاملية جديدة حيكمها نفوذ القطب األ            (ACP) دولة من دول     71عشر وحنو   

وإصراره على اهليمنة يف ظل مشروع العوملة جبوانبها ومظاهرها املختلفة، كما حتكمها قواعد منظمة التجارة                

وسياسات املؤسسات املالية الدولية وأمهها البنك العاملي وصندوق النقد الدويل، ويف ظل              (OMC)العاملية

والذي "  كقانون التجارة مقابل االستثمار   "رية  هذه البيئة يقوم األخطبوط األمريكي يوضع التشريعات التجا        

يعيد الدول اإلفريقية جنوب الصحراء إىل ما يشبه وضع استعماري جديد، كما يقوم األخطبوط األورويب                 

 ويف هذا الشأن فقد بادرت املفوضية األوروبية بإصدار ما يسمى بـ             (ACP)بنفس الشيء تقريبا جتاه دول      

 وتعكس الوثيقة وجهة نظر دول االحتاد       1996  وذلك يف نوفمرب      (Green paper)"  الورقة اخلضراء "

األورويب من املخاطر املتوقعة جراء املتغريات السياسية واالقتصادية اليت طرحتها البيئة العاملية اجلديدة واملضامني              

 سني  بضرورة حت  ACP الورقة اخلضراء دول      املستقبلية للشراكة على ضوء تلك املتغريات، وقد طالبت        

سياستها الداخلية وأسلوب إدارهتا لالقتصاد وحتسني شروط التنمية وهتيئة اجملال أمام القطاع اخلاص جللب                
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 بضرورة األخذ يف احلسبان منو االقتصاد العاملي،  ACPاالستثمارات كما طالب الورقة اخلضراء كذلك دول        

قة بتطوير دعم احلوار السياسي بني اجلانبني من        وتوسيع دائرة العالقات االقتصادية اخلارجية، كما طالبت الور       

  .ACPأجل حتقيق مستقبل أفضل للشراكة بني دول االحتاد ودول 

يلي    وخارجها ويكمن فيما   ACPوقد دار نقاش واسع حول هذه الوثيقة خاصة داخل مؤسسات دول الـ             

 :تلخيص ذلك النقاش يف املسائل التالية

، خاصة وأن   2004 بعد عام    ACP أو كيفية استمرار املزايا التفضيلية لدول         وتتعلق مبعضلة  :املسألة األوىل .أ

مثة اتفاق على أن نظام املزايا التفضيلية املمنوح هلذه الدول سوف يتالشي أثره اإلجيايب املتبقي على ضوء قواعد                  

ية بأنه سيكون من     وتتنبأ الورقة اخلضراء اليت تعكس وجهة النظر األوروب         (OMC)املنظمة العاملية للتجارة    

، ومع ذلك فالورقة تقدم حلوال بكيفية تعويض دول         2004الصعب جدا االحتفاظ بنظام تفضيلي خاصة بعد        

ACP                   عن خسائرها من إيرادات اجلمارك، أو كيفية متكينهم من أن يكون هلم مكانة يف السوق العاملي األمر

سية املثارة يف الترتيبات ملا بعد لومي الرابعة، ومع أن          الذي يشري إىل أن هذه املسألة ستكون أحد القضايا الرئي         

يف األسواق    ACP قد مسحت ببعض املزايا التفضيلية لصادرات دول          2000لومي الرابعة املنتهية يف عام      

يف األسواق األوروبية خالل العقدين       ACPاألوروبية فقد كان مثة اخنفاض مستمر وملحوظ يف نصيب دول           

ويف املقابل جند ارتفاع مستمر        SPG نظام التفضيالت اخلاص بدول اجلماعة األوروبية        األخريين حىت يف ظل   

 :لنصيب دول االحتاد األورويب يف األسواق اإلفريقية واجلدولني التاليني يوضحان ذلك
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 :1يف واردات دول االحتاد األورويب ACPحصة دول 

1994 1992 1990 1985 1980 1976  

 ACPحصة دول  6,7 7,2 6,7 4,7 3,7 2,8

 حصة الدول النامية 44,8 42,4 34,7 31,2 29,9 34,2

 حصة الدول املتقدمة 55,2 57,6 65,3 68,8 70,1 65,8

 :ACP )1990-1992(2حصة االحتاد األورويب يف الصادرات دول 

نسبة االحتاد األورويب    

% 

الصادرات املتجهة للعامل    

 باملليون دوالر

اد الصادرات املتجهة لالحت    

 األورويب بـ مليون دوالر

 

 الساحل 1,252 2,357 53,2

 إفريقيا 21,128 45,719 46,2

 الكارييب 1,494 8,221 18,2

 الباسفيك 449 1,929 23,3

41 55,869 23,071 
جمموعة دول     

ACP 

 

 

                                           
1 -  Roger blein , « Commerce international : le nouvel ordre du plus forts  », politique Africaine .N°71, Octobre 
1998 , P43. 
2 - IBID , opcit . 
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لك وجتدر اإلشارة إىل أن املفاوضات اليت جرت يف تلك الفترة عكست وجهات نظر خمتلفة فيما خيص ت                  

 ).نظام التفضيالت(املسألة 

 فإنه ال ميكن التخلص من نظام األفضليات يف ظل البيئة احلالية جمديا ومن مث                (ACP)فمن وجهة نظر دول     

 . سنوات أخرى قبل تطبيق القواعد اجلديدة ملنظمة التجارة العاملية10مهلة  ACPال بد من منح دول 

مدير العالقات اخلارجية يف منظمة        Richard Eglinارد إجيلني   أما وجهة النظر الثانية فقد عرب عنها ريتش       

إن نظام املزايا التفضيلية ال ميكن تطبيقها على املدى البعيد إذا كانت عملية التحول إىل               "التجارة العاملية بقوله    

 .1قليميالتنافسية احلقيقية مل يتم الوفاء هبا، كما أنه ينبغي يف هذه الظروف ترقية وتطوير التكامل اإل

 إىل فئات حسب ظروفها     ACPأما وجهة النظر األوروبية يف هذا الصدد فتتلخص يف ضرورة تقسيم دول              

االقتصادية ومستويات الدخل فيها والتعامل معها كفئات خمتلفة، األمر الذي ال يلقى ترحيبا يف أوساط دول                 

ACP            2000مارس  )  10-9(املنعقدة يف    فقد أعربت عن موقفها يف جملس وزراء منظمة الوحدة اإلفريقية 

 .حني دعت املنظمة الدول األعضاء إىل ضمان عدم املساس بالتضامن اإلفريقي كما ورد يف معاهدة أبوجا

 وتتعلق مببدأ احلوار السياسي، حيث طرحت الورقة اخلضراء مبدأ دعم احلوار السياسي بني              :املسألة الثانية .  ب

وحتول احلديث عن املشروطية السياسية، فضال عن املشروطية االقتصادية         الدول األطراف يف الشراكة اجلديدة      

اليت أثارت جدال يف مفاوضات لومي الرابعة، إىل احلديث عن احلوار السياسي والواقع أن لومي يف األصل هي                  

 اتفاقية تنموية وليست حمال للمشروطيات االقتصادية والسياسية اليت راج احلديث عنها يف الثمانينيات                

والتسعينيات من القرن العشرين، وحىت حينما طرحت مسألة تطبيق املشروطية االقتصادية كأداة لتحقيق                

 أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات انقسم األوروبيون بصددها، حيث          ACPالتكيف اهليكلي يف بلدان     

التكيف على برامج املعونة    كانت إجنلترا وهولندا وأملانيا يقودون اجتاها ينادي بضرورة تطبيق سياسات             

                                           
 .16حممود أبو العينني، مرجع سابق، ص  - 1



 84

األوروبية وربطها باملشروطية اليت تضعها املؤسسات الدولية، بينما وقفت كل من فرنسا وإيطاليا وإيرلندا                

وبلجيكا ينادون بعد ربط املعونة بسياسات التكيف اليت تناسب األجل القصري، وذلك على حساب التنمية يف                

 أصال ومن مث دعوا لالبتعاد عن املشروطية االقتصادية، كما عارض           األجل الطويل موضع اهتمام اتفاقية لومي     

البعض يف املفوضية ذاهتا عارضوا استخدام االتفاقية كأداة لسياسات التكيف اهليكلي وأكدوا على أن لومي ال                

 .تكون لومي إذا اهتمت بالتكيف ألن لومي نشأت أصال من أجل التنمية

 ):وتونواتفاق ك(اتفاق الشراكة اجلديد . 2

ودول إفريقيا  )  15(الرابط بني دول اجلماعة األوروبية      "  اتفاق كوتونو "إن اتفاق الشراكة اجلديد املسمى           

 .2000 فيفريي 29قد حل حمل اتفاقية لومي الرابعة اليت انتهى العمل هبا يف ) 77(والكاريب والباسفيك 

وان ـ ج 23صادية للبنني وذلك يف     ـة االقت العاصم"  كوتونو"ذا االتفاق يف    ـم التوقيع على ه   ـوقد ت 

  (UE) ويهدف هذا األخري إىل وضع مكانة إلطار جديد من الشراكة بني دول اجملموعة األوروبية      ،20001

 باإلضافة إىل ترقية وتسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية         ACPودول افريقيا الكاريب والباسفيك     

 ويف اإلطار نفسه حتقيق األمن والسالم وترقية احمليط السياسي            ACPلباسفيك  لدول إفريقيا الكاريب وا   

 .وجعله أكثر استقرارا ودميقراطية

 :الفرق بني اتفاقية لومي واتفاق كوتونو.أ

 :2يلي كان اتفاق كوتونو قفزة نوعية يف االجتاه اجلديد والفرق بينه وبني اتفاقية لومي يتلخص فيما

 .رة والسياسات االقتصادية ومسائل العون التنموي املعهودةربطت كوتونو بني التجا -

 .أوجب االتفاق اجلديد احلوار حول حقوق االنسان كجزء من االتفاق -

                                           
1  -  Le monde diplomatique , « L’accord de cotonou ». Juin 2000 ,p 12 , danswww.monde-
diplomatique,FR/2002/06/1/16642. 

 www.UMAA.ORG/04/4,1,280.htm ية يفالصادق املهدي، التوازن الدويل واتفاقية السالم السودان - 2
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أوجب اتفاق كوتونو دورا مشروطا للمنظمات غري احلكومية، ففي اتفاق كوتونو هناك إلتزام قانوين بأن                -

يف ختطيط وتنفيذ الربامج اليت ميوهلا الصندوق        تشترط املنظمات غري احلكومية يف احلوار السياسي و         

مجاعات حقوق اإلنسان، النفايات،    (األورويب للتنمية، وقد جاء يف االتفاق أن املنظمات غري احلكومية هي            

 ).…القطاع اخلاص،

 :1 وجاء يف اتفاق كوتونو كذلك أن احلوار يشمل القضايا التالية

 .جتارة األسلحة -

 .اإلنفاق العسكري -

 .اد اإلثىن والدييناالضطه -

 .تقومي مستمر حلقوق اإلنسان -

 .احترام مبادئ الدميقراطية -

 .سيادة حكم القانون -

 .االلتزام باحلكم الراشد -

 :بالتعديالت التالية) اتفاق كوتونو(وقد جاء اتفاق الشراكة اجلديد 

 القيم الدميقراطية    حيث أن اإلعانة أصبحت مرهونة باحترام املبادئ األساسية وتبين           : إدراج املشروطية  -

 .واحترام مبدأ دولة القانون واحلكم الراشد

فقد أخذ يف عني االعتبار مقاييس النجاعة أو احلاجة إىل هذه           :   برجمة اإلعانة العمومية ختضع لتقييم دوري       -

 .املبالغ، فهذه األخرية مرشحة لالرتفاع أو االخنفاض حبسب االحتياجات والطلبات

                                           
 .الصادق املهدي، مرجع سابق - 1
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  Sysminو     Stabex عن طريق إزالة       :ACPيت الواردات لصادرات دول      إزالة آليات التثب    -

حيث مت إلغاء نظام التفضيالت املعممة وهذا يندرج ضمن الفلسفة اجلديدة للمنظمة العاملية للتجارة، وبذلك                

 من كل االمتيازات اليت منحت هلا يف إطار         ACPفإن االحتاد األورويب يهدف من وراء ذلك إىل جتريد دول           

 كما انه يعطي حلوال هلذه املشكلة واملتمثلة يف تكتل دول             2008اتفاقية لومي والتكيف معها بعد عام        

ACP                  على شكل جمموعات اقتصادية حىت تستطيع أن تناور أكثر يف إطار قواعد منظمة التجارة العاملية 

 .نفسها

 :ركائز الشراكة اجلديدة. ب

 : ترتكز على العناصر التاليةإن الشراكة اجلديدة يف إطار اتفاق كوتونو

  :1 وتتمثل ركائزه يف :البعد السياسي العام. 1

 .احلوار السياسي 

 .سياسة حتقيق السلم وفض الرتاعات وإدارهتا 

احترام حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية القائمة على دولة القانون والشفافية يف التسيري واملسؤولية يف                

 .الشؤون العامة

 .د للشؤون العامةالتسيري اجلي 

 

 

 

 

                                           
1  -  la commission européenne, l'accord de cotonou, dans www.europa.eu.iwi/scd.plus log/fr/lrb/r12101.html 
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 : ترقية املقاربات التنافسية. 2

إن هذا االتفاق قد أعطى أمهية كربى للفواعل غري احلكومية يف كل إستراتيجياته كما أعطى األمهية لربامج                  

التنمية، فعلى سبيل املثال فإنه أعطى األولوية للقطاع اخلاص والشركاء االقتصاديني واالجتماعيني باإلضافة إىل              

 .ملنظمات غري احلكومية داخل اجملتمع املدين وذلك من اجل تأمني مسار التنميةا

 :ستراجتيات التنمية و التركيز على هدف خفض نسبة الفقرا.3

 :هناك ثالث جماالت مهمة تساعد على التقليل من نسبة الفقر وهي

I- 1يلي ويرتكز على ما : جمال التنمية االقتصادية:  

 )مثل تدعيم النشاطات التصدير ( اع اخلاص االستثمار و تنمية القط -

 )مثل حترير النظام التجاري ( السياسات و اإلصالحات االقتصادي الكلي و اهليكلة  -

 )مثل تنمية القطاعات الصناعية و التجارية و السياحية ( السياسات القطاعية  -

II- ويرتكز على: جمال التنمية االجتماعية و اإلنسانية: 

ة ــــع املسائل الدميغرافي  ـووض،  الصحة،  مثل حتسني أنظمة التعليم   (الجتماعية  السياسات القطاعية ا   -

 )و االستراتيجيات املتبعة 

 )مثل محاية حقوق الطفل ( املسائل املتعلقة بالشباب  -

 )محاية التقاليد و القيم و التراث الثقايف ، مثل التنشئة الثقافية ( التنمية الثقافية  -

III-   إن االندماج و الشراكة اجلهوية تسهل التنمية يف مجيع اجملاالت و تقلل             : اجلهوية  االندماج و الشراكة 

 :من املشاكل االقتصادية و االجتماعية و ذلك عن طريق

 APCتدعيم التنوع االقتصادي لدول  -

                                           
1  - a commission européenne, "l’accord de codonou ". opcit.. 
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 APCترقية و تنمية التجارة البينية أو العاملية لدول  -

 ستوى اجلهويوضع قيد التنفيذ سياسات اإلصالح القطاعي على امل -

 : تأمني إطار جديد للشراكة االقتصادية و التجارية-4

قد محل العديد من التعديالت املهمة و باخلصوص تلك املتعلقة          )  اتفاق كوتونو   (  إن اإلطار اجلديد للشراكة     

  يف قلب املنافسة العاملية APCبالتكيف مع القواعد املنظمة العاملية للتجارة ووضع دول 

 إن املفاوضات اليت جرت بني الطرفني األورويب ودول : تجارية اجلديدةاالتفاقية ال - أ

)APC    (                يف املسائل التجارية قد وضعت حدا لنظام التفضالت التجارية غري املعكوسة اليت تتمتع هبا دول

APC  تاريخ تنفيذ االتفاق    2008إن النظام احلايل سيتم لفترة انتقالية حمددة أي حىت           .  يف الوقت احلاضر 

 . سنة12باإلضافة إىل فترة أخرى انتقالية مدهتا ) كوتونو( اجلديد 

إن الشراكة التجارية مل تعد تعين النشاط التجاري التقليدي بل أصبحت           :  اجملالت املتعلقة بالتجارة     - ب

 ..)…متس كل اجملاالت املتعلقة هبا مثل محاية حقوق امللكية الفكرية و التجارية و معايري العمل 

ن أجل الفترة   ـم)   APC(  ل دول   ـوارد املالية لك  ـإن امل   :  الح فيما خيص الشراكة املالية    وضع إص   -5

 :1يلي أي مع بدأ تنفيذ إتفاق كونونو قد متثلت فيما ) 2000-2008(

وهي موزعة على     FEDمليار أورو مقدمة من طرف برنامج الصندوق األورويب للتنمية أي              13.5  -أ

 :الشكل التايل

 رو كمساعدة غري قابلة لإلعادة رصدت من أجل التنمية الطويلة األجل مليار أو10 -

  مليار أورو كمساعدات غري قابلة لإلعادة رصدت من ألجل الشراكة و االندماج اجلهوي1,3 -

     BEI مليار أورو كتمويل لتسهيل االستثمارات مقدمة من الصندوق األورويب لالستثمار 2,2 -

                                           
1  - Lacommission europeenne . « l'accord de cotonou-rusume  ». dans www.del caf cec eu .INT/FR/accord 
.cotonou-rusume .hTMC 
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 FEDصرف مقدمة من طرف الصندوق األورويب للتنمية  مليار أورو منح سابقة مل ت9 -

  :األورومتوسطيةالشراكة : املبحث الثاين

 السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب: املطلب األول

إن السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب تعين جمموع املواقف واالجتاهات اليت تقوم هبا دول االحتاد األورويب جتاه                

أو يف مشال   )  مالطا، تركيا، قربص، إسرائيل   ( سواء يف أوروبا من غري أعضاء االحتاد األورويب          الدول املشاطئة 

أو يف الشرق األوسط، فلقد تطورت العالقة بني االحتاد األورويب ومنطقة            )  وهو اجلزء الذي يعنينا   (إفريقيا  

 األورويب نفسه وتبعا لذلك فقد البحر املتوسط على مدى حوايل  عاما تطور يرتبط بصورة كبرية بتطور االحتاد     

تغريت سياسة االحتاد إزاء املتوسط من مرحلة زمنية ألخرى وفيما يلي سوف يتم احلديث عن السياسة                   

قبل انتهاء احلرب الباردة أي فترة االستقطاب الدويل         :  املتوسطية لالحتاد األورويب يف مرحلتني زمنيتني مها       

والتحول إىل نظام عاملي جديد ولك على اعتبار أن حدث انتهاء احلرب             الثنائي، وبعد انتهاء احلرب الباردة      

الباردة ميثل نقطة حتول نوعية فاصلة ليس فقط يف العالقات األوروبية املتوسطية بل يف العالقات الدولية بصفة                 

 .عامة

 :السياسة املتوسطية للجماعة االقتصادية األوروبية أثناء فترة احلرب الباردة: أوال

لجماعة ل، وهو العام الذي شهد توقيع معاهدة روما املنشئة          1957تد هذه الفترة رمسيا وفعليا من عام        ومت   

سياسة متوسطية  " وهو العام الذي شهد إعالن اجلماعة األوروبية عن تبنيها             1990األوروبية وحىت عام    

خذ وترية واحدة، بل ميكن التميز يف       إال أن السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب طيلة هذه الفترة مل تأ          "  جديدة

 :إطار فترة احلرب الباردة بني مرحلتني أساسيتني

 .1972 إىل -1957املرحلة املمتدة من  .1

 . 1990 إىل -1972املرحلة املمتدة من  .2
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 : 1972 – 1957السياسة املتوسطية يف الفترة  .1

 1957حر املتوسط فمع نشأهتا عام       مل يكن للجماعة األوروبية سياسة مشتركة جتاه دول الب         1972حىت عام   

مبقتضى معاهدة رزما كان اهتمام الدول األعضاء يف اجلماعة األوروبية حبوض املتوسط يتركز أساسا على                 

 :1  ،وتتمثل تلك املناطق يفثالث مناطق وذلك العتبارات خمتلفة

I. دول املغرب العريب: 

يقة اليت كانت تربط فرنسا بأقطار تلك املنطقة واليت         ويعود اهتمام اجلماعة باملغرب العريب إىل العالقات الوث       

 .حتمتها اعتبارات القرب اجلغرايف والتاريخ املشترك املليء مبظاهر التعاون والصراع

II. الدول األوروبية املتوسطة : 

 افبعد إنشاء اجلماعة األوروبية سارعت الدول املتوسطية األوروبية غري األعضاء إىل تقدمي طلبات االلتحاق هب               

 وقد دفع ذلك اجلماعة إىل االهتمام بتطوير عالقاهتا مع تلك الدول من خالل التوقيع على اتفاقيات هتدف                  2*

 . إىل تكييف اقتصادياهتا لالنضمام

 :إسرائيل. ج 

فقد أقامت اجلماعة األوروبية منذ نشأهتا عالقات وثيقة مع إسرائيل ألسباب سياسية تارخيية واستعمارية، وهو               

 .1970 اتفاقية جتارة تفضيلية، ومت جتميدها عام 1963 توقع مع إسرائيل يف عام ما جعلها

مبحدودية )  1972-1957(وقد اتسمت سياسة االحتاد األورويب جتاه املنطقة املتوسطية خالل تلك الفترة             

طي  الطرف األورويب لالهتمام بالطرف املتوس     تدفعالرؤى وجزئية احلركة وذلك رغم وجود دوافع مصلحية         

 :ومن تلك الدوافع املصلحية املوضوعية

                                           
 .242، ص 1999، أكتوبر 35لسنة ، ا138العدد .السياسة الدولية، "السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب"حممد ساملان،  - 1
 .1962، قربص وتركيا وإسبانيا والربتغال سنة 1961، ايرلندا بريطانيا والدامنارك سنة 1959اليونان سنة (د إنشاء اجلماعة قدمت طلبات عديدة لاللتحاق هبا  مبجر(*)- 2
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الروابط االقتصادية املصلحية بني اجلانبني وخصوصا فيما يتعلق مبجاالت اإلنتاج الزراعي للدول                -

 .املتوسطية

 .الكم الضخم من األيدي العاملة البشرية املهاجرة من الدول املتوسطية إىل أوروبا -

 . اجلانبنيالروابط التارخيية والثقافية العتيقة بني  -

إال أن هذه القوة الدافعة للتقارب أورومتوسطي واجهتها عقبات موضوعية حتول دون إرساء أسس سياسة                 

 :1يف تلك املرحلة وأهم تلك العقبات ) اجلماعة األوروبية يف ذلك الوقت(متوسطية فعالة لالحتاد األورويب 

دميقراطية واحترام حقوق اإلنسان    العقبات ذات الطابع السياسي، واختالف الرؤى بشأن مفهوم ال          -

 .وممارستها

العقبات االقتصادية، متمثلة يف التباين الرهيب يف مستويات املعيشة لدى كل من جمتمعي أوروبا والبحر                -

 .اجملتمعات املتوسط وغريها من 

نيات وبسبب هذه العقبات املوضوعية فقد اتسمت السياسة املتوسطية للجماعة األوروبية خالل فترة الستي              

 يف نطاق سياستها جتاه دول لبحر املتوسط وحىت         1957باحملدودية حيث جلأت اجلماعة األوروبية منذ نشأهتا        

 إىل انتهاج سياسة تدرجيية جزئية متثلت يف اتفاقيات االنتساب بينها وبني العديد من الدول                  1972عام  

، أبرمت اتفاقية انتساب مع     1957وما  املتوسطية، وتطبيقا ملبادئ نظام االنتساب كما وردت يف معاهدة ر          

 تلتها اتفاقية   1965 واتفاقية انساب مع لبنان عام       1963 واتفاقية جتارية تفضيلية مع إسرائيل       1963تركيا  

 .2 1972 وقربص 1970 واتفاقية مع كل من مالطا 1969تعاون مع كل من املغرب وتونس 

لمجلس الوزاري للمجموعة األوروبية حول وضع       مبقترح ل  1964ويف تطور جديد تقدمت إيطاليا يف ماي        

تصور شامل للعالقة باملنطقة واليت تتركز يف العالقات التجارية، من خالل ثالثة جماالت رئيسية هي إقامة                  

                                           
 35 ص  ، 1999توبر  ، أك35 ، السنة 138العدد . السياسة الدوليةا".السياسة املتوسطية للجماعة االقتصادية األوروبية"نازيل مهض أمحد،  - 1
 .243حممد ساملان، مرجع سابق، ص  - 2
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منطقة للتبادل احلر يف املنتجات الصناعية بني اجملموعة ودول املتوسط، وتقدمي بعض التنازالت فيما يتعلق                 

 الواردة مع دول املتوسط، باإلضافة إىل تقدمي الدعم املايل لتلك الدول على الرغم من رفض                باملنتجات الزراعية 

اجمللس للمقترح اإليطايل، إال أنه لفت األنظار ألمهية وضع سياسة أكثر مشوال للعالقات بدول املتوسط، وهو                 

 .ما قاد السياسة املتوسطية للجماعة األوروبية إىل التحول إىل مرحلة جديدة

 ):السياسة املتوسطية الشاملة للجماعة األوروبية (1990 – 1972الفترة من . 2

جلنة األوروبية مببادرة للمجلس الوزاري حتتوي على تقييم العالقات االقتصادية بدول            ا تقدمت   1971ففي  

وسطية يؤكد  املتوسط يف إطار التعاون السياسي األورويب، وأكد على أن التداخل بني املصاحل األوروبية واملت              

 أكتوبر  19يف باريس   )  اجمللس األورويب (أمهية تنمية تلك املنطقة ويف األفكار اليت أقرهتا قمة اجملموعة األوروبية            

 واليت أشارت إىل رغبة اجملموعة األوروبية يف حتمل التزاماهتا جتاه منطقة املتوسط من خالل سياسة                  1972

 وذلك من منطق    « the global Mediterranean »"  لةالسياسة املتوسطية الشام  "شاملة أطلق عيها    

 اجملموعة ملنطقة املتوسط، ولقد هدفت السياسة املتوسطية         -أو جيب أن توليها   –األمهية الكبرية اليت توليها     

 :الشاملة للجماعة األوروبية إىل املسامهة يف تنمية دول املتوسط من خالل أداتني مها

 .موعة لصادرات تلك الدولزيادة التبادل التجاري وفتح اجمل -

التعاون املايل داخل إطار جمموعة من االتفاقيات الثنائية وقد ركزت على سبع دول عربية هي تونس                  -

ولبنان )  1977جانفي  (، ومصر واألردن وسوريا     )1976وقعت اتفاقياهتا يف    (واجلزائر واملغرب   

 ).1975ماي (، باإلضافة إىل إسرائيل )1977ماي (

موعة األوروبية خالل فترة السبعينيات والثمانينات عن سياستها الشاملة اجتاه منطقة البحر             ولقد عربت اجمل  

 :املتوسط بآليتني أساسيتني
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 أو من خالل ميزانية     (BEI)  سياسة املساعدة املالية يف شكل قروض مقدمة من البنك األورويب لالستثمار            .أ

سياق قدمت دول اجلماعة األوروبية مساعدات مالية إىل         اجلماعة االقتصادية األوروبية نفسها، ويف هذا ال       

كذلك مت نفس الشيء مع إسرائيل، مث حدث نفس الشيء          )  اجلزائر، تونس، واملغرب  (الدول املغاربية الثالث    

 60 مليون وحدة حسابية أوروبية، و     70مع مصر واألردن وسوريا حيث تلقت مصر مساعدات مالية بلغت           

ألردن، وذلك مبوجب توقيع اتفاقية بني اجملموعة األوروبية والدول الثالث يف            ل   مليون 40مليون لسوريا و    

 .1 1977 جانفي 18

لك احلوار الذي جرى ودار على مستويات وزراء        ذ)  1992-1974(  آلية احلوار العريب األورويب،       .ب

العربية اإلسرائيلية   إثر احلرب    1973 أزمة البترول يف      هبعتودبلوماسيني من الطرفني العريب واألورويب،       

استشعرت اجلماعة األوروبية أمهية املنطقة وبدأت يف إعادة تنظيم عالقاهتا مع الدول العربية يف إطار سياسة                 

 .شاملة لتنمية املنطقة وضمان أمنها واستقرارها

ألورويب  لعضوية االحتاد ا   1986 وإسبانيا والربتغال    1981ومع بداية الثمانينيات، وانضمام كل من اليونان        

السياسة املتوسطية الشاملة للمجموعة األوروبية، وقد      "تصاعد االهتمام األورويب باملنطقة املتوسطية يف إطار        

 حيث أعلن اجمللس الوزاري تأكيد اجملموعة األوروبية على األمهية           1985كان التأكيد على ذلك يف مارس       

 اجلماعة األوروبية مع التركيز ثالث جماالت أساسية        اليت توليها للتعاون مع الدول املتوسطية غري األعضاء يف        

 :هي

 .دعم اإلنتاج الغذائي إلهناء التبعية الغذائية املتوسطية -

 .توسيع جمال التعاون الفين والعلمي والصناعي -

 .دعم التعاون اإلقليمي -

                                           
 .40ص .  نلزيل عوض أمحد، مرجع سابق- 1
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 : السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب بعد احلرب الباردة:ثانيا

 يف االعتبار   ة  صدرت اللجنة األوروبية تقريرا مبراجعة العالقات بدول املتوسط أخذ        ، أل 1989مع هناية عام    

التحديات اليت تواجه اجلانبني يف ضوء املتغريات الدولية اليت أخذ يشهدها النظام الدويل عشية انتهاء احلرب                 

 "ديدةحنو سياسة متوسطية ج" وهو ما أطلق عليه 1990الباردة، وأصدر هذا التقرير يف جوان 

                     « Toward a renovated Mediterranean policy »  

 .واليت أكدت استمرارية العالقات التقليدية وأدخلت تطويرات جديدة لتدعيم تلك العالقات

فلقد تفاعلت جمموعة من املعطيات األوروبية اإلقليمية والعاملية واليت شكلت يف جمموعها حمددات توجه                 

حنو سياسة متوسطية جديدة ومن مث حنو مشروع املشاركة          )  االحتاد األورويب فيما بعد   ( األوروبية   اجلماعة

األوروبية املتوسطية بصفة خاصة، فلقد كان لتوقيت بداية الدعوة إىل سياسة متوسطية جديدة مث تطورها                 

أهم املتغريات العاملية هي جميء     مغزى مهم، ألنه ارتبط ببعض املتغريات األوروبية واإلقليمية والعاملية، ولعل            

جورباتشوف مث تطور العالقات بني الشرق والغرب ومن مث تراجع فكرة التهديد السوفيايت الشيوعي لألمن                

أ حول القضايا التجارية والنقدية العاملية، مبا أدى إىل          .م.األورويب، وتصاعد حدة اخلالف بني أوروبا والو       

 اخلطر  انتهاءورة هدم وتفويض دور حلف الناتو خصوصا عند           تصاعد بعض األصوات األوروبية بضر     

الشيوعي، ولقد عكست هذه اخلالفات بني جانيب األطلنطي آثارها على املواجهة حول حوض املتوسط، ومن               

هنا كانت الدعوة للمتوسطية اجلديدة تعبريا عن رغبة أوروبا يف جعل املتوسط حبرا أوروبيا وليس حبرا أمريكيا،                 

ذه الرؤية األوروبية يف فرنسا بعد وصول الديغوليون إىل السلطة فيها، فكان الطرح املتوسطي                وجتسدت ه 

أ على االنفراد مبقدرات الشرق األوسط وهو الذي يتجلى بوضوح منذ أزمة            .م.األورويب ردا على إصرار الو    

 .اخلليج الثانية

اد األورويب حنو املتوسطية اجلديدة فتتمثل يف       وعن أهم احملددات واملتغريات األوروبية احملضة اليت دفعت االحت        

التجربة االندماجية األوروبية اليت راحت أوروبا تدشن هلا منذ النصف الثاين من الثمانينات، حيث دخلت                 
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أوروبا يف مرحلة حتول خطرية حنو صحوة أوروبية جديدة لتدعيم اهلوية األوروبية والكيان اجلماعي واجلمعي                

، ولقد جاءت معاهدة ماسترخيت    )أوروبا املوحدة (أي  )  1992مشروع أوروبا   "ذ شعار   األورويب والذي أخ  

 لتعكس رغبة الطرف األورويب يف الربط بني إحراز تقدم على صعيد الوحدة االقتصادية والسوق                 1992

  على  سالواحدة، وبني التقدم على صعيد السياسة اخلارجية املشتركة، وكان ال بد هلذا الطابع اجلديد أن ينعك               

، ومن مث كان البد أن يربز هلذه األخرية بعد سياسي ذو            "السياسة املتوسطية اجلديدة  "األنشطة اجلماعية ومنها    

–أدوات وأهداف ومضامني سياسية وليست اقتصادية فقط، وهو ما وضح يف مضمون املشاركة األوروبية                

ادية إىل حضور سياسي على صعيد حركة       املتوسطية حيث أرادت أوروبا املوحدة أن تترجم جناحاهتا االقتص        

 .األحداث العاملية

وأخريا تأيت احملددات واملتغريات اإلقليمية واليت تتمثل يف جمموعة املخاطر والتهديدات األمنية اليت باتت هتدد                

 .1األمن األورويب، وهي يف معظمها قادمة من اجلنوب الذي يشمل جنويب املتوسط، واهم تلك املخاطر 

 . مستويات التسلح املرتفعة يف العامل الثالثاستمرار -

 .استمرار تدفق املهاجرين غري الشرعيني من مشال إفريقيا إىل أوروبا -

 .نظرة الغرب لإلسالم اليت ترى أن اإلسالم يعين األصولية واألخرية تعين اإلرهاب -

السياسة املتوسطسة    (التوجه األورويب حنو  )  حمددات(وهكذا مثلت هذه اجملموعات الثالث من املتغريات         

 السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب على استمرارية       ترتكز  خالل حقبة ما بعد انتهاء احلرب الباردة، و       )  اجلديدة

العالقات التقليدية مع إدخال تعديالت وتطويرات جديدة لتدعيم تلك العالقات، وعلى رأسها مضاعفة املوارد              

قة، هبدف زيادة االستثمارات اخلاصة فيها، وحتسني فرص دخول منتجاهتا          املالية املخصصة ملساعدة دول املنط    

                                           
 .244 حممد ساملان، مرجع سابق، ص - 1
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للسوق األوروبية كما أدخلت السياسة اجلديدة جماال جديدا للتعاون يتمثل يف التعاون اإلقليمي أو ما يسمى                 

 .بالتعاون األفقي

– أشارت قمة لشبونة      بدا التطور اجلذري يف سياسة االحتاد األورويب جتاه املتوسط، حيث          1992ويف جوان   

 إىل أن شرقي وجنويب املتوسط، باإلضافة للشرق األوسط هي مناطق جغرافية هلا أمهية كبرية               -اجمللس األورويب 

لالحتاد األورويب يف إطار األمن واالستقرار اجلماعي، ومع دخول اتفاقية ماسترخت حيز التنفيذ يف نوفمرب                 

 كال من اجمللس الوزاري واللجنة      1994 يف جوان    -ألورويباجمللس ا –، كلفت قمة كورفو باليونان      1993

األوروبية بتقييم السياسة املتوسطية والفرص املتاحة لتطوير وتعميق تلك السياسة على املديني القصري واملتوسط،             

، ملناقشة إمكانية التطوير الفعلي للسياسة      1995 جوان   27-26بفرنسا يومي   )  كان(وبناء عليه عقد مؤمتر     

وسطية اجلديدة لالحتاد األورويب، ولقد تضمن البيان اخلتامي للقمة موقف االحتاد األورويب املؤيد للمؤمتر               املت

، واستنادا إىل هذا املوقف األورويب مت إعداد         1995األورويب املتوسطي الذي يعقد يف برشلونة يف نوفمرب          

وض بني االحتاد األورويب والدول املتوسطية      مشروع اإلعالن الرمسي ملؤمتر برشلونة، والذي أصبح أساسا للتفا        

 .يف مرحلة اإلعداد ملؤمتر برشلونة

ويرتكز اهلدف الرئيسي من السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب على مشاركة أوروبية متوسطية تبدأ بإنشاء               

السياسي الوثيق  متدرج ملنطقة جتارة حرة مدعمة بالدعم املايل الالزم وتتطور من خالل التعاون االقتصادي و              

 .هبدف إقامة منطقة سالم وأمن واستقرار أورو متوسطية"  Association"إىل أن تصل إىل حد االرتباط 

 مبثابة ذروة االهتمام    1995ومن هنا كان انعقاد مؤمتر برشلونة للمشاركة األوروبية املتوسطية يف نوفمرب             

 يف مدينة   1995 نوفمرب   28-27 مؤمتر برشلونة يف     مبنطقة املتوسط وبانعقاد  )  االحتاد األورويب (األورويب  

برشلونة بإسبانيا، يبدأ فصل جديد يف السياسة املتوسطية لالحتاد األورويب استكماال للسياسة املتوسطية اجلديدة              

 .له
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 :األورومتوسطيةمؤمترات التعاون والشراكة : املطلب الثاين

هاء احلرب الباردة إىل رغبة االحتاد األورويب يف أن يكون له           أدت التطورات اليت شهدهتا الساحة الدولية بعد انت       

دور سياسي يتناسب مع قدراته كقوة اقتصادية عامية خاصة بعد التكامل األورويب بإقامة السوق األوروبية                

 .1 1993يف نوفمرب ) 1992( وسريان اتفاقية ماسترخت 1993املوحدة يف بداية 

 املناطق اليت نشط هبا االحتاد       لط التارخيي واجلغرايف واألمين من أو      وكانت منطقة املتوسط حبكم االرتبا     

يف بداية  "  مانويل مارين "واليت أعدها املفوض     "  السياسة املتوسطية الشاملة  "األورويب من خالل إقراره      

التسعينيات، كما أن االحتاد األورويب قام بعقد جمموعة من لقاءات القمة لنفس الغرض، فقد كانت الدعوة                 

 مث قمة   1991 لعقد مؤمتر األمن والتعاون يف املتوسط، بعدها كانت قمة لشبونة عام             1990األوىل يف عام    

 .2  1994كورفو آسن عام 

 أعلن التحاد األورويب عن     1994 ديسمرب   10واليت انعقدت يف    )  قمة آسن بأملانيا  (ويف هذه القمة األخرية     

 :دول املتوسط واليت تضمنت مايلياخلطوط العريضة لتصوره املستقبلي لعالقاته ب

 إقامة مشاركة بني االحتاد األورويب ودول املتوسط هتدف إىل حتقيق األمن واالستقرار والتكامل وذلك عن                .1

 :3 طريق

 . إقامة حوار سياسي نشط يهدف إىل حتقيق السالم واالستقرار باملنطقة -

ء منطقة للتجارة احلرة وزيادة املساعدات املالية للدول   إقامة منطقة اقتصادية أوروبية متوسطية من خالل إنشا        -

 .املتوسطية

 . تطوير التعاون يف اجملاالت العلمية واالجتماعية-

                                           
 .247، ص 1999، أكتوبر 35،السنة138العدد .السياسة الدولية، )"عملية برشلونة( متوسطي األورويبالتعاون "وفاء نسيم،  - 1
 .251ص . 1996، جانفي 123العدد . ، السياسة الدولية"مستقبل العالقات بني دول مشال وجنوب املتوسط"ف، خالد عبد اللطي - 2
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تضمنت املقترحات األوروبية واليت طرحت يف قمة آسن لالحتاد األورويب عقد اجتماع وزاري مع دول                .2

االت السياسية واالقتصادية واالجتماعية، وقد كان لتسلم       املتوسط ملناقشة العالقات األوروبية املتوسطية يف اجمل      

 أثره يف إعطاء دفعة قوية لفكرة عقد هذا          1995فرنسا رئاسة االحتاد األورويب يف النصف األول من عام           

 حتت الرئاسة اإلسبانية لالحتاد األورويب  عقد اجتماع         1995االجتماع الذي مت حتديد موعده يف هناية عام         

ل املتوسط ملناقشة العالقات األوروبية املتوسطية يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية،           وزاري مع دو  

وقد قامت فرنسا واللجنة األوروبية بصياغة ورقة شاملة ملضمون وأهداف وآليات التعاون املقترح يف اإلطار                

 .األورومتوسطي

 :مؤمتر برشلونة.  أ

 يف وقت   1995 نوفمرب   27/28قد مؤمتر برشلونة االورومتوسطي يومي      بعد انتهاء املفاوضات التمهيدية ع    

كثري من األزمات اخلطرية اليت تعصف باملنطقة فهناك االتفاق          وشهدت فيه الدول املتوسطية تغريات مثرية        

يا بوالية أوهابو األمريكية حول البوسنة والذي أعلنت مبقتضاه هناية احلرب يف يوغوسالف           "  دايتون"التارخيي يف   

السابقة، وهناك االنتخابات اليت أجريت يف اجلزائر واليت علق عليها أمال كبرية يف أن تكون نقطة حتول حنو                   

" يربيز"وما تنطوي عليه رئاسة     "  رابني"هناية األزمة، مث هناك تشكيل الوزارة اإلسرائيلية اجلديدة عقب اغتيال           

 .1ة إىل حد مل يسبق له مثيل هلا من احتماالت يف ظروف طغت فيه األزمة اإلسرائيلي

وقد عقد املؤمتر مبشاركة كافة دول االحتاد األورويب واثين عشرة دولة متوسطية إضافة إىل حضور موريتنانيا                 

أ وروسيا ودول شرق ووسط أوروبا والبلطيق وألبانيا بصفة         .م.أعمال املؤمتر بصفة مراقب وكذلك حضور الو      

 .مترضيف يف اجللسة االفتتاحية فقط للمؤ

                                           
 .252،ص1996، سنة 123 العدد .السياسة الدولية، "مستقبل العالقات بني دول مشال وجنوب املتوسط" خالد عبد اللطيف، - 1
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وقد انتهت أعمال املؤمتر بإصدار اإلعالن السياسي بعد أن مت تعديله وفقا للمالحظات اليت أبدهتا الدول                   

املتوسطية على املشروع املقدم من اجلانب األورويب والذي سبق اإلشارة غليه حبيث أصبح يعكس وجهات نظر 

 :ة وهياألطراف املتوسطية أيضا، وقد تضمن اإلعالن ثالثة أجزاء رئيسي

املشاركة السياسية واألمنية، املشاركة االقتصادية واملالية، واملشاركة االجتماعية والثقافية واإلنسانية، كما أرفق            

 .اإلعالن بربنامج عمل يتضمن حتديد كيفية متابعة وتنفيذ ما جاء باإلعالن

 وعلى أن تتم كافة نشاطات      1997ومت االتفاق على عقد االجتماع الوزاري التايل لعملية برشلونة يف عام             

هذا التعاون يف خمتلف اجملاالت والتحضري لالجتماعات القادمة عن طريق جلنة متابعة تضم الترويكا األوروبية                

وممثال واحد فقط عن كل دولة متوسطية، وقد عقدت العديد من االجتماعات الوزارية على مستوى كبار                 

جملاالت السياسية واالقتصادية والثقافية واإلنسانية املختلفة واالتفاق       املسؤولني واخلرباء لبحث دفع التعاون يف ا      

 .على مشروعات وبرامج مشتركة يف هذا اجملال

إن اهلدف الرئيسي من عقد مؤمتر برشلونة هو أن يكون ألوروبا دور أبرز يف تقرير عملية السالم يف الشرق                    

 ومن  1995دشنها مؤمتر عمان، املعقود يف أكتوبر       األوسط، ورمبا بالذات فكرة السوق الشرق أوسطية اليت         

أ هي اليت بيدها خربات الشرق األوسط       .م. قد أشعرتا االحتاد األورويب بان الو      1994قبله مؤمتر الدار البيضاء     

 ومما  -باخلصوص جنوب املتوسط  –وأنه ال يقوم هو بدور يتناسب مع وزنه يف منطقة متس مصاحلة يف الصميم               

 نظر األوروبيني أنه قبل عقد مؤمتر برشلونة بأيام جنحت إدارة كلينتون عقب مفاوضات                زاد الطني بلة يف   

أ .م.مضنية يف إمتام اتفاق بشأن البوسنة أتاح للفرقاء فيها أن يعلنوا أن احلرب قد وضع هلا حد، وقد كان للو                    

 .1ء مماثل طوال سنوات  االتفاق التارخيي بينما عجز االحتاد األورويب عن حتقيق شيذلكالفصل يف إجناز 

                                           
 .252يف، مرجع سابق، ص  خالد عبد اللط- 1
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واإلصرار األورويب عموما على استبعاد أي      "  جاك شرياك "وكانعكاس على كل ذلك حرص الرئيس الفرنسي        

مشاركة فعلية أمريكية يف برشلونة دليال على أن األوروبيني ينظرون إىل حوض املتوسط والسيما ضفته اجلنوبية     

أ قد عززت سيطرهتا على بلدان اخلليج       .م.بيعي، وإذا كانت الو   على أهنا جمال توسعهم االقتصادي والثقايف الط      

وعلى اإلمدادات النفطية هناك بعد حرب اخلليج الثانية وتسعى لتخليص النفوذ االقتصادي ألوروبا من منطقة               

وال سيما يف منطقة الشرق األوسط،      "  الشرق األوسطي "املشرق العريب واهلالل اخلصيب من خالل مشروع        

أ بينما  .م.ملشروع الشرق أوسطي ستكون إسرائيل الدولة القائدة اقتصاديا يف شراكة مباشرة مع الو            ففي حالة ا  

يف حالة املشروع املتوسطي ستكون إسرائيل واحدة من الدول املشاركة يف املشروع كأي دولة أخرى، دون                 

ى املساومة االقتصادية يف    دور متميز أو قائد أو منظم، وبالتايل سيكون للعرب مشرقا ومغربا قدرة أكرب عل              

إطار املشروع املتوسطي، هذا إذا كانت لديهم إستراتيجية موحدة للتفاوض واحلركة بعيدا عن عمليات                 

 .التنافس القطري الضيقة

 :األبعاد الرئيسية للشراكة األورومتوسطية من خالل مؤمتر برشلونة

 عادلة ميكننا فهم األبعاد األساسية      ةأور ومتوسطي من خالل البيان اخلتامي ملؤمتر برشلونة والذي أسس لشراكة          

 :لتلك الشراكة واليت تتمثل يف

 :الشراكة السياسية واألمنية. 1

 :1وتتضمن هذه املشاركة يف عدد من املبادئ أمهها 

 .احترام مبادئ الدميقراطية وحقوق اإلنسان واحلق يف ممارسة احلريات األساسية -

 .إقامة عالقات حسن اجلوار فيما بينهااحترام حق وسالمة أراضي الدول و -

 .عدم استخدام القوة يف املنازعات بني الدول األطراف وحثها على حل خالفاهتا بالطرق السلمية -

                                           
 .15العالقات األوروبية اإلفريقية بعد انتهاء احلرب الباردة، مرجع سابق، ص"حممود أبو العينني،  - 1
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 .تقوية التعاون بني الدول األطراف حملاربة اإلرهاب -

ل أمهية انضمام الدول املشاركة إىل االتفاقيات ذات الصلة حبضر استخدام أسلحة الدمار الشام                -

 .1والتحقيق اخلاص هبا وكذلك منع االنتشار النووي

تضمن اإلعالن اإلشارة إىل عملية السالم يف الشرق األوسط وود هبا مبدأ األرض مقابل السالم وعدم                 -

احتالل أراضي الغري بالقوة وكذلك حق الدول يف استخدام الوسائل املشروعة ووفقا ملبادئ القانون               

 .ة يف ممارسة السيادة وحق الشعوب يف تقرير مصريهاالدويل وميثاق األمم املتحد

 :الشراكة االقتصادية واملالية. 2

وهتدف املشاركة يف هذا اجملال إىل تعزيز التعاون من أجل حتقيق منطقة رخاء تعم فوائدها على كافة الشركاء                  

 :ويقوم التعاون يف هذا اجملال على ثالث دعائم هي

 .2010إنشاء منطقة جتارة حرة حبلول  

 .تعاون اقتصادي 

 .تعاون مايل 

فيما يتعلق بإنشاء منطقة للتجارة احلرة مت بالفعل إهناء التوقيع على اتفاقيات الشراكة بني االحتاد األورويب وكل                 

 .من تونس، املغرب، مصر، اجلزائر، األردن، إسرائيل

 .2يت ويتميز اجلانب اخلاص بالتعاون االقتصادي بالتوازن والشمول إذ نص على اآل

 .تعزيز التعاون وتنميته يف كافة القطاعات االقتصادية -

ضرورة زيادة االستثمارات األجنبية املباشرة ودعم املدخرات الوطنية هبدف رفع الكفاءة اإلنتاجية               -

 .وزيادة الصادرات
                                           

 الشامل اتفاقية ، اتفاقية حضر بعض أسلحة الدمار CNC اتفاقية حضر انتشار األسلحة الكيماوية ، NTPاتفاقية حضر انتشار األسلحة النووية ( هذه االتفاقيات هي (*) - 1
 BCW  ،CTBC.منع التجارب النووية 
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 .التأكيد على أمهية التعاون اإلقليمي على أساس اختياري -

 .توفري البيئة واإلطار القانوين الالزمني لذلكتشجيع التعاون بني املؤسسات والشركات و -

 .احلفاظ على البيئة وااللتزام خبطة عمل املتوسط -

 .تنشيط احلوار فيما يتعلق بسياسات الطاقة -

 لتنفيذ ما   1995/1999 مليار وحدة نقدية أوروبية للفترة       4,685ويف إطار التعاون املايل مت ختصيص مبلغ        

 le programme deاون يف إطار ما عرف بربنامج ميدا التمويلي          اتفق عليه يف كافة جماالت التع      

méda                 والذي خص دول الضفة اجلنوبية للمتوسط ما عدا إسرائيل ألن إسرائيل بالنسبة لالحتاد األورويب 

 .1متلك اقتصادا متطورا 

 :الشراكة االجتماعية والثقافية واإلنسانية.3

 :وتشمل هذه الشراكة على املبادئ التالية

 .أمهية احلوار بني الثقافات واحلضارات والتقريب بني شعوب املنطقة -

 .تنمية التعاون فيما بني الدول من خالل برامج التعاون املركزي املوجه -

التعاون من اجل التغلب على مشاكل اهلجرة عن طريق خلق وظائف بواسطة إنشاء برامج التدريب                 -

 .املهين

 .ملخدرات واجلرمية املنظمة والفسادالتعاون يف مكافحة اإلرهاب وجتارة ا -

 .إبراز أمهية التعاون إلجياد وسائل ملكافحة العنصرية وكراهية األجانب -

تعزيز وتنمية اجملتمع املدين والتعاون بني املنظمات غري احلكومية على أن يكون ذلك يف إطار القانون                  -

 .لعامة ملا يف ذلك النظام القضائيالوطين لكل دولة واإلشارة إىل مراعاة حق الدول باختيار نظمها ا

                                           
 .12، ص 2000 نوفمرب 28العدد . ، السفري"خفايا اللقاء االورومتوسطي" هيثم رباين، - 1
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ومن كل ما سبق يالحظ أن سلم األولويات بالنسبة للقضايا املطروحة يف مؤمتر برشلونة كان يركز بالترتيب                  

  والقضايا االجتماعية والثقافية      %  45 القضايا األمنية والسياسية      %  48,3على القضايا االقتصادية بنسبة     

6,4 % . 

ر برشلونة سلسة من اآلليات املتمثلة يف املؤمترات الوزارية حيث عقد املؤمتر الثاين يف               وهكذا بدأت منذ مؤمت   

، كما عقد املؤمتر غري الرمسي الوزاري لنصف املدة لوزراء خارجية           1997 أفريل   15/16فاليتا مباطا يومي    

 الثالث األورومتوسطي   وعقد املؤمتر الوزاري  )  1998 جوان   3/4(الدول األورومتوسطية يف بالريمو بإيطاليا      

  بفرنسا 2000نوفمرب  /  15/16، وأخريا املؤمتر الوزاري الرابع يف مرسيليا         1999أفريل  /  15/16يف  

 .2001واملؤمتر الوزاري اخلامس يف فالونسيا بإيطاليا يف 

 ):1997(مؤمتر مالطا .  ب

اء سياسية خمالفة ملا كان عليه مؤمتر       ، يف أجو  1997عقد املؤمتر الوزاري الثاين للدول األورومتوسطية يف مالطا         

برشلونة، حيث اتسم الوضع يف املتوسط بالتوتر نتيجة لتصاعد اخلالفات التركية اليونانية، وكذلك ظهور                

 .مؤشرات واضحة على تعثر عملية السالم يف الشرق األوسط

 كل اهتمامها على اجلانب الدعائي      ومل توفق الرئاسة اهلولندية يف إدارة املؤمتر مبا حيقق له جناحا كامال وركزت            

واإلعالمي لالجتماع من حيث احلرص على اجلمع بني الرئيس الراحل ياسر عرفات ووزير اخلارجية                  

 .1اإلسرائيلي، دون التركيز بشكل جدي على ما سوف يصدر عن املؤمتر

ة أخرى إىل إهناء املؤمتر     وقد أدت اخلالفات الشديدة بني اجلانبني العريب من جهة واجلانب اإلسرائيلي من جه            

وكلف كبار املسؤولني بعقد اجتماع يف بروكسل لوضع الصيغة النهائية هلا فيما             نتائج  دون أن يصدر عنه     

 .عرف بإعالن مالطا
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من جهة أخرى حبث املؤمتر الوزاري بشكل مستفيض اجلوانب االقتصادية واملالية ملسار برشلونة، وأكد على                

فاقيات الشراكة وإعطاء االهتمام للقطاعات اليت مل يكن قد مت التطرق إليها حىت ذلك               أمهية اإلسراع بإهناء ات   

 .الوقت وهي الزراعة والسياسة والطاقة وغريها

كما أكد االجتماع على أمهية البعد الثقايف يف حتقيق الشراكة األورومتوسطية وضرورة االهتمام بقطاعات مثل               

 .الشباب واملرأة يف الشق االجتماعي

وقد مت تقدمي القتراح وافقت عليه معظم الدول املتوسطية ويقضي هذا االقتراح بعقد مؤمتر نصف مدة وزاري                 

 بإيطاليا، يهدف إىل تقييم مسار برشلونة واإلعداد للمؤمتر الوزاري الثالث الذي عقد يف أملاين               1998يف عام   

 . 1999عام 

 :1998 جوان 4-3):إيطاليا(مؤمتر بالريمو . ج

الجتماع الوزاري الثالث لنصف املدة لعملية برشلونة ما ميكن اعتباره جناحا فاق ما كان متوقعا                  حقق ا 

 :لالعتبارات التالية

 كان متثيل معظم الدول األعضاء يف مسار برشلونة سواء من اجلانب األورويب أو من جانب الشركاء                    -

ساعد الوزير التركي للشؤون األوروبية، وكذلك      املتوسطيني على مستوى الوزراء، فيما عدا تركيا اليت مثلها م         

ومرجع اخنفاض التمثيل التركي إىل ما      .سكرتري عام اخلارجية اإلسرائيلية   "  إتيان بن ستور  "إسرائيل اليت مثلها    

دون الوزاري إىل املوقف الذي تبنته تركيا إزاء االحتاد األورويب بسب موقف األخرية من حماولة تركيا                   

لذي جيعلها متيل للتشكيك يف أي شكل من أشكال التعاون مع االحتاد األورويب أو مؤسساته،               لالنضمام إليه وا  

رئيس الوزراء اإلسرائيلي والذي كان يتوىل أيضا       "  بن يامني نتنياهو  "هذا يف الوقت الذي أسهم فيه إحجام        

ميكن أن يثريه حضوره    وزارة اخلارجية يف ذلك الوقت عن حضور االجتماع املذكور لتفادي التوتر الذي كان              

 .والذي كانت تتحسب له الرئاسة الربيطانية وكذلك إيطاليا الدولة املضيفة
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وعلى الرغم من مناقشة تدهور عملية السالم يف الشرق األوسط وتأثريها على املسار األمين والسياسي يف                  

ملناقشة املسار األمين   مسار برشلونة فقد استغرق كل الوقت املخصص للجلسة األوىل لالجتماع واملخصصة             

 اجلانب األورويب   يف اجلانب العريب أو     يفوالسياسي إال أن تلك املناقشات اتسمت بالصراحة واملوضوعية سواء          

وحىت األداء اإلسرائيلي الذي ابتعد عن االستفزاز وركز على حماولة استئناف املفاوضات على اجلانبني السوري               

 ويرجع 425ض اإلسرائيلي لالنسحاب من لبنان وفقا لقرار جملس األمن رقم واللبناين وتكرار اإلشارة إىل العر

ذلك إىل اإلعداد اجليد على اجلانب العريب ملؤمتر خالل االجتماع التنسيقي على املستوى الوزاري الذي عقد                 

صل إىل فقرة   يف بريوت، وقد كان للجهود العربية املبذولة وبالتنسيق اجليد مع الرئاسة الربيطانية لضمان التو              

مناسبة يف استخالصاهتا حول مسرية السالم حتقق املطالب العربية من االجتماع، وذلك تفاديا لتكرار ما جرى                

 والتوصل إىل نتيجة مرضية للطرفني، كما أن الرئاسة اللبنانية متمثلة يف األداء املميز لوزير               1997يف مالطا عام    

 نقل وجهة النظر العربية بشكل لقي قبول كافة الدول األوروبية           ، قد متكنت من   "فارس بويز "اخلارجية آنذاك   

املشاركة، واليت كانت مواقفها بوجه عام إجيابية فيما عدا املوقف األملاين الذي حرص على توزيع مسؤولية                 

ايل، االقتصادي امل (استئناف عملية السالم وتقدمها على اجلانبني العريب واإلسرائيلي وقد حظيت احملاور الثالثة             

 .1ملسار برشلونة مبناقشة جادة وموضوعية ) السياسي واألمين، االجتماعي والثقايف

اعتمد الوزراء قرار جلنة كبار املسؤولني يف بروكسل بتخصيص           )  السياسي واألمين (ففي املسار األول    

 إىل اتفاق حول    اجتماعات للمناقشة املتعلقة مبسألة ميثاق االستقرار، وموضوع اإلرهاب والعمل على التوصل          

دون التطرق إىل   )  1999أفريل  (إطار شامل ومتكامل للميثاق يرفع للوزراء يف اجتماعهم القادم يف ستوتغارد            

صياغات بعينها وكذلك االتفاق حول اإلطار للتعاون يف جمال إجراءات مكافحة اإلرهاب استنادا على                 
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م الذي حتققه املبادرة املتعلقة مبواجهة الكوارث واليت        اإلسهامات املختلفة يف هذا اجملال كما أخذت علما بالتقد        

 .دخلت حيز التنفيذ

، جرى تبادل وجهات النظر بشكل جاء صريح وتفصيلي ألداء برنامج            )االقتصادي واملايل (ويف املسار الثاين    

 وكذلك املوقف من اتفاقيات الشراكة سواء من جانب الدول األعضاء يف الشراكة                 MEDAميدا  

توسطة أو من جانب اللجنة األوروبية كما دار نقاش حاد حول موقف اللجنة األوروبية من العقبات                 األوروم

والعراقيل اليت تضعها إسرائيل أمام الصادرات الفلسطينية وكذلك األوضاع املتردية لالقتصاد الفلسطيين وبنيته             

ة تتناول االنتهاكات اليت يقوم هبا أحد       األساسية قد مت قبول اقتراح يقول بإجياد آلية على مستوى مسار برشلون           

 .األطراف يف التعاون االقتصادي األرومتوسطي إزاء املصاحل االقتصادية لطرف آخر يف إطار مسار برشلونة

فقد دعا الوزراء إىل دفع التعاون االورومتوسطي يف اجملال الثقايف           )  االجتماعي والثقايف (أما يف املسار الثالث     

الشعوب والثقافات يف اإلقليم االورومتوسطي، باعتبار أن حتقيق التقارب يف هذا اجملال أحد             وجمال احلوار بني    

 .األسس الرئيسية يف جمال بناء الشراكة االورومتوسطية هبدف حتقيق األمن واالستقرار بني شعوب املنطقة

يف االعتبار التنسيق اجليد فقد جاءت استخالصات الرئاسة الربيطانية كما كان أداؤها بوجه عام متوازن وآخذا           

بني الرئاسة وبني الدول الرئيسية الفاعلة يف مسار برشلونة، وعكست استخالصات الرئاسة التناول الفعلي                

ملختلف قضايا الشراكة املتوسطية على مساراهتا الثالث مما جعل الوثيقة الصادرة يف ختام االجتماع حتظى                 

 . بتوافق اآلراء من جانب كافة األطراف

 : 1999) أملانيا(مؤمتر شتوتغارد .د

 مبدينة شتوتغارد األملانية    1999 أفريل   16 و   15عقد املؤمتر الوزاري الثالث الدول االورومتوسطية يومي        

 دولة إضافة إىل ليبيا وموريتانيا وجامعة الدول العربية وممثل عن االحتاد            27على مستوى وزارة اخلارجية لـ      

 .املغاريب
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 وحىت  1995 نوفمرب   28 ملسرية برشلونة منذ انطالقها يف       اما أكدت فعالياته مؤمترا تقييمي    وجاء املؤمتر ك  

، وبذلك املؤمتر دخل مسار برشلونة مرحلة حامسة من حياته، لتزامنه مع هيكلة االحتاد األورويب                 1999

ستقرار يف   وتضمنت ميثاقا لال   1997 جوان   17ملؤسساته مع بدئ سريان معاهدة أمستردام اليت وقعت يف          

 اليت وقعت يف    2000ز التطبيق، وأجندة    ـاالحتاد األورويب واخلطوات التنفيذية لدخول العملة األوروبية حي       

 إىل عام   2000 وهي متثل اتفاقا حول اإلصالحات املالية يف التحاد خالل الفترة من عام              1999 مارس   26

رنامج ميدا الذي ميثل العصب يف إدارة االحتاد         متهيدا لضم دول جديدة إليه يف فترة مقبلة واعتماد ب           2006

 1األورويب للشراكة األورومتوسطية 

 ملؤمتر شتوتغارد ليؤكد على التركيز الكبري على البعد السياسي واألمين للشراكة وإعطائه يلقد جاء البيان اخلتام 

ار يف البحر املتوسط منها     األولوية على األبعاد األخرى ويرجع ذلك إىل بروز عدة هتديدات لألمن واالستقر            

بن يامني  "انتكاس عملية السالم يف الشرق األوسط يف عهد حكومة رئيس الوزراء اإلسرائيلي السابق                 

بب مسألة كوسوفو واحلرب اليوغسالفية مع حلف        ـقان بس ـنطقة البل ـ، والتوتر احلادث يف م    "نتانياهو

 عبد اهللا أوجالن رئيس حزب العمال الكردستاين املناهض         الناتو، إضافة إىل التوتر التركي اليوناين عقب اعتقال       

ألذقرة، واملشكلة القربصية إضافة إىل استمرار احتالل إسرائيل لألراضي العربية الفلسطينية واجلوالن ولبنان،              

واستمرار مشكلة الصحراء الغربية، مع استمرار معاناة دول البحر املتوسط من مشكالت اإلرهاب واجلرمية،               

 .2أ وبريطانيا .م. إىل حدوث تطور هام بانفراج أزمة لوكريب بني ليبيا والوإضافة

هذه العوامل دفعت بدول الشراكة األورومتوسطية حنو التركيز على اجلوانب السياسية واألمنية هلا، لذلك                

ر يف منطقة املتوسط    تقدمت أملانيا إىل املؤمتر باعتبارها رئيسية االحتاد األورويب مبشروع مليثاق األمن واالستقرا           

لبحث إمكانية التوصل إىل ترتيبات متوسطية ملنع الرتاعات واختاذ جمموعة من اإلجراءات يف إطار آلية للتعاون                
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بني الدول األورومتوسطية ملواجهة مصادر التهديد املختلفة وذلك املشروع يهدف إىل بناء سياسة إقليمية                

 املتبادلة والعمل على مواجهة الكوارث الطبيعية واإلرهاب واجلرمية      متماسكة حلل األزمات وبناء إجراءات للثقة     

 .املنظمة واملخدرات وانتهاك حقوق اإلنسان وضبط التسلح

وقد مت تبني وجهة النظر العربية القائلة بأن هذا املشروع ما يزال يف مراحله األوىل على أن مير مبرحلتني األوىل                    

 أشهر على أن يكون امليثاق عاكسا ملفهوم األمن الشامل          6 إىل   3من  هي مرحلة الصياغة والتفكري وتستمر      

واملتوازن، والثانية هي مرحلة دخول امليثاق مرحلة السريان والنفاذ عندما يأيت أواهنا بعد التخلص من العراقيل                

رية املتوسطية  والعوائق اليت تكبل إرادة الدول األعضاء يف سبيل اختاذ هذه اخلطوة، وعكس هذا االجتاه يف املس               

. أيضا املوقف األورويب من عملية السالم واملتمثل يف الدعم األورويب للعملية وفقا للمرجعية اليت قامت عليها                

 على حق الشعب الفلسطيين يف      1999وكان االحتاد األورويب قد أكد يف بيانه الصادر عقب قمة برلني مارس             

 إسرائيل برفضه ملوقفها اجتاه     1999الحتاد األورويب يف فيفري     إقامة دولته املستقلة وتقرير مصريه كما أبلغ ا       

 .1القدس والـكيد على أن هذه القضية حتل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ويف مفاوضات الوضع النهائي 

كما تنب االحتاد األورويب سياسة تعرب عن االلتزام األورويب بدعم اجلهود العربية يف تسوية قضايا احلظر على                  

عراق وليبيا، واحتالل إيران جلزر اإلمارات الثالث ومشكالت القرن اإلفريقي والصحراء الغربية وسبته ومليلة              ال

 .وتعد هذه املواقف إفرازا للمشاركة األورومتوسطية

وكان من نتائج املؤمتر مشاركة كل من جامعة الدول العربية واحتاد املغرب العريب بصفة مراقب وليبيا بصفة                  

 .على أن متنح العضوية الكاملة قبل انعقاد املؤمتر الرابع للشراكة األرومتوسطية بفرنساضيف خاص 

كما مت حبث أوجه التعاون املايل واالقتصادي بني دول االحتاد والدول املتوسطية يف إطار اعتماد لالحتاد                   

ة للدول املتوسطية بقيمة     والذي ميول املشروعات املشتركة واملساعدات األوروبي      2دا  ـربنامج مي ـاألورويب ل 
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 مليار يورو يف جماالت اإلصالحات اهليكلية واإلدارية والتجارية وهبدف إنشاء منطقة للتجارة احلرة عام                4,7

، إضافة إىل مناقشة قضايا حقوق اإلنسان والتعليم والتبادل الثقايف ودور النقابات وحركات اجملتمع               2010

 .املدين

يضا استمرار التنسيق العريب حيث عقد على هامش املؤمتر اجتماع تنسيقي على            وكانت من إجيابيات املؤمتر أ    

 :1املستوى الوزاري حول املوضوعات اليت تبحث يف املؤمتر ومت االتفاق على 

تشكيل جلنة من األمانة العامة جلامعة الدول العربية وكبار اخلرباء يف وزارات اخلارجية لبحث مواد                  

واالستقرار وبلورة موقف عريب إزاءه مع التأكيد على ضرورة إعالن منطقة البحر             املشروع األملاين لألمن    

 .األبيض املتوسط والشرق األوسط خالية من األسلحة النووية

التقدم بطلب باسم اجملموعة العربية لرئاسة املؤمتر بضرورة قبول العضوية الكاملة لكل من ليبيا وموريتانيا                

 .وجامعة الدول العربية

لبة بإدخال اللغة العربية لغة رمسية يف مجيع اجتماعات ووثائق مؤمترات مسار برشلونة مع استعداد                املطا 

 .اجلانب العريب لتحمل التكاليف املادية لذلك

االتفاق على إطالع الدول العربية األخرى غري األعضاء يف مسار برشلونة مبا مت يف هذا املؤمتر باعتبار أن                   

 .ألمن العريب ككلما يصدر عنه يؤثر على ا

 :2000نوفمرب / 15/16) فرنسا(ا يمؤمتر مارسيل.  هـ

لقد كان هذا املؤمتر كبقية املؤمترات األخرى حيث عاجل القضايا السياسية واألمنية واالجتماعية واالقتصادية               

 اليت مل توقع    وألول مرة أظهر االحتاد األورويب بعض التنازالت جتاه مطالب الضفة اجلنوبية وخاصة احتاد الدول             

 :2بعد على اتفاقيات الشراكة، وهذه التنازالت ميكن إمجاهلا يف 
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 .األخذ بعني االعتبار خصوصيات اقتصاديات دول اجلنوب 

 .فتح شراكة اقتصادية واسعة ورفع القيود على الزراعة 

 .الزيادة يف قيمة املساعدات من أجل الدفع األكثر لعجلة التنمية يف اجلنوب 

ه النقاط الثالثة هي رفع القيود عن الزراعة، حيث أن دول الضفة الشمالية ومنذ مؤمتر برشلونة                 ولعل أهم هذ  

 تسعى لتحقيق حترير أكثر للزراعة اليت هي من خصوصياهتا، أما من ناحية دول الضفة اجلنوبية فإن كل       1995

 القتصادياهتا وكذا خوصصة    الدول االثين عشر ومنذ سنوات سابقة بدأت يف عملية التغيري اهليكلي والتكيف            

القطاع العمومي وغلق املؤسسات املفلسة وكذا تغيريات ثورية يف جمال البنوك واجلمارك والتجارة، الشيء                

الذي اجنر عليه جمموعة من املضاعفات االجتماعية كالبطالة والفقر وهي مشاكل تقف كحجر عثرة وكمعرقل               

 .ملسار برشلونة

وهو املؤمتر الوزاري اخلامس األورومتوسطي وقد أكد         :  2001 نوفمرب   16،  )  إيطاليا( مؤمتر فالونسيا    -و

 للمساعدة على احلماية ضد     ي وكذا بنك أور ومتوسط    2010هذا املؤمتر على إنشاء منطقة للتبادل احلر يف         

 .اإلرهاب 

 :اتفاقيات الشراكة بني االحتاد األورويب ودول مشال إفريقيا: املطلب الثالث. 3

يف عالقة خاصة مع دول     )  مصر، تونس، اجلزائر، املغرب، موريتانيا    ( الشمال اإلفريقي اخلمسة     تدخل دول 

ليست طرفا يف إطار لومي من جهة وحبكم عدة اعتبارات هامة           )  ماعدا موريتانيا (االحتاد األورويب حبكم كوهنا     

 .ة من جهة أخرىبدأت تظهر مالحمها ودرجة أمهيتها للجانب األورويب بعد انتهاء احلرب البارد

ذه البلدان دائرة االهتمام األورويب يف إطار االستجابة لتحديات ما بعد انتهاء احلرب               ـد دخلت ه  ـوق

 :1الباردة، والدور األورويب املتعاظم على الساحة العاملية ومن أهم تلك التحديات 

                                           
 ص. قحممود أبو العينني، مرجع ساب - 1
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 املستقلة وخاصة   ي   الروس استمرار املخاوف األوروبية من القوة العسكرية لدول رابطة الكومنولث          

 .روسيا االحتادية

 .املنازعات والصراعات الداخلية احملتملة يف أوروبا 

الثالث التحديات واملخاطر والتهديدات القادمة من اجلنوب ويقصد هبا التهديدات القادمة من دول العامل               

 .للبحر املتوسط مبا فيها مشال إفريقياعموما وبصفة خاصة من الشواطئ اجلنوبية 

 اخلطر اجلنويب من املنظور األورويب واآليت من منطقة الشمال اإلفريقي يتشكل من ثالثة عناصر رئيسية قائمة            إن

 :أو حمتملة وهي

ويتمثل يف التهديد العسكري املباشر ويأيت من قبل ليبيا حتديدا حيث نظر األوروبيون يف تلك الفترة لليبيا                  

من هذا اإلحساس امتالك ليبيا لقوة عسكرية منها مثال          باعتبارها تكن عداءا مرضيا للغرب وقد رسخ         

قذائف متوسطة املدى قادرة على الوصول إىل مالطا وصقلية وقلب إيطاليا، كما قيل أن لديها قدرة حبرية                  

 .1وجوية ميكن أن تشكل عنصر مضايقة للسفن التجارية يف جنوب املتوسط

سكاين من دول الشواطئ اجلنوبية واملخاطر اليت        ويتمثل يف التهديد السكاين الذي يتلخص يف املد ال          

ستتولد من ضغوط اهلجرة خاصة يف الدول اليت تستضيف معظم املهاجرين من الشمال اإلفريقي وبالذات                

 .من املغرب وتونس واجلزائر

دون  سنويا فإن املغرب ومعظم دول الشمال اإلفريقي يتزاي        0,7ففي حني يتزايد السكان يف إسبانيا مثال بنسبة         

 كما أن اقتصاديات هذه البالد تعترب غري قادرة على استيعاب هذه الزيادة السكانية، فاملغرب                 %  3مبعدل  

 من   %  50(بفسفاته، اجلزائر ببتروهلا غري قادرين على توفري النقد األجنيب الكايف لتوظيف العمالة املتزايدة               

                                           
وكذلك احلصار  ) 1986مثل الضربة اجلوية لليبيا     (احلقيقة أن خطورة ليبيا بالنسبة ألوروبا والغرب مبالغ فيها، حيث يكفل الردع األمريكي املتمثل يف األسطول السادس                   - 1

 بعد سقوط نظام 2003ية والتصريح بكل الربامج النووية هو اآلخر يف الذي فرض عليها يكفل احلد من خطورة ليبيا، كما أن املعطي اجلديد وهو مساح ليبيا لفرق التفتيش األمم         
 .صدام حسني يؤكد أن ليبيا ال متثل أي خطر يكر على الغرب
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عمالة العاطلة يف هذه البلدان هو التوجه حنو اهلجرة         ومن مث فإن املخرج أمام ال     )   سنة 25 و   15السكان ما بني    

 .املتزايدة للشمال وخاصة جنوب أوروبا وهي إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وحىت بلجيكا

حركة اإلحياء اإلسالمي، أو األصولية اإلسالمية وظاهرة التطرف وهذه الظاهرة ال تقتصر على الشمال                

سواحل اجلنوبية وإىل دول الشرق األوسط وغريها وترتبط الظاهرة         اإلفريقي حقيقة بل متتد إىل عموم دول ال       

بعوامل كثرية أبرزها احلكومات العلمانية اليت مل حتقق لشعوهبا الرخاء املوعود رغم مضي سنوات طويلة                 

على االستقالل وكذلك انتشار الفقر واهلوة الكبرية اقتصاديا واجتماعيا داخل هذه اجملتمعات، هذا فضال               

ساد املنتشر داخل النظم واحلكومات هبذه البلدان، وتكمن خطورة الوضع بالنسبة لألوروبيني أن              عن الف 

ظاهرة تنامي اإلحياء الديين اإلسالمي والتطرق باملفهوم الغريب قد اقترنت باجتاه املتطرفني حنو العداء للغرب               

ا بعض الصراعات األخرى    خاصة بعد موقفهم السليب إزاء التطورات يف صراع البوسنة واهلرسك، وكذ           

 .داخل العامل اإلسالمي

تلك التهديدات من املنظور االستراتيجي األورويب تفسر اجتاه األوروبيني يف التسعينيات لتعميق روابطهم مع               

دول الشمال اإلفريقي إدراكا منهم أن أمنهم أصبح ميتد إىل دوائر خارج نطاق القارة األوروبية كما أن مفهوم                  

ويب املعاصر يف ظل ثورة املعلومات قد جعل من قاعدة التأثري املتبادل حمورا أساسيا وتؤكد هذه                 األمن األور 

أيا كان مصدرها   )  بالنسبة ألوروبا جنوب املتوسط   (اطق  ـن املن ـالقاعدة أن األخطار اليت ختيم على منطقة م       

نتقل هذا التأثري تلقائيا إىل     أو حجم خطورهتا لن يكون تأثريها قاصرا على هذه املنطقة وحدها ولكن سوف ي             

 بنفس الدرجة ونفس احلدة، وتبعا هلذه القاعدة ميكن القول أن             -مثل تأثريات اهلجرة  –املناطق اجملاورة   

االضطرابات األمنية وانتشار مظاهر العنف السياسي املتفشي يف دول جنوب املتوسط، حتديدا وكأهنا ذات                
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اك سياجا طبيعيا يفصل بني هذه األعمال ودول اجلوار املباشر          ـ هن دا أن ـطابع داخلي إال أن ذلك ال يعين أب       

 1أو يعزل ساحتها عن الساحات املتامخة هلا 

 :االرتباطات الثنائية واتفاقيات الشراكة بني االحتاد األورويب ودول املغرب العريب.  أ

ت مع بداية   بدأت هذه العالقات على مستوى دول املغرب العريب خاصة منذ أوائل الستينيا              

حيث مت التوصل إىل    )   دول آنذاك  6(التفاوض بني كل من املغرب وتونس وبني السوق األوروبية املشتركة            

، مت مبقتضاها إقامة منطقة جتارة      1969ام  ـ ع  « Association Agreement »اتفاقيات ارتباط   

ات الزراعية والصناعية واستثنت    حرة، ومنحت كل من املغرب وتونس اقترابا للسوق األوروبية يف جمال املنتج           

اجلزائر بسبب اعتراض هولندا على التعاون معها بسبب موقفها من إسرائيل ولكنها ظلت تقيم عالقات ثنائية                

أما ليبيا فلم تقدم على أي اتفاقية وارتباط          Bénélux »   2 »مع كل من فرنسا وأملانيا ودول البينيلوكس        

وروبية مطلقا، وإن كانت قد استمرت يف منط من العالقات اخلاصة مع             مع السوق املشتركة أو اجلماعة األ     

 .بعض الدول األوروبية وخاصة إيطاليا

سياسة "ومنذ السبعينيات بدأت جولة من املفاوضات على ضوء تبين اجلماعة األوروبية ملا كان يسمى                  

ت التعاون بني دول     انتهت بتوقيع عدد من اتفاقيا     « Médi teérranean global »"  متوسطية شاملة 

وتونس و اجلزائر     حيث وقعت كل من املغرب       -فيما عدا ليبيا  –الشمال اإلفريقي وبني اجلماعة األوروبية      

املسائل االقتصادية واالستثمارية واملالية والعلمية، وقد كانت        وتناولت تلك االتفاقيات     1976اتفاقيات عام   

يات السابقة حيث انطوت على حتسني العالقات السياسية         تلك االتفاقيات عموما أوسع نطاقا من االتفاق       

وتطويرها إىل جانب تقدمي معونات وأوجه تعاون فنية واقتصادية، إضافة للتبادل التجاري الذي يقوم على                 

أساس مبدأ عدم التقيد مببدأ التعامل باملثل، ويف أواخر الثمانينيات حاولت املغرب أن تنظم للجماعة األوروبية                

                                           
 .96، ص1996، أفريل 32، السنة 124العدد . السياسة الدولية" األمن األورويب املتوسطي ومن جهة نظر مصرية"طه اجملذوب،  - 1
 .47، ص1999، شتاء 07، السنة59العدد . معلومات دولية، "قات االقتصادية العربية األوروبية من احلوار العريب األورويب إىل مؤمتر برشلونةالعال"موسى الضرير،  - 2
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 من معاهدة روما على     237 رمبا بسبب عزلتها اإلفريقية، لكن طلبها رفض، حيث تنص املادة             1987عام  

شرط أن تكون الدول أوروبية حىت يتم قبوهلا وانضمامها للجماعة، كما أعيد النظر بشكل عام يف االتفاقيات                 

التضييق االقتصادي  " حيث طبق نظام     1988السابقة وبروتوكوالهتا على أساس التكييف اهليكلي وذلك عام         

الذي أضعف من املزايا والتفضيالت اليت منحتها اجلماعة األوروبية وكانت تستفيد منها هذه             "  اجلمركي املنسق 

دول املغرب  -البلدان، وكان ذلك يف صاحل اجلماعة األوروبية بطبيعة احلال لقد مثلت دول الشمال اإلفريقي              

خاصة بعد هناية   –ا ملوقعها االستراتيجي من جهة ولسوقها         منطقة ذات أمهية كربى نظر     -العريب بالتحديد 

الواسعة من جهة أخرى، ومن هذا املنطق تبقى روابط         .  أ على خريات اخلليج   .م.احلرب الباردة واستحواذ الو   

التعاون مع هذه البلدان يف نظر دول االحتاد االورويب من املسلمات اليت ال ميكن الربهنة عليها وبذلك ال ميكن                   

خلي عنها بل جيب أن ترتقي إتفاقيات التعاون والشراكة كذلك ومن صاحل دول الشمال اإلفريقي االرتباط                الت

مع دول االحتاد األورويب بواسطة اتفاقيات شراكة وذلك يف إطار مؤمتر برشلونة املؤسس للشراكة                   

 التعاون واملشاركة    هذا األخري الذي حدد بيانه أسس      1995نوفمرب  /  27/28االورومتوسطسة واملنعقد يف    

مالية والشراكة االجتماعية   ـعلى ثالثة مستويات هي الشراكة السياسة واألمنية، الشراكة االقتصادية وال           

 :1والثقافية، اليت ستترجم ميدانيا إىل 

 .وترية التنمية االجتماعية واالقتصادية واملستدميةوتسريع بناء منطقة منو  -

 .تقليص فوارق التنمية -

 .ون والتكامل اجلهويحتسني التعا -

 .تقوية وتدعيم عملية التحديث االجتماعي واالقتصادي -

                                           
 .287 ص 2003 جويلية 39، السنة 153 العدد السياسة الدولية،، "االندماج االقتصادي اإلقليمي للدول املغاربية" شريط عابد، - 1
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خلق مناخ جديد للعالقات االقتصادية وخصوصا يف جمال تنمية التجارة واالستثمار والتعاون                 -

 .االقتصادي والتقين

ستجيب هذا  زيادة على مسائل أمنية وأخرى ختص الدميقراطية واحلريات األساسية وحقوق اإلنسان وجيب أن ي             

التعاون حلاجيات الدول وأهدافها ألن تنميتها واستقرارها مرهونان به لذلك جيب أن ترود هذه السياسة                 

املتعددة اجلوانب بإرادة سياسة شجاعة قصد إقامة تعاون مثمر وجعله مبثابة شراكة تقوم على املساواة، وحىت                 

لضفة اجلنوبية للبحر املتوسط إىل شكلها املنظم فقد مت         ترقى عالقات االحتاد األورويب مع الدول املغاربية من ا        

 17التوصل إىل اتفاقيات ثنائية للشراكة يف إطار املشروع األورومتوسطي بني االحتاد األورويب وتونس يف                 

 لتخل  1996 فيفري   26 ومع املغرب يف     1998 لتدخل ضمن مرحلة التطبيق يف مارس         1995جويلية  

 2002 أفريل   22  ودخلت حيز التنفيذ يف2001 ديسمرب 19 يف  اجلزائر ومع 2000 سالتنفيذ يف مار

وبوجه عام ميكن إبداء بعض املالحظات على وضع دول الشمال اإلفريقي يف إطار الشراكة األورومتوسطية                

 1:هذه املالحظات هي

لقطب األورويب   أن الشراكة االورومتوسطية تعرب عن درجة من املنافسة الواضحة بني ا             :املالحظة األوىل 

والقطب األمريكي يف دائرة البحر املتوسط يف فترة ما بعد احلرب الباردة، خاصة يف ضوء ما هو معلوم من                    

وموقف االحتاد  )  الذي يضم معه دول الشمال اإلفريقي      (أ الداعم للمشروع الشرق أوسطي       .م.موقف الو 

 اإلفريقي أيضا وتتعمق املنافسة بني القطبني       األورويب املساند للشراكة األورومتوسطية وهو يضم دول الشمال       

 مبشروع شراكة   1998أ يف جوان    .م.األورويب واألمريكي يف مشال إفريقيا وخاصة إذا ما ال حظنا تقدم الو           

للدول املغاربية الثالث وهي اجلزائر، تونس، واملغرب وذلك متهيدا إلقامة منطقة           )  أمريكية–مغاربية  (اقتصادية  

 .للتجارة احلرة

                                           
 .287 عابد، نفس املرجع، ص شريط - 1
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أ أن مبادرهتا ستساهم يف إقامة مشال إفريقي أكثر ازدهارا واستقرارا وهو األمر الذي يصب يف                 .م.وترى الو 

 .1املصلحة األمريكية الشاملة 

مع ( وتتمثل يف حماوالت سلخ أو جتزئة منطقة الشمال اإلفريقي وتركيز تفاعالته، مشاال                :املالحظة الثانية 

وقد يكون ذلك على حساب التفاعالت      )  مع الشرق أوسطية  (أو شرقا   )  أ.م.مع الو (أو غربا   )  القطب األورويب 

باستثناء موريتانيا اليت تتفاعل مع إفريقيا يف إطار لومي ومع الدول           (مع اجلنوب أي مع دول القارة اإلفريقية        

نظام مفصلي  ، وعموما فإن هذا الوضع حيول القارة اإلفريقية إىل          )املتوسطية يف إطار الشراكة االورومتوسطية    

متشابك األقاليم حيث جبزء إفريقيا إىل أجزاء جغرافية منفصلة ومتشابك يف آن واحد، جزء يف اإلطار                   

 ).اجلنوب اإلفريقي(املتوسطي وجزء يف إطار لومي وجزء آخر متميز عن إطار لومي رغم أنه يتبعه 

وحدة اإلفريقية متثل مظلة مشتركة لكن      صحيح أنه من املمكن جتاوز هذا التقسيم إلفريقيا طاملا توجد منظمة لل           

األخطر هو احلركة الدولية لعزل دول الشمال اإلفريقي عن إفريقيا األم وقد كان هذا مبثابة هدف استثماري                  

قدمي ومازالت السياسات الدولية وخاصة الغربية تسعى لفصل مشال الصحراء عن جنوهبا كي تتمكن من حتقيق                

 .أهدافها من اجلانبني

 وتتعلق بالدور األمين املتزايد لالحتاد األورويب يف البحر املتوسط والشمال اإلفريقي فالواضح              :ظة الثالثة املالح

أن اإلطار االورومتوسطي يسمح بدور سياسي وأمين لالحتاد األورويب يف املنطقة بل ويعززه مبا يتيح لالحتاد                 

هي هتديدات مبالغ فيها، ويضمن مصاحله املتمثلة       مواجهة التهديدات اجلنوبية السابق اإلشارة إليها من جهة و        

 .اخل…يف تدفق املواد البترولية والغاز واالحتفاظ خبطوط املواصالت والبحرية واجلوية 

إن التشييد احلقيقي لفضاء اقتصادي أورومتوسطي ال يزال خيضع لعدة عوامل بالرغم من التجسيد النظري هلذه                

وى التنمية بني مشال البحر املتوسط وجنوبه واسع جدا، وأن مطالبة بلدان            الشركات الثنائية، فالفارق يف مست    

                                           
 .65ص. معلومات دولية، "مشروع الشراكة األورومغاريب مالحظات نقدية"إبراهيم حممد،  - 1
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 لالرتقاء إىل مستوى منافسة بلدان      2010الضفة اجلنوبية ببذل املزيد من اجلهود بصفة مستمرة حىت أفاق            

 .الضفة الشمالية وبلورة منطقة للتجارة احلرة يعين املوافقة على الظهور التلقائي لتكتالت كربى

 ميكن بأي حال من األحوال توقع تقدم مرض يف عملية التأهيل العام للبلدان الشركاء إذا متادت اجملموعة                   وال

األوروبية يف تصورها كما كانت نظرهتا يف السابق لبلدان اجلنوب فاإلرادة جيب أن تكون صلبة والنية صادقة                 

املنبثقة عنها ألن التوقيع عن اتفاقية الشراكة       لتجسيد برنامج العمل الذي اعتمدته ندوة برشلونة ومجع اللقاءات          

 :يستدعي التساؤالت التالية) تونس املغرب اجلزائر(االورومتوسطية من طرف ثالثة بلدان مغاربية 

كيف يتم إنشاء منطقة جتارة حرة بني بلدان االحتاد األورويب املتطورة تصنيعيا وتكنولوجيا والبلدان                -

 .وا ؟املغاربية املتخلفة إنتاجا ومن

هل تقتصر هذه الشراكة على املبادالت التجارية يف حني ترتكز االقتصاديات احلالية على املعارف                 -

 واإلبداع يف إطار عوملة االقتصاد ؟

 .ما حمتوى التعاون بني شركاء غري متوازنني، وهل من تقارب وبأي كيفية ؟ -

ري يف تنوع جهازها اإلنتاجي مع تدهور شبه        ما مييز اقتصاديات دول املغرب العريب املركزية هو الضعف الكب         

تام للمؤشرات االقتصادية ألن االختبارات السياسية املعتمدة سابقا من طرف الدول املغاربية أحدثت                 

إختالالت على مستوى التوازنات االقتصادية من جراء املزج بني منوذج إحالل الواردات يف الصناعات                 

يف الصناعات اإلستخراجية من جهة أخرى، وقد سامهت أزمة املديونية          التحويلية من جهة وتطوير الصادرات      

 % 60:  املعدالت التالية2000اخلارجية يف تعميق الفجوة حيث بلغت نسبتها إىل الناتج احمللي اإلمجايل عام 

 لتونس وكذلك أزمة أسعار البترول بالنسبة للجزائر يف منتصف عقد            %  53 للمغرب،    %  52 اجلزائر،  

خالل عقد التسعينيات حاولت الدول املغاربية التقليص من تدخل الدولة يف احلياة              )  1982(انينات  الثم



 118

االقتصادية باالعتماد على مناذج جديدة وإصالحات على منظومتها االقتصادية تتبني ذلك استقاللية املؤسسات             

 ). ئرحالة اجلزا(واالنفتاح على العامل اخلارجي والدخول إىل اقتصاديات السوق 

وختفيفا من عبء املديونية اخلارجية الذي أثقل كاهل الدول املغاربية ورغبة منها يف تطوير براجمها االقتصادية                

واخلروج من األزمة استدعى اللجوء إىل صندوق النقد الدويل وإبرام اتفاقيات معه عن طريق برامج وسياسة                 

-1994، اجلزائر   1983املغرب  (ولة ديوهنا اخلارجية    التعديل اهليكلي القتصادياهتا مقابل برامج إلعادة جد      

وقد أعطت املرحلة األوىل هلذه العملية نتائج ملموسة        )  1986تونس  (أو بواسطة ديناميكية داخلية     )  1995

على مستوى التوازنات الكلية كاخنفاض يف عجز امليزانية ومعدالت التضخم وحتسن بعض املؤشرات الكلية               

 للجزائر،   %  5:  النسب التالية )  200-1996(ناتج احمللي اإلمجايل خالل الفترة      األخرى فقد سجل منو ال    

 . لتونس % 5,5 للمغرب و  % 4,2

  %  33:   النسب التالية  1999يف حني اخنفضت معدالت البطالة بوترية ضعيفة جدا حيث بلغت عام              

 .1 لتونس  % 15,6 للمغرب و  % 19للجزائر، 

مل جند دول املغرب العريب تتخصص حسب هيكل صادراهتا يف تصدير احملروقات            ويف إطار التقسيم الدويل للع    

على شكلها اخلام بالنسبة للجزائر وتصدير املواد األولية وبعض السلع املصنعة النسيجية والغذائية بالنسبة لتونس               

  %  75إىل    70واملغرب، وكانت حصة أوروبا من الصادرات املغاربية خالل عقد التسعينيات تتراوح بني             

 وهو ما يؤكد     %  70 إىل   65وباملقابل فإن حصة أوروبا من الواردات املغاربية لنفس الفترة تتراوح بني             

كثافة املعامالت التجارية لدول املغرب العريب مع دول االحتاد األورويب مقارنة بتعاملها التجاري مع بلدان                 

ول املغاربية من املنتجات ذات األصل األورويب ال        القارات األخرى، يف وخالل نفس الفترة فإن واردات الد        

 من إمجايل الصادرات األوروبية أما واردات االحتاد األورويب من املنتوجات ذات األصل املغاريب               8,6تتعدى  
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 من إمجايل وارداته وهو ما يعكس عدم التكافؤ يف املبادالت التجارية باالجتاهني              %  3,8فهي ال تتعدى نسبة     

، وإننا ندرك متام اإلدراك عدم حدوث تغيري كبري على هيكل صادرات الدول املغاربية جتاه بلدان                 املتعاكسني

االحتاد األوريب على املدى القريب، بالرغم من التوقيع على اتفاقيات الشراكة وإنشاء منطقة للتجارة احلرة يف                 

ع متطلبات هذه الشراكة    ، وهذا بسب عدم قدرة جهازها اإلنتاجي على التكيف السريع م           2010غضون  

بينما نتوقع تغيريا بالزيادة يف حجم صادرات االحتاد األورويب جتاه البلدان املغربية بسب رفع احلواجز اجلمركية                

من جهة وللمحافظة على مرتبتها التنافسية مع أمريكا من جهة أخرى فإنشاء منطقة للتجارة احلرة وجتسيدها                 

امل التجاري للمنتوجات الصناعية يف بادئ األمر مث التحرير التدرجيي            التدرجيي على أرضية الواقع بالتع     

للخدمات واعتماد التعامل يف املنتجات الزراعية بطريقة احلصص حسب ما تقتضيه اتفاقيات الشراكة سيكون              

 :تايل وذلك على النحو الله آثر على اقتصاديات الدول املغربية سواء على مستوى التوازنات الكلية أو اجلزئية

 :على مستوى التوازنات االقتصادية الكلية: أوال

تتميز اقتصاديات الدول املغربية مبسامهة كبرية للرسوم على التجارة اخلارجية يف حصيلة الضرائب وأن أي                 

اخنفاض لقيمة هذه الرسوم سيؤدي إىل الضغط على األموال العمومية هذا االخنفاض يف املواد اجلبائية خيتلف                 

لد آلخر حسب وزن اجلباية اجلمركية بالنسبة لإليرادات العامة يف امليزانية، وحسب درجة تبعية البلد               أثره من ب  

بالنسبة لبلد مثل   )  حسب واردات من أصل أورويب بالنسبة للواردات الكلية       (اجتاه وارداته من االحتاد األورويب      

 أين   %  22النسبة لإليرادات العامة    تونس متثل الرسوم اجلبائية الكلية على الواردات حصة مهمة جدا ب           

 من جمموع الواردات للتجارة التونسية وبالتايل فالنقص يف           %  71,5الواردات من أصل أورويب متثل       

 من الناتج   %  3,2 من اإليرادات اجلبائية الكلية أي ما يعادل         %    15,9التحصيل اجلبائي سيصل إىل نسبة      

 من اإليرادات اجلبائية الكلية أي ما       %  10,3جلبائي للمغرب بنسبة    احمللي اإلمجايل بينما ينخفض التحصيل ا     
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 من  %  19,2 من الناتج احمللي اإلمجايل، أما بالنسبة للجزائر سينخفض التحصيل اجلبائي بنسبة             %  2,5ميثل  

 .1 من الناتج احمللي اإلمجايل% 2,2اإليرادات اجلبائية الكلية وهو ما يعادل 

مركية يؤدي إىل اخنفاض يف قيمة التحصيل الضرييب  والذي سيترجم إىل إخنفاض             إن اخنفاض قيمة الرسوم اجل    

يف مستوى اإلنفاق العام زيادة على إخنفاضه من جراء التعديالت املفروضة على هذه البلدان يف إطار سياسة                  

لتوازنات التعديل اهليكلي، وهذا ما حيدث اختالال يف مستوى الطلب العام وبالتايل اختالال يف مستوى ا                 

 .االقتصادية الكلية

 :على مستوى التوازنات االقتصادية اجلزئية: ثانيا

انفتاح أسواق الدول املغاربية على الصناعات األوروبية له أثره املباشر على املؤسسات الصناعية بالدرجة األوىل               

ية اليت تعيش مرحلة إعادة     وعلى حممل النسيج الصناعي للبلدان املغاربية، فاملؤسسات الصناعية للدول املغارب          

هيكلة صناعية للتمكن والتكيف مع االندماج داخل السوق األوروبية ستعاين املنتجات الصناعية ستعرف               

اخنفاضا من جراء هذا االنفتاح والدخول احلر للمنتجات األوروبية اليت تتميز باخنفاض تكلفة إنتاجها ولكن                

وردة سيؤدي إىل حتسني مستوى املنافسة للمؤسسات الصناعية يف         املؤكد هو أن اخنفاض أسعار املنتجات املست      

البلدان املغربية وفرصة لتنشيط صادراهتا من الصناعات التحويلية وهذا ملن يتأتى إال على املديني املتوسط                  

عرف والبعيد، زيادة على أثر املنافسة واألسعار هناك أثر آخر ميس النظم اإلنتاجية للبلدان املغاربية اليت ست                 

اخنفاضا يف مستوى عرض الصناعات التحويلية احمللية وفقدانا ملناصب العمل وهذا على املدى القصري                  

 .واملتوسط

وعموما إذا كانت أوروبا تعترب الشريك التجاري املهم لدول املغرب العريب فيجب أن ترقى هذه الشراكة إىل                 

يؤدي إىل النهوض باقتصاديات الدول املغاربية      مبادئ التعاون بني شركاء غري متوازنني وإىل تقارب عادل           
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هنوضا حقيقيا وليس رقميا فقط، وإن املطلوب مغاربيا هو التفادي قدر اإلمكان جتسيد نظام اقتصادي جديدا                

يرهن أسواقها لسوق أوروبية عظمى بل األفضل أن يكون نظاما ماليا تكنولوجيا يساهم يف تنمية اجملاالت                  

لسياحية من شأنه أن يشكل تدفقا للتكنولوجيا ويتيح للدول املغاربية تضيع ما ال يقل عن               الزراعية والصناعية وا  

 مما يستورد دونه وتطويرا بنيويا ونوعيا ملؤسسات البحث العلمي وتأهيل العمالة للنهوض بالتنمية                %  50

 فوارق التنمية وحتسني    ، وإذا كان ألوروبا دور تلعبه يف تطوير اقتصاديات الدول املغاربية لتقليص            1الشاملة

التعاون والتكامل وتدعيم عملية التحديث االقتصادي واالجتماعي وفقا لبنود اتفاقيات الشراكة فإن على               

 :املغاربة توجيه هذا التعاون وفق تصورات بناءة إىل اجملاالت التالية

 :االستثمار واملساعدات املالية.  1

ذلك االستثمار األجنيب املباشر وتوجيهه للبىن األساسية ويف جماالت         التشجيع على زيادة حجم االستثمار مبا يف        

الزراعة والصناعة والسياحة، ويف جماالت دعم املؤسسات التعليمية والبحث العلمي وتدريب الكوادر البشرية              

تكنولوجية على التكنولوجيا املتطورة، فأمهية اجتذاب االستثمار األجنيب املباشر تكمن يف أنه مصدر للمعرفة وال             

كما أنه يؤدي إىل خلق فرص العمل وحتريك اآللة اإلنتاجية وبالتايل االرتقاء مبستويات التجارة واملبادالت                 

التجارية، وإذا أشرنا إىل تدفق رؤوس األموال األجنبية عن طريق االستثمارات فإن مشاركة االحتاد األورويب                

دا من جمموع االستثمارات األوروبية يف العامل وهذا بالرغم         جتاه دول املغرب العريب ال متثل إال حصة ضئيلة ج         

  %  70من أن أغلبية االستثمارات يف الدول املغاربية هي من أصل أورويب وقد بلغت على سبيل املثال نسبة                  

 .19992 يف تونس عام

 هبا األوروبيون   احلقيقة أن عكوف األوروبيني لالستثمار داخل البلدان املغاربية ومسبباته اليت طاملا تذرع             

 : وتكمن أساسا يف
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 .جزئية األسواق املغاربية

 .عدم التأكد االقتصادي -

 .غياب منشآت النقل واالتصاالت -

 .عدم توافر اليد العاملة املؤهلة -

 .غياب املؤسسات القانونية والدستورية -

 .الرشوة والفساد اإلداري -

ستثمارية داخل البلدان املغاربية    اال  ته قاعد واملطلوب اآلن من االحتاد األورويب يف إطار الشراكة توسيع          

ومساعداهتا للعمل على توفري املناخ املناسب لذلك والقضاء على كل املسببات اليت حتول دونه، وجيب على                 

املغاربة إقناع األوروبيني باستثمار ما يوازي على األقل العجز التجاري بني الدول املغاربية ودول االحتاد                  

يع تنموية خيصص اجلزء األكرب منها ملشروعات البنية التحتية والتعليم والتدريب والتأهيل             األورويب يف مشار  

والبحث العلمي وتوطيد التكنولوجيا والتنمية الصناعية، وهكذا سيتالءم بدون شك التطور الصناعي املتحقق              

 .الت النمومن خالل االستثمار املباشر مع املساعدات املالية األخرى لينعكس مباشرة على معد

كذلك ويف إطار تدفق رأس املال األجنيب ميكن اإلشارة إىل التحويالت املالية للمهاجرين املغاربة جتاه بلداهنم                 

األصلية واليت جيب أن تستغل فري برامج استثمارية من شأهنا أن تدفع عجلة التنمية مبعدالت أكثر تسارعا،                  

 أي ما   1990/1995إمجايل الناتج احمللي خالل الفترة       من    %  8فقد بلغت هذه التحويالت للمغرب نسبة       

 من   %  4 من خدمة الدين اخلارجي أما بالنسبة لتونس فقد بلغت لنفس الفترة نسبة                %  99يعادل نسبة   

 من إمجايل الناتج احمللي      %  1 من خدمة الدين اخلارجي ونسبة        %  42إمجايل الناتج احمللي وهو ما يعادل       

 .1حوالت اجلزائرينياإلمجايل بالنسبة لت
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أما املساعدات املالية املقدمة من االحتاد األورويب للدول املغاربية يف إطار اتفاقيات الشراكة فهي ضئيلة مقارنة                

مبا ستخسره هذه الدول من جراء إلغاء الرسوم اجلمركية على وارداهتا من املنتوجات األوروبية، ويكفي مقارنة                

حتاد األورويب لدول أوربا الشرقية خالل السنوات الست السابقة حيث بلغت           معدل املساعدات اليت قدمها اال    

 يورو للدول املغرب العريب املوقعة على اتفاقية        4,5 يورو للفرد سنويا يف حني مل تتجاوز معدل           23معدل  

 .الشراكة زيادة على البطء والتماطل يف صرفها بسبب مشكالت تنفيذية بريوقراطية

 :امةالتنمية املستد. 2

حتقيق التنمية املستدامة يتطلب توفري القاعدة العملية والتكنولوجية ومؤسسات قادرة على استخدام هذه                

القاعدة وتوظيفها الستمرار التنمية، وهذا هو الدور املطلوب من االحتاد األورويب كشريك اقتصادي وجتاري              

واملسامهة يف رمسه وختطيطه مبا حيقق مصاحل        لدول املغرب العريب وبالتايل يستوجب عليه القيام هبذا الدور           

الشراكة بعيدا عن السعي لتحقيق املصاحل املنفردة وعلى االحتاد األورويب املسامهة بشكل فاعل ومؤثر يف دعم                 

 .مؤسسات الثقافة التنموية فنيا وماليا حىت تتحقق التنمية مدعومة بالقدرات املالية والتكنولوجية

 :العمالة املؤهلة.  3

ملفارقة يف دول املغرب العريب تتلخص يف توفر عمالة رخيصة ولكنها ناقصة اخلربة والكفاءة اليت تتطلبها                   ا

االستثمارات الصناعية املعتمدة على طريق إنتاج معقدة ومتطورة، وانطالقا من أن االحتاد األورويب يسعى إىل               

التوازن التنافسي االقتصادي   (ألهدافه ومصاحله   دفع التنمية يف املنطقة املغاربية انسجاما مع رؤيته وحتقيقا            

فاملطلوب منه املسامهة يف برامج تأهيل العمالة للدول املغربية تعليما وتدريبا ولقائه عرب              )  األورويب األمريكي 

 .إعداد ومتويل برامج تدريبية وتوفري وسائل التكنولوجيا وأدواهتا لدعم هذه الربامج

 

 

 



 124

 :املعلوماتية.  4

 إنشاء شبكة معلومات مغاربية أوروبية جتمع كل ما ينتج يف ميادين البحث واالستكشافات                 ال بد من  

واملنجزات احلديثة يف أوروبا ووضعه حتت تصرف مراكز البحوث والتطوير املغربية ويتوجب على اجلانب                

األوروبية وبني مثيالهتا   األورويب القيام بتقدمي املساعدة املادية والعلمية للتنسيق بني مؤسسات البحث والتطوير            

يف دول املغرب العريب وإقامة مشروعات مشتركة للبحث والتطوير يف جماالت الزراعة والصناعة والبىن التحتية               

 فاجلدية يف طرح مسألة الشراكة وتقليص فوارق التنمية جيعل االحتاد األورويب مطالبا مبساعدة                …والبيئة  

بحث العلمي وقواعد املعلومات وشبكات االتصال وإنشاء بنوك         الدول املغاربية على تطوير مؤسسات ال      

 .معلومات متطورة

 :التعليم والنظم التعليمية.  5

 .النمو االقتصادي ومستوى التعليم مفهومان متسايران ومترابطان ال ميكن فصل أحدمها على اآلخر

واجهة الضغط الدميقراطي واحنرفت إىل     النظم التعليمية للدول املغاربية مل تصل بعد لتغطية حاجيات اجملتمع وم          

التعليم الكمي على حساب التعليم النوعي فربغم التحسن النسيب يف معدالت التمدرس وخاصة يف مراحل                 

 1997التعليم االبتدائي والثانوي، إال أن نسبة األمية هلذه البلدان مازالت مرتفعة حبيث سجلت خالل سنة                 

لك برغم تطور حصة    ذ، ك 1 لتونس %  33,3 للجزائر،   %  38,4 للمغرب،    %  56,3:  النسب التالية 

التعليم العايل العلمي واجتاه الدول املغربية لتثمني االختصاصات العلمية يبقى غياب التالحم بني التعليم واإلنتاج               

املشكلة األساسية يف عدم إنعاش عملية التجديد والتطور التقين وبالتايل التعايش مع التغريات اهليكلية                  

قتصادياهتا، فاجلامعة جيب أن تندمج يف احمليط السوسيو اقتصادي للبلد خاصة وأن الدول املغاربية هلا ما                  ال

يؤهلها لذلك باعتبارها توافر العدد اهلائل من األساتذة الباحثني والكفاءات القادرة على تغطية كل ميادين                 
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 التحكم التكنولوجي، ويف إطار املشاركة      النشاط االقتصادي والصناعي سواء من حيث املساعدة التقنية أو         

 :املغربية األوروبية جيب على الدول األوروبية مساعدة شركائها يف اآليت

تعريف وحتديد االحتياجات االقتصادية يف جمال البحث العلمي والتقين وتثمني شبكات حول أقطاب               -

 .القدرات اجلامعية

افية يف سياسة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،       اج اهتمامات احلياة االقتصادية والسوسيو ثق     ـإدم -

 .األمر يتعلق بتحديد األدوات والطرق إلعطاء احللول للمشاكل املطروحة من طرف اجملتمع ككل

 .املسامهة يف االستراتيجيات الالزمة لتحسني املنتوجات والكيفيات الصناعية -

 .العلمياملسامهة يف عملية نقل التكنولوجيا وإحداث مركز للبحث  -

، )فضاء التكوين والعلمي والتقين   (إحداث ترابط فعال متعدد األشكال بني الفضاءات الداخلية اجلامعة           -

 ).فضاء البحث والتطوير(واملؤسسة 

املسامهة يف توفري متطلبات تغيري أمناط التعليم خربة وماال يف مراحله املختلفة ليصبح أكثر تقبال                   -

 . ومناسبا لشروط التعامل معهاللمتطلبات التكنولوجية املتقدمة

هلا )تونس، املغرب، اجلزائر  (إنه إذا كان التفاقيات الشراكة الثنائية بني االحتاد األورويب ودول املغرب العريب              

دورا تلعبه يف املساعدة على زيادة انفتاح اقتصاديات الدول املغاربية وجذب االستثمار األجنيب املباشر والتزام               

اإلصالح االقتصادي واالستفادة من املساعدات املالية، فإن من األمهية مبكان للدول املغاربية            احلكومات بتطبيق   

أن تستخدم هذه الشراكة يف املساعدة على حتقيق أهم ما حتتاجه هذه الدول وهو ارتفاع معدالت النمو                    

كون اتفاق الشراكة مكونا االقتصادي، وهذا ماال ميكن حتقيقه من خالل اتفاقية الشراكة وحدها بل ينبغي أن ي             

من مكونات إستراتيجية النمو االقتصادي لذلك فعلى الدول املغاربية ترتيب البيت من الداخل أوال وعلى كل                

 .األصعدة االقتصادية االجتماعية، التكنولوجية التعليمية، الثقافية، السياسة
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سسات الفالسة وإعادة توطني رأس املال فزيادة املدخرات واالستثمارات وحتسني إدارة الضرائب وخوصصة املؤ

اهلارب وإصالح املنظومة املصرفية وحترير أسعار الصرف وختصيص املوارد على استخداماهتا بأحسن الطرق              

وضمان حقوق املستثمرين األجانب وحترير قطاع اخلدمات وحتسني املنافسة احمللية وختفيض تكاليف التصنيع              

وطني التكنولوجيا وإحداث مراكز للبحث والتطوير واالهتمام بالعامل البشري         مع اجلودة العالية للمنتوجات وت    

 .1 كلها عوامل من شأهنا تقوية مراكز الدول املغاربية يف إطار حوار املشاركة …وتأهيله 

ة إن وسيلة التقارب اليت اختارها االحتاد األورويب لتحقيق التنمية يف الدول املغاربية تعتمد على حترير التجار                

وهي ليست بالكافية إذ تبني اإلحصائيات عدم حدوث قفزات كبرية يف التبادل التجاري بالنسبة لتونس                  

واملغرب مع االحتاد األورويب بعد فوات أكثر من ست سنوات من توقيعها اتفاق الشراكة فقد تراجعت نسبة                  

يادة على اخنفاض االستثمار     إىل مستواها يف منتصف السبعينات ز      1998تغطية الواردات للصادرات يف عام      

 .1998 حبوايل النصف عما كان عليه عام 1999األورويب املباشر عام 

إذا كان لكل قطر مغاريب احلق يف استقاللية توجهاته االقتصادية وحرية استخدام موارده لتحقيق أهدافه                  

 صيغة للتنسيق والتكامل بني     التنموية طبقا لنظامه السياسي االقتصادي واالجتماعي فإنه من املفيد أكثر وضع          

مغاربية جمتمعة من جهة أخرى     واخلطط والسياسات االقتصادية لكل األقطار املغاربية والدخول يف شراكة أور         

 .وهذا لن يتحقق قبل أن تستكمل مراحل التكامل االقتصادي املغاريب الذي مل يرق لتطلعات شعوب املنطقة

 بأبعاده االقتصادية االجتماعية والثقافية والعلمية والتكنولوجية هذا        فالدول املغاربية حباجة إىل مشروع قومي     

املشروع يقوى مركزها التفاوضي يف إطار الشراكة ويضمن هلا نتائج أحسن بعيدا عن اخلطاب اإليديولوجي                

 .للفكر السياسي املتحيز
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ألورويب والدول املغاربية كإجراء    وإذا كان األمر قد حسم بالتوقيع على اتفاقيات ثنائية للشراكة بني االحتاد ا             

محائي القتصادياهتا من خماطر العوملة ومشولية االقتصاد فاملطلوب من الدول املغاربية تفادي الدخول من بوابة                

الشراكة يف نظام اقتصادي جديد يرهن أسواقها لسوق أوروبية كبرية بل جيب إعادة دراسة وجهة النظر                   

دية يف إطار اتفاقيات الشراكة املعتمدة على الفلسفة املركنتية ألن مواصلة            األوروبية حول السياسات االقتصا   

العمل بقواعدها سيظهر عجزا دائما يف املوازين التجارية وموازين املدفوعات للدول املغاربية مما يساعد على                

إىل الدول األوروبية   إحداث بطالة وفقر أكثر حدة وبالتايل عدم استقرار سيدفع ال حمالة باجتاه اهلجرة الكثيفة               

 .وهو األمر الذي كان سببا حامسا لطرح مشروع الشراكة من املنظور األورويب حملاربته والقضاء عليه

 :اتفاقيات الشراكة بني مصر واالحتاد األورويب.  ب

مصر والسوق  ترجع البداية احلقيقية لتقنني العالقات االقتصادية املصرية األوروبية إىل اتفاق التعاون املربم بني               

 وقد جاء هذا االتفاق ضمن سلسلة من االتفاقيات اليت عقدهتا            1977 جانفي   18األوروبية املشتركة يف    

السوق األوروبية املشتركة مع األطراف املتوسطية يف السبعينات يف إطار تفعيل السياسة املتوسطية الشاملة اليت               

 .1القاهتا مع الدول املتوسطية  هبدف تدعيم ع1972أقرهتا القمة األوروبية يف باريس 

د تتمثل يف إلغاء الرسوم     احومبقتضى اتفاقية التعاون حصلت مصر على مزايا جتارية تفضيلية من جانب و             

اجلمركية األوروبية املفروضة على الصادرات الصناعية املصرية واحلصول على حصص حمدودة للصادرات              

ة باإلضافة إىل حتديد حصص تصدير عدد من املنتجات الزراعية     املصرية من املنتجات معفاة من الرسوم اجلمركي      

املصرية يف مواسم حمددة للسوق األوروبية املشتركة، دون حاجة مصر لتقدمي تنازالت مماثلة فضال عن استفادة                

مصر من نظام التمويلي األورويب املصاحب التفاقيات التعاون من خالل أربع بروتوكوالت مالية يغطي كل                

 واليت مبقتضاها حصلت مصر على مساعدات       1997 وحىت   1977س سنوات خالل الفترة ما بني       منها مخ 
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 مليون وحدة نقدية أوروبية يف      793 مليون وحدة نقدية أوروبية يف صورة منح و           661مالية بلغ إمجاهلا    

اون تغري هيكل   صورة قروض ميسرة، ونتيجة الستفادة مصر من التفضيالت التجارية اليت أتاحتها اتفاقية التع             

 من   %  40التجارة اخلارجية املصرية فصارت دول االحتاد األورويب متثل الشريك التجاري ألول ملصر بنسبة              

 من إمجايل حجم     %  68أمجايل التجارة اخلارجية املصرية بعد أن حظيت دول شرق أوروبا بنسبة تصل إىل              

 .1جتارة مصر اخلارجية يف بداية السبعينيات 

لشراكة األورومتوسطية واليت كان مؤمتر برشلونة املؤسس هلا وقعت مصر اتفاقيات الشراكة بينها              ويف إطار ا  

 وذلك من أجل إقامة منطقة للتجارة احلرة بني اجلانبني خالل فترة              2001وبني االحتاد األورويب يف عام      

 حتكم إنشاء مناطق للتجارة      سنة حيث خيضع الشق التجاري لالتفاقية الشراكة للقواعد اليت         12انتقالية مدهتا   

ويف التفاهم   (GATT) من االتفاقية العامة للتعريفة اجلمركية       24احلرة حسبما وردت يف كل من املادة         

 .اخلاص بتفسري املادة نفسها يف االتفاقية املنشئة ملنظمة التجارة العاملية

ة والضرائب ذات األثر املماثل اليت تفرض       ويف هذا املضمار يقوم االحتاد األورويب بإلغاء كافة الرسوم اجلمركي         

على الصادرات الصناعية املصرية عند دخوهلا إىل االحتاد األورويب مبجرد دخول االتفاقية حيز النفاذ، وينطبق                

ذلك على الصادرات املصرية من الغزل واملنسوجات، وبالتايل تدخل األسواق األوروبية دون أن يفرض عليها               

كية، بينما تقوم مصر بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ بتحرير وارداهتا الصناعية من               أي قيود كمية أو مجر    

االحتاد األورويب تدرجييا على مراحل تبدأ بتحرير السلع الرأمسالية، واخلامات يف السنوات األوىل من املرحلة                

 .تامة الصنعاالنتقالية يتبعها حترير السلع الوسطية ومدخالت اإلنتاج وتنتهي بتحرير السلع 

ويؤدي منط التحرير الذي تستند إليه اتفاقية الشراكة األورومصرية إىل رفع درجة احلماية الفعلية املكفولة                 

للصناعات املصرية، نتيجة حترير املواد األولية ومدخالت اإلنتاج يف بداية املرحلة االنتقالية مع استمرار احلماية               
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االنتقالية، األمر الذي يزيد من هامش أرباح الصناعات الوطنية، كما تقر           للمنتجات النهائية حىت أواخر املرحلة      

اتفاقية الشراكة العمل على سبيل االستثناء مببدأ رد الرسوم اجلمركية ملدخالت اإلنتاج املصرية الواردات من                

د مدخالت  أطراف أخرى غري االحتاد األورويب وهو األمر الذي يتيح للصناعات املصرية اليت تقوم باستريا               

اإلنتاج من دول ال ترتبط هبا تفضيليا باستعادة الرسوم اجلمركية اليت سبق ودفعتها على وارداهتا من املدخالت                 

عند تصديرها يف صورة منتجات مكتسبة املنشأ املصري إىل االحتاد األورويب مما حيد من عملية التحول يف                   

 .الواردات

 التمويلي   MEDAدات املالية اليت ختصص يف إطار برنامج ميدا         وتستفيد مصر طوال هذه املرحلة من املساع      

، ويهدف التعاون إىل دعم قدرات مصر       1995عام  "  كان"إبان اجتماع اجمللس األورويب املنعقد يف مدينة        

االقتصادية من خالل عدد من الربامج التنموية اليت تعمل على تشجيع القطاع اخلاص وجذب االستثمارات                

جهة اآلثار املترتبة على تنفيذ االتفاقية، ويف هذا الصدد حصلت مصر حىت اآلن على أكرب نصيب                 األجنبية ملوا 

 مليون يورو خالل    755من هذه املساعدات من بني املساعدات من بني الدول املتوسطية، حيث بلغ إمجاهلا              

يب للدول املتوسطية    من إمجايل املساعدات املقدمة من االحتاد األورو        %  27متثل  (،  1999-1997الفترة  

 مليون يورو، وبرنامج    110لتمويل عدد من الربامج التنموية أمهها برنامج حتديث الصحة بتمويل           )  اإلثين عشر 

 مليون يورو فضال عن مساعدات مالية لدعم الصندوق االجتماعي للتنمية            100لتطوير التعليم يقدر بنحو     

 مليون يورو،   250حديث الصناعة املصرية بتمويل يبلغ       مليون يورو، وبرنامج لت    155تقدر قيمتها حبوايل    

وهو أكرب برنامج قام االحتاد األورويب بتمويله من مساعداته املالية اخلارجية، وجتدر اإلشارة إىل أن حجم                  

التمويل الذي أتاحه االحتاد األورويب ملصر من خالل برنامج ميدا التمويلي خالل السنوات الثالثة األخرية يعد                
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بة قفزة كبرية باملقارنة باملساعدات املالية اليت اعتمدها االحتاد األورويب لدول املتوسط يف إطار                   مبثا

 .1)1997-1977(الربوتوكوالت املالية األربعة للفترة 

-2000( الذي يغطي املساعدات األوروبية للدول املتوسطية للفترة          2ومن املنتظر أن يركز برنامج ميدا        

 اإلجراءات املصاحبة لتنفيذ اتفاقية املشاركة وذلك بتمويل عدد من الربامج املالئمة            بشكل أكرب على  )  2006

ورفع الكفاءة االقتصادية للقطاعات املصرية سواء من خالل إعداد برامج إضافية لتطوير الصناعة املصرية                

ستحداث أساليب  وإعداد برامج لتنمية الثروة البشرية يف مصر، ورفع قدرة قطاع التجارة اخلارجية على ا               

 .تسويق جديدة ورفع قدرات مصر يف محاية امللكية الفكرية

 :املزايا التفضيلية التجارية للصادرات املصرية

ونتيجة إلتباع االحتاد األورويب لسياسة زراعية شديدة احلمائية اليت أقرهتا منظمة التجارة العاملية بضوابط حمددة               

حتاد األورويب باتفاقيات تفضيلية جديدة مع االحتاد األورويب سوف          فإن الدول اليت ال ترتبط باال      1995عام  

يتعذر على صادراهتا الزراعية النفاذ إىل األسواق األوروبية، ومن مث فدخول مصر يف اتفاق املشاركة مع االحتاد                 

ل املتاح للحفاظ   األورويب ال يوفر فقط مزايا تفضيلية إضافة للصادرات الزراعية املصرية، وإمنا ميثل كذلك السبي             

 .على مستوى الصادرات احلالية اليت سيتعذر نفاذها بنفس املستوى دون اإلبقاء على التفضيالت املمنوحة هلا

ويف هذا السياق يوفر العرض الزراعي األورويب يف إطار مشروع اتفاقية الشراكة تفضيالت جتارية لكل                  

ضيلية صورا خمتلفة سواء من خالل توسيع احلصص          الصادرات الزراعية املصرية، وتأخذ هذه املزايا التف       

، حبيث تدخل السوق األوروبية     1977التعريفية، املتاحة للصادرات الزراعية عما كان متاحا يف اتفاقية عام            

دون أن تفرض عليها رسوم مجركية، باإلضافة إىل حتسني الشروط املصاحبة لتصديرها من حيث توسيع مواسم                

 مجركية للصادرات اليت تتخطى احلصص املتاحة، فضال عن ختفيض رسم الدخول             التصدير، ومنح ختفيضات  

                                           
 .252ابق ص  هشام طه ،مرجع س- 1
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لبعض املنتجات الزراعية وترفع هذه املزايا من قدرة نفاذ الصادرات الزراعية املصرية وترفع هذه املزايا من قدرة                 

املزايا من وصول   نفاذ الصادرات الزراعية املصرية، وزيادة نصيبها يف األسواق األوروبية، ملا تتيحه هذه                

الصادرات الزراعية املصرية إىل أسواق االحتاد األورويب بأسعار منخفضة نسبيا مقارنة بالصادرات الزراعية               

 .املماثلة الواردة من أطراف ثالثة مل ترتبط تفضيليا باالحتاد األورويب

ريقي من خالل مشروع    واقع الشراكة االقتصادية واملالية بني االحتاد األورويب ودول الشمال اإلف          .  ج

 : ميدا

، والقاضي مبنح مساعدات مالية للضفة اجلنوبية دون األخ 1995مت االتفاق على برامج ميدا يف مؤمتر برشلونة        

  MEDAبعني االعتبار املساعدات والقروض املمنوحة من طرف اللجنة األوروبية، وقد دخل برنامج ميدا               

 .1995/2000ني  وهو خاص بالفترة ب1995حيز التنفيذ منذ 

 :وجتدر اإلشارة إىل أن االستفادة من برنامج ميدا ختضع لشروط هي

 .أن تكون املشاريع املراد القيام ذات فائدة جهوية كأن تكون مثال ذات فائدة للجزائر وتونس 

 .أن تكون هذه املبالغ املقدمة ختص بلدا بدأ يف اإلصالحات االقتصادية 

 .حات املالية وكذا دفع عجلة التنميةأن توجه هذه املبالغ إىل اإلصال 

 .أن توجه هذه املبالغ لتوفري ظروف جيدة للسكان وكذا إصالح البيئة 

 :1وقد خصص برنامج ميدا إىل أربع ميادين 

 .تدعيم إعادة اهليكلة. 1

 .التحوالت االقتصادية وتنمية القطاع اخلاص. 2

 .تقوية التوازن السوسيو اقتصادي. 3

                                           
1- partenariat euro-méditerranéen , « le programme meda », commission européenne, Bruxelles, juillet 1999. P06 
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 . املدينتقوية اجملتمع. 4

 :يلي وميكن أن نشرح بإجياز امليادين األربعة اليت خصص هلا برنامج ميدا فيما

 :تدعيم إعادة اهليكلة.  1

وهي ميزانية خمصصة للتمويل العمومي للشركاء الذين دخلوا يف مسار اإلصالحات االقتصادية مع مؤسسات               

جنة األوروبية هذا امليدان اليت خيصصها االحتاد       وكذا الل )  صندوق النقد الدويل، والبنك العاملي    (برينت وودز   

وحسب )  إعادة اهليكلة   (اإلستراتيجيةاألورويب هتدف إىل خلق أرضية مناسبة للدخول يف اقتصاد السوق، هذه            

االحتاد األورويب مهمة جدا نظرا لألوضاع اليت تعيشها اقتصاديات الضفة اجلنوبية كما أشار إليها البيان اخلتامي       

 .برشلونةملؤمتر 

 :التحوالت االقتصادية وتنمية القطاع اخلاص.  2

غري أن هذا ال يعين مساندة املصاحل اخلاصة وإمنا من أجل التأكيد على أن القطاع اخلاص يرتكز على حميط                     

 خصص لبعض    MEDAسياسي واقتصادي مناسب، كذلك حيتوي على وسائل مالية فعالة، لذا فإن برنامج             

ة جدا وكذلك التدعيم التقين للخوصصة وإصالح املنظومة املالية وحتسني مستوى التكوين           العمليات مبالغ معترب  

املهين وتطوير الصناعة وكذلك إنشاء مراكز استشارية للمؤسسات ومراكز تقنية من أجل دفع ديناميكية يف                

 .القطاع اخلاص

 :تقوية التوازن السوسيو اقتصادي.  3

 التنمية  -التربية–يني يف الضفة اجلنوبية من أجل التنمية يف ميادين الصحة            وهذا يعين تدعيم الشركاء املتوسط    

اخل، واهلدف هو توفري ظروف جيدة للسكان وكذا التخفيف من عبأ األوبئة              ..الريفية، الربامج السكانية    

خاصة الريفية واألمراض اليت تفتك باآلالف سنويا، والقضاء أو التقليل من األمية اليت تنتشر يف وسط اجملتمعات   

 .منها وإعطاء وجه أفضل للمعيشة
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 :تقوية اجملتمع املدين.  4

واهلدف هو نشر مبادئ    )  …مجعيات، جتمعات حرفية    (وهذا يعين متويل النشاطات التنظيمية غري احلكومية        

 شعوب  وكذا بعث العالقات الثقافية والعلمية بني     )  اخل…حرية الرأي، حرية التعبري، حق التجمع       (الدميقراطية  

 .احلوض املتوسط

وما ميكن إضافته كذلك هو أن دول اجلنوب اتفقت مع االحتاد األورويب أن املبلغ املودع يف صندوق ميدا هو                   

 .1 ماليري أورو 4حوايل 

كما أن مهمة الصندوق ال تقف عند التخفيف من املشاكل االجتماعية النامجة عن اإلصالحات بل تتعدى                  

علق بتدعيم التعاون اإلقليمي بني دول اجلنوب عرب مشاريع جيب أن تكون مشتركة             أيضا إىل جماالت أخرى تت    

 خالية من احلواجز اجلمركية تدعم التبادل التجاري وتدعم         -على سبيل املثال  –واهلدف هو بناء سوق مغاربية      

اجلزائر، (يب  السوق الداخلية أيضا، فحسب آخر اإلحصائيات تبلغ نسبة التبادالت البينية لدول املغرب العر              

 . ونفس النسبة بالنسبة لدول املشرق العريب % 3) املغرب، تونس

ويف اإلطار نفسه أي إطار تدعيم التكامل الدويل ميكن تلخيص مطالب الضفة اجلنوبية للبحر املتوسط واليت                 

يب يف أفريل   طالبت هبا اجلزائر كمثال على ذلك وهذا قبل توقيعها على اتفاقيات الشراكة مع االحتاد األورو               

 :يلي  فيما2002

تعويض خسارة اجلزائر عند رفعها التدرجيي للحواجز اجلمركية، ألن املال املفقود من اجلمارك ميثل                 

 .خسارة معتربة للخزينة العمومية

مشاركة األوروبيني يف حل إشكال العمال املطرودين واملسرحني، عرب مبالغ تتحصل على اجلزائر من                

 .لتخفيف من األزمة مبا أنه من األهداف الرئيسية ألي إصالح جتنب املشاكل االجتماعيةاالحتاد األورويب ل

                                           
 .12ص . هيثم رباين، مرجع سابق - 1
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 .حتويل الديون اجلزائرية إىل استثمارات مباشرة ألن الديون متثل عائقا كبريا أمام التنمية االقتصادية 

لبريوقراطية إن املبالغ املخصصة عن طريق برنامج ميدا مل تصل من بروكسل يف وقتها املناسب بسبب ا                 

الكبرية إلدارة االحتاد األورويب، وأهم مطلب هو أن تكون هذه اإلعانات ذات تأثري إجيايب على السياسة                  

التنموية لدول اجلنوب ألن دول اجلنوب أدرى مبا هي فيه وأهنا يف حاجة إىل هذه اإلعانات من أجل تنمية                     

 . تجاوب مع هذه املطالب التنمويةاقتصادية ولذا فإنه من املفروض أن تكون هذه اإلعانات ت

 :1أما االحتاد األورويب فقد رد على هذه املطالب مبايلي 

ليس من مسؤولية االحتاد األورويب تعويض اخلسائر النامجة عن الرفع التدرجيي للحواجز اجلمركية ألن               ♦

 .ذلك من مسؤولية الدولة اجلزائرية اليت جيب أن جتد حال لذلك عرب ميزانيتها

كن لالحتاد األورويب أن يشارك يف تعويض اخلسائر النامجة عن التشريح اجلماعي للعمال، ألن                ال مي  ♦

اهلدف األساسي هو بناء اقتصاد قوي ومستقر ومن ناحية أخرى ميكن توقيع مساعدة االحتاد األورويب يف هذا                 

 .دولة اجلزائريةاجملال ولكن ال ميكن بأي حال من األحوال توقع أن حيل االحتاد األورويب حمل ال

بالنسبة إىل حتويل الديون إىل استثمارات، فمن األفضل حتديد جماالت االستثمار ومعرفتها، ولقد أثنت               ♦

التجارب أن هذا األمر صعب ألنه مرتبط مبسار التبادالت وسياستها بشكل عام، وكذا احلالة اإلدارية للجزائر                

 .اليت ال تسمح بتحويل الدين إىل استثمار

 ).بروكسل(لتأكيد عراقيل إدارية يف عاصمة االحتاد األورويب هناك با ♦

 .تعطل وصول أموال صندوق ميدا وعلى األوروبيني العمل على إهنائها ♦

 ماليري  4 هو أن املبلغ املخصص لدول الضفة اجلنوبية واملقدر بـ             MEDAوما يعاب على برنامج ميدا      

 :2  وهذا اجلدول يبني ذلك % 26أورو مل يصل منه سوى 

                                           
 .12ص .  هيثم رباين، مرجع سابق - 1

2-La commission européenne  «  le processus de Barcelone, cinq ans oprés 95/2000 ». Opcit .p 32- 
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املبلغ احلقيقي الذي وصل إىل     

 البلد باملليون أورو

املبلغ املخصص عن طريق صندوق       

MEDA  باملليون أورو 
 بلدان مشال إفريقيا

30. 

157. 

127. 

168. 

164. 

686. 

656. 

428. 

 اجلزائر

 مصر

 املغرب

 تونس

 فقد مت   95/2000 والذي خص املرحلة املمتدة ما بني         MEDAونظرا للعجز الذي عرفه برنامج ميدا       

 والذي خيص املرحلة املمتدة من       MEDA  2تقدمي مشروع برنامج آخر أطلق عليه تسمية برنامج ميدا           

 :، غري أن مهمة هذا األخري تتمثل يف2006 حىت 2000

مساعدة دول الضفة اجلنوبية يف مسارها الدميقراطي، وهذا يف الوقت الذي تعرف فيه بعض دول الضفة                 .1

 . هام حنو الدميقراطيةاجلنوبية مسار

 بتجسيد الدميقراطية   التزاماهتا اليت عربت عن     األخرية الدميقراطية يف دول الضفة اجلنوبية، هذه        مبادئجتسيد  .2

 .يف واقع اجملتمع

 .حتقيق أكرب قدر ممكن من احلرية الفردية واجلماعية.3

لك بترقية القطاعات التربوية     ادة كرامته وحقوقه وذ    ـ واستع لإلنسانار  ـلى إعادة االعتب  ـل ع ـالعم

 . اخل…والصحية 

 جاء وكأن الربنامج الذي سبقه قد أدى دوره على أحسن           2هذه األهداف املعلنة توحي لنا بأن برنامج ميدا         

مشال إفريقيا  –ما يرام ورغم ذلك فإنه ميكن أن نشري إىل أن الشراكة بني االحتاد األورويب ودول الضفة اجلنوبية                  

 : إجيابيات كما أن هلا سلبيات وهي هلا-باخلصوص
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 : وتتمثل يف:اإلجيابيات. أ

 يف  -مشال إفريقيا خصوصا  –يعترب التبادل احلر منهجا لتمكني مشاركة البلدان اجلنوبية للمتوسط             

االقتصاد العاملي وترمي هذه املشاركة إىل تشجيع االندماج العاملي واجلهوي وذلك حىت تتمكن البلدان                

 .1 اإلصالحات االقتصادية من االستفادة من املنافسة العاملية السائرة يف إطار

يعترب برنامج التعديل اهليكلي كمرحلة أولية إلقامة منطقة التبادل احلر وبعد هذه األخرية امتداد االنفتاح                

مات التنافسي الدويل عن طريق إزالة احلواجز اليت تقوم بعرقلة حرية املبادالت والسلع ورؤوس األموال واخلد          

وغريها، وبعبارة أخرى أن منطقة التبادل احلر هي إشكال لعملية التحرر االقتصادي اليت يقوم هبا برنامج                 

 .التعديل اهليكلي

 من مبالغ مالية    -ولو بتبسط قليل  – دول الضفة اجلنوبية من االستفادة        MEDAلقد مكن برنامج ميدا      

 .سسات املالية من مركزية إىل اقتصاد السوقساعدت إىل حد ما يف تغيري البنية االقتصادية واملؤ

إن برنامج التعديل اهليكلي أدت إىل زيارة الصادرات، حيث ارتفع معدل صادرات اجلزائر يف بداية                  

 زيادة معتربة يف تصدير املواد املصنعة       1992 أما تونس واملغرب فقد حققتا عام         %  4,3التسعينيات بـ   

 .2 بالنسبة للصادرات التونسية % 73 إىل الصادرات املغربية و  بالنسبة% 55تقدر على التوايل بـ 

وبفضل هذه اإلصالحات سجل اقتصاد دول الشمال اإلفريقي ككل حتسنا ملحوظا يف إعادة هيكلته األمر                

 .الذي مسح هلم باالندماج أفضل يف اقتصاد السوق والتوقيع على اتفاقيات الشراكة األورومتوسطية

 

 

 

                                           
1 - Talha larbi, "le libre échangisme et l'ajustement structurel peuvent ils favoriser l'emergence d'un nouveau de 
croissance", la tribune. 8 fevrier 1996, p12. 
2 - Bichara Khader, le partenariat euro-méditerranéen après la conférence de Barcelone. Paris : l’harmattan 
,P113. 
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 :تمثل يف وت:السلبيات. ب

إن إقامة منطقة حرة وكذا إعادة اهليكلة حتت الضغط الشديد املتمثل يف الشروط اليت وضعها االحتاد                   

األورويب أدى إىل توسيع الفارق يف مستوى تنمية البلدان املتوسطية الشركاء، ذلك أن إدخال وسائل اإلنتاج                

 حققتها البلدان املتوسطية الشركاء وال سيما الضفة        وكذا املقاييس التقنية اجلديدة جعل املستويات التقنية اليت       

 .اجلنوبية غري قادرة على مسايرة التطور السريع

اخل …إن إعادة اهليكلة أثر سلبا على احلياة االقتصادية واالجتماعية حيث انتشرت البطالة والفقر                  

وده املتمثلة يف تدعيم دول     وأغلقت الكثري من املؤسسات ويرجع ذلك إىل عدم التزام االحتاد األورويب بوع           

الضفة اجلنوبية عن طريق برامج تنموية وكذا تقدمي مساعدات وقروض خارج إطار ميدا، باإلضافة إىل عدم                

 .وصول املبالغ املخصصة كاملة ويف وقتها املناسب

اخلوصصة ليست عالجا عاما وفعاال إذ ميكن وصفها بأهنا استبدال احتكار الدولة باحتكار القطاع                 

 .اص من جهة، وبأهنا نشاط يقوم على املضاربة أكثر مما يقوم على اإلنتاجاخل

تقليص دور الدولة وختليها عن التزاماهتا يقلل من هامش املناورة لديها يف جمال االقتصاد الكلي والسياسي                 

 البلدان  اضطرت)  الذي كان عاجزا عن إعادة االستثمار يف املؤسسات       (واملايل، ونظرا لتدهور القطاع العام      

 .املتوسطية إىل تنشيط قطاعها اخلاص

وما ميكن قوله أن مسار الشراكة بني دول االحتاد األورويب ودول الضفة اجلنوبية من املتوسط يف صيغته احلالية                  

 :ال ينبئ بالتفاعل اجليد واالستمرارية يف التعاون وذلك لألسباب التالية

ألورويب الشيء الذي يعطل من عملية إعادة اهليكلة وتوفري األرضية          ضآلة املبالغ املقدمة من طرف االحتاد ا      .    1

، كما أن قلة هذه املبالغ وتأخرها سوف يؤدي بالبلدان          2010املناسبة من أجل إنشاء منطقة تبادل حرة قبل         

 .اليت مل توقع بعد اتفاقيات الشراكة إىل التماطل يف االنضمام التفاقيات الشراكة
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ضات الصادرة من الطرف األورويب، هذه األخرية اليت كشفت عن مصاحل ضيقة يسعى              العراقيل والتناق .    2

االحتاد األورويب إىل حتقيقها األمر الذي ينعكس سلبا على مشروع الشراكة، ومن بني هذه العراقيل ما تفعله                  

ا وأقرنت دخوهلا   إسبانيا مع املغرب، حيث مل تسمح هذه األخرية بدخول املواد الزراعية املغربية إىل إسباني               

 .1بسماح املغرب إلسبانيا بالصيد يف املياه املغربية بكل حرية 

إن هذا األسلوب يتناقض واملبادئ املعلن عنها يف البيان اخلتامي لندوة برشلونة القاضي حبرية املبادالت التجارية                

 .دون قيد أو شرط وكذا نزع احلواجز اجلمركية وتسهيل تنقل السلع واألموال

اعتماد دول الضفة اجلنوبية على التصدير هذا األخري الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على الشراكة                    .    3

األورومتوسطية يف حالة ما إذا أصيبت الصادرات بشلل متوقع نتيجة املساعدات املالية الضئيلة وكذا نقص                 

من طرف االحتاد األورويب تافهة     الوسائل الناجعة إلنعاش نظام اإلنتاج، وعليه فإن املساعدات املالية املقدمة            

 إىل  -واليت ظلت حممية لفترة طويلة    –بالنظر إىل التكلفة الالزمة النتقال اقتصاديات دول جنوب املتوسط           

وبذلك فإن قطاع الصادرات لن يكون ناجعا إال إذا رافقت عملية التعديل اهليكلي تعزيز                 2التبادل احلر   

 املشكل املطروح اليوم بإحلاح هو أن بلدان جنوب املتوسط وجدت            القدرات العملية والتكنولوجية، غري أن    

نفسها يف وضعية ال تسمح هلا بالتراجع عن هذا املشروع نظرا للتكتل االقتصادي العاملي الذي جعل الكثري من                  

الدول مهمشة، حيث رأت أن يف تراجعها فقدان المتيازات تنافسية جديدة تقوم على أرباح يف اإلنتاجية                  

 .ستفادة من إعادة االنتشار الصناعيواال

ونظرا ألمهية هذا املشروع فإن ما يلزم على أطراف دول اجلنوب هو أن تغري نظرهتا وإستراتيجيتها مع دول                   

الشمال اليت ينبغي عليها هي األخرى أن تكون أكثر تفهما ملشاكل ومطالب وخصوصيات الضفة اجلنوبية،                

 .اح كبري للطرفنيومن مثة ميكن هلذا املشروع حتقيق جن

                                           
 .12ص . هيثم رباين، مرجع سابق  - 1

2  - Bachara Khader, opcit, p 96. 
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وما ميكن قوله هو أن الشق االقتصادي واملايل يف مسار سنواته التسع كان على العموم ناقصا ومل يرقى إىل                    

املستوى املطلوب وقد عرف عدة نقائص وجتاوزات خاصة تلك الشروط اليت وضعها  االحتاد األورويب أمام                 

 ومن مث ميكن    2 و 1ت املقدمة عن طريق برنامج ميدا       دول الضفة اجلنوبية من أجل االستفادة من املساعدا       

القول أن الشق االقتصادي واملايل كان يف صاحل االحتاد األورويب الذي استطاع أن يفرض شروطه، وهذا                  

 .اجلدول التايل يوضح ذلك بالنسبة للتعامالت ما بني االحتاد األورويب ودول الشمال اإلفريقية

 1998.1ادرات لدول الشمال اإلفريقي جتاه االحتاد األوريب سنة جدول يبني قيمة الواردات والص

نسبة التصدير إىل االحتاد األورويب باملليون وحدة       

 1998  %أورو والنسبة املئوية 

نسبة االسترياد من االحتاد األورويب باملليون        

 1998  %وحدة أورو والنسبة املئوية 
 البلد

9033) 63,6 % ( 

2851) 38 % ( 

4138) 59,3 % ( 

5126) 80,2 % ( 

8314) 57,1 % ( 

14698) 36,3 % ( 

7526) 55,7 % ( 

7462) 75% ( 

 اجلزائر

 مصر

 املغرب

 تونس

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 - le processus de Barcelone, cinq ans après 1995 –2000. 
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 ) .نيباد(املبادرة اجلديدة لتنمية إفريقيا : املبحث الثالث  

ب عليها وحماولة القضاء       متثل التنمية يف إفريقيا معضلة رئيسية فشلت معظم اجلهود التنموية املبذولة يف التغل            

على أحد أسباهبا على األقل واملتصلة يف ثالوث التخلف والفقر واملرض ،وقد سعت الدول اإلفريقية إىل تكوين                 

مبادرة جديدة اتسمت بأهنا جاءت نابعة من وجدان حكومات وشعوب تلك الدول واليت عرفت اختصارا                

  .1NEPADباسم 

املشاركة األلفية من   "  فريقيا واجلزائر ونيجرييا ومصر تكوين ما أمسوه        حيث قرر زعماء دول مجهورية جنوب إ      

 وتطرح هذه املبادرة عددا من       2000 يف عام    MAP  2وهي ما عرف حبروفها     "  أجل تنمية إفريقيا    

 : 3األولويات أو اجملاالت الرئيسية وهي 

 .السالم واألمن ونظام احلكم  -1

 .والصادرات يف إفريقيا تعظم الفائدة والعمل على تنويع اإلنتاج  -2

 .االستثمار يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال يف جماالت أخرى للبنية األساسية  -3

 .تطوير آليات التمويل واالستثمار  -4

 التنمية البشرية  -5

" أوميقا"مت بادر الرئيس السنغايل عبد اهللا واد بوضع خطة جديدة حلل مشاكل القارة اإلفريقية فجاءت خطة                  

 .4 هتدف إىل إحداث التنمية يف إفريقيا والعمل على خلق تنمية متواصلة لشعوب القارة واليت

ويف إطار سعي القيادات اإلفريقية حنو بلورة خطة واحدة متكاملة لنهضة إفريقيا مت عقد اجتماع للقيادات                  

"وأوميقا  "   MAP"  "ماب" بالقاهرة دمج املبادرتني     2001اإلفريقية املعنية الذي عقد خالل شهر جوان        
                                           

1 - Nouveaux partenariat pour le développement de l'Afrique 
2- partenariat du méllenaire pour le rétablissement de l'Afrique (the millenum africain recovery programme 
MAP) . 
 

 .129سامية بريس ،مرجع سابق ،ص - 3
 .238ص 2002 جويلية 149 ،العدد السياسة الدولية" املبادرة اجلديدة للتنمية اإلفريقية " عمرو علي ،- 4
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OMEGA  "              يف خطة واحدة أطلق عليها اسم املبادرة اإلفريقية اجلديدةThe New african 

initiative      ـ  إىل  9 يف لـوساكا جبمهـورية زامبيا يف الفترة من         37 وخالل انعقاد القـمة اإلفريقية ال

يدة وبرنامج عملها وأصبحت القمة      جويلية مت اعتماد اإلطار اإلستراتيجي لتوجيه املبادرة اإلفريقية اجلد          11

 إلجنازاهتا 2001إعالنا يف هذا الشأن نص على تقدمي املبادرة إىل دورة اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سبتمرب              

ودعوة اجملتمع الدويل وخاصة شركاء إفريقيا يف التنمية ومنظمة األمم املتحدة لدعم هذه املبادرة وقد أقرت                 

ا إنشاء جلنة املتابعة مكونة من مخسة رؤساء دول أصحاب املبادرة اجلديدة املشتركة وعشر              القمة اإلفريقية أيض  

 .رؤساء دول آخرين من أجل املتابعة املستمرة والسيما إنشاء مؤسسات إلدارة املبادرة اإلفريقية اجلديدة

 :ولعل أهم ما مييز املبادرة اجلديدة ما يلي

ابعة من اإلفريقني ذاهتم ،وليست مفروضة عليهم من قبل اجملتمع          أهنا مبادرة إفريقية خالصة ،أي هي ن       -1

 .الدويل ،ولعل هذا ما جيعلها أكثر اقترابا من الوضع اإلفريقي

أهنا مبادرة واقعية ،عملت على اجتناب عيوب اخلطط االقتصادية السابقة مثل خطة عمل الغوس ،أو                -2

الرغبة يف حتقيق التنمية يف مجيع اجملاالت يف آن واحد           اجلماعة االقتصادية اإلفريقية، اليت كانت من أبرزها         

،ومن هنا فإن املبادرة اجلديدة عملت على تقسيم جماالت العمل الرئيسية على الدول اخلمس األعضاء يف جلنة                 

التسيري ،حبيث عهد لكل دولة امللف الذي تؤدي فيه أفضل األداء فعهد إىل مصر بامللف الزراعي والتجاري                  

ائر ملف التنمية البشرية، أما ملف اإلدارة بصفة عامة فقد عهد به إىل جنوب إفريقيا ،يف حني عهد                   وإىل اجلز 

إىل نيجرييا مبلف حتقق رؤوس األموال ،أما السنغال فقد أخذت على عاتقها ملف التنمية التحتية والبيئة                   

 .والتكنولوجيا واالتصاالت 
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 اليت جيب االعتماد عليها، وهي الثروة املعدنية، والطاقة          حتديد املبادرة لإلمكانيات املادية اإلفريقية     -3

والثروة احليوانية والنباتية واملوارد البشرية، صحيح أن املبادرة مل تلغ أثر املعونات إال أن ذلك جيب أن يتم جنبا                   

 .إىل جنب مع استعمال املوارد اإلفريقية 

عتباره شرطا الزما لتحقيق التنمية االقتصادية،      تأكيد املبادرة على أمهية حتقيق االستقرار السياسي ،با        -4

 .ولكن يتم حتقيق ذلك وأي استقرار إال من خالل األخذ مببادئ الدميقراطية الشفافية 

وهكذا يالحظ أن األحداث األخرية اليت شهدها العامل يف اآلونة األخرية عملت على تقريب املساحة إىل حد                 

إفريقيا ترغب يف املعونة    (دما كان كل طرف يقف يف أحد جانيب الطريق          ما بني إفريقيا والعامل اخلارجي ،فبع     

حدث حتول جزئي يف مواقف كال اجلانبني حبيث اقتنع كل منهما بضرورة الوصول إىل حل وسط                  )  فقط

فأدركت إفريقيا أمهية االعتماد على الذات يف حني رأت الدول الصناعية أن استمرار النظام العاملي بصورته                 

 يتطلب زيادة املعونة املعنوية إىل إفريقيا ،ولكن إذا كانت إفريقيا قد قدمت يف قمة باريس تصورها                   الراهنة

 .للحل فإن الكرة اآلن انتقلت إىل ملعب الدول الصناعية اليت عليها إبراز حسن النية يف قمة كندا القادمة

 :مبادئ وأهداف مبادرة النيباد : املطلب األول 

د من أجل التصدي لتحديات القارة اإلفريقية ،ويف إطار ذلك فإهنا كانت مبنية على مبادئ                لقد جاءت النيبا  

 .أساسية كما أهنا هتدف إىل حتقيق أهداف متعددة 

 :1وتتمثل يف  : املبادئ األساسية ملبادرة النيباد -1

صادية احلكم الراشد كمطل من أجل السالم واألمن وكذلك التنمية السياسية واالجتماعية واالقت              - أ

 .املستدمية 

 .تشجيع امللكية والتسيري اإلفريقي وذلك من خالل املشاركة الواسعة جلميع قطاعات اجملتمع  - ب

                                           
1 - Le site de nepade sur le web , qu 'est ce que le nepade ,dans www.nepad fohum .com /v2/index .php. 
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 . تركيز التنمية اإلفريقية على مواردها األصلية وثروات شعوهبا-ج

 . الشراكة بني الشعوب اإلفريقية وبني باقي الشعوب األخرى-د

 . تشجيع االندماج اجلهوي والقاري-ه

 1:وتتمثل يف :  األهداف الرئيسية ملبادرة النيباد-2

 . التقليل من نسبة الفقر يف القارة اإلفريقية -أ

 . وضع الدول اإلفريقية أحادية أو مجاعية على طريق التطور والتنمية املستدامة -ب

قية اندماجها الكلي    وضع حد للتهميش الذي تعانيه القارة اإلفريقية يف ظل ظاهرة العوملة اجلديدة وكذا تر              -ج

 .يف االقتصاد العاملي 

 . تطوير قدرات املرأة اإلفريقية وذلك من خالل ترقية دورها يف التنمية السوسيو اقتصادية -د

 :ومن أجل حتقيق هذه األهداف فقد القادة املؤسسون للمبادرة جمموعة من األولويات واملتمثلة يف 

 : عن طريق وضع شروط مقبولة للتنمية املستدامة وذلك -

 .السالم واألمن  - أ

 .الدميقراطية واحلكم الراشد  - ب

 . االندماج والشراكة اجلهوية -  ج

 . استثمار كل القدرات املتاحة -   د

 2: إصالح سياسي ورفع مستوى االستثمارات يف القطاعات التالية -

 . الزراعة -أ

 ...).ية القدرات الصحة ،التعليم ،العلوم والتكنولوجية ،تنم( التنمية البشرية -ب

                                           
1 - Le site de nepad sur le web ,qu'est ce que le nepad , opcit. 
2 - le site de nipade sur le wib , le nouvaux partenariat pour le devlopement de l'afrique , dans , www.nepade 
forum .com /p de documents / archves 01pde 



 144

األخذ بتكنولوجية اإلعالم واالتصال، الطاقة، املناجم، املياه،التهيئة         (بناء وحتسني اهلياكل القاعدية      -ج

 ).العمرانية

 ترقية وتنويع املنتجات والصادرات اإلفريقية خاصة يف الصناعات الزراعية وكذا قطاع املناجم ،وتنشيط               -د

 .قطاع السياحة 

 . البينية يف إفريقيا وحتسني دخول منتجاهتا إىل أسواق الدول النامية  تسريع التجارة-ه

 . االهتمام باحمليط -و

 : تنشيط املوارد وذلك عن طريق -

 . الرفع من قيمة االدخار واالستثمار -أ

 . حتسني تسيري املداخيل والنفقات العمومية-ب

 . الرفع  من قيمة حصة إفريقيا يف التجارة العاملية-ج

 .لب االستثمارات األجنبية املباشرة ج-د

 الرفع من تدفق املوارد املالية والبحث عن الطرق املثلى لتخفيض الديون ورفع املساعدة العمومية املخصصة                -ه

 .للتنمية

 .هيكل وآليات املبادرة: املطلب الثاين

 :يتكون اهليكل املشرف على تنفيذ املبادرة من كل من

 .حيث تكون مسؤولة عن تقدمي اإلطار العام للسياسات اخلاصة باملبادرة:   قمة الرؤساء األفارقة-أ

اجلزائر، مصر،  ( رؤساء للدول املؤسسة للمبادرة       05 رئيسا،   15 جلنة التنفيذ واملتابعة واملكونة من        -ب

جنة  دول إفريقية موزعة على خمتلف املناطق اإلفريقية ويرأس هذه الل          10و)  السنغال، نيجرييا، جنوب إفريقيا     

 .عبد العزيز بوتفليقة وعبد اهللا واد: حاليا رئيس نيجرييا أو باسنجو، أما يف نيابته فيوجد
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 :1، فنجد يف)دول لكل جهة3( دولة يف هذه اللجنة على كل جهات القارة 15وتقسم 

 .كامرون، الغابون، جزر ساو تومي بارنس : إفريقيا الوسطى -

  .ا ندإثيوبيا ،جزر موريس ،رو: إفريقيا الشرقية -

 .اجلزائر، مصر، تونس : إفريقيا الشمالية -

 .موزنبيق، بتسوانا، جنوب إفريقيا: إفريقيا اجلنوبية -

 السنغال، النيجر، مايل: إفريقيا  الغربية  -

إن جلنة التنفيذ واملتابعة هي املسؤولة عن إعداد التقارير اخلاصة بتطورات املبادرة وتقدميها خالل القمم                  

 2:ه اللجنة ما يلي اإلفريقية ويكون هلذ

 .إقرار السياسات  -1

 .حتديد األولويات  -2

 .اعتماد برنامج العمل اخلاص باملبادرة  -3

 .العمل على تقييم جلنة التسيري وإقرار ما يلزم بشأهنا  -4

 :وتتكون من ممثلني قام بتعيينهم رؤساء الدول اخلمس اليت أعلنت املبادرة، ووظيفتها كالتايل :  جلنة التسيري-ج

 .مل على ضمان تنفيذ برنامج العمل  الع-1

 . مراجعة أعمال السكريتارية -2

 . اعتماد الشروط التفضيلية واملواصفات للمشروعات والربامج احملددة -3

 .القيام بالتشاور والتباحث مع الدول اإلفريقية وشركاء التنمية اإلفريقية حول املشروعات والربامج 

                                           
1 -le site de nepad sur le nouveau partenariat pur le developpemnt de l'afrique ,opcit . 
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يئة للعاملني من مكتب يتشكل هلذا الغرض ومقره بريتوريا يف جنوب            واليت تتكون من ه   :   السكرتارية   -د

 :إفريقيا ووظيفتها هي 

 . التنظيم واإلعداد -1

 . تقدمي الدعم اإلداري واملساندة اإلدارية ألعمال جلنة السري -2

ل اإلفريقية  إن النيباد كمنظمة مل يأت هلا الدعم فقط من الدول الثمانية ولكن حتصل على الدعم أيضا من الدو                 

فعلى بسيل املثال تقوم اللجنة االقتصادية إلفريقيا بتقدمي الدعم واملساندة التحليلية للمبادرة مبا يف ذلك إعداد                ،

 يف التمويل   ةأوراق املوضوعات القطاعية وكذلك تقدمي املدخالت التمويلية مبا يف ذلك التمويل واملشارك             

 .والدعم املشروعات مع الشركاء واآلخرين

 :جهود قمة جمموعة الثمانية الصناعية: ملطلب الثالث ا

     تبنت دول جمموعة الثمانية الصناعية املبادرة اجلديدة وذلك يف إطار سعيها إىل العمل على ختفيف حدة                 

 .الفقر بني الدول النامية من ناحية ودفع عجلة التنمية هبا من ناحية أخرى 

 عقدت قمة جمموعة الثمانية الصناعية يف أوكيناوا اليابانية حيث 2000ففي عام  :)اليابان (قمة أوكيناوا     -1

اختلف قادة الدول فيما بينهم على كيفية حتقيق التنمية املنشودة يف القارة ،وقد كانت نتائج هذه القمة كما                   

 :يلي 

 .إلغاء حنو ما يقرب من مئة ألف مليون دوالر أمريكي من الديون  -1

 .ام دول القارة بالشروط املفروضة عليهم لتخفيف ديوهنا أكدوا على عزمهم على التز -2
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لقد كانت إفريقيا ممثلة متثيال جيدا يف القمة حيث شارك فيها الرئيس النيجريي ورئيس جنوب إفريقيا عن دول                  

ا عدم االحنياز ،والرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ممثال ملنظمة الوحدة اإلفريقية والذي طالب باسم إفريقي               

 1. مليار دوالر350إلغاء الديون اخلارجية للقارة أو ختفيضها واليت تقدر بأكثر من 

 حيث حضت القارة    2001وعقدت يف جنوة اإليطالية يف جويلية من عام         )  :  إيطاليا(قمة جنوة    -2

اليت أختدت  اإلفريقية باهتمام أكرب من قبل قادة جمموعة الثمانية سواء من حيث املشاركة اإلفريقية أو القرارات                

أو على مستوى القضايا املؤجل البث فيها وذلك حىت القمة املوالية يف فرنسا،حيث دعت عدة دول إفريقية                  

 .للمشاركة يف بعض جلسات القمة ومنها اجلزائر ،مايل والنيجر

 :ولعل أهم قرارات قمة جنوة تتمثل يف 

 من حاالت اإليدز موجودة      %70(اإليدز   مليار دوالر إلقامة صندوق عاملي ملكافحة        1.3 ختصيص مبلغ    -أ

على اعتبار أن هذا املرض الفتاك يساهم يف القضاء على العنصر البشري الذي يعد أحد العناصر                 )  يف إفريقيا   

 .2اهلامة يف أي تنمية بشرية 

 هذا   التأكد على أن أفضل إستراتيجية ملواجهة الفقر يف الدول النامية هي احلفاظ على اقتصاد قوي ولعل                -ب

 .ما دفع قادة القمة إىل قبول املبادرة اإلفريقية بشأن التنمية 

 . العمل على االستفادة من الصندوق اخلاص بدعم التعليم يف الدول النامية -ج

 قرار زعماء الدول النامية إلغاء ديون الدول األكثر فقرا وقد جنحت بعض الدول اإلفريقية يف التأهل خلفض                  -د

 .مليار دوالر أمريكي  53ديوهنا مبقدار 

 بالنسبة للفجوة التكنولوجية أيدت القمة خطة عمل يقوم هبا فريق تابع  يهدف تضييق هذه الفجوة                    -ه

 .والنهوض بإفريقيا تكنولوجيا 

                                           
 .238 عمرو علي ،مرجع سابق ،ص - 1
 يف :" بدر حسن شافعي ،القمة الفرنسية اإلفريقية ،تقريب املسافات - 2
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 معربة تعبريا صادقا عن االهتمام الفرنسي       2002وقد جاء قمة باريس فيفري        :  )فرنسا(قمة باريس     -3

لفرنسي جاك شرياك يف كلمته أن هدف مبادرة الشراكة من أجل التنمية يف إفريقيا              بالقارة حيث أكد الرئيس ا    

وفقا للرؤية األوربية هو السماح للقارة بان تعوض التأخر الذي تعرضت له وأن تندمج بصورة أكرب يف                    

مية تنبع من   االقتصاد العاملي عد أن ثبت أن هناك رغبة واضحة من جانب قادة الدول اإلفريقية لتبىن مبادرة تن                

 هلم ،وقد طالب فرنسا     –قلوب وعقول األفارقة الذين يرغبون يف دعم الدول الغنية األوربية على اخلصوص              

الدول األوربية بتضييق هوة اخلالف بينها وبني الدول اإلفريقية بزيادة الدعم املقدم هلا ،والعمل على دعم                  

نسا بضرورة التحرك السريع من قبل قمة دول الثمانية         احلريات والدميقراطية هبا ،ومن ناحية أخرى طالبت فر       

 بكندا البحث يف املشكالت اليت تواجه إفريقيا وإجياد حلول هلا وقطع             2003الكربى اليت ستعقد يف ماي      

الطريق أمام كل االنتقادات املوجهة إلفريقيا فيما خيص الشفافية يف احلكم والدميقراطية والسالم املدين من                 

احية أخرى العمل على وضع أسس قاعدة إقليمية قد تساعد على إقامة صناعات وأسواق أكثر               ناحية ،ومن ن  

 .اتساعا ختدم كل الطرفني يف وضع أسس قوية للتنمية يف القارة اإلفريقية 

 بكندا ورفعت شعار التنمية يف إفريقيا ،واحتلت        2003وقد عقدت يف ماي     )  :  كندا(قمة كاناناسكس   -4

 4فريقية اجلديدة ،حيزا هاما يف امللفات االقتصادية اليت فتحتها قمة الدول الصناعية مبشاركة              بذلك املبادرة اإل  

 صفحة  19 دولة إفريقية ،وتضمنت وثيقة الشراكة يف         52 دولة من أصل     15رؤساء أفارقة حتدثوا باسم     

 1.وعودا مبضاعفة حجم املساعدات الرمسية املخصصة ملشروعات التنمية يف إفريقيا 

 2004در اإلشارة إىل أن آخر قمة الدول الصناعية الثمانية كانت بالواليات املتحدة األمريكية يف جويلية                وجت

وكان قد حضرها جمموعة من الرؤساء األفارقة وخاصة الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس جنوب                

 .إفريقيا تامومبيكي ورئيس نيجرييا أوباسنجوا 

                                           
 يف " نصر القفاص ، نيباد كما يراها العامل - 1
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 : املبادرة ورؤية الدول املؤسسة هلا مهام: املطلب الرابع 

لقد تضمنت املبادرة التركيز على حتديث قطاعات رئيسية وتنميتها كالزراعة ،التعليم              :   مهام املبادرة  -1

،الصحة ، التكنولوجية اجلديدة ،واملعلومات واالتصاالت وقد مت تقسيم اهلام اليت تتوهلا الدول يف إطار املبادرة                

 :كاآليت 

 .نيجرييا تطوير اإلدارة االقتصادية وتدفق رؤوس األموال  تولت -أ

 . تولت جنوب إفريقيا ملف تطوير اإلدارة السياسية للمبادرة بكافة الدول -ب

 . تولت السنغال جماالت البنية التحتية والبيئية والتكنولوجية احلديثة -ج

 . تولت اجلزائر ملف التنمية البشرية -د

 . والتجارة  تولت مصر ملف الزراعة-ه

 : رؤى الدول املؤسسة للمبادرة -2

  :الرؤية املصرية -أ

     لقد أوضحت مصر رؤيتها للمبادرة حيث أكدت على ضرورة أن تقوم الدول اإلفريقية وأن ترفع عن                  

كاهلها عبئ املديونية اليت تتحملها وحتقق أهداف مبادرة التنمية يف إفريقيا يتطلب االتفاق على األولويات                 

ضع اآلليات الالزمة للتنفيذ واملتابعة ،وأن على كل الدول الغنية تقدمي املساعدات احلقيقية ذلك ألن الفقر                 وو

من أخطر اآلفات اليت يؤدي إىل اإلرهاب ومن ناحية أخرى دعت مصر الدول املتقدمة إىل تنفيذ االلتزامات                  

لدعم القدرات ملؤسسات الثقافية    )  OMC(املية  اليت تعهدت هبا يف املؤمتر الوزاري الرابع ملنظمة التجارة الع         

للدول النامية ألن عملية التنمية والتحديث الصناعي عنصران أساسيان لتحسني فرص نفاذ الصادرات اإلفريقية              

إىل األسواق العاملية ويتطلب ذلك على املستوى الوطين استحداث صناعات جديدة واالرتقاء بالصناعات               

 مراعاة خصوصيات عملية التنمية الزراعية يف القارة اإلفريقية واالرتباط الوثيق             القائمة ذلك باإلضافة إىل   
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 من الناتج احمللي اإلمجايل إلفريقيا،      %35مبستوى األداء االقتصادي حيث تتمثل خمـرجات قطاع الزراعة حنو          

تحتية خاصة يف    ومن مت فإن بناء وتطوير البنية ال       1 من العمالة فيها     %  70 من صادراهتا وتستوعب     %40و

جماالت املياه والنقل والطاقة وتكنولوجية املعلومات واالتصاالت إحدى نقاط الضعف األساسية يف العديد من              

 خطا 567 من السكان وأن هناك    %60االقتصاديات اإلفريقية ،فخطوط املياه والكهرباء ال تصل إال إىل حنو           

يات إىل أن كل دوالر تتحملها هذه الدول خلدمة الدين          لكل ألف مواطن من الدول املتقدمة ، ونشري اإلحصائ        

 مليون دوالر من الدول النامية إىل الدول املتقدمة بأقساط للديون من            128وأنه يتم يوميا حتويل ما يقرب من        

 .2 مليون دوالر من إفريقيا ،وأن قيمة ما ينفق على خدمة ديون القارة 73بينها 

مة يقع على عاتق الدول املاحنة ومنظمات ووكاالت التنمية واملؤسسات          والشك أن جزءا كبريا من هذه امله      

املالية الدولية اليت جيب أن تشارك يف وضع آلية دولية خاصة ملعاجلة مشكلة الديون وآثارها على اجلهود املبذولة 

لنظام لرفع معدالت النمو يف الدول اإلفريقية وبصفة خاصة خالل أوقات األزمات الطارئة اليت تقع با                  

االقتصادي واملايل الدويل ،أي أن التكلفة اليت يتحملها املواطن من الدول املتقدمة يف سبيل إلغاء ديون الدول                  

النامية كلها على مدى عشرين عاما املقبلة تبلغ سنتا واحدة فقط يوميا لذلك فقد ناشدت مصر الدول                    

عاجلة مشكلة الديون وآثارها على اجلهود املبذولة       واملؤسسات الدولية املاحنة للمشاركة يف وضع آلية دولية مل        

لرفع معدالت النمو يف الدول اإلفريقية خاصة يف أوقات األزمات املالية واالقتصادية الطارئة وأال تضع هذه                 

اآللية قيودا على الدول النامية تقف أمام تنفيذ براجمها للتنمية وأن تقدم إعفاءات وتسهيالت تدعم قدراهتا على                 

ز أزماهتا االقتصادية واملالية بأقل قدر من األضرار ،وترمي احلكومة املصرية يف املبادرة إمكانية أن تسفر عن                 جتاو

توليد موارد مالية جديدة سواء من املساعدات الرمسية أو من إسهامات القطاع اخلاص وليس جمرد حتويل                  

                                           
 .239عمرو علي منرجع سابق ،ص - 1
 . نفس املرجع ،نفس الصفحة - 2
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يف الدول املتقدمة بأمهية توجيه املزيد من        املوارد القائمة إىل قنوات جديدة مع ضرورة توعية الرأي العام             

 .مساعدات التنمية إىل اجلنوب ملا لذلك من أثر إجيايب يف إنعاش االقتصاديات واألسواق الدولية 

  : رؤية السنغال للمبادرة-ب

     طرحت السنغال فكرة أن تنمية إفريقيا ستكون ملصلحة االقتصاد العاملي كله فالدول اخلمس األعضاء يف               

املبادرة مل تسع للمساعدات اخلارجية وإمنا تعتمد يف األساس على اجملهود الذايت للدول املشاركة وجدير                  

بالذكر أن إفريقيا متلك كقارة إمكانيات كبرية تساعد على التنمية ومن املستغرب أهنا ال توجد لديها                    

القارة فإن االقتصاد العاملي سيستفيد     فإذا ما تطورت هذه     )   من االستثمارات العاملية     %1أقل من   (استثمارات  

من هذا التطور لذلك فإن تنمية االستثمارات هو اهلدف من قيام املبادرة ، ومن املؤكد أنه سوف تكون هناك                   

منح ومساعدات ولكن األهم سوف يتعلق بالدول اإلفريقية نفسها وعلى القطاع اخلاص يف إفريقيا دور كبري                

 .اع اخلاص يف أوربا ويف الواليات املتحدة  يف جدب االستثمارات األجنبية ومماثل للدور الذي لعبه القط

 : رؤية نيجرييا للمبادرة -ج

      لقد سعت نيجرييا إىل وضع حل جدري ملشكلة التخلف والفقر وحماربة اإليدز والسعي لتكوين                 

 .حكومات دميقراطية والعمل على تعزيز األمن هبا 

 11 األمن والرخاء العام للقارة اإلفريقية وذلك برؤية جديدة ختتلف عن رؤية      وركـزت نيجرييا عـلى حتقيق   

ديسمرب حيث رأت أن حتقيق األمن ال جيب أن يقتصر على تأمني احلدود الداخلية بقدر ما يتطلب أيضا احلدود           

 .ء وبالتايل األمان اخلارجية ،فإذا ما أمكن احلصول على املواد اخلام والعناصر األساسية فإنه ميكن حتقيق الرخا

 : رؤية اجلزائر للمبادرة -د

    أكدت اجلزائر على ضرورة التوصل إىل اتفاق أو شبه اتفاق للتالقي كمجموعة إفريقية أو من ميثل القارة                  

اإلفريقية من ناحية وجمموعة الثمانية من ناحية أخرى على أساس املشاركة واحترام الرؤى اخلاصة بالدول                 
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مل على توفري الدعم الكايف لتكوين هذه املشاركة والدفع هبا لألمام ،ويف هذا اإلطار جيب أن                 اإلفريقية والع 

تستعد القارة اإلفريقية للعمل معا حىت يتم تقدمي ورقة عمل واضحة لتقدميها إىل قمة جمموعة الثمانية يف                    

 شريكا للتنمية أكثر من كوهنا      اجتماعاهتا السنوية ،وجيب أيضا التركيز على نقطة االستفادة من جعل إفريقيا          

 .متلقيا ملعونات أجنبية من اخلارج والعمل على تكوين بنية أساسية قوية

 : رؤية جنوب إفريقيا للمبادرة -ه

     جاءت رؤية جنوب إفريقيا لتعكس مدى الوعي الذي تبنته من خالل االحتفاظ مللف اإلدارة السياسية                

القمة ،حيث أنه جلنوب إفريقيا وضعا خاصا يف إدارة عملية التنمية داخل            وفقا للجنة التسيري اليت انبثقت عن       

دول اجلنوب إفريقية وهلا عالقات قوية على خمتلف املسارات بدول مشال إفريقيا لذا جاءت رؤية جنوب إفريقيا  

 الصناعية  يف إطار العمل على توحيد الرؤى السياسية للدول اإلفريقية يف طرح مطالبهم جتاه الدول الثمانية                

االهتمام بالتنمية وحتديث البنية التحتية والقضاء على الفقر من األولويات اليت            "    مبيكي"،وقد رأى الرئيس    

 .جيب أن هتتم ها القارة يف الفترة املقبلة 

 :مستقبل مبادرة النيباد : املطلب اخلامس 

 1:ك عددا من النقاط جيب االنتباه إليها وهي     عند احلديث عن الرؤى املستقبلية ملبادرة النيباد نالحظ أن هنا

 تأيت هذه املبادرة ألول مرة لتطرح تصورا خمتلفا عن األفارقة إذ تقدم األفارقة ألول مرة برؤية خمتلفة                    -1

 .،تصور الواقع  الذي يعيشون فيه وما هي تصوراهتم من أجل حل مشكالهتم املتعثرة 

جمموعة الثمانية الصناعية لتعطى املبادرة املصداقية الكاملة وتدفع هبا حنو           يأيت االهتمام املتزايد من قبل قمة        -2

 .التحقيق 

                                           
 .240 عمرو علي ،مرجع سابق ،ص - 1
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 جاء دعم التجمعات اإلقليمية وعلى رأسها منظمة الوحدة اإلفريقية وذلك من خالل تأكيد الرئيس                  -3

كربنامج تنفيذ منظمة   الزاميب على أن منظمة الوحدة اإلفريقية ستشارك بطريقة فعالة يف تنمية القارة اإلفريقية              

الوحدة اإلفريقية من ناحية والتجمعات الدولية مثل قمة جمموعة الثمانية الصناعية ليعطى املبادرة قوى على                 

 .الصعيدين اإلقليمي والدويل على حد سواء 

من  سريبط جناح مبادرة  تنمية إفريقيا بتخفيف عبئ املديونية عن دول القارة والنجاح يف عملية التنمية                   -4

ناحية والتحديث الصناعي من ناحية أخرى شرطان ضروريان لتحسني فرص نفاذ الصادرات اإلفريقية                

 .لألسواق العاملية 

إن جناح املبادرة يف حتقيق ما تصبوا إليه خالل الفترة املقبلة يرجعه املهتمون بالشأن اإلفريقي إىل الالعبني                   

 .شكل تنفيذي  األساسيني ومدى صدق ما يصدرونه من قرارات على 

فعلى مستوى قمة جمموعة الثمانية الصناعية الكربى فإنه البد أن تقدم اجملموعة اإلفريقية نفسها من حيث                  

إمكانياهتا يف التجارة واالستثمار واملوارد الطبيعية والبشرية ودور القطاع اخلاص  فيها ومدى ما ميكن أن                  

 العاملي حىت ميكن أن تعطيهم حكومات تلك الدول ما يلزم           تقدمه إفريقيا من إمكانيات يف النظام االقتصادي      

 .من دعم ملا ترغب فيه الدول اإلفريقية

وعلى املستوى اإلفريقي أن تكون هناك رغبة قوية لألفارقة لتحقيق أهداف املبادرة والعمل على تقدمي                   

بال وخاصة بعد أن    الضمانات الالزمة للمستثمرين وأصحاب املديونيات حىت ال يتم التالعب هبم مستق            

 .أصبحت مبادرة إفريقيا للتنمية مبادرة إفريقية لكل دول إفريقيا بعد أن تبنتها منظمة الوحدة اإلفريقية 
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 :خامتة الفصل الثاين 

 سنة املاضية على حتقيق 25    لقد سامهت األطر اليت ربطت بني االحتاد األوريب والدول اإلفريقية وعلى مدى     

ن كال الطرفني وباألخص الطرف اإلفريقي ،فقد كان إطار اتفاق لومي اإلطار األفضل لتقدمي               نتائج معتربة م  

املساعدات االقتصادية للدول اإلفريقية اليت للتو خرجت من مرحلة االستعمار إىل مرحلة االستقالل وكانت               

ء اهلياكل القاعدية يف تلك     تلك املساعدات واإلعانات اليت حتصلت عليها الدول اإلفريقية األمهية القصوى لبنا          

 سنة املاضية كانت  لتلك       25الدول وحبثها عن التطوير والتحسني املستمر لشعوب تلك فعلى امتداد             

 ةباإلضافة إىل املساعدات جند كذلك املزايا االقتصادي      ،  املساعدات الدور االجيايب يف حتقيق االستقرار والتقدم      

 دخل ا سواق الدول األوروبية وهو ما مسح للصادرات           ةاإلفريقي اليت كأنة تتمتع هبا دول جنوب الصحراء      

 .اإلفريقية بالتطور واإلزهار وحتقيق أرباح معتربة 

 املتبادل بني الدول وكذا     مأما يف إطار الشراكة األورومتوسطية فقد كانت  الشراكة مبنية أساسا على االحترا            

 واالقتصادي لدول الضفة اجلنوبية وذلك من خالل          الدعم املايل  – أوروبا   –تقدمي دول  الضفة الشمالية      

 هذا األخري الذي قدم الدعم      2006-  2000  –  2000 ، 1995مشروع ميدا  الذي مشل الفترتني من        

، مساعدة دول الضفة    ةوتشمل كذلك الشركة األورومتوسطي   ،  الكبري ملشرعات دول الضفة اجلنوبية للمتوسط     

تقال إيل اقتصاد حر وذلك من خالل دعم برامج التعديل اهليكلي وإعادة            الشمالية لدول الضفة اجلنوبية  يف ان      

 .اهليكل

باخلصوص األوربية  –وفيما خيص مبادرة الشراكة اجلديدة من أجل تنمية إفريقيا فإن الدول الصناعية الكربى               

 اإلفريقية   قد احتضنت هذه املبادرة وهيأت هلا كل الظروف إلجنازها وذلك من خالل االلتفاف إىل الدول               –

 .واحتياجاهتا املختلفة يف كل قمة لدول جمموعة الثمانية 
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ورغم كل هذه اإلجيابيات احملققة من خالل الروابط واألطر اجلامعة بني أوربا وإفريقيا إال أن هناك من يرى                   

 :أن

 داخل األسواق األوربية فإن حصة      ACPبالرغم من التفضيالت التجارية اليت كانت تتمتع هبا دول           -1

هذه األخرية يف األسواق األوربية قد ضلت ضئيلة مقارنة حبصة اجلماعة االقتصادية األوربية داخل أسواق دول                

ACP .  

أنه على الرغم من أن برنامج ميدا اخلاص بدعم دول جنوب املتوسط قد محل مبالغ معتربة إال أن                    -2

 .ات اإلحتاد األوريب تلك املبالغ ال تصل وذلك راجع إىل البريوقراطية اليت يتبعها مؤسس

أن الدول األوربية يف تعاملها مع القارة اإلفريقية عملت على فصل الشمال اإلفريقي عن اجلنوب                 -3

اإلفريقي فإذا كانت اتفاقيات لومي قد تعاملت مع دول إفريقيا جنوب الصحراء فإهنا شكلت إطار للتعامل مع                 

 .دول مشال إفريقيا من خالل مشروع الشراكة األوربية 
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 التنافس األمريكي األورويب على القارة اإلفريقية : الفصل الثالث

 :مقدمة الفصل

 للقارة اإلفريقية، وظهر    اإلستراتيجيةمع انتهاء احلرب الباردة ظهرت عدة مؤشرات ودالئل على تراجع األمهية            

ولية يؤكد أن القارة اإلفريقية مل تعد حتتل أمهية كبرية بالنسبة للدول الكربى             اجتاه بارز يف أدبيات العالقات الد     

األوروبية أو للواليات املتحدة األمريكية، مستندا يف ذلك إىل تناقص معدالت املعونات والقروض املوجهة من               

 اإلفريقية بالتحول   تلك القوى إىل القارة اإلفريقية، أو الربط بني تقدمي املعونات وبني مدى التزام الدول                

ويف الوقت نفسه أدى بروز " املشروطية السياسية " واحترام حقوق اإلنسان، فيما أصبح يعرف باسم         الدميقراطي

دول أوروبا الشرقية وإتباعها هنج اإلصالح االقتصادي إىل لفت انتباه القوى الكربى إىل هذه الدول، وختصيص 

 .ى حساب املعونات والقروض املوجهة إىل الدول اإلفريقيةقدر متزايد من املعونات والقروض إليها عل

وبذلك فإن القارة اإلفريقية تضاءلت أمهيتها على املستوى اجليوبوليتيكي، حيث تراجعت أمهيتها كمسرح               

للصراع الشرقي والغريب كما تراجعت أمهيتها تنمويا حيث عاد مركز الثقل إىل دول شرق ووسط أوروبا                  

ة أساسية اقتصادية مناسبة إىل حد بعيد لعمليات التحول حنو الليربالية واقتصاد السوق، ولكن              باعتبارها متلك بني  

يف منتصف التسعينيات بدأ اجتاه هتميش القارة اإلفريقية يف التراجع حيث برز التنافس االقتصادي بني القوة                  

سياسية، والعسكرية للقارة قد    فإذا كانت األمهية ال   )  أ وفرنسا وبنسبة أقل بريطانيا     .م.خاصة الو (الكربى  

تراجعت بعد انتهاء احلرب الباردة فإن القوى الكربى عاودت االهتمام بالقارة اقتصاديا منذ منتصف                  

التسعينات ومن مث كان انتهاء احلرب الباردة، دافعا لتغيري صور ومظاهر االهتمام بالقارة مع دخول عناصر                 

ويقتضي التعرف على   )  باخلصوص االكتشاف اجلديد للنفط   (ة  جديدة اهتمت بالتواجد االقتصادي يف القار     

أبعاد ومظاهر التنافس األورويب األمريكي يف أفريقيا يف فترة ما بعد احلرب الباردة حتليل أهداف ومصاحل                  

 . وأدوات القوى الكربى األساسية الفاعلة على الساحة اإلفريقية



 158

 السياسة األمريكية يف أفريقيا: املبحث األول

 ة وأهداف السياسة األمريكية يف إفريقيايعطب: طلب األولامل

متيزت السياسة األمريكية جتاه إفريقيا قبل بداية احلرب الباردة بالعزلة وكف األيدي عن التدخل يف الشؤون                 

 والذي  1885-1884الداخلية للقارة، يكفي أن نشري إىل املوقف األمريكي الصامت جتاه مؤمتر برلني عامي              

اه تقسيم إفريقيا بني القوى االستعمارية األوروبية ويبدو أن عدم الرغبة أو حىت عدم اخلربة هي اليت                  مت مبقتض 

 .وقفت وراء تلك السياسة اإلفريقية للواليات املتحدة األمريكية

وعليه فقد واجهت تلك السياسة معضلة حقيقية مع بداية فترة احلرب الباردة يف أواخر األربعينيات، ورمبا أكد                 

إننا لسنا يف موقع    "ذلك املعىن جورج ماجهي مساعد وزير اخلارجية للشرق األدىن والشؤون اإلفريقية بقوله              

ميكننا من خالله ممارسة املسؤولية بشكل مباشر اجتاه إفريقيا، إننا نفقد الرغبة لتحمل املسؤوليات اليت يقوم هبا                 

لتزامات احلاكمة حلركتنا فضال عن عدم خربتنا،       اآلخرون وعلى أي حال فإن املبادئ اليت نؤمن هبا هي اال           

 .1" أسهمت مجيعها يف عدم حتملنا هلذه املهام

وميكن القول بشكل عام أن الدبلوماسية األمريكية اجتاه إفريقيا قد واجهت يف ذلك الوقت ثالث مشكالت                 

 :أساسية هي

 .بشكل مباشر أهنا كانت غري جادة يف التدخل واالخنراط يف القضايا اإلفريقية -1

 . أهنا كانت تؤمن بالدور احملوري للقوى األوروبية يف مستعمراهتا اإلفريقية السابقة-2

أ ذاهتا يؤدي إىل رد فعل غاضب بني        .م. اعتقد كثري من األمريكيني أن ممارسة التمييز العنصري داخل الو          -3

 .املثقفني األفارقة

                                           
 192، ص 2001، يناير 144العدد . السياسة الدولية، "السياسة األمريكية جتاه إفريقيا من العزلة إىل الشراكة" محدي عبد الرمحن، - 1
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ا منذ اخلمسينيات قد دفعت بالواليات املتحدة األمريكية إىل         على أن رياح التحرر الوطين اليت هبت على إفريقي        

 نائبة ريتشارد نيكسون إىل     1957 إيزهناور يف    أرسلإعادة النظر يف سياستها السابقة جتاه إفريقيا، وبالفعل         

إفريقيا حيث زار مثاين دول دفعة واحدة من أجل حتليل األوضاع املتغرية واملتسارعة اليت شهدهتا القارة                   

فريقية يف ذلك الوقت وقد أكد نيكسون يف تقريره على أمهية االستقالل والتحرر بالنسبة لألفارقة وطالب                 اإل

أيضا بضرورة أن تعترف كافة إدارات احلكومة األمريكية باألمهية املتزايدة إلفريقيا بالنسبة للمصاحل األمريكية،              

ة للشؤون اإلفريقية وان يتم على صعيد آخر         واقترح نيكسون بأن يتم تعيني مساعد مستقل لوزير اخلارجي         

توجيه االستثمارات األمريكية إىل إفريقيا يف الوقت الذي تتوقف فيه أمريكا على ممارسة التمييز العنصري حىت                

 1تكسب ود وتأييد األفارقة 

رة التشاور  بيد انه ميكن القول أن نيكسون رغم اعترافه باستمرار الدور األورويب املهيمن يف إفريقيا وضرو                

والتنسيق مع القوى األوروبية فإنه أكد على ضرورة صنع سياسة أمريكية مستقلة اجتاه إفريقيا، وحتاكيا مع هذا                 

التصور اجلديد ظهرت خالل عقد اخلمسينيات جمموعة من املنظمات األهلية األمريكية املهتمة بإفريقيا، ومن               

 . األمريكي اإلفريقي، وجملس الشؤون اإلفريقيةذلك اللجنة األمريكية اخلاصة بإفريقيا، واملعهد

أ إىل احتواء املد الشيوعي يف إفريقيا قد استحوذت         .م.وأيا كان األمر فإن اعتبارات احلرب الباردة وسعي الو        

مجيعها على اهتمامات صانع القرار األمريكي، فالرئيس األمريكي جون كندي الذي أبدى تعاطفا ملحوظا مع               

ناهضة لالستعمار يف إفريقيا الربتغالية وقف مكتوف األيدي يف باقي األجزاء اإلفريقية بسب              القوى الوطنية امل  

االهتمام األمريكي بقواعد حلف الناتو يف تلك املناطق أو األجزاء، وعلى صعيد آخر فإنه بالرغم من األساس                 

واملعارضة الشعبية له داخل    غري األخالقي لنظام التفرقة العنصري يف جنوب إفريقيا وتزايد السخط الدويل              

                                           
 .192ص .ق مرجع ساب، محدي عبد الرمحن  - 1
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اجملتمع األمريكي فإن الرئيس ريغان مل يستطع أن يواجه حبسم حكومة بريتوريا العنصرية بسب خشيته من                  

 .1تزايد املد الشيوعي يف املنطقة 

ت إن التطورات اهليكلية اليت شهدها النظام الدويل منذ انتهاء احلرب الباردة واهنيار االحتاد السوفيايت قد دفع                

أ إىل إعادة تقومي وترتيب منظومة مصاحلهم وأولوياهتم، وبالرغم من تباين االجتاهات             .م.بصانع القرار يف الو   

واألفكار املطروحة يف هذا الصدد مبا يف ذلك تلك اخلاصة بقادة الرأي العام يف اجملتمع األمريكي، فإن مثة اتفاقا                   

املعمورة، وإعادة النظر يف سياستها جتاه إفريقيا على وجه         أ يف شىت أحناء     .م.على ضرورة دفع ودعم مكانة الو     

خالل سنوات احلرب   "اخلصوص، ولعل واران كريستوفر وزير اخلارجية األسبق يوضح ذلك املعىن بقوله              

الباردة الطويلة مل تتحرر سياستنا اإلفريقية بناء على الطريقة اليت نؤثر هبا على إفريقيا ولكن مبا حيققه من مصاحل                   

ل من واشنطن وموسكو، على أنه مما حيمد له اليوم أننا جتاوزنا مرحلة تبين سياستها قائمة فقط على محاية                    لك

 .2"خطوط التجارة القريبة من إفريقيا بغض النظر عن مصاحل الشعوب اإلفريقية

 إفريقيا خالل   وليس خباف أن قائمة املصاحل واألهداف القومية اليت كانت تشكل حمددا للسياسة األمريكية جتاه             

 :احلرب الباردة اشتملت على أربع قضايا أساسية هي

 ).مل يعد هلذا التهديد أي وجود اليوم( احتواء الشيوعية -

 )ال يوجد أي هتديد جدي على تلك اخلطوط( محاية خطوط التجارة البحرية -

 . الوصول إىل مناطق التعدين واملواد اخلام-

 . سيما تلك اخلاصة بالدميقراطية وحقوق اإلنسان دعم ونشر القيم الليربالية وال-

                                           
 :يف" أبعاد السياسة األمريكية اجلديدة جتاه إفريقيا"محدي عبد الرمحن،  - 1

www. Islame oline. Net/iol-arabic/dowalia/q politic-1/q politic 4 asp. 
 
 .192 محدي عبد الرمحان ، مرجع سابق ، ص - 2
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وأيا كان األمر، فإنه ميكن القول بان املتغريات الدولية اجلديدة اليت سارت باجتاه العوملة األمريكية، أفضت إىل                 

إعادة توجيه السياسة األمريكية حنو إفريقيا من خالل التركيز على دبلوماسية التجارة كأداة لالختراق باإلضافة               

 حيث سعت إدارة كينتون     1998إىل دعم قادة أفارقة جدد، وقد اتضحت مالمح هذه السياسة من بداية عام              

 .إىل تأسيس شراكه إفريقية جديدة

 :طبيعة السياسة األمريكية يف إفريقيا: أوال

ولوياهتا أ يف مرحلة ما بعد احلرب الباردة لعملية تقومي وإعادة ترتيبها أل             .م.خضعت السياسة اإلفريقية للو   

 :وأهدافها، وال خيفى أن عملية التقومي والتمحيص تلك دفعت إليها جمموعة العوامل واملتغريات لعل من أبرزها

 اليت تقوم عليها العالقات األمريكية اإلفريقية يف عصر العوملة األمريكية،             اإلستراتيجيةأمهية املرتكزات   .  1

قارة والثروات الطبيعية وخطوط التجارة تدفع دوما إىل التأكيد على          فاحملددات الثابتة مثل املوقع االستراتيجي لل     

 .أمهية إفريقيا يف منظومة السياسة الكونية للواليات املتحدة األمريكية

تغري الصورة الذهنية اخلاصة بإفريقيا واليت ظلت مسيطرة فترة طويلة حيث طرأ تغري ملموس فيما يتعلق                 .  2

ذا بالقطع من وجهة النظر األمريكية، أضف إىل ذلك فقد وصل إىل السلطة             بسياسات التحرر االقتصادي، وه   

عدد من القيادات اجلديدة اليت حاولت أن تدعم أواصر  العالقة مع الواليات املتحدة األمريكية، وقد واكب                  

 . مليون نسمة700ذلك تزايد االهتمام األمريكي بغزو األسواق اإلفريقية اليت تضم حنو 

ى والتصورات يف اإلدارة األمريكية بشأن املشكالت والصراعات اليت تعاين منها مناطق معينة يف              تغري الرؤ .  3

اجلنوب اإلفريقي، منطقة البحريات العظمى، ومنطقة القرن اإلفريقي، فقد أدركت بعض مراكز             :  إفريقيا مثل 

ادي يف إفريقيا مبا خيدم املصاحل      صنع القرار األمريكي أمهية حتقيق االستقرار واألمن وتدعيم فرص النمو االقتص          

 .األمريكية احليوية يف املنطقة
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إعادة تقومي السياسة الفرنسية يف إفريقيا حيث أضحت احلكومة الفرنسية تسعى إىل انتهاج سياسة أكثر                .  4

قارية وهو ما متثل يف اجتماعات القمة الفرنسية اإلفريقية الفرانكفونية اليت أصبحت تضم دوال غري ناطقة                  

بالفرنسية يف نفس الوقت الذي اقتنعت فيه اإلدارة األمريكية بأن سياسة املساعدات اليت تنتهجها القوى                  

 .األوروبية الكربى قد أخفقت

 :أهداف التوجه األمريكي اجلديد يف إلفريقيا: ثانيا

 هدفني رئيسيني   نستطيع من خالل حتليل اخلطاب السياسي لكبار املسؤولني يف اإلدارة األمريكية أن نشري إىل              

 :مها

 ويتمثل يف دفع عملية االندماج اإلفريقي يف االقتصاد العاملي ولدعم هذه الغاية فإن اإلدارة                 :اهلدف األول 

 1:األمريكية تعمل على ثالثة حماور أساسية هي

وإحالل تطبيق مفاهيم الشراكة األمريكية اإلفريقية اليت تقوم على إهناء مرحلة تلقي املساعدات املالية                .  1

 .مرحلة التبادل التجاري حملها، إضافة إىل تشجيع االستثمارات األمريكية يف القارة

 وفقا للتصور األمريكي وال سيما يف املناطق ذات األمهية          الدميقراطيدعم النظم اليت تأخذ مبفاهيم التحول       .  2

 .اإلستراتيجية بالنسبة للمصاحل األمريكية يف القارة

صراعات وإهناء حروب التطهري العرقي ملا حيقق األمن واالستقرار وفقا ملنظور املصلحة             العمل على منع ال   .  3

 .القومية األمريكية

 ويتمثل يف محاية املصاحل األمريكية احليوية وال سيما االعتبارات األمنية وعليه فإن اإلدارة                 :اهلدف الثاين 

 بعض الدول ألنشطة تقع يف إطار التصور األمريكي         األمريكية تويل اهتماما كبريا بقضايا انتشار األسلحة ودعم       

 .لإلرهاب، ومثة قضايا أخرى حمل اهتمام أمريكي مثل تدفق املخدرات واجلرمية الدولية واهنيار البيئة

                                           
 .193، مرجع سابق، ص "زلة إىل الشراكةالسياسة األمريكية اجتاه إفريقيا من الع"محدي عبد الرمحن،  - 1
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 مالمح وجماالت السياسة األمريكية يف إفريقيا: املطلب الثاين

ثة جماالت أساسية تشتمل كل القضايا األمريكية       ميكن إبراز أهم مالمح السياسة األمريكية اجتاه إفريقيا يف ثال         

 :الكربى يف إفريقيا وذلك على النحو التايل

 :اجملال االقتصادي: أوال

ميكن تلمس أهداف التحرك األمريكي اجلديد يف إفريقيا وذلك من خالل التقرير الذي صدر يف منتصف                  

حيث أعده فريق مستقل من اخلرباء بتكليف       "  أ مع إفريقيا  .م.تعزيز العالقات االقتصادية للو   " بعنوان   1997

أ يف مقدمة الدول الصناعية الكربى اليت       .م.من جملس العالقات اخلارجية، وقد أوصى التقرير بأن تكون الو          

تستفيد من الفرص اجلديدة يف إفريقيا، واستنادا إىل ذلك عملت اإلدارة األمريكية بدأب شديد على إدماج                 

 .إفريقية-املي، وحماولة إنشاء سوق أمريكوإفريقيا يف االقتصاد الع

I. إدماج إفريقيا يف االقتصاد العاملي : 

 :لقد عملت اإلدارة األمريكية بدأب شديد على إدماج إفريقيا يف االقتصاد العاملي من خالل

ة مبا  تشجيع الدول اإلفريقية على انتهاج سياسات اقتصادية ناجحة واألمر الذي حيقق منط التنمية املستدام             .  1 

 .خيلق يف النهاية فرصا أفضل للتجارة واالستثمارات األمريكية يف القارة اإلفريقية

 وهو الذي وافق عليه الكونغرس األمريكي يف إطار الرؤية األمريكية            1قانون النمو والفرص يف إفريقيا    .  2

ة وفتح األسواق األمريكية    اجلديدة حول إلفريقيا واليت تقوم على دعم الدول اإلفريقية باملساعدات االقتصادي           

 والتحرر  بالدميقراطيةأمام سلع ومنتجات دول القارة بشرط جناح هذه الدول يف حتقيق بعض الشروط املتعلقة               

                                           
 .www. Albayan-magazine.com/files/africa/index.HTM: يف" التنافس الدويل يف القارة اإلفريقية" راوية توفيق، (*) - 1
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 املربمة بني دول االحتاد األورويب وإفريقيا        LOMEكما أن قانون النمو يعد منافسا التفاقية        ،1االقتصادي  

 .سفيكجنوب الصحراء ومنطقيت الكاريب والبا

إذ ال خيفى أن الرؤية األمريكية اجلديدة اليت ترفع شعار التجارة           :  سياسة املساعدات األمريكية اجتاه إفريقيا    .  3

بدال من املساعدات والذي رفعه الرئيس كلينتون خالل الزيارة اليت قام هبا إىل القارة ولكنها تركز على مبدأ                   

 .  والسياسي حسب املتطلبات يف املنطقةاملساعدة من أجل دعم جهود اإلصالح االقتصادي

" السادك"مجاعة تنمية اجلنوب اإلفريقي     "االستفادة من التجمعات االقتصادي اإلقليمية يف إفريقيا مثل          .  4

 ".كوميسا"ومجاعة شرق إفريقيا " االكواس"واجلماعة االقتصادية لغرب إفريقيا 

II. إفريقية-إنشاء سوق أمريكو : 

األمريكية إىل فتح أسواق جديدة يف مناطق خمتلفة من العامل ومن أبرزها القارة               هتدف الواليات املتحدة    

اإلفريقية اليت تتسم بوجود فرص هائلة لالستثمار وأسواق مفتوحة للمنتجات األمريكية يؤيدها يف ذلك                 

سعة أمام السلع   الشركات األمريكية اهلادفة إىل توسيع نطاق االستثمارات اخلارجية وفتح األسواق اإلفريقية الوا           

 .2األمريكية 

وجتسدت السياسة األمريكية جتاه األسواق اإلفريقية فيما قاله وزير التجارة السابق أثناء زيارته لبعض الدول                

إن :  " حيث قال  1998إلفريقيا يف منتصف    "  بيل كلينتون "اإلفريقية قبيل زيارة الرئيس األمريكي السابق        

درين واملستثمرين األمريكيني، وفيها إمكانيات برية وواعدة ولقد سبق وان          إفريقيا متثل احلدود األخرية للمص    

ترك رجال األعمال واملال األمريكيون األسواق اإلفريقية لزمن طويل، لتكون منطقة نفوذ ملنافسينا من                 

 .3"األوروبيني

                                           
 .نون دولة خياطبها القا35 ومل يطبق حلد اآلن إال  على مخس دول من جمموع 2001 مت التصديق على هذا القانون يف ماي - 1
جامعة القاهرة، مركز دراسات وحبوث الدول . العرب وإفريقيا فيما بعد احلرب الباردة، )حمرر(، يف صالح سامل "التنافس الدويل لكسب النفوذ يف إفريقيا"نيغن حليم،  - 2

 .49، ص2000النامية، 
 . راوية توفيق ،مرجع سابق - 3
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يت قادهتا لبعض دول القارة   كما أن وزير اخلارجية األمريكية السابقة مادلني أولربايت قد أعلنت خالل الزيارة ال            

 إن التحالفات االقتصادية مع دول أخرى ستكون من أولويات السياسة اخلارجية            1999اإلفريقية يف أكتوبر    

 .األمريكية وإن التجمعات االقتصادية اجلديدة ستكون هي التحالفات العسكرية للقرن القادم

 1:يلي ة فيما األمريكية جتاه األسواق اإلفريقياإلستراتيجيةوتتمثل 

 .توسيع قاعدة النفوذ االقتصادي األمريكي يف القارة اإلفريقية. 1

 .استقطاب الدول اإلفريقية ثقافيا وسياسيا وإعالميا خلدمة األغراض االقتصادية. 2

 .العمل على إحداث تغريات اقتصادية وسياسية يف الدول اإلفريقية ملا خيدم األهداف األمريكية. 3

أ والدول األفريقية على أن يكون      .م.وجه األمريكي يف النهاية إىل إقامة منطقة حرة بني الو           ويهدف هذا الت  

 وأن يدعم ذلك إنشاء بنك لتمويل الصادرات والواردات بني الطرفني وقد جاء ذلك يف     2020ذلك مع بداية    

 وتعمل  1996أ عام   .م.وثيقة تنمية إفريقيا والفرص املتاحة وهناية االعتماد على الغري اليت صدرت يف الو              

 :  من خالل وسائل وآليات أمههاإستراتيجيتهاأ على حتقيق .م.الو

املبادرة األمريكية لدعم التجارة واالستثمار مع إفريقيا، وذلك من خالل إقرار جلنة االعتمادات مبجلس               .  1

ت الدول اإلفريقية    تشريعا يعطي حرية الدخول بدون مجارك للمزيد من منتجا         -باإلمجاع–النواب األمريكي   

 وافق الرئيس األمريكي بيل كلينتون أثناء املؤمتر        1999 ويف عام    1998إىل األسواق األمريكية وذلك عام      

 مليار دوالر ديون مستحقة على الدول اإلفريقية وميكن القول أن            70األمريكي اإلفريقي بواشنطن إسقاط     

كة الترتيبات والعالقات بني الواليات املتحدة األمريكية        املظلة األمريكية يف األسواق اإلفريقية تربز يف شب        

واملالحظ أن هذه السياسة األمريكية     "  املشاركة األمريكية اإلفريقية  "أ  .م.والدول األفريقية وتطلق عليها الو    

                                           
 www.Islamic olin.Net/iol-arabic/dou alia/Namaa1-1.00/Namaa.ASP".وداءالصراع الرمادي على القارة الس"مغاوري شليب،  - 1
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تغطي مناطق متنوعة يف األسواق اإلفريقية وتشمل عددا من املستويات والقطاعات يف جماالت التجارة                 

 .ر واملؤسسات املالية واالقتصاديةواالستثما

ن باب  ـل إىل األسواق اإلفريقية م    ـتعدد األبواب واملداخل، فيالحظ أيضا أن السياسة األمريكية ال تدخ         .  2

غانا يف الغرب، أو غندا يف الوسط، جنوب        :  أو مدخل واحد، ولكنها اختذت نقاط ارتكاز ومراكز انتشار مثل         

 1 .إفريقيا يف جنوب القارة

 وهي   OPICإنشاء صندوق لتمويل االستثمارات يف إفريقيا من قبل اهليئة األمريكية لالستثمار اخلاص             .  3

عبارة عن هيئة تابعة للحكومة األمريكية تعمل يف جمال االستثمار فيما وراء البحار وتقوم باالستثمار يف أسهم                 

ضا بتأمني االستثمارات ضد املخاطر      إستراتيجية يهدف تدعيم املصاحل واألعمال األمريكية، كما تقوم أي          

 مليون دوالر، ويتم تدبري ثلثي رأمسال الصندوق عن 350السياسية ومتويل املشروعات ويبلغ رأمسال الصندوق 

طريق احلكومة األمريكية والباقي عن طريق املؤسسات االستثمارية وقد قام الصندوق بتمويل مشروعات               

 حيث  2000خلدمات الصحية يف إفريقيا وقد بدأ الصندوق عمله يف منتصف           االتصال واملنافع والنقل واملياه وا    

 .  مليون دوالر من املستثمرين احملليني650اجتذب حوايل 

 مليار دوالر وذلك بناءا     1 مت تدعيم التجارة مع إفريقيا مببلغ        2000دعم التجارة مع إفريقيا، ففي عام       .  4

خالل املؤمتر  "  جيمس هارولد " الصادرات والواردات األمريكي     على الوعود اليت كان قد تقدم هبا رئيس بنك        

 دولة إفريقية   41أ خالل ذلك املؤمتر     .م.، وقد طالبت الو   1999يف أطالنطا يف عام     "  كارتر"الذي عقد مبركز    

بضرورة حتسني أجواء التجارة وأنظمة الشحن وتنسيق السياسات وذلك من أجل النمو االقتصادي وزيادة               

 .  االقتصاد العاملياالندماج يف

                                           
 : ، يف"صراع املصاحل األمريكية األوروبية يف القارة السمراء.. دشنه كلينتون"مأمون باقر،  - 1

www.albayan.co.ae/albayan/seyase/2003/jssue 635/text sone/3.htm 
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تطويق التحركات الفرنسية والعربية، فمن خالل حتليل التحرك األمريكي يف القارة اإلفريقية نالحظ أهنا               .  5

حتاول تطويق التحركات املنافسة وذلك لتوسيع قاعدة الوجود األمريكي يف األسواق اإلفريقية، وهو ما اتضح               

ع بعض دول املغرب العريب، وذلك لتطويق الدور األورويب يف          أ لعقد مشاركة م   .م.بصورة جلية يف سعي الو    

مشال إفريقيا وخاصة الدور الفرنسي، وكذلك لعرقلة حماولة ليبيا تكوين جتمع إفريقي يف املنطقة، كما تدعم                 

أ كل هذه اجلهود أمنيا من خالل مشاركتها يف تدريب ما أطلق عليه قواف حفظ السالم يف إفريقيا                    .م.الو

على "  1998جيد يامانا   "لمناورات العسكرية اليت تتم يف هذا اإلطار وخاصة ما عرف مبناورات             ودعمها ل 

 .1 احلدود املشتركة لكل من السنغال ومايل وموريتانيا

 : اجملال األمين والعسكري: ثانيا

 ثالثة مرتكزات   إذ يعد هذا اجملال من أبرز مالمح السياسة األمريكية اجلديدة جتاه إفريقيا، وميكن أن نشري إىل                

 :أساسية هي

 :حتقيق االستقرار والسيطرة األمنية يف منطقتني على جانب من األمهية ومها. 1

منطقة البحريات الكربى ومنطقة القرن اإلفريقي مع االعتماد على قيادات إفريقية جديدة تتسم بوالئها الواضح               

ده كلينتون مع زعماء ست دول إفريقية، وال خيفى  الذي عق )  أوغندا"  (عنييت"أ، كما ظهر جليا يف مؤمتر       .م.للو

قبل التطورات  (أن هذه السياسة تسعى كذلك إىل حماصرة النظم اإلفريقية املعادية ألمريكا مثل السودان وليبيا               

، ومن املؤشرات اليت تؤكد هذا التوجه األمريكي أن وزيرة اخلارجية األمريكية             )األخرية يف سياسيت البلدين   

، االجتماع بأركان املعارضة    1999دلني أولربايت وضعت على قائمة زيارهتا اإلفريقية يف أكتوبر          السابقة ما 

السودانية وعلى رأسهم جون جارانج زعيم الفيصل الرئيسي يف حركة التمرد السودانية وكذلك التنسيق بني                

الكيين "  اداإلجي"وممثل منظمة       HARRI JOHNSTONاملبعوث األمريكي السوداين هاري جونسون      

                                           
 .مغاوري شليب، مرجع سابق - 1
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 ويأيت ذلك كله يف إطار عدم متثيل اجلانب احلكومي الرمسي يف              DANIAL MOBOYFدانيال موبيا   

 .1السودان 

تشكيل قوة تدخل إفريقية ملواجهة األزمات وذلك استنادا إىل املبادرة اخلاصة مبواجهة األزمات اإلفريقية               .  2

(Africain Crises Response Initiative)  ع املبادرة    ويهدف مشرو(A C R I)    إىل تكون 

 ألف جندي قادر على العمل بشكل فعال مبفردها،         12داد ضخمة وتقدر بـ     ـوحدات عسكرية وطنية بأع   

أو التعاون مع جمموعات دولية مماثلة يف جمال حفظ السالم يف كافة املناطق املتأزمة يف القارة اإلفريقية، وقد                   

 .درة مستفدين من الصفقات العسكرية األمريكية اخلاصة مع تلك الدولطرح املسؤولون األمريكيون هذه املبا

لقد أدرك صناع القرار األمريكي أن التدخل املباشر لإلدارة األمريكية يف املشاكل اإلفريقية الداخلية قد يؤدي                

يرة  كانت مر  -حتت شعار إعادة األمل   –  1992إىل نتائج عكسية، خاصة أن جتربتها يف الصومال يف ديسمرب           

للغاية، حيث وضعت إدارة كلينتون يف مواجهة عسكرية مع اجلنرال حممد فرح عبديد، وحيث أن قوات حفظ                 

السالم األمريكية مل تفهم طبيعة التركيبة العشائرية بل حاولوا فرض إرادهتم كالعادة بالقوة على زعماء                  

 القوات األمريكية، فلم جتد إدارة      احلرب على "  عبديد"امليلشيات الصومالية، وقد كانت نتيجة ذلك إعالن         

 .1993كلينتون مفرا غري إعالن انسحاب هذه القوات يف مارس 

–وجتربة اإلدارة األمريكية يف ليربيا ليست بعيدة عما حدث يف الصومال، عندما حاولت إيصال تشارلز تايلور       

فريقيا بقيادة نيجرييا حال دون إمتام       إىل سدة احلكم، إال أن تدخل قوات غرب إ         -زعيم اجلبهة القومية الليربالية   

 .املخطط األمريكي

 إبان فترة إدارة الرئيس األمريكي السابق بيل        1996 ترجع إىل عام     (ACRI)إن فكرة إنشاء هذه املبادرة      

كلينتون وكان من بني الدوافع املعلنة، تدريب قوات للقيام مبهمة عملية حفظ السالم يف سرياليون، حيث أدت                 

                                           
 .194السياسة األمريكية جتاه إفريقيا من العزلة إىل التراثة، مرجع سابق، ص "محدي عبد الرمحن،  - 1
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رب إىل تفكري اإلدارة األمريكية يف إجياد وحدات من اجليش يطلق عليها قوات العمليات املركزة،                فداحة احل 

دعم الدميقراطية، ومحاية   :  وذلك للتخفيف من وطأة املواجهات املسلحة مبا خيدم املصاحل األمريكية احليوية مثل           

 تدريب سبع وحدات عسكرية من      طرق الوصول إىل مناطق التعدين واملواد اخلام، وبالفعل أكملت أمريكا          

 :وينصب عمل املبادرة يف ثالث جماالت، 1اجليش النيجريي والسينيغايل والغاين 

 .جمال التدريب العسكري.   أ

 .جمال اإلمداد باملواد اإلغاثية.  ب

 .جمال اخلدمات اإلنسانية.  ج

 : املبادرة وهيوقد اعتمدت املبادرة ثالثة شروط مبدئية للدول اإلفريقية املستفيدة من

 .أن تكون الدولة حتكمها حكومة دميقراطية منتخبة.  أ

 .أن حتترم أنظمة احلكم فيها مبادئ حقوق اإلنسان.  ب

 .أن تكون الدولة تتمتع بوضع عسكري ميكنها من االستجابة ملتطلبات التدريب.  ج 

 بإمجاع كافة العناصر املشاركة من       وتؤكد ديباجة املبادرة أن قرار نشر قوات حفظ السالم التابعة هلا يتم            

االحتاد اإلفريقي  (الدول األعضاء بناءا على طلب منظمة دولية، مثل األمم املتحدة أو منظمة الوحدة اإلفريقية               

، ويقدر املسؤولون   "اإلكواس"أو منظمات قارية أو إقليمية مثل اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا            )  حاليا

 مليون دوالر   25ة التدخل اإلفريقية حلفظ السالم واملنبثقة من املبادرة األمريكية بـ             التكلفة السنوية لقو  

 . مليون دوالر أمريكي سنويا40أمريكي، وتتزايد يف حالة نشرها إىل 

التركيز على قضايا اإلسالم السياسي، إذ طرحت عملية تفجري السفارتني األمريكيتني يف كل من كينيا                .  3

 سبتمرب وتفجري برجي التجارة العامليني، ردود فعل أمريكية عنيفة وقد متثلت يف             11ا أحداث   وترتانيا، مث بعده  

                                           
 : استعمار مهذب يف…املبادرة األمريكية يف إفريقيا"اخلضر عبد الباقي حممد،  - 1

 www.Islamic olin.Net/iol-arabic/politics/2001/09/article39.shtml 
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توجيه ضربات عسكرية للسودان واحتالل العراق وأفغانستان، وهذا ما أدى إىل طرح تساؤالت عديدة حول               

تنظيم (دن  ة أسامة بن ال   ـا مجاع ـأ وحركات اإلسالم السياسي وعلى رأسه      .م.احلرب املعلنة بني الو   

، فعلى الرغم من أن تاريخ الصراع والتنافس بني حركة اإلسالم السياسي والغرب عموما قدمي                  )القاعدة

ومعلوم، إال أنه من املالحظ منذ هناية أعوام الثمانينات ازدياد حدة هذا الصراع والسيما مع إصرار الغرب                   

 .على البحث عن عدو إستراتيجي بديل لالحتاد السوفيايت

 :اجملال السياسي: اثالث

من املالحظ أن اإلدارات األمريكية املتعاقبة قد رفعت شعار الدميقراطية وحقوق اإلنسان يف سياستها اجلديدة                

جتاه إفريقيا وهي تستخدم يف ذلك جمموعة من األدوات مثل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة                 

 : ستعالمات األمريكية وبعثاهتا العاملة يف اخلارج، وميكن مالحظةالوقف القومي من اجل الدميقراطية ووكالة اال

 أن الواليات املتحدة األمريكية تويل اعتبارات املصلحة القومية األمهية القصوى وهو ما يعكسه اهتمامها                 -

 .بنظم هي ليست بالضرورة دميقراطية باملعىن احلقيقي

أ بشكل  .م.شكيل خنب جديدة موالية للغرب عموما للو        أهنا يف سعيها لتحقيق الدميقراطية تعمل على ت         -

 .خاص

 أهنا تستفيد من إمكانيات العوملة األمريكية يف تسويق منط احلياة األمريكية وطرح قضايا معينة مثل دور املرأة                  -

 .1ومؤسسات اجملتمع املدين 

يمات اإلقليمية اإلفريقية يف    ويالحظ بصفة عامة أن السياسة األمريكية تعول يف اجملاالت السابقة على التنظ            

حتقيق أهداف الشراكة اجلديدة مع إفريقيا، فإذا نظرنا إىل منطقة اجلنوب اإلفريقي  جند أن مجاعة تنمية اجلنوب                  

أ .م.أضحت أداة حمورية يف دعم التعاون التجاري واألمين بني دول املنطقة، وهتتم الو              "  السادك"اإلفريقي  

                                           
 .، مرجع سابق"أبعاد السياسة األمريكية اجلديدة جتاه إفريقيا"محدي عبد الرمحن،  - 1
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لتنظيمي واإلقليمي ويتضح ذلك من متابعة حركة التجارة األمريكية مع دول             اهتماما بالغا هبذا اإلطار ا     

 وقعت اإلدارة األمريكية اتفاقا     1997 ماليري دوالر، ويف عام      7 أكثر من    1994حيث بلغت عام    "  السادك"

 .بشأن تنمية العالقات التجارية األمريكية مع دول املنطقة" السادك"مع وزراء مالية 

 إطار هذا التجمع اإلقليمي إىل جنوب إفريقيا باعتبارها حليفا استراتيجيا حيث أن كلتا                أ يف .م.وتنظر الو 

الدولتني تشتركان يف عدد من األهداف السياسية العامة سواء داخل دولة جنوب إفريقيا ذاهتا أو يف املنطقة                  

 مليار دوالر وهو ما     4,2 حنو   1994أ عام   .م.بأسرها، إذ متثل جنوب إفريقيا ثاين أكرب شريك جتاري للو          

جيعلها أكثر أمهية كشريك جتاري من دول شرق أوروبا جمتمعة، وتفضي عملية تقومي السياسات واملواقف                 

أ والقوة  .م.األمريكية اجتاه منطقة اجلنوب اإلفريقي إىل القول بأن جنوب إفريقيا ستظل الشريك الرئيسي للو              

 .قتصادي لدول اجلنوب اإلفريقياحملورية اليت تعتمد عليها يف حتقيق النمو اال

 على  1994وترتكز السياسة اخلارجية جلنوب إفريقيا إزاء الدول اإلفريقية منذ سقوط النظام العنصري يف عام               

مبدأي األمن والتعاون وتؤكد على أمهية اللجوء إىل األسلوب السياسي للتفاوض حلل كافة املشكالت                 

 :تواجهها بلدان القارة يف سبيل ذلك فإهنا تنشط على عدة مستوياتالسياسية واالقتصادية واالجتماعية اليت 

 :على الصعيد السياسي. 1

أبرزت السياسة اخلارجية جلنوب إفريقيا إزاء دول القارة خالل الفترة األخرية العديد من مؤشرات النضج                 

ىل احلل السياسي   السياسي واليت مشلت بشكل جوهري يف حرص الدبلوماسية اجلنوب إفريقية على اللجوء إ             

التفاوضي يف تسوية العديد من الرتاعات والصراعات الدائرة يف بعض البلدان اإلفريقية، ولعل أبرز األمثلة على                

من دور بارز بصفته مسري عملية      "  لينسون مانديال "ذلك ما يقوم به الزعيم والرئيس السابق جلنوب إفريقيا           
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بورندي واليت تدور رحاها بني القوات احلكومية املنتمية لقبائل           السالم إلهناء احلرب األهلية املشتعلة يف        

 .1التوتسي ومليشيات املتمردين من قبائل اهلوتو

 قراره بتعيني الزعيم    1999 ديسمرب   1ففي أعقاب إصدار مؤمتر قمة أروشا اإلقليمي الثامن املنعقد بتاريخ            

" جوليوس نرييري "رندي بعد وفاة املسري السابق      مسريا جديدا لعملية أروشا للسالم يف بو      "  نيلسون مانديال "

عزمه على تكثيف جهود إحالل السالم يف البالد وذلك من           "  مانديال"أعلن الزعيم   )  الرئيس السابق لترتانيا  (

خالل تبين إستراتيجية جديدة ترتكز على العمل على إشراك اهلوتو يف حمادثات العملية السلمية إما عن طريق                  

 . إليها مباشرة أو إجراء مفاوضات منفصلة معهمدعوهتم لالنضمام

ولقد اتسم موقف جنوب إفريقيا باإلجيابية إزاء األزمة السياسية يف زميبابوي واليت تفجرت إثر قيام اآلالف من                 

احملاربني السود القدامى ومعهم املئات من الشباب العاطل وعمال املزارع باحتالل مزارع املواطنني البيض                

بإعطائهم الضوء  "  روبرت موقايب "ن أصول أوروبية وذلك يف أعقاب قيام الرئيس الزميبابوي            املنحدرين م 

األخضر للهجوم على تلك  األراضي، فقد سارعت بريتوريا بتقدمي املساعدة لزميبابوي على الرغم من                  

ذ قام الرئيس   اخلالفات الواسعة اليت تفصل بني حكوميت البلدين على صعيد السياسة الداخلية واخلارجية، إ              

بزيارة مفاجئة لزميبابوي على رأس وفد كبري لبحث سبل قيام بالده جبهود              "  تامو مبيكي "اجلنوب إفريقي   

بشكل مبدئي على منح هراري     "  مبيكي"عاجلة إلنقاذ زميبابوي من اهنيار اقتصادي حمتمل، وقد وافق الرئيس           

يار اخلدمات األساسية يف البالد وبصفة خاصة        مليون دوالر، وذلك للحيلولة دون اهن      128قرضا عاجال قدره    

 قمة إقليمية يف هراري شارك      2000 أفريل   21الكهرباء، ويف حماولة إلهناء األزمة املتفاقمة عقدت بتاريخ          

فيها رؤساء كل من زميبابوي، جنوب إفريقيا، أوغندا، موزنبيق، ناميبيا، وقد وجه الزعماء األفارقة يف ختام                 

                                           
 .127، ص 2002، يناير 148العدد . السياسة الدوليةجنوب إفريقيا ومواجهة قضايا القارة، "سامية بيربس،  - 1
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ريطانيا والدول املاحنة لتمويل عملية اإلصالح الزراعي يف زميبابوي كما دعوا املاحنني إىل احترام              القمة نداء إىل ب   

 .تعهداهتم عرب املسامهة يف متويل عملية اإلصالح وتأمني املساكن للسود الذين ال ميتلكون أراضي يف زميبابوي

ك فقد حرصت بريتوريا على االلتزام يف هذا        وفيما يتعلق باحلرب األهلية يف أنغوال ونظرا حلساسية املوقف هنا         

، واليت تقتضي بتحييد حركة مترد يونيتا وزعيمها         "السادك"  "مجاعة تنمية اجلنوب اإلفريقي   "الشأن بسياسة   

إىل جانب التأييد الكامل لقرارات جملس األمن يف هذا الشأن مبا يف ذلك قرارات املقاطعة                "  جوناس سافينيب "

منطق العقاب ولكن من منطق هتيئة البيئة املالئمة هبدف التوصل إىل حل سياسي               حلركة يونيتا ليس من     

تفاوضي وترى بريتوريا أن ما تتمتع به أجنوال من مواد وإمكانيات ضخمة يؤهلها ألن تصبح قلب التنمية يف                   

 ، ومن ناحية أخرى فهي تؤكد على ضرورة أن تشمل املفاوضات مجيع أطراف الصراع يف               "السادك"جتمع  

وذلك يهدف إىل التوصل إىل حل سلمي وهنائي للصراع الدائر يف            "  يونيتا"أنغوال مبا يف ذلك حركة التمرد       

 .أنغوال

 :على الصعيدين العسكري واألمين. 2

حترص جنوب إفريقيا على تعزيز األمن واالستقرار يف القارة اإلفريقية على وجه العموم ويف منطقة اجلنوب                  

وص، ويف إطار دعمها لألمن اإلفريقي اجلماعي فقد أيدت املبادرة األمريكية اليت             اإلفريقي على وجه اخلص   

طرحت بشأن إنشاء قوة إفريقية للتدخل يف حالة نشوب أزمات إنسانية يف القارة، على أن يناط هبا إنشاء                    

ة عن حركات   مناطق آمنة للمدنيني لتسهيل نقل وتوزيع إمدادات اإلغاثة الدولية ومحايتهم من املآسي النامج             

 .التمرد واحلروب األهلية وعمليات اإلبادة اجلماعية

وقد استند تأييدها لتلك املبادرة على أساس إمكانية أن يسهم تشكيل قوة الطوارئ اإلفريقية يف ختفيف حدة                  

مة الصراعات األهلية ومحاية املدنيني والالجئني، إال أهنا قد طالبت بوضعها حتت قيادة األمم املتحدة ومنظ                

 .الوحدة اإلفريقية بوصفهما املؤسستني املعنيتني باحلفاظ على السلم واألمن الدوليني
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من ناحية أخرى فقد بذلت جنوب إفريقيا جهودا مكثفة يهدف حتويل رئاسة اجلهاز األمين والعسكري لتجمع                

" موقايب"الزميبابوي  إىل رئاسة دورية تشمل مجيع دول التجمع بدال من كوهنا رئاسة دائمة للرئيس              "  السادك"

 حيث قام زعماء دول     2001يف مالوي يف أوت     "  السادك"وقد تكللت تلك اجلهود بالنجاح يف خالفة         

التجمع بالتوقيع على بروتوكوالت للتعاون املشترك يف جماالت الدفاع واألمن والسياسة ومكافحة الفساد               

ول التعاون يف جمايل الدفاع واألمن على تعديل        واحلد من انتشار األسلحة النارية والذخائر، وقد نص بروتوك        

له "  روبرت موقايب "نظام رئاسة جهاز األمن والدفاع التابع للتجمع حبيث أهني احتكار الرئيس الزميبابوي               

والذي استمر مخس سنوات وأن تكون الرئاسة دورية على أساس الترتيب األجبدي ألمساء الدول األعضاء كما                

ن يف جمايل األمن والدفاع حنو حتقيق السالم واألمن يف منطقة اجلنوب ومحايتها من               يهدف بروتوكول التعاو  

 .عدم االستقرار الناجم عن الصراعات الداخلية أو العدوان اخلارجي

ويف إطار سعيها حنو دعم األمن واالستقرار يف منطقة اجلنوب اإلفريقي جاء تدخل بريتوريا العسكري للقضاء                

 قاده عدد من ضباط اجليش ضد النظام         1998يك يف مملكة لسيوتو يف أوت        على انقالب عسكري وش   

احلاكم والذي يرجع باألساس إىل اهتام املتمردين وأحزاب املعارضة للحكومة بتزوير نتائج االنتخابات                

بني "  ماسريو" وإثر اندالع االشتباكات واملواجهات املسلحة يف العاصمة         1998التشريعية اليت جرت يف ماي      

إىل طلب  "  ناشو موكليلي "وات احلكومة واملتمردين من املعارضة وضباط اجليش، اضطر رئيس الوزراء             ق

 ".السادك"التدخل العسكري من جانب كل من جنوب إفريقيا وبتسوانا حتت مظلة جتمع 

األطراف وفيما يتعلق بأزمة البحريات العظمى فقد حرصت بريتوريا منذ بداية األزمة على احلياد الكامل إزاء                 

يف )  1258(، ويف إطار قرار جملس األمن رقم        1999د على دعمها التفاق لوساكا      ـارعة والتأكي ـاملتص

 بشأن إرسال بعثة لألمم املتحدة وسامهت جنوب إفريقيا يف دعم عمل اللجنة عسكريا من               1999 أوت   06

 .خالل تقدمي طائرات عمودية وسيارات وجتهيزات عسكرية
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 :دي واالجتماعيعلى الصعيد االقتصا

يف ظل ما لديها من رؤية واسعة ومتكاملة بالنسبة ملستقبل القارة وسبل حتقيق هنضتها مبا يف ذلك احلد من                     

معدالت الفقر وحتقيق التنمية املستدامة، ترى جنوب إفريقيا أن حتقيق تلك النهضة اإلفريقية لن يكون إال من                  

  SADC" السادك"ة، هذا وتسيطر جنوب إفريقيا على جتمع        خالل دعم دور التجمعات االقتصادية، اإلقليمي     

 من الناتج القومي اإلمجايل     %78 من سكان التجمع عالوة على أهنا حتظى بـ              %31خاصة وأهنا متثل    

بعض النجاحات من خالل سياسات التكامل اإلقليمي حيث أصبح          "  السادك"للتجمع، وقد حقق جتمع      

 كما %9 من الناتج القومي اإلمجايل وال يتعدى التضخم %6ع يصل إىل متوسط عجز املوازنة يف دول التجم   

 وقد جنحت السياسات    1996 عام   %  4,1متوسط معدل منو اقتصادي وصل إىل        "  السادك"أحرزت  

 %    7,5فقد زادت من    "  السادك"القطاعية أيضا يف تنمية قطاع املعادن، أما بالنسبة للتجارة البينية بني دول             

 1998.1 عام %  12 إىل 1995عام 

أ إىل حتقيق مصاحلها اإلستراتيجية     .م.وعلى صعيد آخر ويف منطقة أخرى من القارة اإلفريقية، تسعى الو            

واالقتصادية يف غرب إفريقيا من خالل إعادة تقومي سياستها مع نيجرييا ويأيت اختيار نيجرييا للعب هذا الدور                 

يت جتعلها أكثر أمهية وأقدر على القيام بالدور املناط هبا ويرجع           بناءا على جمموعة من املعطيات واالمتيازات ال      

 :ذلك لألسباب التالية

إدراك الواليات املتحدة األمريكية ألمهية الدور النيجريي وثقله على املستوى اإلقليمي لكوهنا سوقا إفريقية              .  1

ة حيث تعترب حجر الزاوية     ولثقلها السياسي واالقتصادي والعسكري يف املنطق     )   مليون نسمة  110(كبرية  

وهي يف ذات الوقت الراعي الرئيسي جلميع       "   ECOWAS"  "اإليكواس"للجماعة االقتصادية لغرب إفريقيا     

عمليات حفظ السالم يف املنطقة من خالل قيادهتا لقوات جمموعة املراقبة اخلاصة بدول اجلماعة االقتصادية                 

                                           
 .128ص .  سامية بيربس، مرجع سابق- 1
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 مشاركتها احلالية بأكرب عدد من اجلنود وأكرب قدر         وهو ما أثبتته من خالل    "  ECOMOG"لغرب إفريقيا   

 .1من العتاد يف عمليات حفظ السالم 

املنتخب دميقراطيا والرئيس احلايل    "  أوليسيجون أوباساجنو "إدراك اإلدارة األمريكية لدور الرئيس النيجريي       .  2

امل الثالث فيما يتعلق بقضايا      بعد اختاذه مواقف أظهرته كمتحدث باسم الدول الفقرية يف الع          77جملموعة الـ   

الديون واالقتصاد العاملي واهتمامه بالقيام بتشكيل ضغوط لتوصيل صوت الدول األكثر فقرا يف إفريقيا إىل                 

 .G 8 الكربى 8الدول الصناعية القوية، وهو ما حدث أثناء القمم األخرية للدول الصناعية الـ 

اطيني جبمع أكرب عدد من أصوات الناخبني السود خالل كل           اهتمام اإلدارة األمريكية وخباصة الدميقر    .  3

أ .م.انتخابات رئاسية، وقد كان االهتمام بنيجرييا ملا عرف عنها بارتباطها القوي ببعض مجاعات السود يف الو               

 تيار  واهتمامها حبركاهتم وبتقدمي الدعم املعنوي لزعمائهم املنتمني إىل التيارات التارخيية اخلاصة هبذا الشأن مثل             

Pan Africanism 19أ يف السنوات األخرية من القرن الـ .م. الذي ظهر يف الو. 

اهتمام اإلدارة األمريكية بالبترول النيجريي، فقد علق أحد السياسيني األمريكيني على ذلك، بأن                 .  4

، وهو األمر   البترول، البترول، البترول، مث حفظ السالم     :   ركائز هي  4 األمريكية تعتمد على     اإلستراتيجية

أ من البترول واعتماد    .م.ل حقيقة كون نيجرييا أحد موردي البترول الرئيسيني للو         ـع يف ظ  ـاإلجيايب الواق 

 من دخلها على تصدير البترول إىل جانب املشاركة املباشرة لشركات البترول األمريكية يف قطاع                %  95

 2.الصناعات البترولية يف نيجرييا

 

 

 

 

                                           
 .160، ص 2000-3، السنة 192العدد . السياسة الدوليةكينتون وجولته اإلفريقية الثانية، "طارق عادل الشيخ،  - 1
 196طارق عادل الشيخ، مرجع سابق، ص  - 2



 177

 :ر اهتمام السياسية األمريكية يف إفريقيادوائ: املطلب الثالث

هتتم السياسة األمريكية بصفة عامة بتدعيم عالقتها بالقوة الرئيسية يف القارة اإلفريقية وهي كما أسلفنا نيجرييا                

أ ترتكز على بعض احملاور اإلقليمية      .م.غرب القارة وجنوب إفريقيا يف جنوب القارة باإلضافة إىل ذلك فإن الو           

 :ية االستراتيجية لتحقيق مصاحلها يف القارة اإلفريقية ومن أهم هذه احملاورذات األمه

 :منطقة البحريات العظمى. 1

أ استهدفت منطقة البحريات العظمى لتحقيق مصاحلها اإلستراتيجية خالل سنوات احلرب           .م.من املعلوم أن الو   

ب إىل حد بعيد وال سيما بعد استقالل         الباردة، فالدور األمريكي يف مساعدة نظام موبوتو يف الكونغو ذه          

 . وانتهاجها الفلسفة املاركسية اللينينية1976أنغوال عام 

أ ويف مقابل ذلك مت السماح      .م.لقد تلقى موبوتو كافة أنواع الدعم العسكري واالقتصادي واألمين من قبل الو           

  (UNITA)لدعم جلبهة يونيتا    ألجهزة االستخبارات األمريكية بالتحرك من األراضي الكونغولية لتوفري ا         

أ والغرب عموما .م.املعارضة يف أنغوال بقيادة جوناس سافينيب، وقد اختذ موبوتو دوما مواقف سياسية موالية للو        

وعلى سبيل املثال كان موبوتو أول زعيم إفريقي يعيد عالقاته مع الكيان الصهيوين بعد حرب الست أيام كما                  

على أن املوقف األمريكي من     1  د بغرض حماصرة النفوذ اللييب يف املنطقة       أنه أرسل قوات عسكرية إىل تشا     

موبوتو قد تغري بشكل جذري يف أواخر الثمانينات وأوائل التسعينيات ورمبا يعزي ذلك ولو جزئيا إىل هناية                  

احلرب الباردة وتوقف التدخل األمريكي العسكري يف الصراع األنغويل، أضف إىل ذلك تزايد معارضة                 

ونغرس األمريكي الستمرار تقدمي الدعم املايل األمريكي للنظم التسليطية الفاسدة وهي املعارضة اليت أفضت              الك

 .1991إىل صدور تشريع ينهي الدعم العسكري واالقتصادي األمريكي لنظام موبوتو حبلول صيف 

 :وميكن القول إمجاال أن السياسة األمريكية اجلديدة سعت إىل حتقيق هدفني

                                           
 .30، ص 1999 جانفي 35لسنة ، ا135العدد . السياسة الدولية، "التوازن اإلقليمي يف البحريات العظمى واالمن املائي املصري"محدي عبد الرمحن حسن،  - 1
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 .ادة ترتيب األوضاع اإلقليمية يف وسط إفريقياإع. 1

هذا قبل التطورات األخرية يف العالقات األمريكية       (حماربة وعزل نظام حكم اجلبهة اإلسالمية يف السودان         .  2

 )السودانية

أ على تقوية وتعزيز روابطها العسكرية واالقتصادية مع كل من أوغندا ورواندا حتت              .م.وعليه قد عملت الو   

جلبهة الوطنية اليت متثل باألساس األغلبية من التوتسي وذلك يف أوائل التسعينيات، وقد مشلت هذه                 حكم ا 

 :1الروابط تقدمي مساعدات عسكرية مهمة لكال البلدين من خالل الوسائل التالية

 ).وهي مبيعات يديرها البنتاغون( برنامج املبيعات العسكرية اخلارجية -

وهي مبيعات خاصة تقوم هبا شركات األسلحة األمريكية وتنظمها وزارة الدفاع           (ة   برنامج املبيعات التجاري   -

 ).األمريكية

 . السماح بنقل فائض املعدات احلكومية من قبل البنتاغون-

 . برنامج التعليم والتدريب العسكري-

من اهلوتو يف   أ على الدور األوغندي والذي أسهم يف إهناء حكم األغلبية            .م.من جهة أخرى فقد وافقت الو     

الكونغو (املباشر يف الصراع الذي شهدته زائري        )  الرواندية واألوغندية (رواندا وكذلك دور احلكومتني      

، وعلى الرغم 1997وأفضى إىل انتصار حتالف قوي  املعارضة بقيادة لوران كابيال يف ماي        )  الدميقراطية سابقا 

أ كانت تبارك التدخل األجنيب يف      .م.ات كابيال فإن الو   من عدم وجود أية دالئل تشري إىل مساعدة أمريكية لقو         

 .شؤون الكونغو حبجة دعم حركة التحول الدميقراطي هبا

ويبدو أن التحرك األمريكي يف البحريات العظمى حياول حتقيق أهدافه ومصاحله االستراتيجية من خالل أداتني               

 :أساسيتني مها

                                           
1  - Daniel volman, « why the us chaged its congo policy ».New Africa. London, july/auguot 1997, p10. 
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ن يعملون بشكل أو بآخر على حتقيق املصاحل األمريكية يف           خلق ودعم بعض القادة األفارقة اجلدد الذي      .  1

الذي عقده الرئيس كلينتون أثناء جولته اإلفريقية مشل        "  عنييت"املنطقة، وللتذكري يف هذا الشأن فإن اجتماع        

 .أوغندا، رواندا، إثيوبيا، والغونكو الدميقراطية وكينيا وترتانيا: زعماء ست دول هي

فريقي الكبري والذي يضم إىل جانب دول القرن اإلفريقي التقليدية أوغندا والكونغو            طرح مشروع القرن اإل   .  2

الدميوقراطية ورواندا وبورندي وجنوب السودان املستقل بعد فصله عن السودان ويرمي هذا املشروع إىل إنشاء  

ة باملنطقة خاصة  املاس     واهليمنة على الثروات الطبيعي     1بنية أساسية ملصلحة شركات التعدين والنفط األمريكية        

 .والذهب

كما يالحظ كذلك أن الدول اخلمس خبالف دول القرن اإلفريقي تسيطر عليها أقلية التوتسي، لذا يرى بعض                 

 .احملللني أن هذا املشروع يهدف إىل إنشاء دولة التوتسي الكربى على أنقاض حلم دولة اهلوتو الكربى

 :لعظمىاملبادرات األمريكية اخلاصة بالبحريات ا

إن حتليل وثائق اإلدارة األمريكية وال سيما األجهزة املعنية بالشؤون اإلفريقية التابعة لوزارة اخلارجية يظهر                 

جبالء مدى حرص واهتمام صانعي القرار األمريكي مبنطقة البحريات العظمى ويف هذا الشأن ميكن استعراض                

 :املبادرات األمريكية وهي كالتايل

ياسات املوجهة للتعامل مع آثار حروب التطهري العرقي يف كل من رواندا وبورندي                املبادرات والس .  1

 :يف مواجهة حركة التمرد يف الشمال وذلك على النحو التايل) أوغندا(باإلضافة إىل دعم نظام يوري موسيفين 

ا الغرض عام  مليون دوالر هلذ26,6 دعم عملية حماكمة جمرمي احلرب يف رواندا وقد اشتمل ذلك على دفع -

 .19982 مليون دوالر مت تقريرها عام 15,8 إضافة إىل 1994

                                           
 .32، مرجع سابق، ص "التوازن اإلقليمي يف البحريات العظمى واألمن املائي املصري"محدي عبد الرمحن حسن، - 1
  .33رجع سابق ، ص  محدي عبد الرمحان حسن ، م- 2
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 املسامهة يف دعم صندوق الناجني من حروب التطهري العرقي الذي يهدف إىل مساعدة هؤالء للحصول على                 -

اخلدمات احلياتية الضرورية من ملبس ومأكل ومشرب وصحة وتعليم وقد أعلنت اإلدارة األمريكية أهنا سوف               

 .ون أول مساهم يف هذا الصندوق مببلغ مليون دوالرتك

 الدعم املؤسسي للمنظمات اإلفريقية غري احلكومية هبدف رفع قدراهتا على القيام بأنشطة من شأهنا تعزيز                 -

فرص السالم الداخلي وجتنب الصراعات اإلثنية ويتجه الدعم األمريكي لتلك املنظمات اإلفريقية اليت تركز                

 .وعملها على نشر قيم ومبادئ التسامح وحقوق اإلنسان واملشاركة الدميقراطية وحرية الصحافةجمال اهتمامها 

 دعم جهود إعادة التأهيل يف مشال أوغندا من خالل برنامج مدته ثالث سنوات ويرمي إىل توفري فرص                    -

دارة األمريكية كذلك إىل    العمل املالئمة هلؤالء الذين أبيدوا من جراء حركة التمرد يف مشال البالد، وتسعى اإل             

 .توفري مصادر دعم أخرى من جانب املؤسسات الدولية املاحنة

مبادرة الرئيس كلينتون لتحقيق العدالة يف منطقة البحريات العظمى حيث أسهمت اإلدارة األمريكية مببلغ              .  2

 الفعالة والكفاءة    مليون دوالر للعمل كشريك مع دول وشعوب املنطقة بغية دعم أنظمة العدالة والقضاء             30

 :وترمي هذه املبادرة إىل حتقيق الغايات التالية

 . تقوية وتدعيم مرافق وأجهزة العدالة والسيما وزاريت العدل والداخلية-

 . حتسني وظائف أنظمة القضاء واإلدعاء والشرطة والسجون-

 . تقدمي املساعدات الفنية واملالية و حتسني نظم إدارة وتسيري املعلومات-

 تنظيم ورش عمل لتدريب كبار املسؤولني على التخطيط اإلستراتيجي يف جماالت حمددة مثل الشرطة                  -

 .والقضاء واالستثمار والتنمية االقتصادية

 توفري الدعم الالزم ألجهزة الشرطة والقضاء من أجل تطوير وتنفيذ برامج تدريبية والبحث عن مصادر                  -

 .التمويل األساسية
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 . ومشروعات من أجل تطوير أنظمة إدارة احلكم القيام بعمل خطط-

 تشجيع كافة النقابات واملنظمات املهنية والتجارية واجلامعية على تبين رؤى إصالحية واالتصال بالسلطات              -

 .احلكومية بشكل مباشر

 تدريب العسكريني على احترام حقوق اإلنسان وذلك هبدف منع إساءة استخدام السلطة من قبل هؤالء                 -

 .راداألف

 تسريح العناصر غري النظامية يف اجليوش العاملة وإعادة إدماجهم يف اجملتمع املدين باإلضافة إىل إعادة تأهيل                  -

 .اجلنود من األطفال وتقدمي الرعاية املناسبة هلم

وليس خباف أن هذه املبادرات والسياسات املعلنة من جانب اإلدارة األمريكية تستبطن جمموعة من املصاحل                 

هداف األمريكية اليت ذكرناها سابقا وكان من نتائجها طرد فرنسا من مناطق نفوذها التقليدية يف وسط                 واأل

 وصل إىل السلطة مبساعدة التوتسي الروانديني الذين        -وهوتوتسي األصل –إفريقيا، ومن املعلوم أن موسيفين          

لذين شاركوا يف احلرب األوغندية اليت      بل إن بعض هؤالء التوتسي ا     1  فروا من بالدهم و  استقروا يف أوغندا         

أتت مبوسيفيين إىل سدة احلكم قد أصبحوا ضباطا كبارا يف اجليش األوغندي، ونذكر على وجه اخلصوص                  

 كان يشغل منصب رئيس االستخبارات السرية       1999اجلنرال بول كاجامي الرجل القوي يف رواندا منذ          

تلقى تدريباته العسكرية يف كلية اجليش واألركان مبدينة         ملوسيفيين ومن الالفت للنظر كذلك أن كاجامي         

ليفنورث بوالية كنساس األمريكية، ويبدو أن كال الرجلني موسيفيين وكاجامي يعمالن جبد على إقامة وطن                

يف منطقة البحريات العظمى ويؤكدان على أن أوغندا متثل حليفا رمسيا للتوتسي            )  توتسي الند (جامع للتوتسي   

 .أو بورندي أو ألبانيا مولينجي يف الكونغويف رواندا 

                                           
 .22 ،ص 1997، مارس 60بريوت، العدد . شؤون األوسطعلي جوين، : ترمجة" الرتاع اإلقليمي وسط إفريقيا والشراكة األمريكية اإلسرائيلية"كريستيان تورديين، - 1
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وتفضي القراءة املدققة والواعية للتحرك األمريكي يف املنطقة بغض النظر عن ادعاءاته اإليديولوجية إىل التأكيد               

أ ترسيخه يف البحريات العظمى يعتمد أساسا على نظام حكم          .م.على أن منط التوازن اإلقليمي الذي حتاول الو       

:  بالتدقيق فإن جمموعة كبرية من القادة األفارقة ينتمون إىل مجاعات عرفية تشكل أقلية يف جمتمعها               األقليات، أو 

موسيفيين يف أوغندا وكاجامي يف رواندا وميلس زناوي يف إثيوبيا وأسياس أفورقي يف إيريتريا وجون غارنج يف                 

 . السودان

 :القرن اإلفريقي. 2

قرن اإلفريقي يف أوائل التسعينات إىل ظهور ترتيبات وأوضاع إقليمية          أفضت التطورات اليت شهدهتا منطقة ال     

يف إثيوبيا، ونظام زياد بري يف الصومال واستقلت إريتريا مما ساهم يف             "  منجستو"جديدة حيث اهنار نظام     

 .إعادة ترتيب ميزان القوى بني السودان وجاراهتا

ت وطيدة مع النظم اجملاورة للنظام السوداين وتأمني        أ يف هذا اإلطار على االحتفاظ بعالقا      .م.وقد حرصت الو  

وجودها يف املنطقة، فجاء التدخل األمريكي يف الصومال والزيارة اليت قام هبا الرئيس األمريكي جورج بوش                 

أ خربة سيئة   .م. وهو التدخل الذي أعطى للو     1992األب لتفقد أوضاع القوات األمريكية يف الصومال عام         

 .1 العسكري املباشر يف الرتاعات اإلفريقية فيما بعدأثرت على تدخلها 

أ بعالقات خاصة مع إثيوبيا وهي عالقات هلا بعد تارخيي قدمي ومعروف منذ              .م.ومن ناحية أخرى حتتفظ الو    

العهد اإلمرباطوري، ويأيت االهتمام األمريكي بإثيوبيا يف إطار النظر إىل قضية املياه كورقة ضغط ميكن إثارهتا                 

 أو الترويج ملقولة حرب املياه يف القارة اإلفريقية كما يأيت هذا -املصرية الليبية-جهة الدبلوماسية العربية،   يف موا 

أ واليت هتدف إىل إقامة حتالفات      .م.التحالف األمريكي األثيويب يف إطار إستراتيجية حلف احمليط اليت تتبعها الو          

عرب واملسلمني وحماصرة األمن القومي العريب خاصة على امتداده    مع الدول اجلماعات االثنية والدينية املعادية لل      

                                           
 .، مرجع سابق"التنافس الدويل يف القارة اإلفريقية"راوية توفيق،  - 1



 183

 تركيا  -إسرائيل–املصري السوداين وإحكام الطوق على املنطقة العربية واختراقها من خالل حمور إثيوبيا               

أ تعد أثيوبيا لدور إقليمي مركزي حىت تكون مرتكزا هلا يف           .م.ولذلك كان يبدو مع بداية التسعينيات أن الو       

 .1طقة القرن اإلفريقي والبحر األمحرمن

خاصة يف بداية هذه    –لقد تزايدت مظاهر االهتمام األمريكي مبنطقة القرن اإلفريقي ككل على غري املعتاد              

 2002 وميكن مالحظتها يف عدة أمور لعل من أبرزها لقاء الرئيس بوش االبن يف واشنطن يف ديسمرب                  -األلفية

لوزراء اإلثيويب والرئيس الكيين دانيار آراب موي، وكان يفترض حضور          مع كل من ميليس زيناوي رئيس ا      

 .هذه القمة الرئيس اجليبويت عمر جليه، ولكنه اعتذر يف آخر حلظة

مث تال هذه القمة بأربعة أيام فقط زيارة زير الدفاع األمريكي دونار رامسفلد لدول املنطقة، مث توجه مباشرة                   

 .إىل قطر

" يو إس إس، مونت وتيين    "ألمريكي على ذلك وإمنا تال ذلك وصول حاملة الطائرات           ومل يقتصر االهتمام ا   

للمنطقة لكي يعلن بعدها اجلنرال جوساتلر قائد القوات األمريكية يف جيبويت عن إكمال هياكل قوات                  

 . التحالف املناهضة ملا يسمى باإلرهاب يف القرن اإلفريقي

 :أمهية منطقة القرن اإلفريقي.  أ

سواء كان احلديث عن    ( منطقة القرن اإلفريقي أمهية خاصة للدول الكربى نظرا ملوقعها االستراتيجي            تكتسب

أو مبعناه الواسع   )  ط وهي إثيوبيا، جيوين، الصومال، إريتريا     ـ دول فق  4املنطقة مبفهومها التقليدي الذي يضم      

أو الرتاعات مع دول القرن اإلفريقي      أو اجليو بوليتيكي حيث يدخل يف إطار هذا املعىن الدول ذات املصاحل              

 2التقليدية

                                           
 .195ص . ، مرجع سابق"اسة األمريكية جتاه إفريقيا من العزلة إىل الشراكةالسي"محدي عبد الرمحن،  - 1
 :يف" القرن اإلفريقي وجية أمريكية على الطاولة العراقية"بدر حسن شافعي،  - 2

 www.Islamoline.Net/Arabic/Politics/2003/01/Article 06. Shtml  
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ويف هذا الوضع ميتد نطاق القرن اإلفريقي ليضم السودان وكينيا وأوغندا ولعل هذا املعىن األخري هو الذي                   

 .أ اليت تروج يف اآلونة األخرية إلقامة منطقة القرن اإلفريقي الكبري.م.يدخل يف إطار سياسة الو

أمهية حيوية من الناحية اجلغرافية، نظرا الن دوله تطل على احمليط اهلندي من ناحية،              فالقرن اإلفريقي يكتسب    

وتتحكم يف املدخل اجلنويب للبحر األمحر حيث مضيق باب املندب من ناحية ثانية، ومن مث فإن دوله تتحكم يف                   

أ كما أهنا تعد ممرا     .م.با والو طريق التجارة العاملي خاصة جتارة النفط القادمة من دول اخلليج واملوجهة إىل أورو            

 .أ يف اجتاه منطقة اخلليج العريب.م.مهما ألي حتركات عسكرية للو

وال تقتصر أمهية القرن اإلفريقي على اعتبارات املوقع فحسب، وإمنا تتعداها للموارد الطبيعية، خاصة البترول                

ب سعي واشنطن حتديدا إلجياد حل      الذي بدأ يظهر يف اآلونة األخرية يف السودان، وهو ما يعد أحد أسبا              

وكذلك يف الصومال ولعل أحد تفسريات تدخل واشنطن يف األزمة الصومالية يف بداية               .  لقضية اجلنوب 

التسعينيات هو بداية ظهور البترول على األراضي الصومالية خاصة وان واشنطن مل تتدخل منذ بداية ظهور                 

 . ااألزمة وإمنا تدخلت بعد عام ونصف من اندالعه

واكتسبت منطقة القرن اإلفريقي أمهية ثالثة بعد بروز القوى اإلسالمية يف العديد من دول املنطقة، ومطالبتها                 

بتطبيق الشريعة اإلسالمية سواء أكان ذلك يف السودان أو الصومال أو حىت يف إقليم األوجادين الصومايل احملتل                 

قة بعدما تردد أن هذه القوى اإلسالمية الداخلية هلا اتصاالت          من قبل إثيوبيا، وأزداد االهتمام األمريكي باملنط      

ببعض القوى اإلسالمية اخلارجية مثل تنظيم القاعدة، وبدأ احلديث مثال عن عالقة االحتاد اإلسالمي الصومايل               

 .1 1998بتنظيم القاعدة، وأن األخري هو املتسبب يف تفجري سفاريت واشنطن يف كينيا وترتانيا عام 

 

 

 

                                           
 .، مرجع سابق"القرن اإلفريقي وجية أمريكية على الطاولة العراقية"بري حسن شافعي،  - 1
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 :موقع القرن اإلفريقي يف اإلستراتيجية األمريكية. ب

حيتل القرن اإلفريقي موقعا مهما يف االستراتيجية العسكرية األمريكية فهو من املناطق األربعة اليت تدخل يف                  

نظام اهتمام القيادة املركزية األمريكية، واليت هي مسؤولة عن األمن يف املنطقة الواقعة من كازاخستان مشاال                 

 :يا جنوبا من باكستان شرقا إىل مصر غربا واليت تضم أربع مناطقوكين

 .منطقة شبه اجلزيرة العربية والعراق وتضم دول اخلليج والعراق. 1

 .منطقة مشال البحر األمحر وتضم مصر واألردن، سوريا، لبنان وتركيا. 2

 .ا، السودان، وجزر السيشلمنطقة القرن اإلفريقي وتضم جيبويت، إثيوبيا، إريتريا، الصومال، كيني. 3

يف )  6(أفغانستان، باكستان، إيران واجلمهوريات اإلسالمية الستة        :  منطقة جنوب ووسط آسيا وتضم    .  4

 -السوفياتية سابقا–وسط آسيا 

 :وقبل ذلك فإن االستراتيجية األمريكية للقيادة املركزية تقوم على ثالثة عناصر هي

طن يف املنطقة املعنية، الحتواء أي تدفق غري منضبط ملصادر الطاقة هبا،            القتال حلماية وتنشيط مصاحل واشن    .  1

ويف مقدمتها النفط واحلفاظ على استقرار املنطقة وهو يتطلب عدة أشياء من بينها التلويج باستخدام القوة                  

 .والبقاء يف وضع االستعداد، واالحتفاظ بقوات لكسب أي حرب بشكل حاسم على كافة مستويات الصراع

التدخل للحفاظ على شبكة التحالفات القائمة، وتطوير شبكة املعلومات خاصة يف جمال االستخبارات              .  2

ملقاومة خماطر أسلحة الدمار الشامل واإلرهاب، مع االحتفاظ بعالقات ودية مع قادة املنطقة العسكريني                 

 .والسياسيني على حد سواء

 .، وتوفري استجابة فورية يف أوقات األزمات البيئية اإلنسانيةالتوسع لدعم وتعزيز اجلهود البيئية اإلنسانية. 3

كما يظن البعض وإمنا هو     –ومن هنا ميكن القول بان االهتمام األمريكي بالقرن اإلفريقي ليس وليد اللحظة              

 .اهتمام قدمي يرجع إىل األمهية االستراتيجية للمنطقة



 186

التحركات العسكرية األمريكية إال أن التواجد كان سابقا        صحيح أن هذا االهتمام زاد يف اآلونة األخرية بدليل          

على ذلك، وهو ما يعين أن التواجد ليس فقط من اجل توفري قاعدة إمداد خلفية للقوات العاملة يف اخلليج وإمنا                    

 .يهدف أيضا إىل قمع القوى اإلسالمية أو قوى اإلرهاب كما حيلوا لواشنطن أن تسميها

أي منطقة القرن   –هدافها السابقة فقد عملت على توثيق صالهتا مع دول املنطقة           ويف سبيل حتقيق واشنطن أل    

 ويالحظ أهنا بدأت جبيبويت، بالرغم من أن جيبويت حمسوبة على فرنسا، حيث توجد هبا أكرب قاعدة                 -اإلفريقي

رك تاميز يوم   ية باملنطقة ولعل اختيارها جليبويت يرجع لعدة اعتبارات كشف عنها تقرير لصحيفة نيويو             ـفرنس

  :1  حيث جاء فيه أن اختيار جيبويت جاء لعدة اعتبارات من أمهها17/11/2002

 .موقع جيبويت بالقرب من اليمن ومضيق باب املندب. 1

 .صالحية موانئها ومطاراهتا لالستخدام يف نقل العتاد احلريب إىل منطقة اخلليج. 2

ما يؤدي إىل عدم حدوث مشاكل للقوات األمريكية يف          متتع جيبويت حبالة من االستقرار السياسي وهو        .  3

 .حال تواجدها

موافقة جيبويت من حيث املبدأ بالتواجد األجنيب على أراضيها، ومن هنا متت االتصاالت األمريكية مع                 .  4

النظام هناك وأسفرت عن قبول الرئيس عمر جليه السماح لوجود قوات أمريكية على أراضي بالده وبالفعل                 

وبلغ تعدادها  "  ليمونيه" ومتركزت يف قاعدة     2002الد يف أوائل عام     ـوات األمريكية للب  ـلقت ا ـوصل

 جندي، واكتمل قوام هذه     1900 جندي وإن كانت بعض التقديرات اإلفريقية تقدر عددها بـ             900

للمنطقة وعلى  "  أي إس إس، مونت ويتين    " بوصول حاملة الطائرات     2002القوات يف الثالث عشر ديسمرب      

 . جندي ينتمون لكافة فروع القوات املسلحة األمريكية400متنها 

                                           
 .، مرجع سابق"القرن اإلفريقي وجية أمريكية على الطاولة العراقية"بدر حسن شافعي،  - 1
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ويف حماولة منه لتخفيف حدة االنتقادات الداخلية هلذا التواجد أعلن وزير خارجية جيبويت أن هذا التواجد                  

يهدف إىل مقاومة اإلرهاب يف املنطقة وإذا كان هذا املوقف صدر عن جيبويت فإن املوقف خيتلف بالنسبة                   

اجلوار خاصة إثيوبيا وإريتريا اللتني عملتا على كسب ود واشنطن بأي وسيلة لكي تقف جبانبهما يف                 لدول  

مواجهة بعضهما البعض فقد عرضت إريتريا اليت تعاين يف الفترة األخرية حالة أشبه بالعزلة اإلقليمية بسبب                  

 ديسمرب  10ناء زيارة رامسفلد هلا يف      على واشنطن أث  )  اليمن، إثيوبيا، السودان  (جتدد خالفاهتا مع دول اجلوار      

ألغراض عسكرية أمريكية، وأكد الرئيس اإليرتريي عقب        "  مصوع"و  "  عصب" باستخدام مينائي    2002

املقابلة أن مساح بالده لواشنطن بإقامة قواعد عسكرية يف األراضي االريتريية هو اقل شيء ميكن أن تقدمه                   

يت عملت على التركيز على قضية هامة بالنسبة لواشنطن أال وهي قضية            أمسرا، وإىل األمر نفسه ذهبت إثيوبيا ال      

يف املنطقة حيث عاودت أديسا أبابا أثناء زيارة رامسفيلد األخرية           "  اإلرهابية كما تزعم  "القوى اإلسالمية   

االحتاد التأكيد على إمكانية قيامها نيابة عن واشنطن بشن حرب ضد القوى اإلسالمية يف املنطقة يف إشارة إىل                  

 .اإلسالمي الصومايل حتديدا

ويالحظ أن كينيا هي األخرى دخلت يف املوضوع، خاصة بالنظر إىل أمهيتها يف دعم حركة جارنج يف جنوب                  

السودان، ويوجد هبا وحدة استخبارات تابعة للمخابرات األمريكية، ولعل هذا كان أحد أسباب تعرض                

 .هلجمات عنيفة) حادثة مامبابسة(رائيلية واإلس) 1998(املصاحل األمريكية يف نريويب 

ويبدو أن واشنطن عملت على استغالل األوضاع االقتصادية هلذه الدول من ناحية وخالفاهتا البيئية من ناحية                

، حيث تبارت هذه    2002أخرى للحصول على أعلى االمتيازات وهو ما ظهر بوضوح يف جولة رامسفلد              

 مليون دوالر لتحسني األوضاع     373أ مبلغ   .م.اشنطن مقابل ختصيص الو   الدول على تقدمي الوالء والطاعة لو     

 .املعيشية هلا

 :ومما سبق نستنتج ونستخلص جمموعة من املالحظات التالية
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 مل يكن وليد اللحظة وإمنا هو بند أساسي يف            -منطقة القرن األفريقي  –االهتمام األمريكي باملنطقة    .  1

 .االستراتيجية العسكرية األمريكية

 -تدهور اقتصادي (أن واشنطن جنحت يف استغالل تردي األوضاع الداخلية لدول املنطقة من ناحية               .  2

خالفات بينية كاخلالف بني إثيوبيا      (واألوضاع اإلقليمية   )  اضطرابات وصراعات داخلية يف معظم دوله      

 ).وإيرتريا، الصومال، إثيوبيا، كينيا، الصومال

لنظم احلاكمة فيها واحلصول على موافقات صرحية بشأن إقامة قواعد عسكرية،           من ناحية ثانية لتوثيق صالهتا با     

 .أو تكثيف التواجد العسكري هبا

 .أن واشنطن بدأت تضع النواة األوىل إلقامة مشروع القرن اإلفريقي الكبري. 3

ا أن تواجد هذه القوات ليس من أجل ضرب الصومال فحسب كما أشيع أثناء ضرب أفغانستان، وإمن                 .  4

 .لضرب أي تواجد إسالمي قد يشكل خطرا أو هتديدا هلا يف أي دولة من دول املنطقة

ويف األخري نشري إىل أن التواجد األمريكي ليس مفروشا بالورود ما يظن البعض، مبعىن أن التواجد األمريكي                  

 حدث يف   جيب أن تكون له ضريبة، فقد يقابل برفض شعيب سلمي كما حدث يف جيبويت أو رفض عنيف كما                 

الصومال وقد يتمثل كذلك يف شن هجمات ضد املصاحل األمريكية خاصة يف املناطق ذات الكثافة العالية من                  

 .كينيا، ترتانيا، جيبويت: األمريكان مثل

 :الدور األمريكي يف األزمة السودانية.  3

 وأعلنت إدانتها لنظام    أ ضده سياسة املواجهة   .م. انتهجت الو  1989منذ وصول نظام اإلنقاذ إىل احلكم عام        

، واملسؤولية  اإلرهاباخلرطوم النقالبه على سلطة دميقراطية منتخبة،واهتامه بانتهاك حقوق اإلنسان ومساندة            

عن استمرار احلرب األهلية يف اجلنوب وإعاقة جهود اإلغاثة الدولية يف مناطق القتال وقد استمرت هذه                   
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 وقد  1993السودان على قائمة الدول الراعية لإلرهاب عام        أ  .م.السياسة طوال عهدة كلينتون فوضعت الو     

 :1 أ على حتقيق جمموعة من السياسات من اجل التأثري على نظام اخلرطوم وهي.م.عملت الو

خلق إطار إقليمي معادي للحكومة السودانية مشال أوغندا وإيريتريا وإثيوبيا وذلك هبدف تشكيل قاعدة               .  1

 .وم سعيا إلسقاطهللقوى املعارضة لنظام اخلرط

 .قدمت واشنطن دعمها السياسي للتجمع الوطين املعارض الذي مثل الواجهة الرئيسية للمعارضة آنذاك. 2

 .فرض عقوبات اقتصادية على السودان ووضعه يف قائمة الدول الداعمة لإلرهاب يف العامل. 3

مصنع األدوية يف اخلرطوم عام     وقد وصلت هذه السياسة إىل ذروهتا مع القصف الصاروخي الذي تعرض له              

 ردا على اهلجوم الذي تعرضت له السفارتني األمريكيتني يف نريويب ودار السالم وقد أوضحت هذه                 1998

الضربة يف حينها املدى الذي وصل إليه التأزم يف العالقات بني البلدين وكان ملف التنظيمات اإلسالمية                   

ات بني البلدين خاصة وأن اخلرطوم قد فتحت أراضيها لطيف واسع           املتطرفة هو امللف األكثر سخونة يف العالق      

من اجلماعات اإلسالمية اليت اختذت من السودان مالذا آمنا، وبشكل خاص تنظيم القاعدة حيث أقام أسامة                 

 واختذ من السودان قاعدة ملعسكراته وأنشطته التنظيمية واملالية           1996-1991بن الدن يف الفترة بني       

 .2 اد التابعني لهوكذلك األفر

ومع اقتراب هناية الفترة الثانية إلدارة كلينتون الدميقراطية أصبح من الواضح لدى واشنطن بفعل املتغريات                 

الداخلية يف السودان نفسه واملتغريات اإلقليمية يف الدول احمليطة به أن السياسة األمريكية جتاه اخلرطوم حباجة                 

 :يلي بوسائل أخرى وميكن إيضاح أهم تلك املتغريات فيماإىل املراجعة للوصول إىل أهدافها 

تغري الظروف اإلقليمية احمليطة بالسودان واليت متثلت يف احلرب اإلثيوبية اإليرتريية، واحلرب األوغندية               .  1

 .الكونغولية، األمر الذي أثر على قدرة هذه الدول على تقدمي الدعم املناسب للقوى املعارضة للخرطوم

                                           
 .132، ص 2002، جويلية 38 السنة 149، العدد سياسة الدوليةال، "أبعاد التغري يف السياسة األمريكية جتاه السودان"هاين رسالن،  - 1
 .132هاين رسالن، مرجع سابق ص  - 2
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لقوى السياسية السودانية املعارضة لنظام اإلنقاذ واتضاح عدم قدرهتا على تشكيل أو تقدمي البديل              ضعف ا .  2

 .املقنع للنظام القائم

حدوث بعض التحوالت اهلامة يف طبيعة نظام اإلنقاذ نفسه، بعد انفجار اخلالفات الداخلية وخروج                .  3

أ من خالل   .م. البشري التقارب مع الغرب والو     وجناحه من احلكم، وحماولة حكومة    "  حسن الترايب "الدكتور  

 :حزمة من السياسات والتوجيهات اجلديدة واليت كان من أمهها

 .  إيقاف مساندهتا للتنظيمات اإلسالمية املتطرفة-

 .  حماولة إحداث قدر من االنفتاح الداخلي واحلوار مع قوى املعارضة-

 .  إعطاء الصحافة بعض احلريات-

 .ة حقوق اإلنسان وحماولة حتسني صورة السودان يف هذا اجملال االهتمام بقضي-

أ سعت من جانبها إىل حتسني عالقاهتا مع السودان بعد سنوات من التوتر وقد اتضح أن                  .م.ويبدو أن الو  

 سبتمرب، بل أن التعاون األمين بني البلدين قد بدأ منذ           11السلطات السودانية ساعدت احملققني األمريكيني بعد       

ر من عام من قبل ذلك، ونتيجة لذلك فقد اختذت الواليات املتحدة جمموعة من اإلجراءات اليت تعرب عن                   أكث

 : 1 أ والسودان ومن بني هذه اإلجراءات.م.حسن النية وكذا التفاهم املطلق بني الو

وبات اليت   أصدر جملس األمن قرارا برفع العق      2001 رفع العقوبات الدولية عن السودان، ففي أكتوبر         :أوال

أ عن التصويت،   .م. دولة على القرار و امتنعت الو      14، وقد وافقت    1996فرضها على السودان منذ عام      

ونظر بعض احملللني إىل املوقف األمريكي على أنه جاء تقدير للتعاون األمين مع احلكومة السودانية ومن مث يرى                  

 .2 أ ضد اإلرهاب.م.ية الراهنة اليت تشنها الوهؤالء أن السودان قد نأى بنفسه بعيدا عن احلملة األمريك

                                           
  .112، ص 2002، يناير38،السنة 147، العدد ، السياسة الدولية"السودان ومستقبل التوازن اإلقليمي يف القرن اإلفريقي"محدي عبد الرمحن حسن،  - 1
  .112  ص  محدي عبد الرمحان ،مرجع سابق ،- 2
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وفور صدور قرار جملس األمن بإلغاء العقوبات أصدر الرئيس البشري قرارا بإطالق سراح أعضاء التجمع الوطين                

وقد أستثين من   )  أ.م.الو(الدميوقراطي واإلفراج عن املتهمني بالتجسس وإفشاء معلومات سرية إىل دولة أجنبية            

 عدم إطالق   -حسب تصور نظام البشري   –لدكتور حسن الترايب، ومن تقتضي املصلحة العليا للبالد         هذا القرار ا  

 سبتمرب فإن تعاون    11صراحهم، وعلى الرغم من أن قرار رفع العقوبات عن السودان قد أختذ قبل أحداث                

لقرار وميكن القول إمجاال    السودان وإدانته املباشرة والفورية لتلك األحداث قد ساعد كثريا يف مترير مثل هذا ا             

 :أن آثار رفع العقوبات الدولية عن السودان تتمثل يف

 . مليون دوالر كانت جممدة بسبب احلصار160متكني السودان من استعادة . 1

إقامة عالقات مشتركة مع صندوق النقد الدويل والبنك العاملي والتوجه حنو انطالق رؤوس األموال                 .  2

 .  ستثمار يف السوداناألجنبية والعربية لال

 .حتسني صورة السودان على الصعيد الدويل. 3

 عطلت اإلدارة األمريكية تشريعا أقره جملس النواب ومل يقره جملس الشيوخ حيث حيظر تسجيل                   :ثانيا

أ إذا شاركت هذه الشركات يف التنقيب على النفط يف          .م.الشركات األمريكية يف أسواق األسهم داخل الو      

در اإلشارة إىل أن الفقرة اليت تعارضها إدارة بوش ومجاعات رجال األعمال األمريكية فيما مسي               السودان، وجت 

حيضر على أي مؤسسة تتعامل يف جمال تنمية النفط والغاز يف السودان            "بقانون السالم السوداين تنص على أنه       

إجراءات محاية التجارة يف أسواق     أ ومتنعها كذلك من االستفادة من       .م.أن تستفيد من رؤوس أمواهلا داخل الو      

، أضف إىل ذلك فإن مشروع القانون الذي وافق عليه جملس النواب ينص على                "رؤوس األموال األمريكية  

 . مليار دوالر ملساعدة مجاعات املعارضة السودانية واملتمثلة يف التجمع الوطين الدميقراطي10توفري مبلغ 

مريكية لبوش االبن حيال السودان متثل يف تعني السيناتور السابق جون           وأهم اخلطوات اليت اختذهتا اإلدارة األ     

أ من خالله يف فترة قصرية أن تؤثر يف عدة           .م.دانفوت كمبعوث رئاسي إىل السودان وهو الذي متكنت الو        
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 تطورات على الساحة السودانية بداية من توقيع اتفاق جبال النوبة، ودعم جهود مكافحة الرق، وحىت االتفاق               

والقائم أساسا  )  2002جويلية  (يف اإلطار األخري الذي وقعته احلكومة السودانية مع احلركة الشعبية يف كينيا             

 .1 على وثيقة أمريكية تعطي اجلنوب احلق يف تقرير املصري بعد ست سنوات كفترة انتقالية

لفائه وأصدقائه يف احمليط    أما من اجلانب السوداين فقد قام السودان مرة أخرى بإعادة النظر يف منظومة ح               

اإلقليمي حيث مت توثيق التعاون التجاري بني إثيوبيا والسودان واالتفاق على إقامة نقاط للتجارة على جانيب                 

احلدود بني الدولتني وعلى صعيد آخر وبعد غياب دام سبعة سنوات مت االتفاق أيضا على استئناف الرحالت                  

لدويل يف أوغندا كما استأنفت العالقات الدبلوماسية اليت قطعت عام           ا"  عنييت"اجلوية السودانية إىل مطار     

 . 2  حينما مت تبادل االهتامات حول مساعدة املتمردين من كال اجلانبني1995

 : يلي وميكن إمجال توجهات السياسة األمريكية يف املناطق اإلفريقية املختلفة فيما

 .التركيز على مناطق إقليمية معينة.  1

 .يار دولة أو أكثر ملمارسة دور القيادة فيهااخت.  2

 .أ وعلى رأسها اإلرهاب واحلرية الدولية.م.طرح قضايا معينة ووضعها يف أجندة السياسة اإلفريقية للو.  3

 .العمل على حماصرة النظم غري املوالية واليت تدعم التطرف واإلرهاب من وجهة النظر األمريكية.  4

ستثمار والتجارة يف املنطقة ولكن يف ظل إطار من املشروطية االقتصادية والسياسية            تأمني وتعزيز فرص اال   .    5

 .يسعى إىل فرض النمط الغريب للتنمية على الدول اإلفريقية

 :منطقة املغرب العريب. 4

عت واهنيار االحتاد السوفيايت، زالت األسباب اليت صن      "  املعسكر االشتراكي "مع هناية احلرب الباردة، وانفراط      

اللحمة والتحالف داخل املعسكر الرأمسايل الغريب، واليت كانت يف األساس احترام مراكزه الكربى لقسمة                

                                           
 .، مرجع سابق"التنافس الدويل يف القارة اإلفريقية"راوية توفيق،  - 1
 .112، مرجع سابق، ص "السودان ومستقبل التوازن اإلقليمي يف القرن اإلفريقي"محدي عبد الرمحن،  - 2
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مناطق النفوذ بينها، فالصراع مل يعد صراعا بني الشرق والغرب بل أصبح صراعا بني دول الغرب ذاهتا، مث أنه                   

قتصادي وإىل سباق عن النفوذ واهليمنة      مل يعد صراعا عسكريا أو سباقا على التسلح بل حتول إىل صراع ا             

ناهيك بأن الوحدة اليت صنعها داخل الغرب وجود خطر شيوعي يف أوروبا والعامل، مل تعد جتد لنفسها ما يربر                   

استمرارها على النحو الذي قامت عليه منذ النصف الثاين من األربعينيات وعليه، مل يكن انتصار الواليات                  

 قد تكرس حىت كانت تتطلع إىل حتصيل عائداته         - على جهة الصراع مع الشرق     –  املتحدة يف احلرب الباردة   

داخل معسكرها العاملي نفسه الغرب، وكان يف مجلة ما تطلعت إليه إعادة النظر يف خرائط النفوذ املوروثة عن                  

 .باردةفترة احلرب العاملية الثانية، واملرعية طويال بقوة الضرورات واألحكام اليت فرضتها احلرب ال

ولقد كانت مناطق النفوذ التقليدي ألوروبا يف عداد املناطق اليت سعت السياسة األمريكية ملا بعد احلرب                  

 األورويب، فاحلرب الباردة انتهت واخلطر الشيوعي زال وبالتايل مل          لباملترويوالباردة إىل إعادة النظر يف عالقاهتا       

ن من نوع التنازل لبعض دوله عن مناطق نفوذ ميثل احتكارها           يعد مثة ما يربر احلرص على وحدة الغرب بأي مث         

قيدا على املصاحل األمريكية، مث إن الواليات املتحدة ذات مستحقات على حلفائها األوروبيون، أو هكذا                 

تصرفت على األقل، فقد محتهم مبظلة دفاعية من اخلطر السوفيايت الذي وصل إىل قلب أوروبا بل إىل قلب                    

 بعد مئات األميال من فرنسا وإيطاليا، مثلما سامهت يف إعادة إعمار بلداهنم بعد حتريرها من                  أملانيا وعلى 

 العسكرية ملواجهة اخلطر    اإلستراتيجية كلفة بناء القدرة     -وحدها تقريبا –القوات النازية، مث ظلت تتحمل      

ية لعضويتها يف منظمة حلف     الشيوعي، وخاصة بعد جتريد أملانيا واليابان من السالح وجتميد فرنسا الديغول           

الشمال األطلسي، وهي وغريها أسباب بررت هلا اإلقدام على سياسة جديدة تفرض على حلفائها فتح مناطق                

 .نفوذهم أمام شراكتها إياهم فيها

ذلك ما ينطبق على السياسة األمريكية اجلديدة جتاه املصاحل األوروبية، والفرنسية حتديدا يف منطقة املغرب                 

أ جتهر مبواقف سياسية مزامحة للسياسة الفرنسية أو مناوئة هلا يف املنطقة، مثلما بدأت               .م.، إذ بدأت الو   العريب
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فرنسا تعاين كيف أن النظم السياسية يف املغرب العريب باتت حريصة أكثر على متتني عالقاهتا باإلدارة                    

ىت دون أن تعري كبري انتباه إىل مصاحل        األمريكية، وعلى أخذ مواقف واشنطن يف اعتبار سياستها اخلارجية، وح         

الشريك الفرنسي يف املوضوع، على حنو ما رأينا يف األزمة البوسنية ويف أزمة كوسوفو، أو يف الصراع على                   

 .1 السلطة يف زائري والبحريات العظمى والذي أخرج أوروبا وفرنسا من املنطقتني

ض سياسي رمسي للقوة يف املغرب العريب بعد هناية          لعل أزمة لوكريب وفرض احلصار على ليبيا أول استعرا         

احلرب الباردة، فقد وقفت واشنطن موقف معاداة صرحية دائما لنظام العقيد معمر القذايف، وظلت تضع ليبيا يف             

بل وصلت إىل حد توجيه ضربة عسكرية لقواعد فيها، منها ثكنة العزيزية            "  اإلرهاب"قائمة الدول اليت ترعى     

ا العقيد يف حماولة الغتياله غري أن ذلك كان فصال من فصول احلرب الباردة، ومل يكن يستهدف                 اليت يقيم فيه  

يف أي شكل مزامحة النفوذ االقتصادي األورويب وخباصة اإليطايل والفرنسي يف ليبيا، ويف جمال الطاقة بوجه                 

 أن تكون على مقربة     ، فلم يكن يطلب أقل من متكني الواليات املتحدة من         1993خاص، أما حصارها عام     

 .من منابع النفط يف ليبيا

لكن التدخل األمريكي يف منطقة املغرب العريب مل يكثف ببوابة لوكريب الليبية بل أوسع له األبواب كافة                   

 :للتغلغل فيها ولعله وجد لنفسه ثالثة أسباب مثالية لتحقيق االختراق هي

 :األزمة اجلزائرية.1

بل )  1992جانفي  11(الب العسكري وعن وقف املسار الدميقراطي يف اجلزائر         مل تكن فرنسا بعيدة عن االنق     

اجلبهة –هي أيدته ضمنيا باعتباره حيفظ هلا مركزها ومصاحلها يف البالد ضد قوة سياسية وثقافية معادية                   

ة  وقد زادت فرنسا دعمها للمؤسسة العسكرية احلاكمة يف عهد اجمللس األعلى للدول             -اذـية لإلنق ـاإلسالم

 بدعمها  1999 أفريل   15-19994 جانفي   31، ويف عهد زروال     31/01/1994  -16/01/1992
                                           

سبتمري ، 256مركز دراسات الوحدة العربية العدد .املستقبل العريب،" التكتيكيمن االهتمام االستراتيجي إىل االختراق: أ و املغرب العريب .م.الو"،  عبد اإلله بلقزيز  - 1
 47ص ، 2000
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لقوى التيار الفرنكفوين املعادي لتيار العروبة واإلسالم يف اجلزائر، ووضعتها سياستها تلك يف مواجهة مباشرة               

 هي الثغرة السياسية اليت     مع املعارضة اإلسالمية اليت نقلت معركتها معها إىل الداخل الفرنسي ولقد كانت تلك            

اإلسالمي، "  اإلرهاب"نفذت منها اإلدارة األمريكية إىل اجلزائر، فيما كانت باريس متحمسة لسياسة استئصال             

، وكانت تؤيد   )عرب أنور هدام وقنوات أخرى    (كانت واشنطن تفتح خط االتصال مع املعارضة اإلسالمية          

مهما يف إجناب اتفاق اهلدنة بني اجليش واملسلحني اإلسالميني يف          احلوار الوطين والتسوية، مث إهنا لعبت دورا        

 لالختراق األمريكي للجزائر عرب العالقة باملعارضة اإلسالمية         -متأخرة–، وحني تنبهت فرنسا     1997عام  

وعرب الدعوة إىل التسوية حاولت بناء مسافة مع النظام العسكري الستدراك أخطائها، مث نزلت بثقلها للدفاع                 

 انتخابات رئاسية نزيهة بعد قرار الرئيس زروال باختصار عهدته فكان أن استنكرت تزوير االنتخابات                 عن

 إال  -يف حساب األشياء  –وإقصاء املرشحني الستة للرئاسة دون أن تنتبه إىل أن تولية الرئيس بوتفليقة مل تكن               

إلنقاذ اإلسالمي الذي سامهت السياسة     إفراجا سياسيا التفاق اهلدنة بني املؤسسة العسكرية احلاكمة وجيش ا         

األمريكية يف إجنابه، وهو ما يربر ملاذا أبدت واشنطن ترحيبها بنتائج االنتخابات، وملاذا فتح نظام بوتفليقة حربه              

 .اإلعالمية على فرنسا اليت نازعته يف شرعية االقتراع عليه

 :قضية الصحراء الغربية. 2

ألة األصولية اإلسالمية يف اجلزائر، استثمرت ملف الرتاع املغريب اجلزائري          كما استثمرت السياسة األمريكية مس    

حول مسألة الصحراء الغربية إلحراز تقدم جديد يف عملية االختراق، فقد ظلت فرنسا ولفترة طويلة تلعب لعبة             

 معروضة  إدارة التناقض املغريب اجلزائري يف هذا املوضوع وكان يساعدها على ذلك أن مسألة الرتاع ظلت               

على منظمة الوحدة اإلفريقية، اليت ترتبط بسياسة فرنسا شديد االرتباط، غري أن نقل امللف إىل األمم املتحدة                  

بعد اعتراف منظمة الوحدة اإلفريقية باجلمهورية الصحراوية أدى إىل حتويله من دائرة االختصاص الفرنسي إىل               



 196

 من خمطط التسوية األممي العام إىل إدارة عمليات قوات          دائرة اإلشراف األمريكي املباشر، وهو إشراف تدرج      

 .وإمساك جيمس بيكر بامللف إمساكا كامال" هيوسنت"يف الصحراء إىل اتفاق " املينو روسو"

 بني  -مثلها–أ مل تعرب عن موقف احنياز صريح ألحد الطرفني، بل فعلت ما فعلته فرنسا قبلها موزعة                 .م.إن الو 

جلزائري وإغراء الدور اإلقليمي املغريب يف إفريقيا، غري أهنا جنحت جناحا هائال يف اختيار              إغراء الغاز والبترول ا   

التصرف يف ملف الصحراء وبالتايل يف استدراج املغرب واجلزائر إىل شد االنتباه إليها والتنافس يف تقدمي                   

 .التنازالت هلا طمعا يف كسب احنيازها

 :املغرب العريبالوضع االقتصادي الصعب لبعض بلدان  -3

وتوافقت سياسة االستثمار األمريكي للرتاعات األهلية والرتاعات اإلقليمية يف املغرب العريب، مع سياسة                

أ حال  .م.استثمار للضائقة االقتصادية لبعض بلدانه وخباصة الطرفية منها مثل موريتانيا، لقد استغلت الو               

لعريب واملغاريب ألوضاعها كما سبب اإلمهال الفرنسي       التهميش الذي تعرضت هلا موريتانيا بسبب التجاهل ا       

هلا، فدفعت يف اجتاه إقامة عالقات بينها وبني الكيان الصهيوين أو على األقل أومهتها بأن تلك العالقات هي                   

ية أ لتطويق النفوذ الفرنسي يف مشال القارة وغرهبا وحتقيق اختراقات تكتيك          .م.املعرب إىل بناء الصلة بينها وبني الو      

 .فيها وخصوصا بالنظر إىل كوهنا متثل احللف األضعف يف السلسلة املغاربية

ومل تكن هذه الرتاعات واألوضاع هي املداخل الوحيدة اليت نفذت منها السياسة األمريكية إىل املنطقة وإن                 

دية كانت هي األهم بل وجدت هناك أسباب أخرى سهلت هلا النفاذ واالختراق، ومنها األوضاع االقتصا                

الصعبة لبلدان املغرب العريب عموما وعالقات خنبتها احلاكمة باإلدارة األمريكية، ولعلنا نعجز عن فهم ظاهرة                

 .حنو التطبيع مع الكيان الصهيوين) التونسية، املغربية، املوريتانية(اهلرولة املغاربية 
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 السياسة األوروبية يف إفريقيا: املبحث الثاين 
الباردة اشتداد يف التنافس على القارة األفريقية من قبل الدول الغربية و باخلصوص             عرفت هناية احلرب     

و الواليات املتحدة األمريكية وقبل ذلك و أثناء احلرب الباردة كانت           ) بريطانيا  ، فرنسا  ( الـدول األوروبية    
يقيا وهي يف تلك الفترة احلليف      الساحة اإلفريقية جماال مفتوحا للقوى األوروبية حبكم عالقاهتا التارخيية مع إفر          

( و الوكيل للواليات املتحدة يف املنطقة ضد املصاحل السوفياتية و بتغري األوضاع الدولية سعت القوى األوروبية           
على انتهاج سياسة جديدة هتدف إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من املصلحة و باخلصوص              ) فرنسـا و بـريطانيا      

 افس األمريكي اجلديد على القارة اإلفريقية   االقتصادية و ذلك يف إطار التن

 السياسة الفرنسية يف إفريقيا:املطلب األول 
تشكل القارة اإلفريقية إحدى أهم دوائر السياسة اخلارجية الفرنسية، وهو األمر الذي عرب عنه الرئيس               

 حيث أكد للحاضرين    1994الفرنسـي الراحل فرانسوا ميتران يف القمة اإلفريقية اليت عقدت بفرنسا نوفمرب             
أنـه بـدون إفـريقيا فلن يكون لفرنسا تاريخ يف القرن احلادي والعشرين فالقارة اإلفريقية كانت جمد فرنسا                   
ومـنطقة نفـوذها التارخيـية لذا فمن الصعب ختيل قيام رئيس أو حكومة فرنسية أيا ما كانت توجهاهتــا             

 . 1 بالتخـلي عن إفريقيا
ل الثالثة احملددة ملكانة فرنسا الدولية إىل جانب مقعدها الدائم يف جملس األمن وقدراهتا              فإفريقيا متثل أحد العوام   

 .2 النووية
 ذلك  ويـبدو أن هـذا اإلدراك ليس مقصورا على متريان فقط بل هو استمرار لسياسية ثابتة حيث سبقه يف                  

مبعاونة - الفرنسية اجلنـرال ديغول الذي أرسى تقليدا ال يزال ساريا، يشرف مبوجبه رئيس الدولة            
 على ملف الشؤون اإلفريقية، ويصنف هذا امللف على أنه بالغ           -مستشـارين يف قصـر اإلليزي     

السـرية، كما مت يف منتصف التسعينيات من القرن املاضي ربط وزارة التعاون الدويل مع إفريقيا                
 .بوزارة اخلارجية لضمان فاعلية التواصل مع قضايا القارة

 .لى عالقاهتا بالدول اإلفريقية يف اجملاالت العسكرية، واالقتصادية والثقافيةوقد حافظت فرنسا ع
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I -أهداف السياسة الفرنسية ومساراهتا اجلديدة : 
 :أهداف السياسة الفرنسية يف إفريقيا. 1

 :ميكننا حتديد أهداف االهتمام الفرنسي بالقارة اإلفريقية فيمايلي
بدا من التصرحيات الرمسية غري ذلك، وهو ما أكده مستشار          اهليمنة على إفريقية، وحىت وإن        . أ

الرئيس السنغايل السابق عبده ضيوف، حيث أشار إىل أن لفرنسا قواعد عسكرية تفوق قوهتا              
 .وقدراهتا القتالية كفاءة اجليوش اإلفريقية الوطنية وهي متثل هتديدا ألمن واستقرار املنطقة

 القارة، خاصة بعد احلرب الباردة، وبعد تراجع مكانة         مـواجهة النفوذ األمريكي املتزايد يف       .ب
بـريطانيا وهـذا ما نالحظه من تصرحيات املسؤولني الفرنسيني واألمريكيني، ففي أثناء زيارة        

أي بعد انعقاد القمة    ) 1998ديسمرب  (وزير التجارة األمريكي األسبق للقارة      " ولـيام ديلي  "
ة أكد أن هناك دوال عديدة مؤهلة للخروج من دائرة          العشرين بأيام قليل  " اإلفـريقية الفرنسية  "

 وأن بالده مصممة على االلتزام بشكل قاطع وعلى مدى          -وفرنسا حتديدا –نفـوذ األوروبيني    
طـويل بعملـية االستثمارات التجارية يف إفريقيا، ويف املقابل جند أن الرئيس شرياك ينتقد يف                

 إفريقيا ويعتربها تقوم على مبدأ املصلحة فقط،        القمـة العشرين نفسها السياسية األمريكية جتاه      
وليس مبدأ التكافؤ، كما انتقد الشعار الذي رفعه الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون، وهو              

ويرى يف املقابل أمهية تقدمي املساعدات جبانب االستثمارات، وقد         " شراكة ال تبعية مع إفريقيا    "
تأييد واشنطن  : الت نذكر منها على سبيل املثال     ظهـر االسـتقطاب بني الدولتني يف عدة جم        

حلركة التمرد اليت قادها الرئيس الراحل لوران كابيال يف الكونغو الدميقراطية يف مواجهة نظام              
 .الرئيس موبوتوسيسي ستيكو املدعوم من فرنسا

مليار  13,5االحتفاظ مبصاحلها االقتصادية مع إفريقيا، حيث يبلغ حجم الصادرات الفرنسية           .  ج
شراء شركات املياه   : دوالر، فضـال عـن املشـاريع االقتصـادية اهلائلة يف الدول اإلفريقية مثل             

والكهـرباء واهلواتف يف السينغال، واستثمارات النفط يف الكونغو برازافيل واليت تقوم هبا شركة              
ليار  م 60 و 40ويتـراوح حجم استثماراهتا خالل العقدين القادمني بني         ) اكسـتان .إف.ال.أو(

 .دوالر
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 1997وتنبع السياسة الفرنسية جتاه إفريقيا من املشروع الذي أعدته وزارة اخلارجية الفرنسية عام              
 :1وكانت أهم مالحمه " مشروع إفريقيا"والذي عرف باسم 

بالطبع وفقا  (تأيـيد إقامـة أنظمة سياسية جديدة يف الدول اإلفريقية وفق مبادئ الدميقراطية               
 ). لفرنسيةملعايري املصلحة ا

دعم العالقات بأنواعها مع احلكومات املدنية، والعمل على تقليص دور املؤسسات العسكرية             
 .يف إفريقيا

إعداد كوادر سياسة واعية من الشباب وتثقيفهم وتدريبهم سياسيا وحزبيا لكي تكون النخبة              
 .السياسية احلاكمة يف املستقبل تابعة لباريس

 االقتصادي مع التركيز على الدول اليت متلك بنية أساسية          دعـم بـرامج التنمـية واإلصالح       
 .معقولة

إعـادة تنظيم التواجد العسكري الفرنسي يف إفريقيا حبيث يضم اخلرباء واملستشارين أكثر مما               
يضم وحدات عاملة، وبالفعل قامت فرنسا بتقليص عدد قواعدها العسكرية يف القارة إىل ست              

اد، السينغال، كوت ديفوار، الكامرون، الغابون، وكانت آخر        جيبويت، تش : قواعد فقط يف دول   
 وذلك بعد ما كانت     1997قاعـدة متت تصفيتها هي قاعدة بوجني يف إفريقيا الوسطى أواخر            

تسـتخدم للهيمنة على مناطق إفريقيا الوسطى والبحريات العظمى، ويالحظ أن هذه اخلطة اليت              
 -ي على االلتزام بالدميقراطية وحقوق اإلنسان      ويظهر منها حرصها الرمس    –اعـتمدهتا فرنسـا     

جاءت بعد االنتقادات الدولية احلادة اليت مت توجيهها حلكومة باريس بسبب إصرارها على دعم              
    وبعد سقوط نظام موبوتو ماي    . األنظمـة الفاسدة، خاصة نظام موبوتو يف الكونغو الدميقراطية        

 .تحسني صورهتا أمام الرأي العام العامليعملت فرنسا على صياغة هذه السياسة ل) 1997(
 :املسارات اجلديدة للسياسة الفرنسية يف إفريقيا. 2

تعتـرب فرنسـا أكرب مانح للمساعدات واملعونات االقتصادية يف إفريقيا ، كما متلك أكرب               
 قبل التراجع النسيب الذي عرفته استثماراهتا خالل      –االسـتثمارات األجنبـية يف القـارة االفريقية         

 وتقوم السياسة الفرنسية يف األسواق اإلفريقية على أساس استغالل ما تتميز به             -العشـرية املاضية  
 يف إفريقيا من أجل توسيع نفوذها االقتصادي يف         -فرانكفوين–فرنسـا مـن رصيد ثقايف ولغوي        

                                           
 .بدر حسن شافعي، مرجع سابق - 1
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األسـواق اإلفـريقية، وتسـعى فرنسا يف الوقت الراهن إىل اختاذ مسارات جديدة للتكيف مع                
 :1 وضاع االقتصادية والسياسية اجلديدة يف إفريقيا، وميكن رصدها فيمايلياأل

اإلنطـاق خارج الفرنكفونية، حيث مل تعد السياسة الفرنسية جتاه األسواق اإلفريقية تكتفي              
 .بالتركيز على املناطق اليت هلا فيها موروث ثقايف لغوي، ولكنها متتد إىل دول إفريقية أخرى

أ يف اختاذ مواقف سياسية معادية      .م.ادية، ففرنسا ال تتدخل إىل جانب الو      جتـنب املواقف املع    
ليبيا والسودان، وذلك حىت ال تضر مبصاحلها االقتصادية يف         : لـبعض الـدول اإلفـريقية مثل      

 .األسواق اإلفريقية
 أ يف .م.االبـتعاد عن الصدام املباشر مع واشنطن، فباريس تعلن أهنا ال متانع يف التعاون مع الو                

األسـواق اإلفريقية، وال تنظر إىل التحركات األمريكية األخرية يف األسواق اإلفريقية على أهنا              
ضـد املصاحل الفرنسية ولكنها ترحب بدور للسياسة األمريكية يف إفريقيا الن فرنسا ال تستطيع               

 حتقيق  وحدها حتمل أعباء مساعدة الدول اإلفريقية يف التنمية االقتصادية، كما هتدف فرنسا إىل            
مشاركة جديدة ومزيد من التعاون، ووضع حد للتنافس الضار، وذلك من أجل توسيع مناطق              

 .الصداقة واملشاركة والتجارة واالستثمار واملعونات
االسـتقطاب، إذ أنـه مـن املالحظ على السياسة الفرنسية جتاه الدول اإلفريقية أهنا حتاول                 

 ما قامت به بطريقة ذكية عندما قامت بتنظيم         أ، وهو .م.اسـتقطاب هـذه الدول بعيدا عن الو       
 كما استضافت العاصمة الفرنسية يوم الثالثاء       1998مؤمتر القمة الفرنسية اإلفريقية يف ديسمرب       

 مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلفريقية وفرنسا، والذي حبث يف قضايا األمن            1999 ديسمرب   7
ة التنمية، وحل الرتاعات احلالية يف بعض دول        والتنمية يف الدول اإلفريقية وركز على دعم مسري       

 .القارة
التركيـز علـى النخب احلاكمة، يالحظ أن السياسة الفرنسية جتاه إفريقيا تعطي أمهية للفئة                

السياسـية والثقافـية العلـيا أو النخب احلاكمة، اليت ترى أن األمن واالستقرار مدخل للتنمية             
ياسة األمريكية اليت تعطي أولوية للفئة االقتصادية العليا        االقتصادية واالجتماعية، وهي عكس الس    

 .اليت ترى أن التنمية االقتصادية واالجتماعية هي املدخل لألمن واالستقرار
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تفكـيك حماوالت التكامل اإلفريقية، إن توجهات كل القوى االقتصادية الغربية املتنافسة يف              
إىل إحداث تغريات ترتيب عملية التكامل أ تسعى  .م.األسـواق اإلفـريقية، وخاصة فرنسا والو      

االقتصادي بني هذه، والتحول حنو إقامة اقتصاد إفريقي بطريقة خمتلفة وذلك عكس ما هو قائم               
حالـيا مـن وجود جتمعات وكيانات اقتصادية متجاورة سوف تكون أساسا لنماذج احلماية              

 . االقتصادية اإلفريقية
 

- II املصاحل الفرنسية يف إفريقيا 
تشـعب املصاحل الفرنسية يف القارة اإلفريقية ما بني مصاحل اقتصادية وسياسية واستراتيجية             ت

 .وديبلوماسية

 : املصاحل االقتصادية.  1
تركـزت املصاحل االقتصادية الفرنسية يف القارة اإلفريقية يف البحث عن أسواق لتصريف             

الفرنسية املدنية، فإذا علمنا أن فرنسا      السـلع الفرنسية املصنعة، وعن مواد أولية لتنمية الصناعات          
تعاين نقصا يف هذه املواد داخل أراضيها، وأهنا مضطرة الستكمال هذا النقص من خارج حدودها               
للحفاظ على صناعتها، لقدرنا قيمة دول اجلنوب بالنسبة إليها، غري أن فرنسا أدركت بعد احلرب               

اد السوفيايت ستزداد حدة وسيكون جماهلا الرئيسي هو        أ واالحت .م.العاملـية الثانية أن املنافسة بني الو      
أوروبـا وآسيا والشرق األوسط، ومن مث أصبح اجملال الدويل الوحيد الذي ميكن أن يظل مفتوحا                

 .1أمام النفوذ الفرنسي وبعيدا عن املنافسة بني الدولتني العظمتني هو القارة اإلفريقية
 الدول  -يف مرحلة احلرب الباردة   –ارة، قسمت فرنسا    وللمـزيد من االستفادة االقتصادية من الق      

 :اإلفريقية إىل أربع جمموعات رئيسية
 وتتكون من املستعمرات الفرنسية السابقة اليت تشكل االستقرار السياسي فيها           :اجملموعة األوىل .  أ

فوار، السنغال، كوت دي  : عامال رئيسيا يف ازدهار االستثمارات الفرنسية ونذكر على سبيل املثال         
 .الغابون، الكامرون

 وتتكون من دول أفقر ولكنها واعدة بالنسبة ملواردها االقتصادية باإلضافة           :اجملمـوعة الثانية  .  ب
 .تشاد، موريتانيا، إفريقيا الوسطى: إىل موقعها االستراتيجي، ونذكر على سبيل املثال

                                           
 .09ص …السنة …العدد . ، السياسة الدولية"السياسة الفرنسية يف إفريقيا جنوب الصحراء" إجالل رأفت،  – 1
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ـ  د ابتعدت بنظمها االقتصادية     وتتكون من الدول اإلفريقية اليت كانت ق       :اجملموعة الثالثة .  جـ
والسياسـية عـن دائرة الدول الغربية، وقد تناقصت االستثمارات الفرنسية فيها حىت بلغت احلد               

 .بنني، ومداغشقر: األدىن هلا يف الثمانينات ونذكر منها
 وتتكون من الدول اليت مل ختضع يف يوم من األيام للسيادة الفرنسية واليت              :اجملمـوعة الرابعة  .  د

تضم أرضها كنوزا من الثروات الطبيعية املختلفة، وقد نفذت إليها فرنسا تدرجييا منتهزة إما وحدة               
اللغـة الـيت جتمع فرنسا مع املستعمرات البلجيكية السابقة وإما ضعف الدولة املستعمرة السابقة               

 رواندا، بورندي،   ،)زائري سابقا (الكونغو الدميقراطية   : كربيطانيا والربتغال ونذكر على سبيل املثال     
أجنـوال، موزنبـيق، كينيا، زميبابوي، نيجرييا، موريشيوس، سيشل، ليبرييا، سرياليون، وجنوب            

 .إفريقيا
وأخـذا هبـذه السياسة اتسعت املصاحل االقتصادية الفرنسية عرب القارة حىت بلغ عدد الشركات               

ة الدولية بني العمالقني قد       غري أن املنافس    1 شركة 1500الفرنسـية اليت تعمل يف إفريقيا حوايل        
اجتهـت نتـيجة لتغري  الظروف الدولية حنو اجلنوب ساعية لكسب مناطق نفوذ جديدة يف عمق                 
القـارة اإلفريقية وقد تصاعدت هذه املنافسة بني الدولتني العظمتني يف السبعينات والثمانينات مما              

 الدولية حبيث حنافظ على التوازن      محـل احلكومات الفرنسية عبئ الدخول طرفا ثالثا يف هذه اللعبة          
 .الدويل لصاحل الكتلة الغربية

 :2ومنذ انتهاء احلرب الباردة تأثر النفوذ الفرنسي بفعل عدة عوامل منها
اخنفـاض األمهـية االستراتيجية إلفريقيا عموما لدى القوى الغربية مما انعكس على فرنسا               •

لغربيني يف القارة كما كانت، وال أداة       حـيث أصـبحت ال متثل مفتاحا إستراتيجيا حللفائها ا         
ضـرورية لالتصال ببعض القادة السياسيني األفارقة، وهو ما يعين أهنا أصبحت أقل قدرة على               

 .ممارسة النفوذ مبفردها أو مبعزل عن حلفائها األوروبيني الغربيني عموما
ري كثافة عمليات   النشـاط األمريكـي املتـزايد واملنافس لفرنسا يف القارة باإلضافة إىل تأث             •

 . االندماج األورويب يف ظل االحتاد األورويب احلايل
 وبذلك مل تعد إفريقيا متثل أمهية اقتصادية ذات أولوية بالنسبة لفرنسا، حيث ال متثل إال 

                                           
1 - Dumoolin andeé, la France militaire et l’afrique. Paris ; complexe. 1997, p18. 

 .24حممود أبو العينني، مرجع سابق، ص  - 2
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 مـن جمموع جتارهتا اخلارجية اإلمجالية، ويف نفس الوقت تتلقى القارة استثمارات يف حدود   5%
ت الفرنسية املباشرة وهي نسبة ضئيلة بطبيعة احلال إذا ما قورنت مبثيالهتا  مـن االستثمارا  % 20

 )2(يف أوروبا الشرقية آسيا 
لكـن ال تزال فرنسا متمسكة بالقطاعات املرحية اقتصاديا، كالتعدين، واألعمال الزراعية وأعمال             

 .البناء، واالتصاالت واملصاريف والكهرباء، يف ظل منافسة دولية واضحة
 من أسواق القارة اإلفريقية ويبلغ حجم التجارة  % 20من الشـركات الفرنسية على حنو  وهتـي 

 مليار فرنك فرنسي، وهو يكاد يتساوى مع ميزاهنا التجاري مع           24الفرنسـية مع القارة حوايل      
دول االحتاد األورويب، غري أن اجلزء األعظم من هذه التجارة يذهب فقط للشمال اإلفريقي الذي               

:  من الصادرات الفرنسية للقارة، ومن أهم الدول الشريكة لفرنسا % 49على نسبة يسـتحوذ  
 .)3(اجلزائر، مصر، نيجرييا، ساحل العاج، جنوب إفريقيا 

 :املصاحل االستراتيجية.  2
 :ترتكز املصاحل االستراتيجية الفرنسية يف إفريقيا يف العناصر األساسية التالية

 االستراتيجية اليت متلكها القارة اإلفريقية واليت تستلزم لتنمية         الوصـول إىل املـوارد الطبيعية      
الصناعات الثقيلة والنووية الفرنسية كاحملروقات، واليورانيوم، ومن املعروف أن املخزون من هذه        

 .املواد يف القارة اإلفريقية كبري بالقياس إىل املخزون العاملي
دول اإلفريقية، فمثال تعطي القاعدة الفرنسية يف       السيطرة على املواقع االستراتيجية يف بعض ال       

جيـبويت لفرنسا ميزة هامة، أال وهي مراقبة املدخل اجلنويب للبحر األمحر، وهو املمر املائي بالغ                
األمهية على املستوى االستراتيجي أو التجاري، وذلك ملشاطأته للمملكة العربية السعودية وقربه            

ضافة إىل ربطه خلطوط التجارة العاملية بني جنوب شرق آسيا          مـن بقية دول اخلليج العريب، باإل      
 .)1(وإفريقيا والشرق األوسط 

شـكل التسلل السوفيايت إىل القارة اإلفريقية يف السبعينيات والثمانينيات، خطرا على مصاحل              
املعسكر الغريب وخباصة فرنسا، ومن مث كان هدف فرنسا يف تلك احلقبة وهو منع انتشار النفوذ                

لسوفيايت يف القارة أو على أقل تقدير احلد من انتشاره فلما انتهت احلرب الباردة وسقط االحتاد                ا

                                           
)2( roland mqrchal. France and Africa the emerges/of essential reform international affairs. Vol 71.N2 april 1998.p6. 
)3( Roland Marchal, opcit. P 07. 
 .10 إجالل رأفت، مرجع سابق، ص )1(
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أ اليت حتاول أن    .م.السـوفيايت أصبح اخلطر الذي يتهدد املصاحل الفرنسية يف إفريقيا هو أوال الو            
زايد يف  ترمـي بـثقلها يف القـارة منذ مطلع التسعينيات وثانيا اإلسالم السياسي الذي أخذ يت               

التسـعينيات يف القارة اإلفريقية على أطراف الصحراء، ويف القرن اإلفريقي وجدير بالذكر أن              
 يف تشاد،  % 58 يف جيبويت و   % 100نسـبة املسلمني يف الدول الفرنكفونية تتراوح بني  

مث  ومن )2( مما يشكل بيئة صاحلة النتشار اإلسالم السياسي  % 90مـرورا بالسينيغال حبوايل  
أصـبح هـدف فرنسا هو عمل حزام واق على ساحل الصحراء اإلفريقية الكربى مينع تسرب                
اإلسـالم السياسي إىل اجلنوب وتستطيع فرنسا إىل حد معقول القيام هبذه املهمة اعتمادا على               

إدريس ديب يف تشاد    : تواجدها يف دول غرب ووسط إفريقيا وحتالفها مع األفارقة التقليديني مثل          
 .نجو يف الغابونوعمر ب

 

 :وتتمثل يف: املصاحل السياسية والدبلوماسية.  3
ميـثل احلفاظ على استقرار األنظمة اإلفريقية هدفا أساسيا للسياسة الفرنسية يف القارة، فهذا               

االستقرار يقلل من احتمال اندالع احلروب األهلية بني العرقيات والقبائل املختلفة، لذلك فهي             
القائمة القوية رغم سلبياهتا عن تشجيع نظم جديدة ال تعرف مدى قدرهتا            تفضل مساندة النظم    

 .على السيطرة على شعوهبا ويؤدي هذا االستقرار إىل ازدهار االستثمارات الفرنسية يف القارة
علـى املستوى الدبلوماسي تتيح العالقات املتعددة و القوية بني فرنسا والدول اإلفريقية إىل               

فـريقية واسعة لفرنسا يف منظمة األمم املتحدة مما يسمح هلا باالحتفاظ            مسـاندة دبلوماسـية إ    
 .)1(مبكانتها يف جملس األمن كدولة كربى دائمة العضوية فيه 

تصبح الدولة قوة كربى حينما تصل إىل التأثري يف التوازن الدويل بقوهتا االقتصادية والعسكرية               
الدور يف حقبة احلرب الباردة مستعينة يف       والدبلوماسـية، وقد استطاعت فرنسا أن تلعب هذا         

ذلـك بصالبة مركزها يف القارة اإلفريقية، ومن مث نستطيع أن ندرك خطورة التهديد األمريكي               
اجلديـد علـى املصـاحل الفرنسية يف القارة وحرصها على االستفادة من أية ثغرة يف السياسة                 

 .األمريكية يف القارة
 
 
 

                                           
)2( Luckam robin, le mili tarisme français en afrique. Paris : karkala, 1982, p106. 
)1(  dumoulin, opcit. P10. 
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 III-لفرنسية يف إفريقيا آليات تنفيذ السياسة ا: 
: هـناك جمموعة من اآلليات اليت تستخدمها الدولة الفرنسية يف تعاملها مع إفريقيا وتتمثل يف              
 .اآلليات العسكرية، اإلداوات  االقتصادية، السياسية، الثقافية، واجلهاز الفرنسي للمخابرات اخلارجي

 : وتتمثل يف:اآلليات العسكرية.  1
 :القواعد العسكرية.  أ

 قاعدة عسكرية يف القارة اإلفريقية، غري       100 حوايل   1960كانت فرنسا متلك يف سنة      
 أن ارتفاع التكلفة والتطور التكنولوجي يف الوسائل العسكرية وتطور األنظمة 

 .(*)اإلفريقية ذاهتا دفع فرنسا إىل تصفية هذه القواعد حىت وصلت إىل ست قواعد 
اضطرت فرنسا إىل تطوير سياستها يف التعاون العسكري        إنه يف ظل النظام العاملي اجلديد،       

" خطة حديثة تقوم على فكرة إنشاء قوة للتدخل السريع           1993مـع إفريقيا فاعتمدت يف سنة       
Force d'action rapide  "  ،يف جـنوب غرب فرنسا يف عدة مناطق مثل تولوز، ونانت، ورين

اء القارة اإلفريقية وتساعدها القوات     وتسـتطيع هذه القوات أن تتدخل يف وقت قصري يف كل أحن           
الفرنسية املوجودة يف القواعد املتبقية يف إفريقيا، ومبا أن هذه القوات األخرية أصبح دورها مساعدا               
فقـط فهي مل تعد يف حاجة إىل وجود عسكري وبشري مكثف لذلك خفضت فرنسا من أعداد                 

 .قيت على األراضي اإلفريقيةاجلنود واملستشارين العسكريني يف تلك القواعد اليت ب
وتوزع األدوار على القواعد العسكرية يف فرنسا ويف إفريقيا حسب خطورة األزمة اإلفريقية، فإذا              
كانـت جمرد حركة مترد حمدودة حبيث ال تؤثر على احلياة السياسية داخل هذه الدولة تترك فرنسا                 

ا فشلت هذه القوات يف مهمتها      مهمـة حصارها للقوات الوطنية من اجليش وجهاز الشرطة، فإذ         
تدخلت القوات الفرنسية املقيمة يف إفريقيا، وغالبا ما ينتهي األمر عند هذا احلد أما إذا استفحلت                
األزمـة فـتحولت إىل خطر دويل حتركت القوات الفرنسية من قواعدها يف جنوب غرب فرنسا                

ة املقيمة جمرد دور مساعد للقوات      وتدخلت مباشرة للتأثري يف األزمة، ويكون دور القوات الفرنسي        
 .الفرنسية اخلارجية

ولعلـنا يف هذا املقام نذكر األمثلة التالية للتدخل الفرنسي يف القارة اإلفريقية يف التسعينات واليت                
 :استخدمت فيه القوات الفرنسية اخلارجية

                                           
رون، وجدير بالذكر أن آخر عسكرية فرنسية صنعت يف إفريقيا كانت  داكار يف السينيغال، بوار يف كوت ديفوار، وليربوفيل يف الغابون، وجنامينا يف تشاد وجيبويت، والكام(*)

 .1997قاعدة بوجني يف إفريقيا الوسطى يف ديسمرب 
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 وكان التدخل   يف رواندا على إثر اإلبادة العرقية للتوتسي      " تركواز" عملـية    1994  يف سـنة      -
الفرنسـي لصـاحل حكومة اهلوتو، وقد استخدم يف هذا التدخل الطريان القادم من إقليمي كلمار                

 .ورين يف غرب فرنسا
 أيضا حركت فرنسا قوات حمدودة، مروحتني وعددا من جنوب املضالت إىل           1994  ويف سنة     -

 .دي مع نيجريياالكامرون يف دواال يف مهمة لدعم حكومة الكامرون يف نزاعها احلدو
 نقلت فرنسا إىل تشاد ومن قاعدهتا يف تولوز معدات حربية بقيت يف تشاد              1996  ويف سـنة      -

ملدة أربعة أشهر وكان اهلدف املعلن مناورات عسكرية دورية، بينما احلقيقية كانت على األرجح              
د السفارة  مسـاندة رئيس اجلمهورية إدريس ديب عقب املظاهرات الشعبية اليت اندلعت ضده وض            

 .الفرنسية يف أجنامينا
 :اتفاقيات الدفاع العسكري.  ب

تـناقص عـدد اتفاقـيات الـدفاع اليت كانت فرنسا قد عقدهتا مع الدول اإلفريقية يف                 
الكامرون، إفريقيا الوسطى، جزر القمر،     : الستينيات، حىت بلغ مثاين اتفاقيات فقط مع الدول التالية        

 السنغال، وتوغو، وجدير بالذكر أن الدول اإلفريقية اليت مل تعقد           كوت ديفوار، جيبويت، الغابون،   
مع فرنسا مثل هذه االتفاقيات يسمح هلا أن تطلب املساعدة العسكرية الفرنسية وذلك يف األزمات               

 .1996ونذكر على سبيل املثال طلب حكوميت تشاد وزائري مثل هذه املساعدات يف سنة 
  :عونةاتفاقيات التعاون العسكري وامل.ج

املساعدات العسكرية والفنية واملساعدات    : تشـتمل هـذه االتفاقيات على عدة جماالت       
املباشـرة للجـيوش وأجهزة الشرطة الوطنية اإلفريقية، املنح الدراسية العسكرية وبرامج التدريب             

إقامة للضباط األفارقة وقد تشمل أيضا هذه االتفاقيات جمال الصحة العامة وحفر اآلبار وتنقيتها و             
 .)1(البنية التحتية من طرق وكهرباء 

ختـتلف مدة سريان هذه االتفاقيات من دولة إىل أخرى وميكن جتديدها أو إلغاؤها حسبما يتفق                
بنني، بوركينافاسو،  : )2( دولة إفريقية    22الطـرفان الفرنسي واإلفريقي وتشمل هذه االتفاقيات        

 الكونغو، كوت ديفوار، جيبويت، الغابون، غينيا       بورندي، الكامرون، إفريقيا الوسطى، جزر القمر،     
االسـتوائية، غينيا كوناكري، مدغشقر، مايل، موريشيوس، موريتانيا، النيجر، رواندا، السنغال،           

                                           
 .11 إجالل رأفت، مرجع سابق، ص )1(
 . نفس املرجع، نفس الصفحة)2(
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الكونغو الدميوقراطية  (سيشـل، تشـاد، التوغو وجدير بالذكر أن فرنسا كانت عقدت مع زائري              
كنها سقطت مع سقوط نظام موبوتو يف ماي         ول 1973اتفاقية للتعاون العسكري سنة     ) حالـيا 
 وأخطـر مـا يف هـذه االتفاقية هو ما يترتب عليها من التدخل الفرنسي حلماية النظم                  1997

اإلفـريقية القائمـة ويالحظ كما تقدم أن فرنسا مل تكتف بعقد هذه االتفاقيات مع مستعمراهتا                
 .الربيطانيةالسابقة بل نفذت إىل املستعمرات البلجيكية والربتغالية و

لقد كانت فرنسا تعترب حىت الثمانينات ثاين دولة مصدرة للسالح يف إفريقيا جنوب الصحراء، بعد               
 من احتياجاهتا  % 68 إىل املستعمرات البلجيكية 1980االحتاد السوفيايت فقد كانت تصدر سنة 

ما مستعمراهتا السابقة أ) الثانية بعد بريطانيا ( % 32للسـالح ، وللمستعمرات اإلجنليزية السابقة  
 فقط من احتياجاهتا، ورمبا كان السبب يف ذلك االخنفاض النسيب أن  % 50فكانـت تسـتورد   

االحتاد السوفيايت قد نافسها يف مستعمراهتا يف جمال توريد السالح نتيجة لتحول بعض هذه األنظمة              
 .إىل االشتراكية مثل مدغشقر، وبنني وغينيا

 :  Recampبرنامج . د
جعت فرنسا سياستها العسكرية يف إفريقيا يف السنوات األخرية من التسعينيات وقد يكون             را

ذلك راجعا إىل إخفاقاهتا املتتالية يف رواندا والكونغو برازافيل، والكونغو الدميقراطية، كما أن الظروف              
 .الدولية واإلفريقية مل تعد مهيأة للتدخل األجنيب العسكري املباشر

 والفكرة الرئيسية هلذا الربنامج هي Recamp ق برناجما أمسته 1997رنسا سنة ومن مث وضعت ف
أن تسـاعد فرنسا الدول اإلفريقية، ولكن من خالل دعم مؤسسات تلك الدول اإلقليمية، هادفة               
بـذلك إىل استقرار األمن يف القارة، والسبب هو أن املؤسسات العسكرية اإلفريقية اليت تشكلت               

ري أو اإلقليمي مثل قوات حفظ السالم التابعة ملنظمة الوحدة اإلفريقية أو            علـى املسـتوى القا    
الـتابعة لدول غرب إفريقي، ما تزال حمدودة القدرات رغم بعض النجاحات اليت             " اإليكومـوج "

حققـتها املؤسسة األخرية يف سرياليون وليربيا، ويف إطار هذا الربنامج تقوم فرنسا بتدريب اجلنود               
حفظ السالم وعلى مواجهة الكوارث الناجتة عن احلروب وذلك مبعاونة مؤسسات           األفارقـة على    

 من جممل  % 20 مليون فرنك فرنسي متثل 180اجملتمع املدين وقد رصدت فرنسا هلذا الربنامج 
 .ميزانية التعاون العسكري الفرنسي اإلفريقي

 يف مقدمتها دولة جنوب     يف بدايـة طرح هذا الربنامج حتفظت عليه بعض الدول اإلفريقية كانت           
إفـريقيا، وذلك خوفا من أن يكون هذا الربنامج شكال جديدا من أشكال السيطرة الفرنسية على                
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القـارة، ولكـن يـبدو أن هذا التخوف تالشى حيث قبلت مؤخرا جنوب إفريقيا االنضمام إىل                 
 لدول  2002م  الـربنامج اجلديد، كما شاركت يف املناورات العسكرية اليت جرت يف ترتانيا عا            

 قد نظم كذلك مناورات عسكرية يف جيدمياكا  Recampاجلـنوب اإلفريقـي، وكـان برنامج    
 للدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا، ويف الغابون عام            1998بالسنغال عام   

 . للدول األعضاء يف اجلماعة االقتصادية لدول وسط إفريقيا2000
 

 :ةاألدوات االقتصادي. 2
 :تعتمد العالقات االقتصادية الفرنسية مع الدول اإلفريقية على جمموعة من األسس أال وهي

الـتجارة البينية، بني فرنسا وغالبية دول غرب ووسط القارة، وتبذل فرنسا حماوالت دءوبة               
السـتمرار هـذه العالقة وضمان بقاء مركزها متميزا فيها، وبالفعل ما زالت فرنسا يف بعض                

لفـرنكفونية املسـتورد األول ملواد اخلام واملصدر األول للسلع املصنعة، ورغم ذلك             الـدول ا  
فاإلشارة واجبة إىل االحنصار التدرجيي لدور فرنسا االقتصادي يف القارة بشكل عام على مدى              

 .السنوات األخرية
رات االسـتثمارات الفرنسية يف إفريقيا، فمازالت رؤوس األموال الفرنسية من أهم االستثما            

األجنبـية يف كثري من الدول الفرنكفونية، وخنص بالذكر كوت ديفوار والغابون، ونذكر أيضا              
اشـتراك اخلربة والتكنولوجيا واألموال الفرنسية يف إقامة مشروعني ذوي أمهية اقتصادية حيوية             

ع بالنسـبة للسنغال وموريتانيا ومها مشروع استصالح أراضي هنر السنغال وموريتانيا، و مشرو            
 كان هذا اإلجناز مثرة سياسية التعاون االقتصادي الثالثي بني          )1(استخراج احلديد من موريتانيا     

 وتعتمد فرنسا يف جمال تنمية هذه       (*)فرنسـا والـدول العربية والدول اإلفريقية يف الثمانينيات          
 .االستثمارات على خربهتا القدمية بالسوق اإلفريقية وباحتياجاهتا وأذواقها

، كانت  )هذا قبل الوحدة النقدية األوروبية يف بداية األلفية اجلديدة        : ( الفرنك الفرنسي  منطقة 
ست عشرة دولة من غرب ووسط إفريقيا مرتبطة مبنطقة الفرنك الفرنسي مما أتيح لتسعني مليون         

                                           
)1( Dagut, jan-luk.(L’afrique, la France et le monde dans le diseours giscardien), politique africaine. N05 paris 

karthala, 1982. P19.                            
 غري أن الدول العربية أحجمت بعد ذلك عن استثمار أمواهلا يف إفريقيا فتوقف مشروع التعاون الثالثي  % 50 نصيب الدول العربية يف متويل هذين املشروعني كان تقريبا (*)

 .املذكور
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مـواطن إفريقي التعامل بالعملة الفرنسية، وتعتمد منطقة الفرنك الفرنسي يف أداهتا على مبادئ              
 :)1(بعة أر
ثـبات سـعر التحويل بني الفرنك اإلفريقي والفرنك الفرنسي وجدير باملالحظة أن سعر               -

الفرنك الفرنسي يساوي مخسني فرنكا     ( ثابتا   1994 حىت   1948الـتحويل اسـتمر من      
 سعر الفرنك اإلفريقي فأصبح الفرنك      1994 جانفي   12مث خفضت فرنسا يف     ) إفـريقيا 

 .يقي، وذلك لكي تتطابق قيمته االمسية مع قيمته الفعليةالفرنسي يساوي مائة فرنك إفر
: تقسـيم منطقة الفرنك إىل ثالث مناطق فرعية، ولكل منطقة بنك مركزي إلصدار العملة              -

 والبنك  BEAC، وبنك دول وسط إفريقيا  BCEADالبـنك املركزي لدول غرب إفريقيا  
قرارات املالية يف كل مؤسسة من      املركزي جلزر القمر واملايوت، وتشارك فرنسا يف اختاذ ال        

 .املؤسسات املالية املذكورة
حـرية كاملة للتحويل من الفرنك اإلفريقي إىل الفرنك الفرنسي ومن خالله إىل العمالت               -

العاملـية األخـرى، وهذه ميزة يتمتع هبا الفرنك اإلفريقي خبالف أية عملة إفريقية أخرى،               
نطقة الفرنك الفرنسي بالتداول بالعمالت     باإلضـافة إىل أن هـذا الـنظام يسمح لدول م          

 .األجنبية األخرى دون أن يكون لديهم بالضرورة فائض منها
 من أمواهلا يف اخلارج يف  % 65مقابـل هـذه امليزة تلزم فرنسا البنوك املركزية اإلفريقية بإيداع   

نك اإلفريقي،  البنك املركزي الفرنسي، وبذلك تضمن فرنسا سيطرهتا على ثلثي أموال منطقة الفر           
ممـا يعـين سيطرهتا على القدرة األكرب من التجارة البينية بينها وبني الدول اإلفريقية، كما تضمن                 
بذلك أن القدر من هذه األموال الذي سيتسرب إىل التجارة مع الدول الصناعية األخرى سيكون               

 .ضئيال وغري ضار باملصاحل االقتصادية الفرنسية يف القارة اإلفريقية
ة انتقال رؤوس األموال من الدول اإلفريقية إىل فرنسا والعكس، وتنسيق خروج هذه             حـري  -

األمـوال إىل خارج فرنسا والدول اإلفريقية وتقنينه، وتتكون الوحدة النقدية لدول غرب             
مايل، بوكينافاسو، النيجر، السنغال، غينيا بيساو، :  من الدول التالية (LIMOA)إفـريقيا  

 فتتكون  (LIMAC)، البينني، أما الوحدة النقدية لدول وسط إفريقيا الكوت ديفوار، توغو

                                           
)1( cour marjolaine. (la zone franc va-t-elle suevivre a l'euru), jeu me afrique n=°1999, pris j-a, 1998 p20 
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من تشاد، إفريقيا الوسطى، الكامرون، غينيا االستوائية، الغابون، الكونغو برازافيل، وتتكون           
 .)1(اجملموعة الثالثة من جزر القمر واملايوت 

اسة التعاون  املـنظمات االقتصـادية اإلقليمـية يف وسـط وغرب إفريقيا، إذا كانت سي              -
االقتصادي بني فرنسا والدول اإلفريقية ختدم مصلحة فرنسا االقتصادية فهي يف نفس الوقت             
تكلفهـا نفقات طائلة، لذا رحبت فرنسا باملنظمات اإلقليمية االقتصادية اليت تشكلت يف             
السـبعينيات والثمانينـيات وضـمت دول غرب ووسط إفريقيا ونضيف هنا إىل جانب              

  (ECOWAS)ية السابق ذكرها، اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا الـوحدات النقد 
 ويفيد إنشاء تلك املنظمات الوجود  (UDEAC)واالحتاد اجلمركي لدول إفريقيا الوسطى 

الفرنسي يف القارة، فمن ناحية تشترك هذه املنظمات اإلقليمية مع فرنسا يف حتمل املسؤولية              
لى ختفيف أعبائها املالية جتاه هذه الدول، ومن ناحية أخرى       املالية،وبالـتايل تساعد فرنسا ع    

تستمر فرنسا التأثري   ) يف السابق (وحبكـم عضـوية هذه الدول يف منظمة الفرنك الفرنسي           
املباشر على اقتصاد هذه الدول، وبذلك تكون فرنسا حققت هدفها يف تقليل النفقات دون              

ن ناحية أخرى، عندما ساعدت فرنسا يف       االنـتقاص من مصاحلها االقتصادية يف القارة، م       
إنشاء تلك املنظمات اإلقليمية كان مقدرا هلا أن تستطيع محاية نفسها وذلك بتوثيق الروابط              
االقتصادية بني الدول األعضاء منها، مما حيميها وحيمي املصاحل الفرنسية معها من حماوالت             

مجية األمريكية االقتصادية يف القارة     التسلل اخلارجية، وهي تواجه اآلن حتديا صعبا إزاء اهل        
 .اإلفريقية

شـبكة مواصـالت كثيفة بني فرنسا وإفريقيا، أنشأت فرنسا لتدعيم عالقاهتا االقتصادية              -
والتجارية والعسكرية مع إفريقيا، شبكة مواصالت واسعة تربط بني األجزاء املختلفة للقارة            

خط طريان  : الشبكة إىل خطني رئيسني   اإلفريقية، وبني هذه األجزاء وفرنسا، وتنقسم هذه        
يـربط بني الشرق واجلنوب، وخط طريان آخر يربط بني الشمال والغرب، ويتفرع هذان              
اخلطان إىل خطوط فرعية عديدة تربط بني الغالبية العظمى لدول القارة، وتعد هذه الشبكة              

 .مبثابة البنية األساسية للسياسة الفرنسية يف إفريقيا
 
 
 

                                           
)1( Massou assou, (vivre en euro-fa), jeune afrique, N=° 1940 Paris: J.A. 1998, P70. 
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 :الثقافيةاألدوات .  3
تعترب العالقات الفرنسية اإلفريقية، اجملال الذي تنفرد فرنسا بالتميز فيه، وذلك بالقياس إىل             
باقـي الدول الغربية سواء كانت الدول االستعمارية القدمية أو القوى السياسية العظمى احلديثة،              

كل استعمار  فهـي تغـوص بعمق يف نسيج اجملتمع الذي تتصل به سواء كان هذا االتصال يف ش                
تقلـيدي أو كان يف شكل تعاون ثقايف، فهي تتعامل يف هذا اجملال بالدرجة األوىل مع الشعوب مث                  
تـأيت املؤسسات الرمسية لتعطي إذا لزم األمر الصبغة القانونية هلذه العالقات، ومن هنا نالحظ قوة                

يزة أخذت تتراجع يف    وخطـورة العالقـات الثقافـية الفرنسية مع الدول اإلفريقية غري أن هذه امل             
 .السنوات األخرية أمام املنافسة األجنلوساكسونية

 :وتعتمد فرنسا يف عالقاهتا الثقافية مع الدول اإلفريقية على عدة عناصر نذكر منها
 :اللغة املشتركة.  أ

اللغـة الفرنسـية هي اللغة السائدة يف دول غرب ووسط القارة باإلضافة إىل جيبويت يف                
 11 وجزر القمر يف اجلنوب الشرقي ويقدر الذين يتحدثون الفرنسية يف إفريقيا             الشرق ومدغشقر 

 . من سكان القارة %
أمـا علـى مستوى مؤسسات تلك الدول العلمية واإلعالمية، فقد تشترك العربية وبعض اللغات               

ألقوى احمللـية املكتوبة مع الفرنسية يف التداول كالوولف واهلوسا والفوال، ولكن الفرنسية تظل ا             
واألكثر استعماال غري أنه لوحظ يف السنوات األخرية أن األفارقة الفرنكفونيني أو كثري منهم على               

 .األقل يتجهون إىل التعلم باللغة اإلجنليزية مما يؤدي إىل انكماش انتشار الفرنسية يف القارة
 :املؤسسات التعليمية.  ب

 اإلفريقية ومنها ما هو تابع لإلرساليات       املـدارس االبتدائـية والثانوية الفرنسية يف الدول       
الدينـية ومنها ما هو مدين ويف اجلامعات اإلفريقية مازالت العلوم تدرس بالفرنسية ويشرف عليها               
متخصصـون فرنسـيون وحتـاول الثقافة العربية أن جتد هلا مكان رغم هذه اهليمنة الفرنسية شبه      

من خالل الدول العربية والدول اإلسالمية مثل تشاد        الكاملة، وهي تنفذ إىل مناطق التأثري الفرنسي        
 .والسينغال عن طريق املدارس والكتاتيب اإلسالمية الناطقة بالعربية

مـن ناحية أخرى حترص فرنسا على توثيق الروابط مع النابغني من الطالب األفارقة وذلك بتقدمي                
 املدن الفرنسية الكربى وخباصة وإرساهلم يف) …تدريب، دبلوم، دكتوراه،  (املـنح الدراسية إليهم     
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بـاريس، كمـا حترص أيضا على إنشاء املؤسسات العلمية املشتركة مثل احتاد اجلامعات الناطقة               
بالفرنسية واألجهزة املتخصصة كجهاز التعاون الثقايف والتكنولوجي بل إهنا قد اجتهت مؤخرا إىل             

 . يف طور التشييد يف مصرإنشاء اجلامعات الفرنسية يف اخلارج ومنها واحدة مازالت
هـنا أيضـا يالحظ تراجع يف السنوات األخرية يف تأثري املؤسسات التعليمية الفرنسية يف الدول                
اإلفريقية ففي إطار العوملة تتنافس املدارس واجلامعات الغربية الستقطاب الطلبة والباحثني يف العامل،             

يا وكندا وفرنسا، واملالحظ أن فرنسا تراجعت      أ وبريطانيا وأملانيا وأسترال   .م.وأهـم هذه الدول الو    
  % 14 كان عدد الطلبة األجانب الذين يطلبون العلم يف فرنسا 1984يف هـذا اجملال ففي سنة  

 ويبدو  % 9 إىل 1992من عدد الطلبة يف فرنسا وقد اخنفضت هذه النسبة حىت وصلت يف سنة 
لدكتوراه الذي يستغرق وقتا طويال     أن هـذا التـراجع كـان أحد أسباب مراجعة فرنسا لنظام ا            

ويشـترط مسـتوى عاليا من املعرفة، إىل النظام املعمول به حاليا يف املاجستري والدكتوراه والذي                
يقتـرب من النظم التعليمية االجنلوساكسونية ورغم هذا التراجع العام يف التعليم الفرنسي يف العامل           

 .فارقة تقدر بضعف نسبتهم يف الواليات املتحدةاستطاعت فرنسا أن حتتفظ بنسبة من الطلبة األ
 :املراكز الثقافية الفرنسية املنتشرة يف إفريقيا.  ج

 مركزا ثقافيا منتشرا يف األحناء املختلفة للقارة،        52كـان عدد هذه املراكز يف الثمانينات        
والشعوب وتلعـب هـذه املراكـز دورا رئيسيا يف توثيق الروابط الثقافية واحلضارية بني فرنسا                

اإلفريقية، وال تعتمد املراكز على عرض الثقافة الفرنسية فقط بل حترص أيضا على رصد الثقافات               
احمللـية وإبرازها يف شكل مطبوعات أو أفالم تسجيلسة أو معارض فنية أو أثرية كما تقوم بترمجة                 

ا بذلك من احمللية إىل     بعـض األعمـال األدبية املختارة من اللغات احمللية إىل اللغة الفرنسية فتنقله            
العاملـية، وقد تنسق هذه املراكز الثقافية مع املؤسسات التعليمية لكتابة بعض اللغات احمللية واسعة               

 .االنتشار
وتعمق هذه األساليب االرتباط بني الشعوب اإلفريقية والثقافية الفرنسية، كما تساعد على تراجع             

فارقة ال سيما وأن أسلوب االنتشار الثقايف لفرنسا        ذكـرى التفرقة والعنصرية والرق من أذهان األ       
إنه مهما كانت مصداقية هذه السياسة من حيث درجة         ، يقـوم علـى االعتراف بالتعدد الثقايف        

قناعتها بالندية يف التعامل بني الثقافة الفرنسية والثقافات اإلفريقية فهي على كل حال قد أصابت                
 . اجتماعية فقط بل أيضا وباألساس ذات طابع سياسيأهدافها األصلية، وهذه األهداف ليست
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 :القمم اإلفريقية.  د
 بافتتاح جورج بومبيدو ألول قمة فرانكفو نية يف شهر          1973بـدأ هـذا التقلـيد سنة        

نوفمـرب يف بـاريس، وتـنعقد هذه القمم كل سنتني يف باريس أو يف إحدى العواصم اإلفريقية                  
لرؤساء األفارقة، وتبحث هذه القمم يف الشؤون الفرنسية        وحيضـرها رئيس اجلمهورية الفرنسي وا     

اإلفريقية املشتركة يف اجملاالت االقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وقد استطاعت فرنسا أن جتذب            
 …أجنوال، موزنبيق، نيجرييا: إىل هذا التنظيم دوال إفريقية غري فرانكفونية مثل

 : الفرنكفونية.  هـ
لناطقة بالفرنسية يف العامل ومنها الدول اإلفريقية، كما ضمت إليها          وهي تظم كل الدول ا    

مؤخـرا دوال غـري فرانكفونية، لقد كانت الفرنكفونية تعىن باألساس بتوثيق الروابط الثقافية بني               
أعضـائها والتأكيد على أن اللغة الفرنسية متثل كتلة عاملية كبرية تستطيع أن تواجه املد األجنوفوين                

أ كقوة عاملية عظمى ووحيدة جعل فرنسا تضيف إىل         .م.، غري أن تغري الظروف وبروز الو      يف العامل 
 .البعد الثقايف الفرنكفوين أبعاد أخرى سياسية ودبلوماسية

ومـن ناحـية أخـرى تتعرض الفرنكفونية إىل منافسة قوية على املستوى الثقايف من الكومنولث                
 .االربيطاين الذي يعد املقابل األجنلوفوين هل

وتتعرض الفرنكفونية يف شقها السياسي إىل منافسة من الكومنولث قد تكون أخطر بسبب              -
تأثريها على الشعوب اإلفريقية من املنافسة الثقافية خباصة يف هذه املرحلة الزمنية اليت مير هبا               
 العامل وذلك ألهنا تنصب على املمارسة الدميقراطية يف الدول املعنية ومدى مصداقية مساندة            
كل من الفرنكفونية والكومنولث هلذه املمارسة فبالنسبة للكومنولث وقع األعضاء يف القمة            

 على ميثاق موحد عن الدميقراطية وسيادة القانون،        1991الـيت عقـدت يف هراري سنة        
وتقررت عقوبات صارمة تصل إىل حد جتميد العضوية يف الكومنولث على الدول األعضاء             

ثاق وقد أجرب تنفيذ هذا امليثاق يف نيجرييا حيث طبقت تلك العقوبات    إذا مل تلتـزم هبذا املي     
 .أثناء احلكم الديكتاتوري لساين أباشا

يف املقابـل مل تعـد للفرنكفونية أية مصداقية ملا ترفعه من شعارات الدميقراطية حيث ما تزال                 
 .)1(فرنسا تتعامل وتساند النظم اإلفريقية التنموية األعضاء يف املنظمة 

 

                                           
)1( Samir Gharbi, "le contre exemple anglophone", l’intelligent N° 2089, paris : jeune Afrique, 2001, p26. 
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 :اجلهاز الفرنسي للتخابر اخلارجي.  4
 -كأي جهاز خمابرات يف العامل    –يقوم جهاز املخابرات بواجباته املنوط هبا يف خارج فرنسا          

حتـت شعار العمل الدبلوماسي، وتتركز أهداف هذا اجلهاز يف احلفاظ على املصاحل الفرنسية              
 األهداف بتغري الظروف الدولية     االقتصـادية والسياسـية واالسـتراتيجية يف العامل، وقد تتغري         

واإلقليمية، ولكن تظل وسيلة حتقيقها واحدة أال وهي محاية األنظمة اإلفريقية الصديقة، ولعلنا             
يف هذا املقام نذكر مثاال لعمل املخابرات الفرنسية يف إفريقيا وهو التدخل لصاحل الرئيس إدريس           

 . يف تشاد1995ديب يف االنتخابات الرئاسية لعام 
لقـد درسـت املخابرات الفرنسية الظروف احمللية لتشاد على املستوى االجتماعي واالقتصادي             
والسياسـي مث الظـروف اإلقليمـية احمليطة به، وأخريا التوازنات الدولية السائدة يف املنطقة وقد                

 :توصلت هذه الدراسة لرصد احلقائق التالية
  % 34ي، فهم زنوج مسيحيون بنسبة تفضـل فرنسا بشكل عام مساندة سكان اجلنوب التشاد 

 غري أن الظروف احمليطة دفعت هبا يف اجتاه آخر أال وهو  % 15ومنتمون إىل ديانات حملية بنسبة 
مساندة إدريس ديب رجل  الشمال ذي الثقافة العربية اإلسالمية، وذلك ألنه املرشح الوحيد لرئاسة               

سياسية احمللية يف الداخل، باإلضافة إىل أنه       اجلمهـورية القـادر علـى حفظ التوازن بني القوى ال          
يسـتطيع رد خطر ليبيا والسودان على احلدود الشمالية والشرقية للبالد فقد استطاع حىت اآلن أن                
حيـيدمها ويقـيم عالقـات طيـبة معهما، أما اجلنوبيون فليس أمامهم أية فرصة لكسب املعركة           

لن يستطيعوا االستمرار طويال يف السلطة وذلك       االنتخابـية، وحىت إذا افترضنا أن فوزهم جائز ف        
 :لألسباب التالية

 . جل الثروة االقتصادية يف أيدي الشماليني 
ال يتمتع اجلنوبيون بالروح القتالية اليت تتميز هبا القبائل الشمالية ومن مث لن يكون اجلنوبيون                

 .هم الطرف الرابح يف أي نزاع على السلطة بني الفريقني
 .ة اجلنوبية الكاريزمية اليت تستطيع أن تكتل قاعدة شعبية واسعةغياب الشخصي 
 الدولة إىل تصل فيها نسبة املسلمني       -لـن تقبل ليبيا والسودان والسعودية أن حيكم التشاد         

 . رئيس جنويب غري مسلم % 58حوايل 
وبـناءا علـى هـذا التحلـيل للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية لتشاد قدم جهاز               

 :ملخابرات للمسؤولني الفرنسيني تقريرا يوصى فيه باآليتا
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 .تقدمي كل املساعدات املمكنة إلدريس ديب لكي يفوز يف املعركة االنتخابية -
بعـد فوزه، متارس علبيه بعض الضغوط حىت يعطي جرعة مناسبة من الدميقراطية للشعب               -

 .لكي تستقر األمور
ها فصائل املعارضة املسلحة يف اجلنوب      مسـاعدة إدريـس ديب يف حل املشكالت اليت تثري          -

 .والشمال وذلك عسكريا أو عن طريق املفاوضات
العمـل على سرعة استخراج البترول حىت يؤدي ذلك زيادة الناتج القومي مما يساعد على                -

 .االستقرار السياسي واالجتماعي
مرد ضد احلكومة   ترصد املخابرات الفرنسية احملاوالت األمريكية ملساعدة اجلنوبيني على الت         -

التشـادية وترى أن هذه احملاوالت غري فعالة وساذجة ألن الساسة األمريكيون ال يفهمون              
بعمـق التركيب االجتماعي يف تشاد، وقدرة كل فريق من الالعبني على الساحة السياسية              
التشـادية كمـا تدرك فرنسا متاما أن هذه احملاوالت األمريكية يف جنوب تشاد هتدف يف                

 . األمر إىل ضرب النفوذ الفرنسي يف املنطقةحقيقة
 :ومن خالل هذا التقرير ميكننا مالحظة مايلي

مل تعطـي فرنسـا اهتماما يذكر ملسألة الدميقراطية وهي تقرر اختيار إدريس ديب لرئاسة               .  1
اجلمهورية، فهو رجل عسكري حبكم البالد بقدر كبري من التسلط، وتكاد حرية الصحافة أن              

ل الوحيد للدميقراطية يف البالد، هذا عالوة على أن مسعته هو ومساعديه يف املسائل              تكون الشك 
 .املالية ليست فوق مستوى الشبهات

تـبدو واضحة يف هذا النموذج الوسيلة التقليدية الفرنسية يف محاية مصاحلها باملنطقة وهي              .  2
بالنسبة لفرنسا مغامرة غري حمسوبة،     مساندة النظم الصديقة التقليدية، أما القيادات الشابة فتعترب         

ورمبـا كـان هذا املوقف الفرنسي سببا من األسباب اليت أدت إىل ابتعاد القيادات الشابة عن                 
 .أ.م.فرنسا واقترابا من الو

استطاعت فرنسا أن توفق وحبس سياسي عايل املستوى بني مساندهتا للحكومة اإلسالمية            .  3
 ليصبح السودان نقطة ارتكاز هلا يف املنطقة تواجه هبا التأثري           يف السـودان على املستوى الدويل،     

األمريكي املتصاعد يف إفريقيا، ويبني جناحها حىت اآلن حتجيم اخلطر اإلسالمي ومنعه من التسلل      
عرب احلدود الغربية للسودان إىل تشاد وهذا اهلدف األخري كان من أهم األسباب اليت دعت إىل                

 متكن من حتجيم التيار اإلسالمي املتطرف داخل تشاد مستعينا يف ذلك            مساندة إدريس ديب ألنه   
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بقدرته وخربته العسكرية وحنكته السياسية اليت سريت له إقامة توازنات بني القبائل ذات امليول              
 .اإلسالمية املتطرفة مثل قبائل الوادي يف الشمال والقبائل املسلحة املعتدلة مثل الزغاوي

األول هو دفع نظام صديق إىل رئاسة       : ابرات الفرنسي يف حتقيق هدفني    جنـاح جهاز املخ   .  4
اجلمهـورية ليسـتمر يف لعـب دوره يف احلفاظ على التوازنات الداخلية واخلارجية وحتقيق               

 . االستقرار، والثاين هو التصدي للمحاوالت األمريكية لكسر النفوذ الفرنسي يف املنطقة
 السري املشار إليه قد تسرب إىل التشاديني اجلنوبيني مما أثار           ويبقى أن نشري إىل أن هذا التقرير      

غضبهم ودفع الشباب إىل مظاهرات عارمة ضد رئيس اجلمهورية والسفارة الفرنسية معا، وقد             
اضطرت فرنسا إلرسال قوة عسكرية حمدودة ومؤقتة إىل تشاد للسيطرة على املوقف ويبدو أن              

   .أ كان هلا يد يف تلك األحداث.م.الو
 

IV .دوائر اهتمام السياسة الفرنسية يف إفريقيا 
تسـعى فرنسا يف استراتيجيتها اجلديدة يف القارة إىل توسيع شبكة عالقاهتا حبيث تتخطى              
مـناطق نفـوذها التقلـيدية إىل دول إفريقية جديدة كانت تابعة للنفوذ الربيطاين والبلجيكي               

ا يف نفس مناطق االهتمام األمريكي ولذلك       والـربتغايل، وبصفة عامة فإن فرنسا هتتم بوجوده       
حتـتدم املنافسـة بني البلدين يف مناطق البحريات العظمى والقرن اإلفريقي والسودان والغرب              

 .)1(اإلفريقي 
 

 :منطقة البحريات العظمى.  1
 :تكتسب منطقة البحريات العظمى أمهية خاصة وذلك لالعتبارات التالية

وجودة هبا، خاصة األملاس والذهب والنحاس، فضال عن املواد املعدنية          الثروة الطبيعية اهلائلة امل    
 .اليت تستخدم يف الصناعات الثقيلة والنووية كالكوبالت واليورانيوم

الثـروة املائية اهلائلة اليت تتمتع هبا هذه املنطقة، إذ أن املوارد املائية هبا تكفي لسد إحتياطات                  
 .أمهية خاصة يف ظل احلديث عن حرب املياه خالل هذا القرنإفريقيا من املياه، وتكتسب املياه 

املوقـع االستراتيجي، فهذه املنطقة تعد حلقة وصل هامة بني إفريقيا العربية وإفريقيا جنوب               
الصـحراء، فضـال عن قرهبا من املدخل اجلنويب للبحر األمحر، وهو ما يكسبها أمهية سياحية                

 .كبرية
                                           

 . راوية توفيق، مرجع سابق)1(
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ومن أبرز هذه (تيجية الدول الكربى للتنافس بشأن مناطق النفوذ      لقـد دفعت هذه األمهية االسترا     
، ففرنسا من جانبها تسعى لالستفادة من املوارد املعدنية املوجودة هبذه           )أ.م.القـوى فرنسا والو   

-املنطقة خلدمة صناعتها الثقيلة والنووية من ناحية، كما أن هذه املنطقة قريبة للغاية من جيبويت                
 اليت تكتسب أمهية خاصة ألهنا تطل على املدخل         -رنسا الشرقية يف إفريقيا   حـيث توجد قاعدة ف    

اجلنويب للبحر األمحر، ووقوعها على طريق التجارة بني جنوب آسيا واملنطقة العربية، باإلضافة إىل              
 .)1(أهنا تشكل كتلة بشرية هائلة ميكنها استقبال املصنوعات ومنتجات السالح الفرنسية 

 على دعم بعض األنظمة احلليفة والصديقة، وانتهاز الفرص املناسبة للتدخل           لـذلك عملت فرنسا   
 يف إطار العملية  1994يف الصراعات اليت تشهدها هذه املنطقة، ولذا نراها تتدخل يف رواندا عام             

وكان اهلدف املعلن منها هو محاية املدنيني األبرياء يف رواندا، ولكن           " تركواز"الـيت أطلق عليها     
ملت على دعم نظام اهلوتو احلاكم ضد أقلية التوتسي، ولعل هذا الدعم يرجع إىل عاملني              فرنسا ع 

 :مها
 .انتماء اهلوتو للرابطة الفرنكفونية، يف حني التوتسي ينتمون إىل رابطة األجنلوفون.  1
 .تدريباته على أيدي الضباط الفرنسيني-ومعظمه من اهلوتو–تلقي اجليش الرواندي .  2

رنسا من ناحية على دعم نظام موبوتوسيسي سيكو يف الكونغو الدميقراطية يف            كمـا عملـت ف    
مـواجهة قـوات املعارضـة اليت كان يقودها آنذاك الرئيس الراحل لوران كابيال املدعوم من                
التوتسـي، وكان هدف فرنسا هو استمرار حصوهلا على األملاس من ناحية وتصدير السالح إىل               

 .حية أخرىالكونغو الدميقراطية من نا
 :لقد اصطدمت السياسة الفرنسية بعقبتني رئيستني ومها

وتتمثل يف رفض مجاعة التوتسي يف كل       ): خاصة بالدول اإلفريقية  (العقـبة األوىل داخلية     .  1
مـن رواندا للتدخل يف شؤون بلديهما بل اعتربت القوات الفرنسية اليت مت إرساهلا مبوافقة جملس                

 .دية، ومن مث قررت شن هجوم ضدهااألمن يف رواندا قوات معت
وتتمثل يف معارضة بعض القوى اإلقليمية والدولية، حيث        ): وهي خارجية ( العقـبة الثانية  .  2

أ للتوتسي  .م. من خالل مساعدة الو    1986وصل الرئيس األوغندي يورو موسيفيين للحكم عام        

                                           
 . بدر حسن شافعي، مرجع سابق)1(
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لفرنسي يف رواندا، بل قام      لذا فقد كان من أبرز املعارضني للتدخل ا        -هـو ينتمي إىل التوتسي    –
 . بدعم املعارضة التوتسية اليت استولت على احلكم بعد ذلك

ومـن ناحية أخرى، فقد انقلبت الواليات املتحدة منذ أوائل التسعينيات على موبوتو بعدما كان               
أقـوى حليف هلا إبان احلرب الباردة لدعمه حركة البونيتا املعارضة يف أجنوال يف مواجهة النظام                

لشـيوعي احلاكم هناك لكن اهنيار االحتاد السوفيايت وانتهاء احلرب الباردة، فضال عن الفضائع              ا
واملمارسات الالإنسانية ملوبوتو، دفع واشنطن إىل التخلي عنه بل وحتولت إىل دعم املعارضة اليت              

عرب حىت وإن مت ذلك بأسلوب غري مباشر من خالل مترير املساعدات العسكرية             -تقـودها كابيال  
 .أ من فرنسا صراحة أن ترفع بيها عن موبوتو.م. بل وطلبت الو-أوغندا

لقد أدى فشل سياسة فرنسا يف كل من رواندا والكونغو  الدميقراطية، إىل سعي باريس إلحداث                
نقلـة شكلية يف إستراتيجيتها يف منطقة البحريات العظمى، هذه النقلة تتمثل يف استخدام وسائل               

األمريكية نفسها من إعالن دعمها حلقوق اإلنسان وتأييد النظم احلاكمة أميا           السياسـة اخلارجية    
 .كانت توجهاهتا

12(ولعل هذا ما يفسر لنا أسباب حرص وزير خارجية فرنسا هوبري فيدرين يف جولته اإلفريقية                
علـى االتصـال بالـدول اليت تساند املتمردين يف الكونغو وهي رواندا             ) 2001 أوت   14-

ل وعقد لقاء بزعماء املتمردين الذين ينطلقون من هذه األراضي لشن هجماهتم ضد             وأوغـندا، ب  
، يف الوقت ذاته اعترض فيدرين خالل تلك        "جوزيف كابيال "نظـام الـرئيس الكونغويل احلايل       

اجلـولة علـى استخدام أسلوب احلسم العسكري من قبل النظام يف كينيا، ومن مث متثل الطرح                 
يف التأكيد على أمهية تنفيذ بنود اتفاق لوزاكا للسالم الذي مت توقيعه يف             الفرنسـي يف هذا الشأن      

، ويقضـي بسحب القوات األجنبية املوجودة يف الكونغو سواء املساندة للنظام            1997يولـيو   
ونشر قوات مراقبة تابعة    ) رواندا، أوغندا (أو تلك املؤيدة للمتمردين     ) أجنـوال، زميبابوي، ناميبيا   (

 بعد أن يتم مجع األسلحة من امليليشيات املقاتلة، ودمج هذه املليشيات يف اجليش              لألمـم املتحدة  
الـوطين، وقـد عرضـت على فرنسا أن تشارك بالقسط األكرب من القوات اليت يتم نشرها يف                  

وبذلك فإن باريس تسعى للحفاظ على نفوذها باملنطقة من أجل مواجهة النفوذ األمريكي             .اإلقليم
احلفاظ على مصاحلها االستراتيجية واالقتصادية من ناحية ثانية، حىت وإن مـن ناحـية، وضمان     

تطلب األمر إحداث نقلة شكلية يف أدوات تنفيذ سياستها اخلارجية يف املنطقة، وهكذا فإن فرنسا               
 .تؤكد كغريها من الدول الكربى أن مفهوم املصلحة سيظل هو احلاكم لتوجهات هذه الدول
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 :فريقيالسودان والقرن اإل.  2
أ يف السودان من خالل مساندة فرنسا لنظام البشر والذي          .م.نشـأت املنافسة الفرنسية للو    

أ يف املنطقة وقد ساند فرنسا النظام اإلسالمي يف السودان لعدة أسباب            .م.كـان العدو األول للو    
 هذه  أمههـا الـرغبة يف إجياد مرتكز هلا يف منطقة البحريات العظمى، بعد أن تراجع نفوذها يف                

 يف  -خاصة يف فترة وجود حسن الترايب يف احلكم       –املـنطقة، واسـتخدام فرنسا حلكومة اإلنقاذ        
الوسـاطة بـني اجلماعـات اإلسالمية يف اجلزائر وفرنسا اليت كانت تسبب لفرنسا الكثري من                

ت املشـكالت األمنية واالجتماعية يف الداخل باإلضافة إىل تدفع البترول يف حبر الغزال واحتماال             
 .وجوده يف الشمال أيضا

وقـد اسـتطاعت فرنسا مبساندهتا حلكومة اإلنقاذ أن تؤجل نسبيا تطبيق اخلطة األمريكية، إال أن                
الوجـود األمريكـي يف السودان يف الفترة األخرية أصبح مكثفا مع تراجع الدور الفرنسي الذي                

 .اإلجياداقتصر على التصرحيات الدبلوماسية بشجب احلروب أو تأييد مبادرة 
أ من خالل نفوذها يف جيبويت وهي أكرب قاعدة         .م.ويف منطقة القرن اإلفريقي تتنافس فرنسا مع الو       

يف " أسياسي أفورقي "عسكرية فرنسية يف إفريقيا، باإلضافة إىل العالقات الوطيدة اليت تربطها بنظام            
ن هلا موقف إجيايب مع     إيـريترييا حيث تدعمها فرنسا باستثمارات ومساعدات فنية ومالية كما كا          

 وجتدر اإلشارة كذلك أن فرنسا هي عضو يف نادي أصدقاء           1982جبهة التحرير االيريتريية منذ     
 ".اإلجياد"
 

 :يف منطقة الغرب واجلنوب اإلفريقي. 3
يف مـنطقة الغـرب اإلفريقـي يـوجد احتكار فرنسي لألسواق يف دول غرب إفريقيا                

ه، كما يوجد تنافس أمريكي فرنسي يف منطقة للجنوب أ منافست.م.الفـرنكفونية، وحتـاول الـو    
الذي " التبادل التجاري وليس املساعدات   "اإلفريقـي، فعـندما حتفظت جنوب إفريقيا على مبدأ          

أ استغلت فرنسا هذا املوقف ولوحت باستعدادها لتقدمي برامج للتعاون الفرنسي           .م.جـاءت به الو   
 .ت االقتصاديةاإلفريقي تعتمد يف جانب منها على املساعدا
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 :منطقة املغرب العريب.  4
مـن املؤسف أن دول املغرب العريب ال متلك إستراتيجيا سياسية دفاعية ضد هذا االختراق               
األمريكي املتزايد للمنطقة مما فيه من آثار مدمرة الستقاللية القرار الوطين فيها، وعلى الرغم من أنه                

ريكي على أراضيها بل األدعى إىل األسف أن النظم احلاكمة       األم–يرفع من وترية التنافس األورويب      
 على ذلك التنافس، وجتد فيه سبيلها إىل استثمار أجنح لذلك           -بل تغامر –يف املغرب العريب تراهن     

التناقض قصد حتقيق مصاحلها على مثال ما فعلته سباقا إبان التنافس الغريب السوفيايت عليها والتأمل               
أ .م. إزاء التنافس ذاك يلحظ أهنا غالبا ما تكتفي بالتلويح بعالقاهتا بالو           يف سياسـات هـذه النظم     

السـتدراج فرنسا إىل تصويب عالقاهتا السياسية واالقتصادية هبا، فعل ذلك النظام املغريب يف عز               
خالفـة مع فرنسا املترانية حول حقوق اإلنسان يف املغرب، سنوات الثمانينات، ومثله فعل النظام               

يف مطلع التسعينيات حول املسألة نفسها، مث سار النظام اجلزائري العسكري على النهج             التونسـي   
ذاتـه طيلة عقد التسعينيات ومل ينتبه أي من تلك النظم أنه مل يكن يلعب ببيدق أمريكي يف رقعة                   
شـطرنج، مبقدار ما كان يلعب مبصريه أمام دول عظمى تعرف كيف تستأجر موقفها السياسي               

 .امتيازات ال ميكن دفعها إال من قرار الوطن نفسهللحصول على 
ولعـل فرنسـا وحدها من أدرك خماطر ذلك االختراق ملنطقة نفوذها فجهزت له ردودا سياسية                
واقتصـادية تشـل قدرته على التمدد، أو تسعى أقال إىل ممانعته ولعل من أهم تلك الردود على                  

 :االختراق األمريكي ردان اثنان
القتصادية باملغرب العريب إىل املستوى الذي أمثر اتفاقيات شراكة بينه وبني           تطويـر الشرائح ا    

 .دول االحتاد األورويب
أ ودول املغرب العريب، من خالل حماولة إخراج        .م.السعي إىل فك االرتباط السياسي بني الو       

عرب النظام  املنظومة املغاربية من نظام الشرق األوسط األمريكي، وإدماجها يف الشبكة األوروبية            
املتوسـطي، وهـي اسـتراتيجيا أحرزت بعض النجاحات كان منها قبول اإلدارة األمريكية              

على حنو ما جرى    " الشرق أوسطي واملتوسطي  "االضـطراري بالشراكة بني النظامني اإلقليمني       
 .التعبري عنها رمسيا يف مؤمترات الدار البيضاء وعمان والقاهرة والدوحة

االستراتيجية الدفاعية يف موقع ضعف كما قد يتبادر للذهن بل أجربت           مل تكـن فرنسا يف هذه       
علـى الدفاع عن مركزها يف املغرب العريب وعن مصاحلها احليوية فيه ظرفية دولية صعبة طبقها                
امليل األمريكي املتعاظم إىل إعادة النظر يف سائر خرائط النفوذ يف عامل ما بعد احلرب الباردة غري                 
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شرعية احلقائق اليت فرضها االختراق األمريكي للمنطقة بالقوة، والواقع أن ذلك           أهنـا مل تسلم ب    
كـان سـبب عوامل هيكلية ثالث ليس يف وسع االختراق األمريكي إسقاط تأثرياهتا ومفاعيلها               

 :وهي
املصاحل الفرنسية القوية يف املغرب العريب واليت متتد جذورها يف املاضي إىل القرن التاسع عشر               . 1

 ما يفرض االعتقاد بأن فرنسا ستظل الشريك االقتصادي األول للمغرب العريب خالل جيل              وهي
 .قادم على األقل بل يف أسوأ مشاهد دورها القادم

أن الـنخب السياسية واالقتصادية املاسكة بزمام السلطة والثروة يف الغالب العريب وهي اليوم              . 2
 .فرنساوحىت شعار آخر خنب فرنكفونية ذات والء قوي ل

أن لسـلطة فرنسا يف املغرب العريب قاعدة ارتكاز قوية شيدهتا منذ احلقبة االستعمارية، فاللغة             . 3
الفرنسـية مازالت هي اللغة املهيمنة يف املغرب العريب على التعلم واإلدارة والبحث والعلم وسائر               

 املغرب العريب وبني    مـرافق اإلنتاج األمر الذي يصون ويقوي العالقة بني السياسة واالقتصاد يف           
 .املتربول الفرنسي

إمجـاال، إن االختراق األمريكي للمغرب العريب ال ميثل مشكلة عويصة للنفوذ الفرنسي كما هو               
الشـأن يف إفريقيا السودان، على الرغم مما حيمله معه من عنصر إزعاج ومنافسة كبريين، وذلك                

ى صونه ورعايته الستراتيجية عمل     بسـبب مـتانة وقوة ذلك النفوذ فضال عن حرص فرنسا عل           
دفاعـية قوية، إنه مشكلة فقط لدول املغرب العريب اليت جتد نفسها عاجزة متاما عن التعاطي مع                 
ذلـك االختراق حىت اآلن مث سياسة أمريكية حيال املغرب العريب، ولكن ال سياسة لدول املغرب                

 أ.م.العريب جتاه الو
 

V  .فرنسي يف إفريقياالظروف املؤثرة على النفوذ ال : 
 :هناك جمموعة من الظروف أدت إىل انكماش النفوذ الفرنسي يف إفريقيا وهي

 :النظام العاملي اجلديد.  1
أ إىل تدعيم وجودها يف مناطق نفوذها والسعي إىل االنتشار والتأثري يف املناطق             .م.تسعى الو 

اسب إستراتيجية واقتصادية هامة،    الـيت كانت تارخييا خارج نفوذها، واليت ميكن أن حتقق هلا مك           
ويف هذا اإلطار تصطدم املصاحل األمريكية باملصاحل الفرنسية يف القارة اإلفريقية ويتضح هذا الصدام              

 :يف اجملاالت التالية
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 :اجملال االقتصادي.  أ
ول أن الستمائة   ـ يق 1997ن القومي  األمريكي تقرير يف ماي        ـدر عن جملس األم   ـص

يقـي الذين يعيشون يف جنوب الصحراء اإلفريقية الكربى ميثلون أحد أكرب            ملـيون إفر  ) 600(
أ تصدر إىل إفريقيا السوداء أكثر مما تصدره جملموع         .م.األسـواق البكر يف العامل، فقد أصبحت الو       

 .)1(دول االحتاد السوفيايت السابق وزيادة حجم هذه التجارة يشكل فائدة كربى للعمالة األمريكية 
هلذا التحرير طرحت احلكومة األمريكية مشروع القانون اخلاص بتشجيع التجارة مع           واسـتجابة   

إفـريقيا علـى الكونغرس الذي وافق عليه، وحسب تقديرات مساعدة وزيرة اخلارجية األمريكية              
للشـؤون اإلفريقية سوزان رايس أن مائة ألف وظيفة للشباب األمريكي تتوقف على التصدير إىل               

 .تظر أن يزيد هذا العدد بعد تطبيق القانون املذكورإفريقيا ومن املن
أ بل إن   .م.وتقابـل هذه النواب األمريكية اجتاه إفريقيا نوايا مماثلة للدول اإلفريقية حنو الو            

الـنوايا حتولت إىل سياسات تطبق بالفعل على مستوى احلكومات واألفراد متحدية بذلك النفوذ              
 تتعامل جتاريا   -وهي من أهم الدول الفرانكفونية    –كالسنغال  الفرنسي فيها، فيالحظ مثال أن دولة       

 وقع وزير النقل األمريكي يف داكار مع نظريه 1998أ، ففي أفريل  .م.بشـكل متـزايد مـع الو      
السـنغايل اتفاقا للتعاون الفين لتحسني مستوى أداء الطريان يف السنغال، ويعترب اجلانب األمريكي              

 وقد تكون هلذا العقد داللة أخرى       )1(ذا اجملال يف القارة اإلفريقية      هـذه االتفاقية فاحتة لدخوهلم ه     
أ، فقد أصدرت   .م.هـي ازديـاد عدد رحالت الطريان من السنغال وغرب إفريقيا بعامة إىل الو             

 أما بالنسبة 1997أ خالل عام .م.السـفارة األمريكية يف داكار ثالثني ألف تأشرية دخول إىل الو  
 عدد املشروعات التجارية للسنغاليني يف نيويورك، وإن كانت مازالت          لألفـراد فيـزداد تدرجييا    

 .)2(حمدودة احلجم 
مـن ناحية أخرى يشكل البترول مصدرا آخر لالهتمام األمريكي بالقارة اإلفريقية فهي تنتج اليوم               

د  هذا خبالف ما يوج)3( من الناتج العاملي  % 10 ماليني برميل يف اليوم، أي ما يعادل حوايل 7
منه يف باطن األرض ومل يستغل بعد بشكل واسع يف بعض الدول مثل تشاد والسودان والصومال،                

أ عرب احمليط األطلسي، دون أي عوائق من ممرات أو قنوات مائية            .م.فإذا أضفنا أن إفريقيا تواجه الو     
                                           

)1( Soudan François, "le voyage du siècle", jeune Afrique, N° 1939, paris : J.A, 1998, p13. 
)1( Sandouly patrick, "ciel ouvert a l’américaine", jeune Afrique. N°1946, paris :J.A,1998, p66. 
)2( Badou Dame, "les Africain de brdad way", jeune Afrique. N°1942, paris :J.A,1998, p19. 
)3( Ben Yahmed Béchir "une odeur de pétrole", jeune Afrique. N°1941, paris :J.A,1998, p4. 



 223

وقد بدأت  أ،  .م.حتت سيطرة دول أخرى قد تكون غري صديقة ألدركنا قيمة إفريقيا إستراتيجيا للو            
شـركات البتـرول األمـريكية بالفعـل تدخل جمال البترول يف القارة اإلفريقية حىت يف الدول                 
الفـرنكفونية فقد وقعت شركة أوكس األمريكية اليت تعمل يف جمال التنقيب عن البترول عقدا يف                

 مليون دوالر، وذلك رغم وجود شركات فرنسية        150 مع حكومة برازافيل قيمته      1993عـام   
 كما أعطت جيبويت حقوق التنقيب عن البترول والذهب لشركة أمريكية           )1(افسـة يف الكونغو     من

مما دعا مسؤوال فرنسيا كبريا لزيارة جيبويت والتفاوض مع الرئيس السابق حس جوليو على تنشيط               
الـتعاون الفرنسي اجليبويت، الذي كان قد تأثر بسبب موقف فرنسا من قضية العفر والذي فسرته                

 .كومة اجليبوتية على أنه مضاد هلااحل
أ للمصاحل البترولية الفرنسية يف مناطق نفوذها هي االتفاقية األمريكية          .م.مـثال ثالـث ملزامحة الو     

 .اإلفريقية للتنقيب عن البترول يف خليج غينيا الواعد يف غرب إفريقيا
 مع إيران وهي    أ إذا كانت قد عجزت عن إفشال شركة توتال الفرنسية         .م.هكـذا نـرى أن الو     

اجلـارة اإلقليمية الكربى إلفريقيا واخلليج فقد عوضت ذلك بصفقاهتا املتعددة يف أحناء كثرية من               
 .القارة اإلفريقية

مـثال آخر للتكالب األمريكي على البترول اإلفريقي، فاكتشاف البترول يف جنوب السودان عن              
أ عن هذا احلقل، وغالبا ما يكون       .م.لوطـريق الشـركات الكندية والصينية واملاليزية، قد أبعد ا         

االهـتمام األمريكـي احلديث واملكثف بالسودان سببه تدفق البترول السوداين بعيدا عن السيطرة              
بعد إبعاد  (األمـريكية واملالحـظ أن الضغط األمريكي األخري واملكثف على احلكومة السودانية             

 .تشري إىل ذلكال خيرج عن هذا اإلطار، واألحداث األخرية ) الترايب
وجديـر بالذكر أن الغدارة األمريكية كانت قد قدمت ثالثة ماليني دوالر معونة للتجمع الوطين               
الدميقراطـي الـذي تعد احلركة الشعبية هي القوة العسكرية الوحيدة فيه بعد أن أوقفت املعارضة                

 .الشمالية حرهبا ضد احلكومة يف شرق السودان
أ يف نشر استثماراهتا وجتارهتا عرب القارة اإلفريقية متحدية         .م. الو مـن ناحية أخرى تساعد العوملة     

اليت صاغتها الدول الكربى ومنها )  OMCوبعدها (بذلك مراكز النفوذ الفرنسي، فاتفاقية اجلات 

                                           
)1( Pondi jean emmanuel, "français et amiricains en Afrique noir, nouvelle dynamite", Afrique   2000.N° :26,  

                          bruxelle : philipenossent, 1997, p50                                                                     
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فرنسـا، وفرضت على دول العامل الثالث، تنص على فتح احلدود للتجارة واالستثمارات العاملية،              
 .راة الدولية االقتصاد األقوى والدول األقدر على غمر األسواق بصادراهتاويفوز يف هذه املبا

أ وجود املواطنني األمريكيني ذوي األصول اإلفريقية       .م.علـى املسـتوى اجلماهريي استثمرت الو      
وذلـك علـى مستوى األعمال واملسؤولني السياسيني واجلمعيات األهلية، ومن مث أخذت بعض              

داء تأخذ مزيدا من األمهية على الصعيد الداخلي، ونذكر على سبيل           املؤسسـات األمريكية السو   
 )1(املـثال، مؤسسة التنمية اإلفريقية، اجلمعية اإلفريقية املتحدة، التحالف العاملي  من أجل إفريقيا               

وحتـاول اإلدارة األمـريكية بذلك أن تلفت نظر الرأي العام األمريكي إىل أمهية القارة اإلفريقية                
 .لمصلحة القومية األمريكيةبالنسبة ل

إنـه يف مـواجهة هذه اهلجمة الشرسة على املصاحل الفرنسية االقتصادية واحليوية يف إفريقيا تعقد                
فرنسا مزيدا من اتفاقيات التعاون االقتصادي واملايل مع دول إفريقية خارج نطاق تأثريها التقليدي              

 انضمت أخريا إىل منظمة الفرنك      نـيجرييا، أجنـوال، موزنبيق، موريشيس، وسيشل وقد       : مـثل 
، وحياول الفرنسيون إبراز ميزة االنتماء إىل منطقة الفرنك         1997 ماي   2الفرنسي غينيا بيساو يف     

الفرنسـي يف ظل توحيد العملة األوروبية، فارتباط الفرنك اإلفريقي باليورو سيزيد من صالبته يف               
حيدة اليت تتمتع مبيزة التحويل املباشر إىل العمالت       السـوق العاملية، ألنه سيعترب العملة اإلفريقية الو       

 .األوروبية القوية
من ناحية أخرى حتاول احلكومة الفرنسية أن تطرح أفكارا جديدة ملقاومة التراجع احلايل لنفوذها              

 أثناء زيارته سسنغال أن تبادل الدول       1996االقتصـادي يف القارة، فقد اقترح جاك شرياك سنة          
ا لفرنسا باستثمارات فرنسية يف هذه الدول املدنية مبعىن أن تشتري الشركات            اإلفـريقية ديـوهن   

الفرنسـية حصصـا هلـا يف املؤسسات االقتصادية اإلفريقية مبا يعادل ماهلا من ديون لدى الدول                 
 .)2(اإلفريقية، وخباصة املعروضة للخوصصة 

ة يف القارة ويف نفس الوقت يساعد       ويتصور شرياك أنه هبذه اخلطة يدعم املصاحل االقتصادية الفرنسي        
 .الدول اإلفريقية على التخفيف من ديوهنا مما يؤدي إىل استعادة األفارقة الثقة يف السياسة الفرنسية

من ناحية أخرى التقطت فرنسا التحفظ اإلفريقي على الرؤية األمريكية لطبيعة التوجه االقتصادي             
جارة واالستثمارات ويلغي املعونات والقروض، فالرؤية      حنو القارة اإلفريقية، والذي يعتمد على الت      

                                           
)1( pondi, opcit, p 53. 
)2( Martin, opcit, p13. 
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الفرنسية ملساعدة الدول اإلفريقية على النهوض ختتلف عن الرؤية األجنلوساكسوفينية، يف أهنا تركز             
على مشكالت حمددة يف صورة برامج مؤقتة تأيت بقائدة أكيدة وسريعة، وتعتمد هذه الرؤية أساسا               

 .اتعلى القروض احملدودة واملعون
 :اجملال العسكري. ب

أ إىل توسـيع نشـاطها العسكري يف القارة اإلفريقية يف مواجهة النفوذ             .م.هتـدف الـو   
 1996سنة  " واران كريستوفر "العسـكري الفرنسي فيها، لذلك طرح وزير اخلارجية األمريكية          

ل تشارك فيها   أثناء جولته اإلفريقية فكرة إنشاء قوة إفريقية حلفظ السالم، قوامها عشرة آالف رج            
 .بعض الدول اإلفريقية اهلامة

غـري أن الفكـرة قـوبلت بالرفض من االحتاد األورويب وعلى رأسه فرنسا، من منظمة الوحدة                 
 .اإلفريقية ومن بعض الدول اإلفريقية

 :وكانت أهم احلجج اليت قدمت من اجلانب الرافض هي
 عن األمم املتحدة، والعن أي      أن هـذه املـبادرة مل تصدر عن منظمة الوحدة اإلفريقية، وال            

 .منظمة إقليمية أخرى
إن تكـوين هذه القوة يعترب ازدواجية آللية فض املنازعات املوجودة فعال يف منظمة الوحدة                

 .1993اإلفريقية والذي صدر قرار بتنظيمها يف قمة القاهرة سنة 
 .سكرية على إفريقياأ هلذه القوة ذريعة هلا بعد ذلك سيطرة الع.م.خيشى أن يكون متويل الو 
 .خيشى أن يصبح جيش هذه القوة من املرتزقة 
أهنـا ستؤدي إىل انقسام دول القارة، فجزء وافق على تشكيل القوة وانظم إليها مثل أثيوبيا                 

وأوغـندا ومايل وتونس، وجزء آخر رفضها متاما مثل مصر وجنوب إفريقيا، كما أن جمموعة               
 .متعاض خلوفها من أن هتميش يف هذه القوة املقترحةالدول الفرنكفونية أظهرت نوعا من اال

أ حىت اآلن فرض هذه اآللية العسكرية على القارة اإلفريقية، ويف إطار حتجيم             .م.ومل تسـتطع الو   
أ يف أن يكون هلا دور عسكري قوي ومنفرد يف القارة، قررت فرنسا إنشاء أربع               .م.رغـبة الـو   

، وذلك يف موريطانيا والسنغال وتوغو      19998أكادميـيات للعلـوم العسـكرية خـالل عام          
والكوديفوار، ويبدو أن اختيار هذه الدول وكلها يف غرب إفريقيا يعود إىل حماولة فرنسا عرقلت               
اجلهود األمريكية اليت هتدف إىل إنشاء قواعد حبرية يف عدد من دول غرب إفريقيا، بعد أن أكدت     

 .رية من البترول يف منطقة خليج غاناأحباث شركات البترول العاملية وجود كميات كب
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 :اإلسالم السياسي. 2
تعترب فرنسا انتشار اإلسالم األصويل يف إفريقيا جنوب الصحراء تطورا دوليا يهدد مصاحلها            
يف هذه املناطق، ففي شرق القارة تتنامى احلركات اإلسالمية املسلحة على حدود جيبويت، حيث              

تان إسالميتان يف إيريترييا واالحتاد اإلسالمي الصومايل يف        أكـرب قواعدها العسكرية، فهناك جه     
الصـومال واالحتاد اإلسالمي واجلبهة اإلسالمية لتحرير األورومو يف إثيوبيا، كل هذه التنظيمات             
تشـكل خطـرا على استقرار النظام يف جيبويت ال سيما وأن مواطين هذه الدول مسلمون بنسبة                 

100 % . 
رنسا املد اإلسالمي يف جزر القمر وذلك يف نظام الرئيس حممد تقي            مـن ناحية أخرى واجهت ف     

عبد الكرمي السابق، حيث توجد لفرنسا مصاحل اقتصادية وعسكرية عالوة على أن هذه اجلمهورية              
 ال تبعد كثريا عن جزيريت رينون ومايوت الفرنسيني، ومل يكتف           1975الـيت استقلت عنها سنة      

بإظهار ميوله اإلسالمية ولكنه فتح اجملال واسعا لالستثمارات        رئـيس الدولـة القمـرية األسبق        
األمـريكية، وإزاء هذه املخاطر اليت هددت املصاحل الفرنسية يف هذه البقعة االستراتيجية اهلامة يف               
احمليط اهلندي رأت فرنسا ضرورة حتجيم سلطات رئيس الدولة وذلك عن طريق إثارة االنفصاليني              

ـ       عادت فرنسا لتلعب الدور    ) عثمان أزايل (يوم ويف ظل الرئاسة اجلديدة      يف جزيـرة أجنـوان، وال
الرئيسـي يف هـذه اجلـزر حىت على مستوى الشؤون الداخلية القمرية حيث متول وترعى اتفاق      
املصـاحلة الوطنـية للجزر مبساعدة منظمة الوحدة اإلفريقية أما يف غرب القارة ووسطها، فيهدد               

 مصاحلها يف تلك املنطقة، وقد رأينا سالفا كيف استطاعت فرنسا أن            اإلسالم السياسي يف السودان   
تـدرأ عـنها هذا اخلطر عندما ناورت ملساندة إدريس ديب يف االنتخابات الرئاسية يف تشاد، فإذا                 
أضـفنا أن فرنسـا بدأت تعاين من هذه الظاهرة داخل حدودها، سبب الوجود املكثف ملسلمي                

رص على حتجيم هذه الظاهرة يف مناطق نفوذها وحتكم قبضتها على           املغرب العريب أدركنا ملاذا حت    
 .احلزام الفاصل بني مشال إفريقيا وجنوهبا ملنع تسرب التطرف اإلسالمي جنوبا

 

 :السياسة الداخلية الفرنسية. 3
سـاعدت بعض التغريات الداخلية الفرنسية على تراجع النفوذ الفرنسي يف القارة اإلفريقية             

 :)1(ومنها 
                                           

)1( Martin, opcit, pp 7-16. 
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عـدد مراكـز اختاذ القرار يف جمال السياسة اإلفريقية لفرنسا، وتشتتها بني عدة وزارات               ت ♦
ومؤسسات بدعوى دمقرطة اختاذ القرار وتنفيذه وتشديد الرقابة عليه، ففي عهد متريان وحىت             
قـبله، كانت السياسة اإلفريقية لفرنسا شأن من شؤون رئيس اجلمهورية، وكانت تعاون يف              

رباء تابعة لرئاسة اجلمهورية أما اليوم ال سيما بعد تويل جوسيان رئاسة          ذلـك جلـنة مـن اخل      
احلكـومة تعـددت مراكز اختاذ القرار يف هذا اجملال فأصبحت تتقامسه مع رئاسة اجلمهورية               

رئاسة الوزراء، وزارة اخلارجية، السكرتارية الدائمة للتعاون، وزير الدولة         : املؤسسـات التالية  
، وزارة املالية، الصندوق الفرنسي للتنمية، وزارة الداخلية، وزارة الدفاع،          لشؤون الفرنكفونية 

املخابـرات العامة، ويتم التشاور هذه املؤسسات عن طريق اللجان الوزارية ويبدو أن تعايش              
الـنهجني اليميين واالشتراكي يف احلكومة الفرنسية كان السبب الرئيسي يف تشتيت املسؤولية             

 ى بطأ القرار وليونتههبذا الشكل مما أد
وجديـر بالذكـر أن اإلدارة األمـريكية قد تصرفت بالعكس متاما يف هذا اجملال فلكي تدعم                 

 .سياستها اإلفريقية ركزت مسؤولية إدارة هذه السياسة يف وزاريت اخلارجية والتجارة
قتصادية تنصل فرنسا من مسؤولياهتا االقتصادية جتاه الدول اإلفريقية، فقد أدت املشاكل اال            ♦

الـيت تواجهها فرنسا إىل حتويل جزء من التزاماهتا املالية حنو القارة إىل املؤسسات املالية العاملية                
مثل الصندوق األورويب للتنمية، والبنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، والنتيجة املباشرة هلذه            

لفرنسا اليت أصبحت تشاركها    السياسة الفرنسية اجلديدة هو حتقيق التبعية االقتصادية اإلفريقية         
 .أ.م.فيها املؤسسات الدولية االقتصادية اليت تسيطر عليها الو

 أعلن  1990موقـف فرنسا املتناقض من عملية التحول الدميقراطي يف إفريقيا، ففي سنة              ♦
متريان أن املساعدات الفرنسية للدول اإلفريقية ستكون مشروطة بالتحول الدميقراطي واحترام           

سـان، غري أن هذه التصرحيات ظلت نظرية حبتة، حيث استمرت فرنسا يف دعم              حقـوق اإلن  
الـنظم اإلفـريقية الديكتاتورية الفاسدة، حبجة احملافظة على استمرارية النظام وجتنيب البالد             
الرتاعات القبلية واحلروب األهلية، وقد أدت هذه السياسة الفرنسية إىل إحباط شديد لألجيال             

اليت تتطلع إىل الدميقراطية احلقة، ومن مث بدأت فرنسا تفقد تعاطف الطبقة            اإلفـريقية الشـابة     
املـثقفة اإلفريقية اجلديدة واألجيال الشابة املتعلمة اليت يتوقع أن تتوىل مسؤوليات شعوهبم يف              

 .املرحلة القادمة
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د كل  السياسة الفرنسية جتاه املهاجرين األفارقة، فقد قررت احلكومة األوىل جلاك شرياك طر            ♦
األجانـب الـذين مل حيصلوا على اإلقامة يف فرنسا بشكل رمسي وغالبية هؤالء املهاجرين من                

 .األفارقة، سواء من الشمال اإلفريقي أو من جنوب الصحراء
 

 :الظروف احمللية اإلفريقية.4
أكـدت الـتطورات الدولية يف التسعينات تغريات يف الظروف احمللية اإلفريقية، كان هلا              

من التأثري على ظاهرة التنافس الفرنسي األمريكي على مناطق النفوذ يف القارة وهذه             جانـبها   
 :املتغريات احمللية بعضها سليب وبعضها اآلخر إجيايب وذلك لألسباب التالية

تدهـور اقتصـاد كـثري من الدول اإلفريقية، صاحبة نقص يف املواد الغذائية وقصور يف                 ♦
والفساد املتفشي يف بعض القيادات اإلفريقية والذي يؤدي      إمكانـيات استغالل ثروات القارة،      

إىل نـزوح الثروات اإلفريقية إىل خارج القارة، غياب البنية التحتية، أزمة التنمية االقتصادية،              
عـدم هتـيؤ الظـروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية يف بعض الدول لتطبيق االنفتاح              

رضه قوانني النظام العاملي اجلديد، ويالحظ أن الدول        االقتصـادي على السوق العاملية كما تف      
 .اليت أصاهبا هذا التدهور يف غالبيتها فرنككفونية مما يشكل عبئا على ميزانية التعاون الفرنسي

تفشـي الرتاعـات الداخلـية واحلدودية اليت تصل يف بعض احلاالت إىل احلرب مما يعطي                 ♦
ناطق إما على املستوى السياسي أو العسكري،       الفرصـة للقوى اخلارجية أن تتدخل يف هذه امل        

ونذكر على سبيل املثال التدخل األمريكي العسكري يف الصومال حتت مظلة األمم املتحدة مث              
 .التدخل السياسي املتكرر يف شؤون السودان والكونغو الدميقراطية

النمو فيها  رغم التدهور االقتصادي يف بعض الدول هناك دول أخرى يف القارة ارتفع معدل               ♦
مـن واحـد إىل مثانية يف املئة خالل السنوات املاضية مما شجع االستثمارات األمريكية على                
الدخول بثقلها يف هذه املناطق وإزاحة النفوذ الفرنسي وتقع غالبية هذه الدول يف جنوب القارة              

 . وغرهبا وغالبيتها من الدول االجنلوساكسونية أو املستعمرات الربتغالية السابقة
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 .السياسة الربيطانية يف إفريقيا: املطلب الثاين
تعـد إجنلترا من الدول األوروبية اليت كانت صاحبة أقوى نفوذ يف إفريقيا إبان االستعمار،               
وبصـفة خاصة يف منطقة حوض النيل واجلنوب اإلفريقي، وهي ترتبط حىت بعد استقالل الدول               

لقارة اإلفريقية، كما أهنا تقدم لدول القارة قدرا ال بأس به           اإلفريقية عنها بعدة روابط ومصاحل مع ا      
 .من املساعدات

 54ومـن أهم الروابط اليت تربط إجنلترا بدول القارة اإلفريقية، منظمة الكومنولث اليت تضم اآلن                
م  دولة إفريقية من الدول املتحدثة باإلجنليزية، كما أن إجنلترا تعترب من أه            19دولة يف العامل، منها     

 الذي يضم معظم الدول « IGAD partners forum »" منـتدى أصدقاء اإلجياد "الشـركاء يف  
 .واملؤسسات املاحنة لدول املنظمة اخلاصة بالتنمية يف القرن اإلفريقي

بعد انتهاء احلرب الباردة مل تكن إفريقيا تشكل وحتتل مكانا بارزا يف أولويات السياسة الربيطانية،               
 دولة تتوفر فيها    80يت تشمل الناتو وتوسعه، ودعم الشركات الربيطانية يف حنو          تلك األولويات ال  

 ).منها اثنتان فقط يف إفريقيا(فرص جيدة للعمل 
وبالرغم من ذلك فقد زاد نصيب إفريقيا من ميزانية املساعدات اخلارجية الربيطانية، حيث ارتفعت              

 487 أي من 1999 عام  % 11 إىل 1998 حىت 1995 يف ميزانيات  % 9النسـبة مـن   
 مليون جنيه إسترليين، وهذا يعطي بعض املصداقية لالهتمام         544ملـيون جنـيه إسـترليين إىل        

 .)1(الربيطاين بإفريقيا 
 

I .أهداف السياسة الربيطانية يف إفريقيا. 
أخذت بريطانيا هتتم يف اآلونة األخرية بالقارة اإلفريقية وذلك من أجل حتقيق ثالثة أهداف              

 :)2(سية رئي
 .مواجهة النفوذ األمريكي والفرنسي املتزايد يف القارة .1
 .للترويج للمنتجات الربيطانية)  مليون نسمة700(االستفادة من السوق اإلفريقية الضخمة  .2
االستفادة من املواد اخلام املوجودة يف بعض الدول، ومحاية مصاحل الشركات الربيطانية العاملة              .3

 ).، املاس يف سرياليونالبترول يف نيجرييا(هناك 
 

                                           
 .25 حممود أبو العينني، مرجع سابق، ص )1(
 article/09/2001/politics/arabic/net.Islamoline.www.shtml. 38: ، يف"ماذا تريد بريطانيا من إفريقيا ؟ " بدر حسن شافعي، )2(
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II .أدوات حتقيق أهداف السياسة الربيطانية يف إفريقيا. 
 :تعتمد بريطانيا على حتقيق أهدافها يف القارة اإلفريقية على جمموعة من األدوات هي

 :األدوات االقتصادية.  أ
 :وهي بدورها تتضمن عدة وسائل وتتمثل يف

عتماد بريطانيا على هذه الوسيلة يتم بصورة       تقـدمي املساعدات االقتصادية، ويالحظ أن ا       
 :ضئيلة، ورمبا يرجع ذلك إىل اعتبارين

 . وجود حكومة العمال يف احلكم:أوال
 يقوم على مبدأ تقليل     -أمريكي باخلصوص وليس فرنسي   – يرجع إىل وجود توجه جديد       :ثانيا

ن املساعدات، وإن كان    املسـاعدات االقتصادية إلفريقيا، وإقرار مبدأ التعاون والشراكة بدال م         
هـذا املـبدأ يسبب عدة مشكالت لدى الدول اإلفريقية، اليت ترى أهنا ال تزال حتتاج إىل هذه            
املسـاعدات من أجل اخلروج من املأزق االقتصادي الذي متر به، لذا جند يف كثري من األحيان                 

 ظهر ذلك بوضوح     واإلفريقية، وقد  -أ.م.بريطانيا و الو  –حـدوث توتر يف العالقة بني الدول        
أ بتقدمي الدعم الالزم للرئيس     .م.بالنسبة للعالقة بني بريطانيا وزميبابوي، إذ تعهدت بريطانيا والو        

مـوجايب بعد حصول البالد على االستقالل إلعادة توطني السوق يف األراضي، وقد مت تقدير               
 مليون دوالر   70 بدفع   الـتكلفة اإلمجالـية هلذا املشروع مبلياري دوالر، ومل تقم بريطانيا إال           

فقـط، وكانـت النتيجة قيام موجايب بإصدار أوامر للمحاربني القدماء بالسيطرة على أراضي              
 .البيض
إسقاط بعض الديون احملدودة عن الدول اإلفريقية وحتاول بريطانيا ربط إسقاط هذه الديون              

، ) دميقراطي نظام حكم (ودميقراطية  ) برامج التكيف اهليكلي  (حبـدوث تطـورات اقتصادية      
واحترام حقوق اإلنسان، من اجل إسقاط الديون، وغالبا ما يتم اختاذ هاتني النقطتني كذريعة              

(أ  .م.للهروب من عملية إسقاط الديون، وتعترب هذه سياسة مشتركة بني الدول األوروبية والو            

1(. 
 
 
 

                                           
 .، مرجع سابق"ماذا تريد بريطانيا من إفريقيا" بدر حسن شافعي، )1(
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 : وتتمثل يف:األدوات الدبلوماسية. ب
لصديقة، ومعارضة أي حماوالت انقالبية تتعرض هلا هذه        االحتفاظ بعالقات وثيقة مع النظم ا      

 ).حالة سرياليون(النظم 
 دولة،  54 دولة إفريقية من بني      19تعليق أو جتميد العضوية يف رابطة الكومنولث واليت تضم           

وقـد حدث ذلك مع نيجرييا بعد انقالب أباشا ولكنها عادت بوصول أباساجنو إىل السلطة،               
م سنكوج، ويالحظ أن بعض الدول ختشى من عملية جتميد          وكـذا سـرياليون حتـت حك      

 .العضوية ألهنا ستحرمها من التعاون التجاري واالقتصادي مع باقي الدول األعضاء يف الرابطة
 أطلق عليه إسم صندوق     2000الدبلوماسـية الوقائية، وذلك من خالل إنشاء صندوق عام           

ليون جنيه إسترليين، ويعمل هذا الصندوق       م 110منع الرتاعات، وتقدر ميزانيته السنوية بـ       
الـذي ترأسه وزيرة التنمية الدولية ملا وراء البحار كلري شورت بالتعاون مع جهاز املخابرات               

على رصد بؤر التوتر من أجل منع نشوب الرتاعات اليت قد هتدد مصاحل             ) 6.أي.إم(الربيطانية  
كة واسعة من رجال املخابرات     احلكـومة والشـركات الربيطانية، ويتم ذلك من خالل شب         

 .والعمالء املدنني املنتشرين يف ربع القارة
 :األدوات العسكرية.  ج

كما حدث يف –وتتمـثل هـذه األدوات يف التدخل احملدود يف بعض بؤر التوتر والصراع           
 ويف أغلب األحيان يتم استخدام أسلوب حظر الصادرات العسكرية كما حدث            -السـرياليون 

، وإن كان هذا األسلوب يضرب املصاحل       2000بان االنتخابات اليت متت عام      يف زميـبابوي إ   
االقتصـادية لشـركات السالح، فغالبا ما يتم هتريب السالح إىل املناطق اليت تشهد توترات               
داخلـية ولعـل هذا ما كشف عنه أحد النواب احملافظني يف جملس العموم العام املاضي، حيث                 

ببيع السالح إىل املعارضة يف السرياليون، األمر الذي وضع         أشـار إىل قـيام هـذه الشركات         
احلكـومة الربيطانية يف مأزق، ألن هذه األسلحة تستخدمها املعارضة يف مواجهة قوات حفظ              

 .)1(السالم الربيطانية 
 
 

 

                                           
 .، مرجع سابق"ماذا تريد بريطانيا من إفريقيا" بدر حسن شافعي، )1(
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III  .مراحل السياسة الربيطانية يف إفريقيا: 
 : خالل العقدين األخريينمرت سياسة بريطانيا اجتاه إفريقيا بثالث مراحل رئيسية

، مع وصول مارغريت تاتشر لرئاسة احلكومة يف        1979 بـدأت منذ عام      :املـرحلة األوىل  .  1
بريطانيا، ولقد كان االهتمام الربيطاين خالل تلك املرحلة يتركز على جنوب إفريقيا، حيث نظام              

رغم من حمدوديتها كانت    الفصـل العنصري كما أن الزيارات اليت قامت هبا تاتشر إلفريقيا على ال            
زيارة زميبابوي وماالوي   (جلنوب إفريقيا،   " الفوق"أو  " دول املواجهة "تتم لدول أطلق عليها اسم      

، وكانت السياسة الربيطانية آنذاك قائمة على ضرورة قيام النظام العنصري بإطالق            )1989عام  
اجهة بشأن توقيع عقوبات    سـراح مانـديال لكنها يف املقابل رفضت االستجابة ملطالب دول املو           

 .اقتصادية على حكومة بريتوريا
 بدأت مع تويل جون ماجيور رئاسة احلكومة خلفا لتاتشر، فبالرغم من أن             :املـرحلة الثانـية   .  2

، 1990ماجيور كان صاحب املبادرة اخلاصة بتخفيف الديون عن الدول اإلفريقية األكثر فقرا عام 
 .دودة، إذ مل تستفد من هذه املبادرة سوى أوغندافإن االستفادة اإلفريقية كانت حم

ولعـل السبب يف ذلك يرجع إىل أن هذه الفترة شهدت اهنيار االحتاد السوفيايت والكتلة الشرقية،                
 مليون جنيه إسترليين    160 بتحول أكثر من     1999ولعل هذا ما يفسر قرار حكومة ميجور عام         
 .)2(ا إىل دول أوروبا الشرقية واالحتاد السوفيايت سابقا من ميزانية املساعدات اخلارجية لدول إفريقي

 بدأت مع تويل بلري للحكم، فبالرغم من حمدودية خربة بلري بالنسبة إلفريقيا،             :املرحلة الثالثة .  3
 .فإنه يرغب يف إجياد مواطئ قدم لبالده من جديد يف إفريقيا

IV .مناطق االهتمام الربيطاين يف إفريقيا: 
 من املناطق يف القارة اإلفريقية واليت توليها بريطانيا اهتمامات مزايدة هذه            هـناك جمموعة  

 :املناطق يف البلدان
 يالحـظ أن بريطانيا تويل اهتماما كبريا هبا لعدة اعتبارات لعل من أمهها االعتبار             :سـرياليون .  أ

رار يف البالد،   االقتصـادي، خاصة جتارة املاس، ولذلك كانت بريطانيا حريصة على حتقيق االستق           
لضمان احلفاظ على مصاحل الشركات الربيطانية العاملة هناك ولعل هذا ما يفسر املوقف الربيطاين              

 :من األزمة يف سرياليون والذي نلمسه من خالل عدة مواقف هي

                                           
 : ، يف"دشنه كلينتون، صراع املصاحل األمريكية األوروبية يف القارة السمراء" مأمون الباقر،)2(

issue/2003/seyse/albayan/ae.co.albayan.www.                                           htm.13tex tsone / 635 
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تأيـيد بريطانيا لعودة الرئيس أمحد بيجان كاباه إىل احلكم بعد االنقالب الذي نفذه فوادي                
، وجتميدها عضوية سرياليون برابطة الكومنولث أثناء سيطرة ستكوح         1997 ستكوح يف ماي  

 .على البالد من اجل الضغط عليه إلعادة احلكم الدميقراطي يف البالد
قـيام بـريطانيا مـن خالل إحدى شركاهتا العاملة يف سرياليون بتزويد أنصار كاباه باملؤن                 

 .ملتحدة يف هذا الشأنوالسالح، منتهكة بذلك احلظر املفروض من األمم ا
أثناء عملها  ) اإليكواس(إعالن بريطانيا دعمها لقوات اجلماعة االقتصادية لدول غرب إفريقيا           

 جندي بعد أحداث سرياليون، لكي تقوم بدور هام يف          500يف سـرياليون مث قـيامها بإرسال        
 . حفظ السالم، جنبا إىل جنب مع قوات األمم املتحدة

بابوي فإن االهتمام الربيطاين باألزمة الداخلية هبا ال يقل عن اهتمامها            بالنسبة لزمي  :زميبابوي  .ب
بقضـية سـرياليون، وإن كـان الـنهج خمتلفا بعض الشيء، فربيطانيا ال ختفي مصاحلها                
االقتصـادية مـع زميبابوي اليت تعد ثاين أكرب شريك جتاري هلا يف اجلنوب اإلفريقي بعد                

املقابل على احلفاظ على امتيازات البيض هناك، حيث        جنوب إفريقيا، كما أهنا حريصة يف       
 ألف من هؤالء باجلنسية الربيطانية وحيملون جوازات سفر بريطانية ولعل هذا            20يتمـتع   

 هو  -الرغبة يف احلفاظ على عالقات متوازنة مع النظام واألقلية البيضاء         –املوقـف املعقـد     
مشاركة الرئيس موغايب يف اجتماعات     الـذي يفسر النهج املعتدل الذي انتهجته لندن إزاء          

، حيث رأت أن حضور موغايب سيساهم       20001دورة الكومنولث يف استراليا يف أكتوبر       
 .يف حل املشكلة نظرا ألن القادة املشاركني سيضغطون عليه يف هذا الشأن

ة،   بالنسبة لقضية السودان فإن موقف بريطانيا واضح وصريح بالنسبة هلذه القضي            :السودان. ج
فهـي تعـارض مبدأ تطبيق الشريعة اإلسالمية يف السودان، فضال عن تأييدها قيام دولة مسيحية                
جنوبـية حتول دون تدفق اإلسالم العرويب من مشال إفريقيا إىل جنوهبا، ومما زاد من دعم بريطانيا                 

 للنظام يف   للجنوبـيني ظهور البترول يف السودان، ولطاملا أدت هذه املواقف الربيطانية املعارضية           
اخلـرطوم إىل توتـر العالقات بني اجلانبني، وال أدل على ذلك من قيام الرئيس عمر البشري عام                  

 بطـرد السفري الربيطاين على اعتبار أنه يتدخل يف شؤون بالده الداخلية، وقد جاء هذا                1993
نية بزيارة جنوب   اإلجراء بعد قيام الدكتور كريي كبري األساقفة ورئيس الكنيسة األجنيلية الربيطا          
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يف ) مشار–جارانج  (السودان من خالل احلدود مع كينيا كما بااللتقاء مع زعماء التمرد اجلنويب             
 .كينيا ومل تتم الزيارة عرب اخلرطوم وهو ما دفع األخرية إىل طرد السفري

طئ  إلجياد موا  -أ وفرنسا .م.الو–ويف الـنهاية نشري إىل أن بريطانيا تستهدف كغريها من الدول            
قـدم هلا يف القارة اإلفريقية ومزامحة تلك الدول وهي ترغب يف حتقيق ذلك بأقل تكلفة مع أعلى         

 .فائدة
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 :خامتة الفصل
يتضـح ممـا سبق أنه منذ بداية منتصف التسعينيات ساد التنافس على القارة اإلفريقية بني     

ى وذلك نتيجة تزايد    أ من جهة أخر   .م.من جهة وبني الو   ) فرنسا وبريطانيا (القـوى األوروبـية     
فـرص اسـتغالل القـارة اسـتثماريا وجتاريا باإلضافة إىل ما متثله القارة من الناحية اجلغرافية                 
واالستراتيجية حيث متلك أغلى وأندر املعادن الثمينة وكذا املواد األولية خاصة منها البترول اليت              

ء القارة، كما أن القارة هلا مواقع       تـزايدت أمهيته يف القارة بعد االكتشافات اجلديدة يف كل أحنا          
إسـتراتيجية متثل مفاتيح االستراتيجية يف العامل مثل مضيق جبل طارق، مضيق باب املندب، قناة               

 .السويس
االستعمارية –إن الواليات املتحدة األمريكية قد أدركت أن عهد االعتماد على القوى األوروبية             

فريقية قد انتهى بزوال التهديد السوفيايت لذلك فإهنا قد          كمفاتيح لسياستها يف القارة اإل     -القدمية
اتـبعت سياسة اقتحامية للقارة اإلفريقية خاصة فيما خيص التجارة واالستثمار كما أهنا اعتمدت              
علـى التعاون مع الدول اإلفريقية بدل املساعدات واليت أثبتت التجارب بأهنا غري جمدية لتحقيق               

أ كانت حذرة فيما خيص التدخل العسكري يف القارة         .م.فإن الو التنمـية يف القـارة، ومع ذلك        
و اكتفت بوضع وحدات    -نظرا للدرس القاسي الذي أخذته من التجربة الصومالية       –اإلفـريقية   

قلـيلة العـدد معاونة جليوشها املنتشرة يف العامل، واعتمدت بذلك على مساعدة اجليوش الوطنية               
 .عتماد على سياسة اإلغراءات وشراء الوالءاتاإلفريقية لتحقيق أهدافها وذلك باال

فـيما خيـص فرنسـا فإن تارخيها الكبري يف إفريقيا قد مسح هلا بأن تلعب أدوارا مهمة يف القارة                    
اإلفـريقية خاصة يف زمن احلرب الباردة، إال أنه بعد انتهاء احلر الباردة واجهت فرنسا صعوبات                

 يالحظ كذلك هو أن فرنسا يف الفترة األخرية وعلى          كـبرية حىت يف مناطق نفوذها التقليدية وما       
الـرغم مـن وجود مصاحل كبرية تربطها بالقارة إال أن وجودها بدأ يف االحنصار لصاحل النفوذ                 
األمريكـي املتزايد يف القارة، فقد اخنفضت نسبة التعامالت بني فرنسا والقارة اإلفريقية إىل أدىن               

لعسكرية املنتشرة يف القارة، وأنشأت قوات للتدخل       املسـتويات كمـا أهنا خفضت قواعدها ا       
السريع متمركزة يف جنوب فرنسا وذلك من اجل ختفيض التكاليف االقتصادية النامجة عن بقائها              

 .يف القارة اإلفريقية
إن مـا يـؤكد تقلص وانكماش النفوذ الفرنسي يف القارة اإلفريقية لصاحل النفوذ األمريكي هو                

ة يف الـبحريات الكربى أين اهنزم حلفائها يف كل من رواندا والكونغو             خسـارهتا االسـتراتيجي   
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الدميقراطية كما السودان اليت كانت تدعم نظامها فرنسا قد دخلت يف الصف األمريكي مما وضع               
 .السياسة الفرنسية يف حرج كبري

ة العالقات أمـا يف السينغال فقد أكدت الزيارة األخرية للرئيس األمريكي بوش االبن للسنغال قو             
أ وكذا الذهول الفرنسي من السقطات املتتالية لسياستها املنتهجة يف          .م.اجلديدة بني السنغال و الو    

 .القارة اإلفريقية
فيما خيص بريطانيا فعلى الرغم من عدم حتكمها جيدا يف خطوط اللعبة اإلفريقية فإهنا حتاول بكل                

وهي تستغل كل الفرص الساحنة للتأكيد      مـا متلك من قدرات من اجل لعب دور مهم يف القارة             
 .على اهتمامها البالغ بالقارة وذلك لتحقيق أكرب قدر ممكن من الفائدة
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 :اخلامتة  النهائية 

. ألوريب  واإلفريقي         لقد عرضنا خالل دراستنا هذه مدى قوة الروابط اليت مجعت و جتمع بني اجلانبني ا              

فقد كان اللقاء األول بينهما بادئ األمر من خالل احلمالت التبشريية اليت استهدفت مشال القارة اإلفريقية يف                  

م، وكذا حركة الكشوفات اجلغرافية اليت استهدفت اجلزء اجلنويب من القارة اإلفريقية يف               13و12القرنني  

 وامتداد لذلك فقد حافظت أوربا على       20 و 19ريقيا يف القرنني     لتنتهي باستعمار أوريب إلف    17و16القرنني  

عالقات وثيقة مبستعمراهتا  السابقة يف إفريقيا بعد حصوهلا على االستقالل وذلك يف سياق جتمعات مثل                   

،كما مت  )الناطقة بالربتغالية (، واللوزيفونية   )الناطقة باإلجنليزية (، واألجنلوفونية   )الناطقة بالفرنسية (الفرانكفونية  

 لتحكم عالقات املساعدات والتجارة بني أعضاء اإلحتاد األوريب ومستعمراهتم          1975صياغة اتفاقية لومي عام     

يف إفريقيا والكراييب والباسفيك، وخالل سنوات احلرب الباردة انشغلت الواليات املتحدة باعتبارات وقضايا             

 .ان اإلفريقي وكأنه شأن أوريب خالصومقتضيات حالة االستقطاب الدويل األمر الذي ترك امليد

    غري أن السياسة األوربية جتاه دول إفريقيا جنوب الصحراء قد خضعت لعملية متحيص وتقومي يف مرحلة ما                 

بعد احلرب الباردة ،وذلك إلعادة أولوياهتا وأهدافها وال خيفى أن عملية التقومي تلك دفعت إليها العوامل                  

 :واملتغريات التالية

املترتب )  إفريقيا جنوب الصحراء  (واضح أن اإلطار املؤسس للعالقات األوربية اإلفريقية        من ال  -

قد مت صياغته لتالءم مع املصاحل الربيطانية والفرنسية على وجه اخلصوص ،غري أنه بانضمام              "  لومي"عن اتفاقية   

يف التسعينات  )  يد والنمسا وفنلندا  السو(يف الثمانينات   )  اليونان وإسبانيا والربتغال  (دول أخرى لإلحتاد األوريب     

مل يراع مصاحلها وروابطها التقليدية يف أمريكا        "  لومي"،فقد شعرت اسبانيا على وجه التحديد بأن إطار          

 .الالتينية 
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وأيا كان األمر فإن تطور االحتاد األوريب نفسه وازدياد أعضائه دفع إىل إعادة التفكري حول منظومة عالقاته                  

،فمع بداية أعوام التسعينات ارتفعت نسبة املساعدات األوربية املوجهة إىل أوربا الشرقية، ودول             بالدول النامية   

 من إمجايل املساعدات األوربية اخلارجية، يف نفس الوقت          %25االحتاد السوفيايت السابق لتصل إىل حنو        

 بعدما كانت تشكل    %40اخنفضت نسبة املساعدات املوجهة إىل إفريقيا  جنوب الصحراء لتصل إىل أقل من              

 يف أعوام السبعينات،كما أنه على الرغم من املزايا التجارية التفضيلية اليت حتدثت عنها اتفاقية                 %70حنو  

فإهنا مل تطبق كثريا على أرض الواقع، وليس أدل على ذلك من أن تصيب إفريقيا والكراييب                    "  لومي"

 .1997 فقط عام %03 ليصل إىل 1980ام  ع%07والباسفيك من التجارة األوربية قد اخنفضت من 

أساسيني   ملخاطر حقيقية بفعل متغريين     "  لومي"لقد تعرضت السياسة االقتصادية جملموعة       -

، وثانيهما توقيع اتفاقية ماسترخيت عام      1995توقيع اتفاقية ألفات ونشأة املنظمة العاملية للتجارة عام         :  أوهلما

ة التنمية الكونية لدول اإلحتاد األورويب، فطبقا التفاقية          واليت تضمنت النص على مالمح سياس       1992

فإن السياسة التنموية لالحتاد األوريب ينبغي أن تدعم جهود التنمية املستدامة يف الدول األكثر               "  ماسترخيت"

تضررا يف العامل ،وتشن حربا  على الفقر وتعمل على إدماج الدول النامية بشكل تدرجيي يف منظومة االقتصاد                  

العاملي وهي بذلك تسقط املزايا التفضيلية واإلعانات اليت كانت تتحصل عليها إفريقيا جنوب الصحراء                 

 .والكراييب والباسيفيك وجتعلها متساوية مع باقي الدول النامية

  لتنمية عالقات التعاون بني أوربا ومناطق إفريقيا       -نسبيا–وعليه مل تعد اتفاقية لومي اإلطار املالئم واألمثل          

والكراييب والباسفيك بفعل املتغريات الداخلية يف أوربا ناهيك عن املتغريات اليت شهدها النظام الدويل سقوط               

االحتاد السوفيايت ، فقد فسحت هناية احلرب الباردة اجملال واسعا أمام هيمنة منوذج الدميقراطية الليربالية على                 

 .عند منح املساعدات للدول الناميةالصعيد الكوين وظهر ما يسمى باملشروطية السياسية 
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اليت مجعت بني االحتاد األوريب ودول إفريقيا جنوب الصحراء فإن دول            "  لومي"باإلضافة إىل إطار اتفاقية     

الشمال اإلفريقي قد مجعتها مع دول االحتاد األوريب عالقات تارخيية وطيدة كانت أهم نتائجها انعقاد مؤمتر                 

الذي أسس لعالقات تعاون بني الطرفني األوريب        )  شراكة األورومتوسطية إطار ال   (1995برشلونة لعام   

 .يف اجملاالت السياسية واألمنية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية) كجزء من الدول املتوسطية(والشمال إفريقيا 

دأت مند السبعينات، ومل يأت مؤمتر برشلونة من الفراغ ،حبيث كان امتداد للقاءات احلوار العريب األوريب اليت ب       

 .باإلضافة إىل اتفاقيات الشراكة الثنائية بني دول الشمال اإلفريقي واالحتاد األوريب

     إن الشراكة األورومتوسطية تعرب عن درجة املنافسة األوربية األمريكية يف دائرة البحر املتوسط يف فترة ما                

مشروع الشرق  (يب مضاد للمشروع األمريكي     بعد احلرب الباردة وهو بذلك منتوج أوريب أو مشروع أور          

 .والذي يضم دول مشال إفريقيا هو اآلخر) األوسط

ورغم  اإلجيابيات احملققة من خالل مشروع الشراكة األورومتوسطية فيما يتعلق بالدول األوربية ودول الشمال               

 :اإلفريقي    أن هناك بعض املآخذ عليه وهي 

صلح واحتواء منطقة الشمال اإلفريقي وتركيز تفاعالهتا مشاال        أن املبادرة أو املشروع حماولة ل      -

 .وذلك على حساب التفاعالت مع اجلنوب أي مع الدول اإلفريقية) مع القطب األوريب (

إنه على الرغم من أن برنامج ميدا اخلاص بدعم دول جنوب املتوسط قد محل مبالغ مالية                  -

 . إىل السياسة البريوقراطية اليت تتبعها مؤسسات االحتاد األوريبمعتربة إال أن تلك املبالغ ال تصل وذلك راجع 

إن اجلانب األوريب يف عالقته مع دول الشمال اإلفريقي تعمل على أن تكون هناك حرية يف                  -

يف الوقت الذي ترفض حرية تنقل      )  ذلك خلدمة أغراضها املتعلقة بالتسويق واالستثمار       (تنقل السلع والبضائع    

يف تصدير مشاكلها املتعلقة باهلجرة السرية إىل دول الضفة اجلنوبية جبعل مناطق للعبور يف دول               األفراد وترغب   

 .الضفة اجلنوبية 
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 إطار الشراكة   –وبالرغم من ذلك فإن التعاون أو الشراكة بني دول االحتاد األوريب ودول الشمال اإلفريقي                

خر مبا حيمله من مساوئ وحماسن ،فالعامل أصبح         تبقى مسألة قناعة أو اعتراف بقدرات اآل       –األورومتوسطية  

 .قرية صغرية وما اجلوار اجلغرايف له من األمهية ما جيعله األقوى من باقي العوامل األخرى

كما تنطوي اقتصاديات الدول األوربية ال مير إال عن طريق تطوير اقتصاديات الدول اإلفريقية فاحللقة                   

ا والقوى يكمل الضعف كما أن الضعيف يكمل القوى واأليام دول            االقتصادية ال ميكن اقتطاع جزء منه     

 .وتداول

     باإلضافة إىل كل ذلك فإن بداية القرن اجلديد قد محلت معها مفاجئة سارة للقارة اإلفريقية أال وهي                   

ى الوعي  مبادرة إفريقيا نيباد وهذه املبادرة املؤسسة لتنمية شاملة يف القارة اإلفريقية جاءت كتعبري عن مد                

اإلفريقي باملسؤولية وقدرته على خلق وحتقيق األفضل من أجل القارة اليت عانت أكثر من املعانات يف كل                   

 :األزمنة ،ولعل أهم ما مييز هذه املبادرة اجلديدة نذكر

أهنا مبادرة إفريقيا خالصة أي نابعة من وجدان حكومات وشعوب اإلفريقيني ذاهتم وليست              -

 .مفروضة عليهم 

 . مبادرة واقعية عملت لتجنب عيوب اخلطط االقتصادية السابقة أهنا -

إن املبادرة حتدد اإلمكانيات املادية اإلفريقية الواجبة االعتماد عليها مثل الثروة والطاقة                -

 .إخل ...واملوارد البشرية 

 .تأكيد املبادرة ألمهية حتقيق االستقرار السياسي باعتبار شرطا أساسيا للتنمية  -

د كانت هذه املبادرة احلل األمثل وامليكانيزم األقدر على تقريب املسافة بني إفريقيا والعامل اخلارجي                وعليه فق 

فبعد أن كانت إفريقيا فيما مضى ترغب يف املعونة فقط والدول الصناعية الكربى ترغب يف ذهب ثروات                   
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حل وسط فأدركت إفريقيا أمهية     إفريقيا ،فإنه يف آخر املطاف مت الوفاق بني الطرفني بضرورة الوصول إىل              

 .االعتماد على الذات 

 .كما أن الدول الصناعية  أدركت أمهية الشراكة مع إفريقيا ومراعاة احلد األدىن  من مصاحلها 

لقد كانت هناية احلرب الباردة املؤشر الرئيسي على تغيري العالقة بني الواليات املتحدة األمريكية والقوى                 

 الصراع واحتدم على املصاحل االقتصادية واإلستراتيجية يف القارة اإلفريقية ،فقد أدركت            األوربية وبذلك اشتد  

الواليات املتحدة األمريكية أن عهد االعتماد على القوى األوربية االستعمارية القدمية كمفاتيح لسياستها يف               

ة اقتحامية بعد  جولة كلينتون      القارة اإلفريقية قد انتهى بزوال التهديد السوفيايت وبذلك فقد انتهجت سياس           

 وإعالن الشراكة األمريكية اإلفريقية ،وهذا ما جعل إفريقيا تعرف مدا أمريكيا واسعا              1998اإلفريقية عام   

وسريعا ،إذ ال خيفى أن املتغريات الدولية اجلديدة اليت سارعت باجتاه العوملة األمريكية أفضت إىل إعادة توجيه                 

ريقيا من خالل التركيز على دبلوماسية التجارة كأداة لالختراق باإلضافة إىل دعم             السياسة األمريكية حنو إف   

" بوري موسيغيين "يف القرن اإلفريقي و   "  أسياس أفورقي   "،"  مياس زيناوي "جيل من القادة األفارقة اجلدد مثل       

 .يف منطقة البحريات العظمى " بول كاجامي "و

 بالقلق إزاء التغلغل األمريكي     – فرنسا وبريطانيا    –ربية السابقة       لقد شعرت بعض القوى االستعمارية األو     

اجلديد يف القارة اإلفريقية ،وهو األمر الذي دفع إىل إعادة تقومي السياسات األوربية جتاه إفريقيا، فاحلكومة                  

إلفريقية اليت   ا –الفرنسية  مثال تسعى إىل انتهاج سياسة أكثر قارية وهو ما متثل يف اجتماعات القمة الفرنسية                 

أضحت تضم دوال غري ناطقة بالفرنسية، وذلك بعد أن انكمشت النفوذ الفرنسي يف الفكرة اإلفريقية لصاحل                 

 والكونغو الدميقراطية،   االنفوذ األمريكي وخسارهتا اإلستراتيجية يف البحريات العظمى باهنزام حلفائها يف رواند          

عاهدات سالم مع املعارضة، أما السقطة املروعة للنفوذ         وكذا دخول السودان الصف األمريكي وتوقيعه مل       

الفرنسي يف إفريقيا الغربية فقد أكدهتا الزيارة األخرية للرئيس األمريكي جورج بوش االبن للسنغال وتأكيده                
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على إستراتيجية ومتانة العالقات األمريكية السنغالية وهو ما جعل وضع السياسة والتواجد الفرنسي يف املنطقة               

 . حرج كبرييف

     أما فيما خيص بريطانيا فعلى الرغم من عدم حتكمها اجليد يف خيوط لعبة املنافسة احملتدمة على إفريقيا، فإهنا                  

حتاول بكل ما متلكه من قدرات وإمكانيات من أجل لعب دور مهم يف القارة واستغالل كل الفرص الساحنة                   

 . قدر من املنفعة والفائدة للتأكيد على اهتمامها البالغ من أجل حتقيق أكرب

   إن مساندة اإلحتاد األوريب لفرنسا وبريطانيا وغريها من الدول األوربية اليت هلا مصاحل مشتركة يف إفريقيا من              

خالل التنسيق بني السياسات اخلارجية واألمنية املشتركة للدول األعضاء يوضح لنا جبالء أننا أصبحنا أمام                 

 .حمتدمة على مناطق النفوذ والتجارة  يف إفريقيامنافسة أمريكية أوربية 

وعلى صانع القرار اإلفريقي أن يفهم اللعبة جيدا حىت يستطيع املناورة وحتقيق أهدافه ومصاحله وذلك بناءا على                 

-استغالل كل مساحات التنافس األمريكي األوريب وعدم الرضوخ  و تقبل أن تكون الشعوب اإلفريقية عبيدة               

 . ملن يشتريها-اكما كانت سابق
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  إعالن برشلونة

  1995نوفمرب من العام /  تشرين الثاين28 و 27 متوسطي يف -إعالن برشلونة الذي مت تبنيه يف املؤمتر االورو
 :  املتوسطي يف برشلونة-املشاركون يف املؤمتر األورويب.. الوزراء

 اإلستراتيجية للبحر األبيض املتوسط ومدفوعون باإلرادة إلعطاء عالقتهم املستقبلية بعدا جدديا، يرتكز             مشددون على األمهية   •
 على تعاون شامل ومتضامن على مستوى الطبيعة املمتازة لعالقات سبكها اجلوار والتاريخ؛ 

البحر األبيض املتوسط حتديات    مدركون بأن الرهانات السياسية واالقتصادية واالجتماعية اجلديدة تشكل، على جانيب              •
 مشتركة تتطلب حال شامال ومنسقا؛ 

مصممون من أجل هذا على خلق إطار متعدد األطراف ودائم لعالقاهتم، يرتكز على روح املشاركة مع احترام ميزات                      •
 ؛ وخواص وقيم كل املشاركني؛

ي ذاتية سيتم التركيز عليها بإمتام اتفاقات جتمع        معتربون هذا اإلطار املتعدد األطراف كمكمل لتوطيد العالقات الثنائية وذ           •
 متوسطية وعلى ضوء خالصات اجمللس األورويب، بإجناز بدء التنفيذ الكامل لالحتاد اجلمركي مع تركيا والتوسيع                 -أوروبية

 اد؛ املتوقع لالحتاد األوريب حنو اجلنوب مبا خيص قربص ومالطا، الذي من شأنه توطيد البعد املتوسطي هلذا االحت
 املتوسطية ال هتدف إىل احلل حمل املبادرات األخرى املباشر هبا من أجل السالم               -مشددون على أن هذه املبادرة األوروبية      •

يدعم املشاركون حتقيق تسوية سالم عادلة وشاملة       .  واالستقرار والنمو يف املنطقة، ولكن ستساهم يف دفع هذه إىل األمام           
كز على القرارات املالئمة جمللس أمن األمم املتحدة وعلى املبادئ املذكورة يف الدعوة إىل               ومستدمية يف الشرق األوسط ترت    

 مؤمتر مدريد حول السالم يف الشرق األوسط؛ 
مقتنعون بأن اهلدف العام الذي يقضي جبعل البحر األبيض املتوسط منطقة حوار وتبادل وتعاون من شأهنما تأمني السالم                     •

يفرض توطيد الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، ومنوا اقتصاديا واجتماعيا مستدميا ومتوازنا              واالستقرار واالزدهار،   
 . ومكافحة الفقر وتنمية أفضل للتفاهم بني الثقافات، كلها عناصر رئيسية للمشاركة

عاون االقتصادي واملايل وإضفاء     متوسطية، بني املشاركني عرب حوار سياسي معزز وتنمية الت         -يوافقون على إقامة مشاركة عامة أوروبية     
 .وتشكل هذه احملاور اجلوانب الثالثة للمشاركة األوروبية املتوسطية. أكرب على قيمة األبعاد االجتماعية والثقافية واإلنسانية

  تعريف جمال مشترك من السالم واالستقرار: مشاركة سياسية وأمنية
ر واألمن يف منطقة البحر األبيض املتوسط يشكلون مكسبا مشتركا            يعرب املشاركون عن قناعتهم بأن السالم واالستقرا       

من أجل هذا يوافق املشاركون على قيادة حوار سياسي مكثف ومنتظم            .  يتعهدون على تشجعيه وتوطيده بكل الوسائل اليت حبوزهتم       
ف املشتركة يف جمال االستقرار الداخلي      يرتكز على االحترام للمبادئ اجلوهرية للقانون الدويل ويعيدون التأكيد على عدد من األهدا             

 . واخلارجي
 : عمال هبذا يتعهد املشاركون عرب البيان املبدئي التايل على

العمل وفقا مليثاق األمم املتحدة والبيان الدويل حلقوق اإلنسان وكذلك للواجبات األخرى الناجتة عن القانون الدويل                     •
 مية والدولية املشاركني فيها؛ وبالتحديد تلك اليت تنجم عن األدوات اإلقلي

تنمية دولة القانون والدميقراطية يف جهازهم السياسي مع االعتراف ضن هذا اإلطار حبق كل مهم حبرية اختيار وتنمية جهازه                    •
 ؛ (*)السياسي واالجتماعي واالقتصادي والعديل

هلذه احلقوق واحلريات، مبا فيه حريات      (*)  شروعةاحترام حقوق اإلنسان واحلريات األساسية، إضافة إىل املمارسة الفعلية وامل          •
الرأي وحرية التجمع ألهداف سلمية، وحرية التفكري والضمري والدين فرديا ومجاعيا مع أعضاء آخرين يف نفس اجملموعة،                  

 بدون أي متييز بسبب العنصر واجلنسية واللغة والدين واجلنس؛ 
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بادالت املعلومات حول املسائل املتعلقة حبقوق اإلنسان، واحلريات اجلوهرية،         التقدير برضا عرب احلوار بني كل الفرقاء، إىل ت         •
 ؛ (*)والعنصرية وكره األجانب

احترام وفرض احترم التنوع والتعددية يف جمتمعاهتم وتشجيع التسامح بني خمتلف جمموعاهتا واملكافحة ضد مظاهر التعصب                  •
لى أمهية التأهيل املناسب يف جمال حقوق اإلنسان واحلريات           يشدد املشاركون ع  .  وباألخص العنصرية وكره األجانب   

 األساسية؛ 
احترام مساواهتم املستقلة وكذلك كل احلقوق املتعلقة باستقالليتهم وتنفيذ واجباهتم املضطلع هبا وفقا للقانون الدويل حبسن                  •

 نية؛ 
كل حلظة طبقا ألهداف ومبادئ ميثاق األمم       احترام مساواة حقوق الشعوب وحقهم يف تدبري شؤوهنم بأنفسهم مع العمل يف              •

نص مأخوذ عن مرسوم    (املتحدة والنماذج املالئمة يف القانون الدويل، مبا فيه تلك اليت تتعلق بوحدة األراضي للدول،                  
 ؛ )هيلسينكي النهائي

خلاصة للشعوب اخلاضعة   متابعة إعادة التأكيد على حق الشعوب يف تدبري شئوهنا بنفسها مع األخذ بعني االعتبار للحالة ا                  •
للسيطرة االستعمارية أو ألشكال أخرى من السيطرة واالحتالل اخلارجيني، واالعتراف حبق الشعوب باختاذ التدابري املشروعة               

نص مأخوذ عن بيان اجلمعية العامة لألمم املتحدة        (وفقا مليثاق األمم املتحدة من أجل إجناز حقوقهم املطلقة يف تقرير املصري،             
 ؛ )سبة الذكرى اخلمسينية لتأسيسهامبنا

 االمتناع طباق لنماذج القانون الدويل عن كل تدخل مباشر أو غري مباشر يف شئون شريك آخر الداخلية؛  •
 احترام حدود ووحدة كل من الشركاء؛  •
ال يتوافق  التخلي عن التهديد أو استخدام القوة ضد وحدة األراضي أو االستقالل السياسي لشريك آخر وعن كل أسلوب                    •

 وحل خالفاهتم بأساليب سلمية؛ ) مبا فيه كسب األراضي بالقوة(مع أهداف األمم املتحدة، 
توطيد التعاون من أجل الوقاية ضد اإلرهاب ومكافحته حتديدا بالتصديق على األدوات الدولية اليت يشاركون فيها وتطبيقها،                  •

 ئمة؛ وباالنضمام إىل تلك األدوات، وكذلك بكل التدابري املال
 املكافحة ضد انتشار وتنوع اجلرائم املنظم وحماربة آفة املخدرات بكل أشكاهلا؛  •
العمل على عدم انتشار األسلحة الكيمائية والبيولوجية والنووية بتعهد كل املشاركني على االنضمام إىل معاهدة احلد من                    •

سلحة البيولوجية وعلى التنفيذ حبسن نية للتعهدات يف        األسلحة النووية واتفاقية حظر األسلحة الكيميائية واتفاقية حظر األ         
 ) 1(إطار االتفاقيات اليت تربطهم مبا خيص السيطرة على التسلح وجتريد السالم وعدم انتشار األسلحة؛

عدم التجهز بقدرات عسكرية تتعدى احلاجات املشروعة للدفاع مؤكدين يف نفس الوقت إرادهتم للوصول إىل نفس الدرجة                  •
 مان والثقة املتبادلة على أدىن املستويات املمكنة من القوة والسالح؛ من األ

تشجيع الظروف اليت من شأهنا تنمية عالقات حسن اجلوار فيما بينهم ودعم العمليات اليت هتدف االستقرار واألمن واالزدهار             •
 والتعاون على املستوى اإلقليمي والتحت إقليمي؛ 

 ).  متوسطي-مبا يف ذلك إمكانية وضع عقد أورويب" ( البحر األبيض املتوسطدراسة وسائل واستقرار يف منطقة  •
 بناء منطقة ازدهار متقامسة: مشاركة اقتصادية ومالية

يشدد املشاركون على األمهية اليت يعلقوهنا على النمو االقتصادي واالجتماعي املستدمي واملتزن يف أفق حتقيق هدفهم ببناء                   
 .منطقة ازدهار متقامسة

ونظرا ألمهية عالقاهتم، يوافقون    .  عترف الشركاء بأمهية مسألة الدين يف النمو االقتصادي لبلدان منطقة البحر األبيض املتوسط            ي
 ]. املتوسطية-إطار املشاركة األوروبية) [املنتديات املالئمة(على متابعة احلوار حول هذه املسألة يف 
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ة، بالرغم من تظاهر هذه على درجات خمتلفة، حيدد املشاركون األهداف           مالحظون بأن على الشركاء جماهبة حتديات مشترك      
 :األصلية على املدى البعيد

 تسريع عجلة النمو االجتماعي واالقتصادي املستدمي؛  •
 -حتسني ظروف احلياة للسكان، ورفع مستوى االستخدام وختفيف فوارق النمو يف املنطقة األوربية               •

 املتوسطية؛ 
 . كامل اإلقليمنيتشجيع التعاون والت •

من أجل حتقيق هذه األهداف، يوافق املشاركون على إقامة مشاركة اقتصادية ومالية ترتكز مع األخذ بعني االعتبار ملختلف                   
 : درجات النمو على

 التأسيس التدرجيي ملنطقة تبادل حر؛  •
 تنفيذ تعاون وتداول اقتصادي مالئمني يف اجملاالت املعنية؛  •
 .  املالية من االحتاد األورويب إىل شركائهزيادة ضخمة للمعونة •

  :منطقة تبادل حر) أ
 متوسطية جديدة واتفاقيات تبادل حر بني شركاء االحتاد           -ستحقق منطقة التبادل احلر عرب اتفاقية أوروبية       

ت مع   كتاريخ علمي للتأسيس التدرجي هلذه املنطقة اليت ستشمل جممل التبادال           2010حدد املشاركون سنة    .  األورويب
 ).التنظيم الدويل للتجارة (OMCاحترام الواجبات النامجة عن 

تتجول املنتجعات املصنعة يف هذه املنطقة حبرية وبدون أي حاجز تعريفي انطالقا من التدفقات التقليدية، وضمن احلدود                   ]
سيتم .  عرب املنفذ التفضيلي واملتبادل   املسموح هبا يف خمتلف السياسات الزراعية، سيتم حترير جتارة املنتجات الزراعية تدرجييا              

سيتم إزالة العوائق التعريفية وغري     ]  [حترير حق اإلنشاء وتقدمه اخلدمات تدرجييا مع األخذ بعني االعتبار التفاقية الكات             
ستحرر .  التعريفية تدرجييا يف وجه تبادالت املنتوجات املصنعة والزراعية وفقا ملنهج يناقش ويوافق عليه بني كل الشركاء                 

تبادالت اخلدمات، مبا فيها احلضور التجاري وحركة األشخاص الضرورية لتأمني هذه اخلدمات، تدرجييا مع األخذ الوايف                 
 ]. بعني االعتبار التفاقية الكات

 :يقرر املشاركون تسهيل التأسيس التدرجيي هلذه املنطقة ذات التبادل احلر بـ
األصل، والتصديق اإلثبايت، ومحاية امللكية الفكرية والصناعية،        تبين التدابري املالئمة فيما خيص قواعد         •

 واملضاربة؛ 
متابعة وتنمية السياسات املرتكزة على مبادئ االقتصاد احلر وتكامل اقتصادياهتم مع أخذ حاجاهتم                •

 ومستويات منوهم بعني االعتبار؛ 
اء األولوية لتشجيع وتنمية القطاع     اإلقدام على استواء وحتديث البنيات االقتصادية واالجتماعية مع إعط         •

اخلاص، ورفع القطاع اإلنتاجي إىل املستوى املطلوب، ووضع إطار دستوري وقانوين مالئم لسياسة               
إضافة إىل ذلك، سيجدون لتخفيف العواقب السلبية اليت قد تنجم عن هذا االستواء على              .  االقتصاد احلر 

 لسكان األكثر فقرا؛ املستوى االجتماعي وذلك بتشجيع برامج لصاحل ا
 . تشجيع األولويات اهلادفة إىل تنمية تبادالت التكنولوجيا •
  :تعاون وتداول اقتصاديني) ب

 :سيتم تنمية التعاون وباألخص يف اجملاالت الالحقة الذكر ويف هذا الصدد
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تثمارات يعترف املشاركون بواجب دعم النمو االقتصادي بالتوفري الداخلي، قاعدة كل استثمار، وباالس            •
يشددون على أنه من املهم تأسيس جو منساب هلما وبالتحديد عرب إزالة العوائق             .  اخلارجية املباشرة معا  

 . يف وجه هذه االستثمارات تدرجييا، اليت قد تؤدي إىل تبادالت للتكنولوجيا وزيادة اإلنتاج والتصدير
ري وباألخص من أجل تنمية التبادل بني يؤكد املشاركون بأن التعاون اإلقليمي، احملقق على أساس اختيا      •

 الشركاء أنفسهم، يشكل عامال رئيسيا يف سبيل التشجيع على تأسيس منطقة تبادل حر؛ 
يشجع املشاركون الشركات على عدة اتفاقات فيما بينها ويتعهدون بدعم هذا التعاون والتحديث                •

بربنامج دعم تقين للشركات ذات احلجم      يعتربون القيام   .  الصناعي وذلك مبنح جو وإطار قانوين مواتيني      
 الصغري واملتوسط أمرا ضروريا؛ 

يشدد املشاركون على ترابطهم يف جمال البيئة الذي يفرض حتليال إقليميا وتعاونا مكثفا وكذلك تنسيقا                •
يعترفون ".  بام"أفضل للربامج املتعددة األطراف املوجودة بالتأكيد على تعلقهم باتفاقية برشلونة وبـ             

رورة التوفيق بني النمو االقتصادي واحلفاظ على البيئة، وإدراج املسائل البيئوية يف األوجه املناسبة               بض
للسياسة االقتصادية، وختفيف العواقب السلبية اليت قد تنتج عن النمو يف جمال البيئة يتعدون بإنشاء                 

كافحة ضد التصحر، وتكثيف    برنامج أعمال ذات أولوية على املديني القصري واملتوسط، مبا يف ذلك امل           
 الدعم الفين واملايل املالئم هلذه األعمال؛ 

يعترف املشاركون بالدور الرئيسي للنساء يف التنمية وينهضون بتشجيع مشاركة النساء الفعالة يف احلياة               •
 االقتصادية واالجتماعية ويف خلق فرص العمل؛ 

ية وإدارهتا إدارة منطقية، والتحسني للتعاون يف       يشدد املشاركون على أمهية احلفاظ على املوارد السمك        •
جمال البحث عن املوارد مبا فيها تربية املائيات، ويتعهدون بتسهيل التأهيل والبحث العلمي والنظر يف                

 خلق األدوات املشتركة؛ 
ون  املتوسطية االقتصادية ويقرر   -يعترف املشاركون بالدور البناء لقطاع الطاقة يف املشاركة األوروبية          •

يقررون خلق الشروط الشاملة واملالئمة      .  توطيد التعاون وتعميق احلوار يف جمال سياسات الطاقة         
الستثمارات وأعمال الشركات العاملة يف ميدان الطاقة وذلك بالتعاون من أجل خلق الظروف اليت من               

 شأهنا السماح هلذه الشركات بتوسيع شبكات الطاقة وتشجيع الربط فيما بينها؛ 
ف الشركاء بأن التزويد باملاء وكذلك اإلدارة املناسبة وتنمية املوارد سيشكلون مسألة أولوية لكل               يعتر •

 الشركاء املتوسطيني وأنه من الضروري تنمية التعاون يف هذه اجملاالت؛ 
. يوافق املشاركون على التعاون من أجل حتديث وإعادة بنيان الزراعة وتشجيع النمو الريفي املتكامل               •

ه هذا التعاون بالتحديد حنو حماور املعونة الفنية والتأهيل، والدعم للسياسات املعمول هبا من قبل               سيتوج
يوافقون أيضا على   .  الشركاء من أجل تنويع اإلنتاج وختفيف التبعية الغذائية، وتشجيع زراعة حتترم البيئة           

 . التعاون يف هدف استئصال الزراعات غري الشرعية
 : ا على التعاون يف جماالت أخرى ويف هذا الصدديوافق املشاركون أيض •
يشددون على أمهية تنمية وحتسني البنية التحتية مبا يف ذلك خلق جهاز مواصالت فعال، وتنمية                   •

 يف سبيل هذا، يوافقون على إعداد برنامج لألولويات؛ . تكنولوجيات املعلوماتية وحديث االتصاالت
ي الدويل وباألخص األداء احلر للخدمات يف جمال املواصالت          يتعهدون باحترام مبادئ القانون البحر     •

 الدولية واملنفذ احلر إىل احلموالت الدولية؛ 
 ومن أجل تنظيم األراضي؛ ..) واليات، حمافظات(يتعهدون بتشجيع التعاون بني الوحدات احمللية  •
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يف تأهيل العاملني يف    يوافقون على توطيد القدرات الذاتية يف البحث العملي والتطوير، واملسامهة              •
القطاعني العلمي والتقين، واحلث على املشاركة يف مشاريع البحث املشتركة انطالقا من خلق الشبكات              

 العلمية؛ 
 . يوافقون على تشجيع التعاون يف جمال اإلحصائيات من أمجل التوفيق بني الطرق وتبادل املعطيات •

  :معونة مالية) ج
 املتوسطية يرتكزان على زيادة ضخمة يف املعونة         -طقة تبادل حر وجناح املشاركة األوروبية     يعترب املشاركون أن حتقيق من    

يالحظون يف  .  املالية، اليت جيب أن تشجع قبل كل شئ حتريك كالفعاليات االقتصادية احمللية ضمن آفاق منو داخلي مستدمي                 
 : هذا الصدد

 مليون إيكي هلذه املعونة خالل الفترة       4685إن اجللسة األوربية يف كان وافقت على احتياطي مببلغ           •
. ، وذلك بشكل اعتمادات مالية متوفرة لدى اجملموعة األوروبية        1999 و 1995اليت تتراوح ما بني     

، بشكل ديون مببلغ اضخم وكذلك املسامهات املالية الثنائية للدول            BEIيضاف على هذا تدخل     
 األعضاء؛ 

 إطار برجمة متعددة السنوات، تأخذ ذاتيات كل من الشركاء بعني            إن تعاونا ماليا فعاال تتم إدارته يف       •
 االعتبار، أمرا ضروريا؛ 

إن إدارة صاحلة على مستوى االقتصاد اجلمعي تعترب ذات أمهية جوهرية من أجل تأمني النجاح                   •
يوافقون يف سبيل هذا على تشجيع احلوار حول سياساهتم االقتصادية وحول أسلوب حتسني          .  ملشاركتهم

 . التعاون املايل إىل أقصى احلدود
 :تشجيع التبادالت بني اجملتمعات املدنية: مشاركة يف اجملاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية

يعترف املشاركون بأن تقاليد الثقافة واحلضارة على جانيب البحر األبيض املتوسط، واحلوار بني الثقافات والتبادالت اإلنسانية                
 . نولوجية تشكل عنصرا رئيسيا يف التقارب والتفاهم بني الشعوب وحتسني اإلدراك املتبادلوالعلمية والتك

 :يف سبيل هذا. يف هذا السياق يوافق املشاركون على خلق مشاركة يف اجملاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية
. ريان لتقارب الشعوب  يؤكدون من جيد بان احلوار واالحترام بني الثقافات واألديان مها شرطان ضرو            •

يشددون يف هذا الصدد على أمهية الدور الذي تستطيع أجهزة اإلعالم القيام به بشأن املعرفة والتفاهم                 
 للثقافات كمنبع لإلثراء املتبادل بني األطراف؛ 

 جمال  يلحون على امليزة الرئيسية لنمو املوارد السنينة سواء مبا خيص التعليم والتأهيل حتديدا للشبيبة أو يف                •
يعربون عن إرادهتم يف تشجيع التبادالت الثقافية ومعرفة لغات أخرى مع احترام اهلوية الثقافية               .  الثقافة

يف هذا اجملال، يتعهد الشركاء بأخذ      .  لكل شريك، وتنفيذ سياسة مستدمية للربامج التربوية والثقافية        
  عرب حتسني العمليات اإلدارية؛ التدابري اليت من شأهنا تيسري التبادالت اإلنسانية وبالتحديد

يشددون على أمهية قطاع الصحة يف النمو املستدمي ويعربون عن إرادهتم يف تشجيع املشاركة الفعالة                  •
 للتجمعات السكنية يف التدابري الصحية واملعيشية للسكان؛ 

ون أمهية  يعترفون بأمهية النمو االجتماعي الذي حسب رأيهم، جيب أن يواكب كل منو اقتصادي يعلق               •
 خاصة على احترام احلقوق االجتماعية اجلوهرية مبا فيها احلق يف النمو؛ 

يعترفون بالدور الرئيسي الذي بإمكان اجملتمع املدين القيام به يف عملية تنمية كل جوانب املشاركة                  •
  املتوسطية كعامل أساسي لتفاهم أفضل وتقارب بني الشعوب؛ -األوروبية
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أو ترتيب األدوات الالزمة لتعاون غري مركزي يف سبيل تشجيع          /  لى توطيد و  نتيجة لذلك، يوافقون ع    •
املسئولون عن اجملتمع السياسي واملدين، العامل      :  التبادالت بني فعاليات النمو يف إطار القوانني الوطنية        

 مة؛ الثقايف والديين، اجلامعات، البحث، أجهزة اإلعالم، اجلمعيات، النقابات والشركات اخلاصة والعا
 يعترفون بأمهية تشجيع االتصاالت واملتبادالت بني الشباب يف إطار برامج تعاون غري مركزية؛  •
 يشجعون أعمال الدعم لصاحل املؤسسات الدميقراطية وتوطيد دولة القانون واجملتمع املدين؛  •
اإلسكانية يعترفون بأن التطور السكاين احلايل يشكل حتديا رئيسيا تتم مواجهته بواسطة السياسات                •

 املناسبة من أجل تسريع اإلقالع االقتصادي؛ 
يوافقون على تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل        .  يعترفون بالدور املهم الذي تلعبه اهلجرة يف عالقاهتم        •

يتعهدون .  ختفيف وطأة اهلجرة بواسطة برامج تأهيل مهين ومساعدة على خلق فرص العمل وغريها              
قوق املعترف هبا يف القانون املوجود حل املهاجرين املستقرين شرعيا على             بتأمني احلماية جململ احل   

من أجل هذا . يعترف الشركاء بواجباهتم من أجل إعادة قبول مواطنيهم الذين تركوا بالدهم    .  [أراضيهم
 ] سيعترب االحتاد األورويب مواطين الدول األعضاء كمقيمني طبقا لتعريف اجملموعة األوروبية؛

 امة تعاون وثيق يف كل جماالت اهلجرة اخلفية؛ يقررون إق •
 يوافقون على دعم التعاون عرب تدابري خمتلفة هتدف إىل الوقاية من اإلرهاب ومكافحته بشكل فعال؛  •
يعتربون أيضا من الضروري املكافحة معا وبشكل فعال ضد هتريب املخدرات واإلجرام الدويل                 •

 والرشوة؛ 
ن تردد ضد املظاهر العنصرية وكره األجانب وضد التعصب،           يشددون على أمهية املكافحة بدو      •

 . ويوافقون على التعاون يف هذا السبيل
 متابعة املؤمتر
 : املشاركون

 باعتبارهم أن مؤمتر برشلونة وضع أسس عملية مفتوح ومدعوة للتطور  •
 ن احلاضر؛ باعتبار تأكيدهم على إرادهتم بتأسيس مشاركة ترتكز على مبادئ وأهداف معرفة باإلعال •
  املتوسطية صيغة واقعية؛ -بعزمهم على إعطاء هذه املشاركة األوربية •
بقناعتهم بأنه من الضروري متابعة احلوار الشامل املفتوح وحتقيق جمموعة من األعمال الفعلية يف سبيل                 •

 الوصول إىل هذا اهلدف؛ 
 .يتبنون برنامج العمل املرفق

من أجل تأمني متابعة تطبيق البيان احلاضر وحتديد األعمال الذاتية للمسامهة يف حتقيق             سيجتمع وزراء الشئون اخلارجية دوريا      
 .أهداف املشاركة

ستخضع األعمال املختلفة ملتابعة على شكل اجتماعات موضوعية مناسبة للوزراء واملوظفني الكبار واخلرباء وتبادل اخلربات                
ستشجع االتصاالت على   .  املدين أو حسب أي وسائل أخرى مناسبة       واملعلومات واالتصاالت بني املشاركني من اجملتمع        

 . مستوى النوادى والوحدات احمللية
 .وسوف يتم العمل على تشجيع االتصاالت بني اهليئات الربملانية والسلطات اإلقليمية واحمللية

، وتتكون من ممثلي    "ة برشلونة متوسطية لعملي -اللجنة األورو "وسوف جتتمع بانتظام جلنة مشكلة من مسئولني كبار، تدعى          
الرئاسة الثالثية جمللس االحتاد األورويب وممثل كل شريك من الشركاء املتوسطيني، ومهمتها هي تقدير وتقيم عملية متابعة                   

 . أنشطة الشراكة عالوة على حتديث برنامج العمل وفقا ملقتضى احلال
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باألعمال التحضريية وأعمال املتابعة اخلاصة باالجتماعات النابعة من        وسوف تتوىل اإلدارات التابعة للجنة األوروبية، القيام        
 .متوسطية لعملية برشلونة-برنامج برشلونة للعمل، وأيضا االجتماعات النابعة من النتائج اليت تنتهي إليها اللجنة األورو
، يف إحدى الدول املتوسطة     1997وسوف ينعقد االجتماع القادم لوزراء خارجية دول الشراكة يف النصف األول من عام              
 .الضالعة يف الشراكة مع االحتاد األورويب، من أجل الشروع يف املزيد من املشاورات املتبادلة

 برنامج عمل: مؤمتر برشلونة
 :مقدمــة

يهدف الربنامج احلاضر إىل ترمجة أهداف مؤمتر برشلونة ترمجة عملية واحترام مبادئه عن طريق تدابري إقليمية                  
يعترب أيضا تكميال للتعاون الثنائي املعمول به نتيجة االتفاقيات املعقودة بني االحتاد األورويب وشركائه               .  ة األطراف ومتعدد

 املتوسطيني والتعاون املوجود حسب التجمعات املتعددة األطراف األخرى 
يف ما يلي، يتبع تعديد للتدابري      .  يان برشلونة سيتم التحضري واملتابعة ملختلف التدابري وفقا للمبادئ والكيفيات املشار إليها يف ب           

 املتوسطي ليشمل تدابري أخرى إذا نتج القرار        -ال متنع هذه توسيع التعاون األورويب     .  األولوية الىت جيب اختاذها لتنمية التعاون     
 .عن الشركاء

تستطيع دول أخرى االنضمام إىل     .  املدينتتوجه هذه التدابري إىل الدول ووحداهتا احمللية أو اإلقليمية وإىل فعاليات اجملتمع              
 .التدابري املتوقعة يف برنامج العمل وذلك بعد موافقة املشاركني

 . جيب أن يتم التنفيذ بأسلوب مرن وشفاف
 املتوسطي بعني االعتبار، وكما يليق، اآلراء والتوصيات         -يف املستقبل وبعد موافقة املشاركني، سيأخذ التعاون األورويب        

 .ن احلوارات املناسبة على خمتلف املستويات يف املنطقةالنامجة ع
 املتوسطي املقبل على    -سيتم حتضري تقييم خالل املؤمتر األورويب     .  جيب البدء بتنفيذ الربنامج حاملا أمكن بعد مؤمتر برشلونة        

ف االجتماعات وخمتلف الفرق    شكل تقرير ناجم عن دوائر املفوضية األوروبية وبالتحديد انطالقا من التقارير الناجتة عن خمتل             
 . املعينة وفقا لبيان برشلونة] اجملموعة املناسبة[املذكورة يف مايلي، وبالتنسيق مع 

 تعريف جمال مشترك من السالم واالستقرار : مشاركة سياسية وأمنية. 2
بيض املتوسط  من أجل املسامهة يف اهلدف الذي يقضي بتشييد تدرجيي ملنطقة سالم واستقرار يف حوض البحر األ                  

 : 1996سيجتمع موظفون كبار دوريا وذلك اعتبارا من الفصل األول لعام 
سيجرون حوارا سياسيا من أجل حتديد األساليب األكثر تناسبا لرمجة مبادئ بيان برشلونة ترمجة فعلية                •

 . على ساحة الواقع
املتوسطي لوزراء الشئون     -سيقدمون اقتراحات واقعية يف الوقت املناسب يف سبيل املؤمتر األورويب           •

 .اخلارجية املقبل
 املتوسطية لتكوين شبكة تعاون أكثر نشاطا        -سيتم تشجيع معاهد السياسة اخلارجية يف املنطقة األوروبية        

 . 1996بإمكاهنا دخول حيز العمل ابتداء من 
  :بناء منطقة ازدهار متقامسة: مشاركة اقتصادية ومالية . 3

 مستوى الوزراء أو املوظفني أو اخلرباء حسب احلاجة من أجل تشجيع التعاون يف               ستعقد اجتماعات دورية على   
من املمكن أن تكمل هذه االجتماعات عند الضرورة مبؤمترات أو منتديات باستطاعة القطاع اخلاص املشاركة       .  اجملاالت التالية 

 .فيها
 : متوسطية-تأسيس منطقة تبادل حر أوربية
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 -ا يف بيان برشلونة، يعترب تأسيس منطقة تبادل حر عنصرا رئيسا يف املشاركة األوروبية                وفقا للمبادئ املنصوص عليه   
 . املتوسطية

 : سيتناول التعاون باألخص، التدابري الفعلية اليت هتدف إىل تشجيع التبادل احلر وكل ما ينتج عنه، يعين ما هو آت
. ل اإلدخال التدرجيي لألصل التراكمي    التوفيق بني القواعد والطرق يف جمال اجلمارك وباألخص احتما         •

 سيتم عند االقتضاء فحص احللول املالئمة حلاالت معينة وبروح إجيابية؛ 
 التوفيق بني النماذج وبالتحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات األوروبية للنماذج؛  •
ملنتوجات الزراعية وتبين التدابري املناسبة مبا      اإلزالة لكل العوائق التقنية اليت ال مربر هلا من وجه تبادل ا             •

 يتعلق بقواعد الصحة النباتية واحليوانية وغريها من أساليب التقنني حول املواد الغذائية؛ 
-التعاون بني دوائر اإلحصائيات للحصول على معطيات عملية ناجتة عن استخدام طرق متوافقة                - •

 ). بدون املس باملبادرات املعمول هبا ضمن أطر أخرى (إمكانيات التعاون اإلقليمي والتحت إقليمي
 : استثمار

يهدف التعاون إىل املسامهة يف خلق اجلو اإلجيايب إلزالة احلواجز أمام االستثمار، وبالتحديد بالتفكري املعمق حول                 
 .حتديد احلواجز واألساليب لتشجيع هذه االستثمارات مبا فيه يف القطاع املصريف

 : صناعة
يف هذا الصدد،   .   املتوسطية -يث الصنعي وحتسني التنافسية يشكالن عنصرين رئيسيني يف جناح املشاركة األوروبية           التحد

سيتوجه التعاون بالتحديد   .  باستطاعة القطاع اخلاص أن يلعب دورا أكرب يف النمو االقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل              
 : حنو

 لدولية وباخلصوص مع انبثاق جمتمع املعلوماتية؛ توافق البنية الصناعية مع متغريات البيئة ا •
اإلطار والتحضري لتحديث وإعادة تركيب بنية الشركات املوجودة وبالتحديد يف القطاع العام مبا فيه                •

 التخصيص؛ 
استخدام النماذج األوروبية أو الدولية وحتديث جتارب املطابقة وعمليات التصديق اإلثبايت واالعتماد              •

 . ودةوكذلك مناذج اجل
ستعطي أساليب تشجيع التعاون بني الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم وخلق الظروف املؤاتية لنموها، اهتماما خاصا مبا يف          

وضمن  MED INVESTذلك تنظيم املنتديات عندما تقتضي احلاجة مع االعتماد على اخلربة املكتسبة يف إطار الربنامج               
 .االحتاد
 : زراعة

 : ذه املسائل تدخل يف جممعلها ضمن العالقات الثنائية، سيتناول التعاون يف هذا اجملال احملاور التاليةمع التذكري بأن ه
 الدعم للسياسات املعمول هبا من قبل الشركاء من أجل تنويع اإلنتاج؛  •
 ختفيف التبعية الغذائية؛  •
 تشجيع زراعة حتترم البيئة؛  •
 املهنية للشركاء على قاعدة اختيارية؛ التقارب بني الشركات والتجمعات والتنظيمات  •
 الدعم للخوصصة؛  •
 املعونة الفنية والتأهيل؛  •
 النمو الريفي املتكامل مبا يف ذلك حتسني اخلدمات          -التقارب بني مناذج الصحة النباتية واحليوانية         •

 األساسية وتنمية األعمال االقتصادية امللحقة؛ 
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 ة واملهارة يف جمال التنمية الريفية؛ التعاون بني املناطق العريية وتبادل اخلرب •
 تنمية املناطق املتأثرة باستئصال الزراعات غري الشرعية؛  •

 : مواصالت
الوجود للروابط الفعالة واملتداخلة بني االحتاد األورويب وشركائه املتوسطيني وبني الشركاء أنفسهم وكذلك املنفذ              

 الدولية يشكالن عاملني رئيسيني لتنمية التدفقات التجارية وحلسن سري          احلر إىل سوق اخلدمات يف قطاع املواصالت البحرية       
 .  املتوسطية-املشاركة األوروبية

 عقد اجتماعني لوزراء املواصالت لدول غرب حوض البحر األبيض املتوسط، وعلى أثر املؤمتر               1995لقد مت خالل العام     
، تبنت اجملموعة املتوسطية للمواصالت عرب اجملاري املائية برناجما         اإلقليمي لتنمية املواصالت يف حوض البحر األبيض املتوسط       

 .متعدد السنوات
 : سيتناول التعاون بالتحديد

 املتوسطية وذلك بتحسني    -وضع جهاز فعال ومتعدد اجلهات عقد املواصالت اجلوية والبحرية عرب           •
جراءات وحتسني األمان الربي    وحتديث املرافئ واملطارات، وحذف القيود اليت ال مربر هلا، وتسهيل اإل          

واجلوي، وتوفيق القواعد البيئوية على مستوى رفيع مبا فيه تدقيق أكثر فعالية يف التلوث الناجم عن النقل              
 البحري ووضع أجهزة متوافقة إلدارة حركة املرور؛ 

 .  غرب على السواحل اجلنوبية والشرقية للبحر األبيض املتوسط-خلق روابط برية شرق •
 . بكات املواصالت املتوسيطة بالشبكة األوروبية بطريقة تؤمن عملها املتداخلربط ش •
 : طاقة

ندوة " يف تونس واجتماع املتابعة يف أثينا، لقد مت خلق            1995على أثر املؤمتر ذي املستوى الرفيع الذي عقد عام           
م الستثمار وعمل الشركات املنتجة للطاقة      من أجل خلق اجلو املالئ    .   متوسطية تضم وزراء وموظفني كباراً     -أوروبية"  للطاقة

 : يتركز التعاون املستقبلي بالتحديد على
 األساليب لتشجيع انضمام دول البحر األبيض املتوسط إىل املعاهدة حول امليثاق األورويب للطاقة؛  •
 التخطيط يف جمال الطاقة؛  •
 تشجيع احلوار بني املنتجني واملستهلكني؛  •
 والتوزيع والتجارة اإلقليمية وعرب اإلقليمية للنفط والغاز؛ الكشف والتكرير والنقل  •
 اإلنتاج والتفريغ للفحم احلجري؛  •
 . إنتاج ونقل الكهرباء ووصل الشبكات وتشييدها •
 فعالية الطاقة؛  •
 موارد الطاقة اجلديدة واملتجددة؛  •
 املسائل البيئوية املتعلقة بالطاقة؛  •
 تنمية برامج مشتركة للبحث؛  •
 . أهيل واإلعالم يف جمال الطاقةعمليات الت •

 : اتصاالت وتكنولوجيا املعلوماتية
 : يف هدف تأسيس شبكة اتصاالت حديثة وفعالة، سيتناول التعاون باألخص

إطار تقنني أدىن، مناذج جتارب املطابقة، تداخل        (البنيات التحتية يف جمال املعلوماتية واالتصاالت         •
 ؛ ..)الشبكات، اخل



 254

 اخلدمات  -.   املنفذ إىل اخلدمات   -اإلقليمية مبا فيها الروابط مع الشبكات األوروبية؛        البنيات التحتية    •
 . اجلديدة يف جماالت تطبيق أولوية

 املتوسطية واملنفذ إىل    -وجود بنيات حتتية أكثر فعالية يف جمايل املعلوماتية واالتصاالت سيسهل تعزيز التبادالت األوروبية              
 . لذي يتكون حالياجمتمع املعلوماتية اجلديد ا

 من أجل التحضري لتحقيق املشاريع الرائدة واليت هتدف إىل إظهار الفوائد             1996من املتوقع أن يعقد مؤمتر إقليمي خالل        
 .الفعلية النامجة عن جمتمع املعلوماتية

 : تنظيم األراضي
 : سيتناول التعاون بشكل خاص

 املتوسطية من شأهنا تلبية حاجات وذاتيات       -وبيةتعريف استراتيجية تنظيم لألراضي يف املنطقة األور        •
 الدول؛ 

 . تشجيع التعاون عرب احلدود يف جماالت ذات إفادة متبادلة •
 : سياحة

سيتناول التعاون  .  ، امليثاق املتوسطي للسياحة   1995اعتمد وزراء السياحة، خالل اجتماعهم يف الدار البيضاء عام          
 .باألخص جماالت اإلعالم وتشجيع التأهيل

 : بيـئـة
 : يتناول التعاون بشكل خاص

تقييم املشاكل البئوية يف حوض البحر األبيض املتوسط وحتديد اإلجراءات اليت جيب أخذها إذا اضطر                 •
 األمر؛ 

صياغة مقترحات من أجل تأسيس ومن مث حتيني برنامج عمل أولوي على املديني القصري واملتوسط يف                  •
من بني جماالت   .  ملفوضية األوروبية ويكمل بأعمال على املدى البعيد      جمال البيئة، يتم تنسيقه من قبل ا      

اإلدارة املتكاملة للمياه واألراضي واملناطق الساحلية، إدارة       :  العمل الرئيسية جيب أن يضم هذا الربنامج      
النفايات، الوقاية ضد تلوث اهلواء والبحر األبيض املتوسط ومكافحة هذا التلوث حفظ وإدارة التراث               

طبيعي واملشاهد واملواقع الطبيعية، محاية وحفظ وإعادة بناء الغابات املتوسطية وخصوصا بالوقاية              ال
والسيطرة على اجنراف وتلف األراضي وحرائق الغابات واملكافحة ضد التصحر، نقل خربة اجملموعة مبا              

 عتبار يف كل السياسات؛ خيص تقنيات التمويل والتقنني والتدقيق البئوي، أخذ املشاكل البيئوية بعني اال
 أداء حوار مطرد ملتابعة تطبيق برنامج العمل؛  •
 دعم التعاون اإلقليمي والتحت إقليمي ومتتني التنسيق مع خطة العمل للبحر األبيض املتوسط؛  •
 التشجيع لتنسيق أفضل لالستثمارات املختلفة األصل ولوضع العقود الدولية يف هذا اجملال؛  •
التدابري القانونية والقضائية عند الضرورة وبالتحديد التدابري الوقائية والنماذج املناسبة          رعاية وتبين وتنفيذ     •

 . على مستوى رفيع
 : علوم وتكنولوجيا

 : سيتناول التعاون باألخص
تشجيع البحث والتنمية مبواجهة مشكلة االختالل املتصاعد لإلجنازات العلمية مع أخذ مبدأ املنفعة                •

 عتبار املتبادلة بعني اال
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تعزيز تبادالت اخلربات يف القطاعات والسياسات العلمية اليت من شأهنا أن تسمح للشركاء املتوسطيني               •
 خفض اهلوة بالنسبة جلرياهنم األوروبيني وتشجيع نقل التكنولوجيا؛ 

  .املسامهة يف تأهيل العاملني يف القطاع العلمي والتقين بتوطيد املشاركة يف مشاريع البحث املشتركة •
ستعقد .  ، لقد مت تأسيس جلنة للرقابة     1995آذار  /  يف مارس "  صوفيا انتيبوليس "على أثر االجتماع الوزاري الذي عقد يف        

ستهتم بتقدمي توصيات من أجل تطبيق أعمال أولوية حتدد على مستوى            .  هذه اجتماعها األول مباشرة بعد مؤمتر برشلونة      
 .الوزراء

 
 
 

 : مـياه
 :1992لقد مت تبين امليثاق املتوسطي للماء يف روما عام : 1992املتوسطي للماء يف روما عام لقد مت تبين امليثاق 

سيهدف التعاون يف هذا القطاع     .  تعترب املياه مسألة أولوية لكل الشركاء املتوسطيني وستزداد أمهيتها مع تضاؤل املوارد املائية            
 : إىل

 عتبار؛ تقييم الوضع مع أخذ احلاجات املستقبلية بعني اال •
 حتديد التدابري لدعم التعاون اإلقليمي؛  •
  للموارد املائية؛ -معا إن اقتضى احلال-تقدمي اقتراحات من أجل تسويغ التخطيط واإلدارة  •
 . املسامهة يف خلق منابع جديدة للماء •

 : صيد األمساك
األبيض املتوسط، سيعزز التعاون يف نظرا لألمهية اليت يكسوها احلفاظ واإلدارة الواقعية للمخزون السمكي يف البحر  

 . إطار اهليئة العامة لصيد األمساك يف البحر األبيض املتوسط
، سيباشر بعمل متابعة مالئم يف اجملال العديل        1994على أثر املؤمتر الوزاري حول صيد األمسال الذي عقد يف هرياكليون عام             

 . 1996بشكل اجتماعات ستعقد خالل عام 
 . اون يف جمال البحث عن املوارد السمكية مبا يف ذلك تربية املائيات ويف جمايل التأهيل والبحث العلميسيتم حتسني التع

 تشجيع التبادل بني اجملتمعات املدنية : مشاركة يف اجملاالت االجتماعية والثقافية واإلنسانية
 : تنمية املوارد اإلنسانية

 حتسني مستوى التربية يف كل املنطقة مع اهتمام خاص بالشركاء            املتوسطية يف  -جيب أن تساهم املشاركة األوروبية    
من أجل هذا ستخضع السياسات التعليمية حلوار مطرد سيتخصص، يف املرحلة األوىل يف التأهيل املهين                   .  املتوسطيني

، وكذلك يف جماالت    يف هذا الصدد  .  والتكنولوجيا املطبقة على التربية، اجلامعات وغريها من معاهد التعليم العايل والبحث           
 العربية إلدارة الشركات يف غرناطة باالشتراك       -ستساهم أيضا املدرسة األوروبية   .  أخرى، سيعطي دور املرأة اهتماما خاصا     

 . يف هذا التعاون" تورين"مع املؤسسة األوروبية يف 
يف هدف مقارنة مفاهيم    ...)  ن، اخل املدربو"  اجلامعيون"أصحاب القرار   (سيعقد اجتماع للممثلني عن قطاع التدريب املهين        

 . اإلدارة احلديثة
هبدف مقارنة مفاهيم اإلدارة    .)  اخل..  أصحاب القرار، اجلامعيون، املدربون   (سيعقد اجتماع ملمثلني لقطاع التدريب املهين       

  MED CAMPUS ستعزز املفوضية األوروبية برناجمها. سيعقد اجتماع ملمثلي العامل اجلامعي والتعليم العايل. احلديثة
 .سيدعى أيضا الجتماع حول جمال التكنولوجيا يف قطاع التربية

 : بلديات
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سيشجع ممثلو املدن على اللقاء سنويا الستعراض       .  جيب أن تشارك البلديات يف سري املشاركة األوروبية املتوسطية        
يم هذه اللقاءات من قبل املفوضية األوروبية       سيتم تنظ .  التحديات املشتركة اليت جيب عليهم جماهبتها ومن أجل مقارنة جتارهبم         

 . اعتمادا على اخلربة املاضيةMED URBSيف إطار برنامج التحضر املتوسطي 
 : حوار بني الثقافات واحلضارات

نظرا لألمهية اليت تكسو حتسني التفاهم املتبادل عرب تشجيع التبادالت الثقافية وتعدد اللغات سيجتمع موظفون                 
التراث الثقايف والفين، التظاهرات الثقافية     :  طرح اقتراحات عمل فعلية تتعلق باجملاالت التالية دون احلصر         وخرباء من أجل    

 . الترمجات وإمكانيات نشر الثقاة األخرى، التأهيل) مسرح وسينما(والفنية، النتاج املشترك 
.  املتوسطية على التسامح املتبادل والتعاون      -ةسيشجع التفاهم األفضل بني األديان الرئيسية املوجودة يف املنطقة األوروبي          

ستدعم عملية عقد اجتماعات دورية بني ممثلي األديان وكذلك علم الدين واجلامعيني واألشخاص اآلخرين الذين يهمهم                  
يت ميكن استخدام املؤمترات ال   .  األمر هبدف التغلب على سوء الفهم واجلهل والتعصب الديين وتشجيع التعاون على القاعدة             

 و 15( وبون   1995تسرين الثاين   /   نوفمرب 4من  (وتوليد  )  1995حزيران  /   يونيو 18 إىل   15من  (عقدت يف استوكهومل    
 .كأمثلة يف هذا الصدد) 1995تشرين الثاين /  نوفمرب16

 : أجهزة اإلعالم
نشاط عرب برنامج   سيدعم االحتاد األورويب ب   .  سيشجع التفاعل الوثيق بني أجهزة اإلعالم على تفاهم ثقايف أفضل         

MED MEDIAسيعقد اجتماع سنوي ملمثلي عامل اإلعالم يف هذا اإلطار ، . 
 : شبيبة

ومن مث جيب   .  ستساهم عملية تبادل الشباب يف حتضري األجيال القادمة لتعاون أوثق بني الشركاء األوروبيني واملتوسطيني              
ملكتسبة يف أوروبا ومع أخذ حاجات الشركات بعني          متوسطي للشباب يرتكز على اخلربة ا      -وضع برنامج تبادل أورويب   

جيب أن تأخذ هذه الربامج بعني االعتبار أمهية التأهيل املهين وباألخص للذين ال ميلكون لكفاءات وتأهيل املرشدين                 .  االعتبار
بل االجتماع  ستقدم املفوضية األوروبية االقتراحات الالزمة ق      .  واملساعدين االجتماعيني املوجهني للعمل مع الشباب      

 . املتوسطي املقبل لوزراء الشئون اخلارجية-األورويب
 : تبادالت بني اجملتمعات املدنية

 :تنمية اجتماعية
يف .   املتوسطية يف حتسني ظروف احلياة والعمل لشعوب الشركاء املتوسطيني         -جيب أن تساهم املشاركة األوربية    

من أجل هذا ستجتمع فعاليات     .   وتشجيع احلقوق االجتماعية األساسية    هذا الصدد، يعلق الشركاء اهتماما خاصا على احترام       
 .السياسة االجتماعية دوريا على املستوى املالئم

 :هجرة
 املتوسطية، سيتم تشجيع عقد االجتماعات من أجل الوصول إىل            -نظرا ألمهية مسألة يف العالقات األوروبية      
 ستأخذ هذه االجتماعات بعني االعتبار، ودون احلصر، اخلربة املكتسبة          .اقتراحات ختص التدفق والضغط الناجتني عن اهلجرة      

وباخلصوص يف ما يتعلق بتحسني ظروف احلياة للمهاجرين املستقرين شرعيا           MED MIGRATIONيف إطار برنامج    
 .يف االحتاد
 إرهاب

 هجرة غري شرعية ، هتريب املخدرات، إجرام دويل
يف سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا يف هبدف توطيد  .  لوية لكل الفرقاء  جيب أن تشكل املكافحة ضد اإلرهاب أو      

 .التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية وغريها
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سيجتمع موظفون دوريا من أجل حتديد التدابري الفعلية اليت جيب أخذها لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية                 
سيجتمع موظفون دوريا لتفحص    .  ة ضد هتريب املخدرات واإلجرام الدويل     والعدلية واجلمركية واإلدارية وغريها للمكافح    

التدابري الفعلية اليت جيب أخذها لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية واجلمركية واإلدارية وغريها للمكافحة ضد                
 ينبغي بضرورة متهيد خمتلف متفارقة      سيتم تنظيم كل هذه االجتماعات مع األخذ بعني االعتبار وكما         .  اهلجرة غري الشرعية  

 .يراعي احلالة اخلاصة لكل دولة
يف سبيل هذا سيجتمع موظفون دوريا يف هبدف توطيد التعاون          .  جيب أن تشكل املكافحة ضد اإلرهاب أولوية لكل الفرقاء        

 .بني السلطات البوليسية والعدلية وغريها
ية اليت جيب أخذها لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية           سيجتمع موظفون دوريا من أجل حتديد التدابري الفعل       

سيجتمع موظفون دوريا لتفحص التدابري     .  واجلمركية واإلدارية وغريها للمكافحة ضد هتريب املخدرات واإلجرام الدويل         
ية وغريها للمكافحة ضد اهلجرة     الفعلية اليت جيب أخذها لتحسني التعاون بني السلطات البوليسية والعدلية واجلمركية واإلدار           

 .غري الشرعية
سيتم تنظيم كل هذه االجتماعات مع األخذ بعني االعتبار وكما ينبغي بضرورة متهيد خمتلف متفارقة يراعي احلالة اخلاصة                   

 . لكل دولة
 :اتصاالت دستورية . 5

 :  متوسطي-حوار برملاين أورويب
 املتوسطي املستقبلي   -الس برملان أخرى، يف طرح احلوار األورويب      يدعى الربملان األوريب ألخذ املبادرة قرب جم      

الذي بإمكانه أن يسمح للمنتخبني يف خمتلف الدول الشركاء باإلقدام على تبادالت أوجه النظر حول سلسلة واسعة من                    
 . املوضوعات

 : اتصاالت أخرى بني املؤسسات
رى وباألخص اللجنة االقتصادية واالجتماعية للمجموعة      ستساهم االتصاالت املترددة بني األجهزة األوربية األخ      

 .  املتوسطية-األوروبية ومماثليهم املتوسطيني يف تفاهم أفضل للمسائل الكربى اليت هتم املشاركة األوروبية
 الصدد،  يف هذا .  يف سبيل هذا، تدعى اللجنة االقتصادية واالجتماعية ألخذ املبادرة لتأسيس روابط مع مثيالهتا املتوسطيني              

 .كانون األول/  ديسمرب13 و12 متوسطية للجان االقتصادية واالجتماعية يف مدريد يف -ستعقد قمة أوروبية
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Trade Balance of EU15 (*) / ACP countries and South Africa 

  (*) EU12 before 1995

source : EUROSTAT
 

mio ecu             

partner 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

ACP -
3.611  

-
3.256 -595 1.558 -

3.703 
-

2.328 
-

3.543  
-

2.598 1.167 

CEDEAO 
-

1.879  
-

1.593 288 974 
-

2.038 -715 
-

2.266  -744 2.116 

UEMOA -1  74 323 328 -331 112 359  788 710 

UDEAC 
-

1.438  
-

1.326 
-

1.064 -324 
-

1.004 -986 -416  
-

1.015 -613 

COMESA 375  431 692 528 -129 -212 -545  -307 -318 

SADC 
members -748  -404 -16 -156 -724 -655 -913  -724 -960 

CARICOM -193  -165 66 672 70 234 283  39 370 

PACIFIC 
Countries -170  -243 -223 -249 -349 -463 -382  -403 -395 

SOUTH 
AFRICA 

-
1.837  

-
2.564 

-
3.678 

-
3.018 356 899 626  652 699 

SADC 
-

2.581  
-

2.972 
-

3.721 
-

3.176 -362 268 -253  -150 -317 
L;lkkl;; 

Exports / 
Imports 
ratio             

partner 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

ACP 83% 83% 97% 110% 80% 88% 84% 89% 105%

CEDEAO 80% 82% 104% 115% 76% 92% 78% 92% 125%

UEMOA 100% 103% 115% 117% 86% 104% 113% 129% 123%

UDEAC 56% 57% 63% 85% 63% 66% 87% 71% 80% 

COMESA 106% 109% 116% 113% 97% 96% 90% 95% 95% 

SADC
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 :قائمة املراجع 

 :باللغة العربية/ 1

 :الكتب  - أ

اعة القاهرة ، الدار القومية للطب    )  .عقيلة حممد رمضان  :ترمجة  (تاريخ إفريقيا    ،)  روالند(أوليفر   -1

 .1964والنشر ،

ترمجة (الثقافة اإلفريقية دراسة يف عصر االستمرار والتغري        ،  )  ملغيل(، هريسكوفتر   )وليم(باسكوم   -2

 .1966بريوت،مؤسسة فرنكلني للطباعة والنشر،. ) عبد املالك الناسف:

. مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث العلمية        ،  )  حممد حممود (، الذنبات   )عمار(بوحوش -3

  .1999ديوان املطبوعات اجلامعية ،: جلزائرا

منشورات عويدات  :الطبعة الثانية ، بريوت       .  )نسيم نصر   :ترمجة  ( احلضارة اإلفريقية    ،)دنيز(بومل   -4

،1982.  

  . )عبد املنعم السيد مسين     :ترمجة  ( تاريخ إفريقيا بعد احلرب العاملية الثانية         ،)  جون(هاتش   -5

 .1965طباعة والنشر ،دار الكتاب العريب ل:القاهرة 

العرب وإفريقيا  ،  )"حمرر(التنافس الدويل لكسب النفوذ يف إفريقيا يف صالح سامل         "  ،)نيفن(حليم   -6

  .2000مركز دراسات حبوث الدول النامية ،:  جامعة القاهرة .فيما بعد احلرب الباردة

ة األوىل ،الرباط   الطبع.   الغرب اإلسالمي والغرب املسيحي حالل القرون الوسطى       ،)  حممد(محام   -7

  .1995اهلالل العربية للطباعة والنشر ،: 

 .1999اهلالل، :مصر .  االستعمار والتحررةإستراتيجي، ) مجال(محدان  -8

 .1966النهضة ،: القاهرة   . إفريقيا اجلديدة، ) ــــ،ــــ( -9
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 .1995دار املعارف،:الطبعة األوىل ،دمشق .العرب والبحر التوسط،) هيثم(كالين -10

 .1984دار املعارف :القاهرة  .  جغرافية البحر التوسط،) يسرى(ي اجلوهر -11

الطبعة الثانية ،اجلزء اخلامس ،بريوت . املوسوعة السياسية وآخرون ،) عبد الوهاب(الكيايل  -12

 .1990املؤسسة العربية للدراسات والنشر :

ية للدراسات املؤسسة العرب: الطبعة الثالثة ، بريوت . املوسوعة السياسية ،) ــــ،ــــ( -13

  .1995والنشر، 

 .1992مطبوعات دحلب : اجلزائر  .  خمتصر اقتسام إفريقيا،) عبد الغاين(نائلي  -14

 دراسات يف تاريخ العالقات بني الشرق والغرب يف                                       ،) جوزيف(نسيم يوسف  -15

 .1988 مؤسسة شباب اجلامعة  للطباعة والنشر والتوزيع ، :اإلسكندرية  . العصور الوسطى

 .1966دار القاهرة للطباعة ، . االستعمار اجلديد أخر مراحل اإلمربيالية،) كوامي(نيكروما  -16

 الطبعة األوىل ، . دراسات يف تاريخ اإلغريق وعالقته بالوطن العريب،) رجب(عبد احلميد اإلثرم  -17

 .1996جامعة قار يونس ، : بنغازي 

دار النهضة العربية :بريوت.  تاريخ العالقات بني الشرق والغرب،) سعيد(عبد الفاتح عاشور  -18

 .1976للطباعة والنشر، 

دار املنهل اللبناين ، : الطبعة األوىل ، بريوت  . حتوالت دولية يف ظل العوملة، )فوزي( صلوخ  -19

2001. 

 .1993دار األمة، : ئراجلزا .  الفرنكفونية مشرقا ومغربا،) عبد اهللا(  ركييب -20

: القاهرة. اجلدور التارخيية للمشكالت اإلفريقية املعاصرة :  مصر وافريقيا ،)عبد العظيم( رمضان -21

 .1996اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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  .1982املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن: طرابلس .  إفريقيا القادمة،) عبد الرمحان( شلقم  -22

الدراسات : الطبعة األوىل الرياض.دراسة مقارنة:  جغرافية القارات ، )لسيدا(  خالد املطري -23

 .1998السعودية للنشر والتوزيع،

:  املغرب.رهانات الفرنكفونية يف عالقتها مبسألة التغريب واهليمنة ، )عبد الكرمي(  غالب  -24

 .1999املؤسسة العربية للنشر واإلبداع 

 

 /املقاالت/ ب

. السياسة الدولية، " العالقات األوربية اإلفريقية بعد انتهاء احلرب الباردة" ، )حممود( أبو العينني  -1

  .2002 ، أفريل 36 ، السنة 140العدد 

العدد . ، السياسة الدولية " النظام العاملي اجلديد وانعكاساته على إفريقيا " ، )رجاء( إبراهيم سليم  -2

 .1992، أفريل 27 ، السنة 108

 34العدد .  السياسة الدولية ،" السوق األوربية املشتركة والدول النامية " ، )سيون( أمحد البطريق  -3

 .1974، أكتوبر 

 ، 148العدد .  السياسة الدولية ،" جنوب إفريقيا و مواجهة قضايا القارة " ، ) سامية( بيربس  -4

  .2002 ، جانفي 38السنة 

من االهتمام االستراتيجي إىل : املغرب العريب الواليات املتحدة األمريكية و" ، ) عبد اإلله ( بلقزيز  -5

 259مركز دراسات الوحدة العربية ، العدد : بريوت . املستقبل العريب ، " االختراق التاكتيكي 

  .2000،سبتمرب 
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 ، 138العدد  .السياسة الدولية، ) " عملية برشلونة(التعاون األورومتوسطي " ، ) وفاء (بسيم  -6

  .1999 ، أكتوبر 35السنة 

العدد . السياسة الدولية ، " موقع إفريقيا يف استراتيجية أمريكا اجلديدة " ، ) خالد(حنفي علي  -7

 .2003 ، أكتوبر 39 ، السنة 154

 ، 113العدد  . السياسة الدولية، " قضايا إفريقيا والنظام العاملي اجلديد " ، ) أمحد( طه حممد  -8

 .1993 ، جويلية 29السنة 

 ، 35 ،السنة 138العدد  . السياسة الدولية،" قية املشاركة املصرية األوربية اتفا" ، )هشام (طه  -9

 .1999أكتوبر 

العدد . السياسة الدولية ، " إفريقيا يف عامل ما بعد احلرب الباردة " ، ) ياسني(الطوغي  -10

 .1991 ، أكتوبر 26 ، السنة 106

العدد . السياسة الدولية  ،" من وجهة نظر مصرية ةاألمن األورومتوسطي" ،) طه(اجملدوب  -11

 .1996 ،أفريل 32 ، السنة 124

العالقات االقتصادية العربية األوربية من احلوار العريب األوريب إىل مؤمتر " ، ) موسى(الضرير  -12

  .1999 ،شتاء 07 ،السنة 59العدد  .  معلومات دولية،" برشلونة 

 ، معلومات دولية" حظات نقدية مال: مشروع الشراكة األورومغاربية " ،) إبراهيم ( حممد  -13

 .2000 ،السنة الثامنة ،ربيع 60العدد . 

 99العدد . ، السياسة الدولية " القمة العاشرة لدول الكومنولث" ،) محال الدين(حممد علي  -14

 .1990 ،25، السنة 
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السياسة ، "السياسة املتوسطية يف اجلماعة االقتصادية األوربية "، ) نازيل( معوض أمحد -15

 .1999 ،أكتوبر 35 ، السنة 138العدد  . ةالدولي

 السياسة ،" واحلوار الصاعد بني الشمال واجلنوب02لومي " ،) أنس( مصطفى كامل -16

 .1980 ، جانفي 29 ، السنة 59العدد . الدولية 

السياسة ، "مسرية تعاون مشترك : الفرانكفونية والعامل العريب "، ) تيمور(مصطفى كامل  -17

  .2001 ،أكتوبر 27 السنة  ،146العدد .الدولية 

 ، السنة 138العدد . ، السياسة الدوليةالسياسة املتوسطية لالحتاد األوريب" ،) حممد(ساملان  -18

  .1995 ،أكتوبر 35

 ، السنة 146العدد .السياسة الدولية ، " مؤمتر فرانكفونية يف لبنان " ،) حممد(سيد أمحد  -19

 .2001 ، أكتوبر 37

 ، 153العدد  . السياسة الدولية، " االقتصادي للدول املغاربية االندماج " ،) شريط(عابد  -20

 .2003 ، جويلية 39السنة 

 142العدد  .السياسة الدولية،" كلينتون وجولته اإلفريقية الثانية " ، ) طارق(عادل الشيخ  -21

 .2000 ، أكتوبر 36، السنة 

 ،" طقة البحر املتوسط االضطراب االجتماعي يف من: األمواج العاتية " ،) أمحد(عبد اهللا  -22

 .2003 ، جانفي 39 ، سنة 151العدد  . السياسة الدولية

، السياسة " مستقبل العالقات بني دول مشال وجنوب املتوسط " ، ) خالد(عبد اللطيف  -23

 .1996 ، جانفي 32 ، السنة 123العدد  . الدولية
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 ،"  األوربية املشتركة الصياغة اجلديدة لعالقات إفريقيا بالسوق" ، ) مصطفى(عبد العزيز  -24

  .1974 ، أكتوبر 10 ،السنة 38العدد . السياسة الدولية 

" السودان ومستقل التوازن اإلقليمي يف القرن اإلفريقي " ، ) محدي(عبد الرمحان حسن  -25

 .2002 ، جانفي 38 ، السنة 147العدد  . ،السياسة الدولية

 ،" ا من العزلة إىل الشراكة السياسة األمريكية جتاه إفريقي" ، ) ـــــ،ـــــ( -26

  .2001 ، جانفي 37 ، السنة 144العدد  . السياسة الدولية

، " التوازن اإلقليمي يف البحريات العظمى واألمن املائي املصري "، ) ـــــ،ــــ( -27

  .1999 ، جانفي 35 ، السنة 135العدد . السياسة الدولية 

إفريقيا القضايا والنماذج  وأفاق ظاهرة التحول الدميقراطي يف " ،) ـــــ،ــــ( -28

 .1993 ،جويلية 29 ، السنة 113العدد  . السياسة الدولية، " املستقبل 

 ، السنة 149العدد  . السياسة الدولية،" املبادرة اجلديدة للتنمية اإلفريقية " ،) عمرو(علي  -29

  .2002 ، جويلية 38

 العدد .السياسة الدولية ، "صحراء السياسة الفرنسية يف إفريقيا جنوب ال" ،) إجالل(رأفت  -30

  .2001 ، أكتوبر 37 ،السنة 145

 .2000 ،نوفمرب 28 ، العدد السفري، "خفايا اللقاء األورومتوسطي " ، ) هيثم(رباين  -31

العدد  .السياسة الدولية، " أبعاد التغري يف السياسة األمريكية جتاه السودان " ،) هاين(رسالن  -32

 .2002 ، جويلية 38 ، السنة 149

العدد  . السياسة الدولية،"رؤية تقييمية ملسرية برشلونة: مؤمتر شتوتقارد " ،) خمتار(شعيب  -33

 .1999 ،أكتوبر 35 ، السنة 130
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ترمجة (الرتاع اإلقليمي وسط إفريقيا والشراكة األمريكية اإلسرائيلية " ،) كريستيان(تورديين  -34

  .1997رس  ،ما60بريوت ،العدد . ، شؤون األوسط ) "علي جوين: 

 

 :على شبكة اإلنترنيت / ج

على  . البيان، " صراع املصاحل األمريكية األوربية يف القارة السمراء ...دشنه كلينتون " ،) مأمون( باقر -1 

:املوقع

www.Albayan.co.ae/Albayan/seyase/2003/ISSUE635/Textsone/3.html 

 : على املوقع 7/7/2003إسالم أون الين نت / وحدة االستماع واملتابعة -2

top.html10Article/.77/2003/news/Arabic/net.Islamonline.www. 

 :، على املوقع "إفريقيا يف النفق اإلمرباطوري " ،) خالد(حنفي علي -3

html.20Article/12/2003/politics/Arabic/net.Islamoline.www 

 :،على املوقع" مكاسب أكثر تورط أقل ...جولة بوش اإلفريقية " ،) بدر( حسن شافعي -4

html.6Article/07/2003/politics/Arabic/net.Islamoline.www 

 :، على املوقع"القمة الفرنسية اإلفريقية تقريب املسافات " ،) ــــ،ــــ (-5

shtml/11Article2001/icspolit/Arabic/net.Islamoline.www 

 :، على املوقع "القرن اإلفريقي وجبة أمريكية على الطاولة العراقية " ،) ــــ،ـــ (-6

shtml.06Article/01/2003/polotics/Arabic/net.Islamoline.www 

 :على املوقع " ماذا تريد بريطانيا من إفريقيا ؟" ،) ،ــــــــ(-7

shtml.38Article/09/2001/politics/Arabic/net.Islamoline.www. 

 :، على املوقع "عظمى فرنسا ترتدي ثوبا أمريكيا يف البحريات ال" ،) ــــ،ــــ (-8

shtml.24Article/2001/politics/Arabic/net.Islamoline.www. 
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 :، على املوقع "التوازن الدويل واتفاقية السالم السودانية " ،) الصادق( املهدي -9

html.a.28.14/04/or.UMAA.www 

 :،األهرام ،على املوقع "نيباد كما يراها العامل " ، ) نصر(القفاص -10
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