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جولة في وسط القارة
ــل  ــا يف ظ ــط إفريقي ــة يف وس ــرون الحالي ــة ماك ــاءت جول ج
اســتمرار الســخط الشــعبي مــن الوجــود الفرنــي. ويف هــذا 
ــرون األخــرة عــى  ــة ماك ــاد جول الســياق، ميكــن عــرض أبع

ــايل: ــو الت النح

1- زيــارة جدليــة إىل الغابــون: بــدأ ماكــرون جولتــه اإلفريقية 
ــة  ــر الغاب ــة “مؤمت ــاك قم ــر هن ــث ح ــون، حي ــن الغاب م
الواحــدة”، والخاصــة بالحفــاظ عــى الغابــات املطــرة، وتعهد 
ــات  ــة الغاب ــورو لحامي ــون ي ــم نحــو 100 ملي ماكــرون بتقدي
املداريــة، إذ تشــكل غابــات حــوض الكونغــو، والتــي متتــد يف 
ســت دول، ثــاين أكــر غابــة اســتوائية يف العــامل، بعــد غابــات 
ــامل،  ــون يف الع ــواض الكرب ــر أح ــن أك ــدة م ــازون، وواح األم
ــم  ــن الدع ــدر م ــر ق ــد أك ــل حش ــة ليرفي ــتهدفت قم واس

والتمويــل الــدويل للحفــاظ عــى النظــم البيئيــة هنــاك. 

وأثــارت زيــارة ماكــرون إىل ليرفيــل جــدالً واســعاً داخــل 
ــس  ــاً لرئي ــامً ضمني ــة دع ــا املعارض ــث اعترته ــون، حي الغاب
الغابــون الحــايل، عــي بــن بونغــو أوندميبــا، قبــل االنتخابــات 
الرئاســية املرتقبــة خــال عــام 2023. ووصــل األخــر للســلطة 
يف عــام 2009 بعدمــا خلــف والــده، عمــر بونغــو، الــذي ظــل 
يف الحكــم منــذ عــام 1967 حتــى وفاتــه، وكان الرئيــس الحــايل 
ــارت  ــة أث ــة انتخابي ــام 2016 يف عملي ــه ع ــد انتخاب ــد أعي ق

كثــراً مــن الجــدل.

ــدا  2- تعزيــز التعــاون االقتصــادي مــع أنغــوال: تحظــى لوان
لباريــس، يف ظــل املرشوعــات  بالنســبة  بأهميــة خاصــة 
الواســعة التــي تنخــرط فيهــا رشكة الطاقــة الفرنســية “توتال”، 
لــذا ســعى ماكــرون خــال زيارتــه إىل أنغــوال لتعزيــز التعــاون 
ــات الجديــدة،  االقتصــادي مــن خــال توقيــع بعــض االتفاقي
والتــي ارتكــزت أغلبهــا عــى القطــاع الزراعي، يف ظل مســاعي 
لوانــدا تعزيــز أمنهــا الغــذايئ. وربطــت بعــض التقديــرات بــن 

العدد 1769، 07 مارس 2023

بدأ الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، في 2 مارس 2023، جولة إلى أربع دول وســط القارة اإلفريقية، 
شــملت الغابــون وأنغــوال والكونغــو وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، حيــث تأتــي هــذه الجولــة فــي إطــار 

مســاعي فرنســا لتعزيــز نفوذهــا المتراجــع فــي إفريقيا.

اســتراتيجية جديــدة: دوافــع جولــة ماكــرون فــي أربــع دول فــي وســط إفريقيــا, العــدد 1769، 07 مــارس 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

اسرتاتيجية جديدة:
دوافع جولة ماكرون يف أربع دول يف وسط إفريقيا



07 مارس 2023العدد 1769 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

ــابقة،  ــة الس ــتعمرة الرتغالي ــوال، املس ــرون إىل أنغ ــارة ماك زي
ــوذ يف  ــاون والنف ــز التع ــة لتعزي ــية الراهن ــاعي الفرنس واملس

الــدول اإلفريقيــة الناطقــة باإلنجليزيــة والرتغاليــة.

ــس الفرنــي  ــل: ســعى الرئي 3- توســيع الرشاكــة مــع برازفي
ــيع  ــل إىل توس ــو برازفي ــة الكونغ ــه إىل جمهوري ــال زيارت خ
نطــاق الرشاكــة بــن البلديــن يف عــدة مجــاالت، لعــل أبرزهــا 
التعليــم والصحــة والثقافــة، فضــاً عــن التعــاون األمنــي 
والعســكري. وعمــد ماكــرون إىل توقيــع اتفاقيــة تعــاون 
ــو،  ــو نغيس ــي ساس ــويل، دين ــره الكونغ ــع نظ ــراتيجية م اس

ــرك. ــاون املش ــق التع لتعمي

4- دعــم فرنــي لكينشاســا: اختتــم ماكــرون جولتــه بزيــارة 
الكونغــو الدميقراطيــة، املســتعمرة البلجيكيــة الســابقة، والتي 
ــتمر  ــدم املس ــل التق ــدة يف ظ ــة متزاي ــات أمني ــه تحدي تواج
ــدا، يف  ــن روان ــة م ــردة، واملدعوم ــارس” املتم ــة “23 م لحرك
رشق الكونغــو، حيــث تحــرص باريــس عــى اســتمرار تعاونهــا 
مــع كينشاســا، عــى الرغــم مــن عاقــات األوىل الوثيقــة 
بروانــدا، لــذا ميكــن أن تفــي زيارة ماكــرون إىل إعــادة الزخم 
للمبــادرة الفرنســية التــي تســتهدف الوســاطة بــن الكونغــو 
ــدا، ودعــم جهــود الوســاطة اإلفريقيــة يف  الدميقراطيــة وروان
هــذا الشــأن، خاصــة وأن مثــة تقاريــر فرنســية كشــفت عــن 
ــدا  ــردة إىل لوان ــارس” املتم ــة “23 م ــن حرك ــد م ــول وف وص

بالتزامــن مــع وجــود ماكــرون يف أنغــوال.

الدميقراطيــة  الكونغــو  إىل  ماكــرون  وصــول  وســبق 
احتجاجــات واســعة نظمهــا بعــض املتظاهريــن أمام الســفارة 
الفرنســية يف كينشاســا، ملوحــن باألعــام الروســية يف رســالة 
ضمنيــة مفادهــا رفــض زيــارة الرئيــس الفرنــي، واتهــام 
باريــس بدعــم حركــة “23 مــارس” املتمــردة املدعومــة مــن 

ــدا. روان

دوافع فرنسية متعددة
تعتــر جولــة ماكــرون األخــرة يف وســط إفريقيــا الرحلــة الـ18 
لــه إىل القــارة منــذ وصولــه للســلطة يف 2017، حيث مل يســبق 
ألي رئيــس فرنــي ســابق أن قــام بهــذا العــدد مــن الزيــارات 
خــال فــرة واليتــه، وهــو مــا يعكــس محوريــة القــارة 
اإلفريقيــة لحكومــة ماكــرون، فضــاً عــن تعــدد الدوافــع 
التــي يســعى الرئيــس الفرنــي إىل تحقيقهــا مــن خــال هــذه 

الجولــة، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

1- إقامــة رشاكات جديــدة: يســتهدف ماكــرون مــن جولتــه 
البحــث عــن رشاكات جديــدة يف إفريقيــا، ووضــع حد التســاع 
نطــاق املشــاعر املعاديــة لباريــس. ويف هــذا الســياق، جــاءت 

ــة ماكــرون هــذه املــرة إىل دول مل يقــم بزيارتهــا ســابقاً  جول
ــرون  ــد ماك ــبق وأن أك ــلطة يف 2017. وس ــه للس ــذ وصول من
نهايــة 2022 عــن ســعيه لتوســيع الحضــور الفرنــي يف وســط 

القــارة، وعــدم الركيــز عــى الســاحل والصحــراء فقــط.

2- مواجهــة التمــدد اإليطــايل: شــهدت املنافســة بــن فرنســا 
وإيطاليــا تراجعــاً خــال الســنوات األخــرة، غــر أنهــا عــادت 
للظهــور مجــدداً مــع وصــول رئيســة الــوزراء اإليطاليــة، 
جورجــا ميلــوين، إىل الســلطة، يف أكتوبــر 2022، حيــث وجهت 
انتقــادات حــادة للــدور الفرنــي يف القــارة اإلفريقيــة، متهمة 
ــال  ــدت خ ــام عم ــارة، ك ــروات دول الق ــتغال ث ــا باس إياه
زيارتهــا إىل الجزائــر، يف ينايــر 2023، للذهــاب إىل مقــام 
ــة وشــهدائها ضــد االســتعامر  ــورة الجزائري ــز الث الشــهيد، رم

ــي. الفرن

وزارت ميلــوين كذلــك حديقــة إنريكــو مــاىت، مؤســس 
النضــال  داعمــي  أكــر  وأحــد  اإليطاليــة  “إينــي”  رشكــة 
ــرن  ــينيات الق ــي يف خمس ــتعامر الفرن ــد االس ــري ض الجزائ
املــايض، وأثــارت تحــركات ميلــوين غضــب باريــس، الســيام يف 
ظــل تطلــع الحكومــة اإليطاليــة لتعزيــز نفوذهــا يف إفريقيــا، 
والتحــول ملركــز إقليمــي إليصــال إمــدادات الغــاز مــن القــارة 
إىل شــامل ووســط أوروبــا. ويف هــذا الســياق ميكــن النظــر إىل 
جولــة ماكــرون األخــرة يف وســط إفريقيــا عــى أنهــا تهــدف 
إىل منــع متــدد النفــوذ اإليطــايل يف القــارة عــى حســاب 

ــية. ــح الفرنس املصال

3- قلــق مــن النفــوذ الصينــي والــرويس: مثــة انزعــاج فرنــي 
متزايــد مــن تزايــد النفــوذ الــرويس، الســيام بــن الــدول 
اإلفريقيــة الناطقــة بالفرنســية، فضــاً عــن قلــق باريــس مــن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا. وع ــي يف إفريقي ــي املتنام ــدد الصين التم
إعــان ماكــرون أن بــاده تنــأى بنفســها عــن التنافــس الــدويل 
الراهــن يف إفريقيــا، فإنــه نــدد بشــكل رصيــح بالنفــوذ املتزايد 
لعنــارص فاغــر الروســية يف القــارة، واصفــاً إياهــم باملرتزقــة 

املجرمــن الــذي يعملــون عــى دعــم األنظمــة الفاشــلة.

ويف هــذا الســياق، تــأيت جولــة ماكــرون اإلفريقيــة يف 
ــرويس،  ــة ال ــر الخارجي ــا وزي ــام به ــرى ق ــة أخ ــاب جول أعق
ســرجي الفــروف، يف ينايــر 2023، وتضمنــت جنــوب إفريقيــا 
والســودان  وموريتانيــا  وإيســواتيني  وبوتســوانا  وأنغــوال 
ــي، تشــن  ــة الصين ــر الخارجي ــة وزي ــن جول ــايل، فضــاً ع وم
جانــغ، يف الشــهر ذاتــه، وشــملت إثيوبيــا والغابــون وأنغــوال 

ــر. ــن وم وبن

ومــن بــن الــدول األربــع التــي زارهــا ماكــرون يف جولتــه 
ــون  ــوال والغاب ــي أنغ ــا، وه ــاث دول منه ــت ث ــرة، كان األخ
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وجمهوريــة الكونغــو، قــد امتنعــت الشــهر املــايض عــن 
التصويــت لصالــح قــرار لألمــم املتحــدة الــذي يدعــو إىل 

ــا. ــن أوكراني ــية م ــوات الروس ــحاب الق انس

ــة  ــح االقتصادي ــة: تبقــى املصال ــح االقتصادي 4- تأمــن املصال
هــي املحــرك الرئيــي للرئيــس الفرنــي، إذ يســعى إىل تأمــن 
الصناعــات الكــرى لباريــس يف إفريقيــا، الســيام تلــك املتعلقــة 
مبصــادر الطاقــة والــروات املعدنيــة، فضــاً عــن ضــامن 
الوصــول إىل أســواق إفريقيــة إضافيــة، حيــث تنشــط هنــاك 
حــوايل 1100 مجموعــة اســتثامرية فرنســية ونحــو 2100 
ــث  ــس ثال ــل باري ــا يجع ــو م ــا، وه ــرة يف إفريقي ــة كب رشك
ــات املتحــدة  ــا والوالي أكــر مســتثمر يف القــارة بعــد بريطاني

ــة. األمريكي

ــن  ــد م ــة وف ــه اإلفريقي ــرون يف جولت ــق ماك ــك راف ولذل
رجــال األعــامل الفرنســين، الذيــن ســعوا للبحث عــن مجاالت 
ــن  ــس م ــق باري ــل قل ــا، يف ظ ــتثامر يف إفريقي ــدة لاس جدي
تراجــع نفوذهــا االقتصــادي لصالــح فاعلــن آخريــن، الســيام 
الصــن وتركيــا، فضــاً عــن تنامــي وتــرة التمــرد ضــد النفــوذ 
الفرنــي داخــل تكتــي “اإليكــواس” و”املجموعــة االقتصادية 
والنقديــة لــدول وســط إفريقيــا”، واللتــان تعتمــدان الفرنــك 

اإلفريقــي املرتبــط بالســوق املاليــة الفرنســية.

مقاربة فرنسية جديدة 
ــن  ــط م ــن فق ــد يوم ــة بع ــرون اإلفريقي ــة ماك ــاءت جول ج
إعانــه تفاصيــل اســراتيجية بــاده يف إفريقيــا، والتــي تعكــس 
تحــوالً يف سياســة باريــس اإلفريقيــة، وهــو مــا ميكــن عرضــه 

عــى النحــو التــايل:

1- تقليــص االنخــراط العســكري: أكــد ماكــرون انتهــاء عــر 
التدخــل العســكري الفرنــي املبــارش يف إفريقيــا، وأن األشــهر 
القليلــة املقبلــة ستشــهد انخفاضــاً ملحوظــاً للقوات الفرنســية 
هنــاك، مــع الركيــز يف املقابــل عــى تدريــب وتجهيــز قــوات 

الــدول اإلفريقيــة الحليفــة لفرنســا. 

وال يســتهدف ماكــرون إغــاق القواعــد الفرنســية يف 
ــكرية  ــات عس ــا إىل أكادميي ــعى لتحويله ــه يس ــا، ولكن إفريقي
إدارة هــذه  األفارقــة يف  الــرشكاء  انخــراط  نحــو  والدفــع 
القواعــد. كــام نقلــت مصــادر فرنســية عــن مســؤولن يف 
اإلليزيــه أن باريــس تتبنــى فلســفة جديــدة تقــوم عــى 
العمــل عــى الخطــوط الخلفيــة بــدالً مــن القتــال يف الصفوف 

ــة. األمامي

2- تغيــر لغــة الخطــاب األبويــة: تعكــس االســراتيجية 
ــس  ــاب باري ــة خط ــر يف لغ ــود تغ ــدة وج ــية الجدي الفرنس
تجــاه الــدول اإلفريقيــة، إذ تتجنــب الخطــب األبويــة التــي مل 
يعــد األفارقــة يقبلونهــا، يف محاولــة لتخفيــف حــدة املشــاعر 
املناهضــة للــدور الفرنــي يف القــارة. وأكــد ماكــرون أن بــاده 
ــوم  ــة تق ــدول اإلفريقي ــع ال ــاً م ــر احرام ــة أك ــتتبنى عاق س

ــدول. ــب هــذه ال عــى التواضــع واإلصغــاء ملطال

ــر أدوات  ــس لتغي ــه باري ــة: تتج ــوة الناعم ــف الق 3- توظي
انخراطهــا يف إفريقيــا مــن خــال االعتــامد عــى القــوة الناعمة 
بــدالً مــن الحضــور العســكري املبــارش، وهــو مــا انعكــس يف 
ــأن  ــرة، بش ــه األخ ــبقت جولت ــي س ــرون، الت ــات ماك تريح
ــث  ــا، حي ــية” يف إفريقي ــية الفرنس ــراتيجية الدبلوماس “االس
اعــرف خالهــا براجــع النفــوذ الفرنــي يف القــارة اإلفريقيــة 

ــاً واســراتيجياً. اقتصادي

كــام أكــد رضورة االعتــامد عــى رجــال األعــامل واملجتمــع 
املــدين يف تعزيــز الحضــور الفرنــي هنــاك، فضــاً عــن تأكيده 
دور الشــخصيات الرياضيــة واملثقفــن يف هــذا الشــأن، الســيام 
بالنســبة للشــباب اإلفريقــي الــذي بــات رافضــاً بقــوة كافــة 
أشــكال الوجــود العســكري األجنبــي. ويف هــذا الســياق، 
قــدم ماكــرون لنظــره الغابــوين مجموعــة كبــرة مــن األغــاين 
الراثيــة والحكايــات املحليــة التــي جمعهــا باحــث فرنــي يف 

الغابــون يف خمســينيات القــرن املــايض.

ومــن ناحيــة أخــرى، تســعى فرنســا الســتثامر املهاجريــن 
ــو  ــم، بنح ــة األوىل له ــر الوجه ــث تعت ــا، حي ــة لديه األفارق
ــم  ــل عدده ــنوياً. ويص ــرة س ــذه الهج ــاميل ه ــن إج 20% م
يف الداخــل الفرنــي لحــوايل 10 مايــن شــخص، لــذا تعتمــد 
ــب  ــن النخ ــتفادة م ــى االس ــدة ع ــية الجدي ــة الفرنس املقارب
ــم  ــا يف بلدانه ــز صورته ــا يف تعزي ــودة لديه ــة املوج اإلفريقي

ــة. األصلي

ــام، أكــد ماكــرون رغبــة بــاده يف تبنــي سياســة  ويف الخت
جديــدة تجــاه إفريقيــا، بيــد أن هــذا املوقــف مل يعــد يُنظــر 
إليــه بثقــة يف الداخــل اإلفريقــي، خاصــة وأنــه ســبق وألقــى 
مامثــاً، يف نوفمــر 2017، يف جامعــة واغادوغــو  خطابــاً 
ببوركينــا فاســو، ووعــد خالــه بتبنــي مقاربــة جديــدة أكــر 
احرامــاً للهويــات والــدول اإلفريقيــة، بيــد أن املامرســات 
الفعليــة الحقــاً مل تجســد هــذه املقاربــة الجديــدة، لــذا 
ــدول  ــبة لل ــة بالنس ــل حامس ــرون أق ــامت ماك ــت كل أصبح
اإلفريقيــة، ومــن ثــم ال يُرجــح أن يشــهد الــدور الفرنــي يف 
إفريقيــا تغيــرات حقيقيــة خــال الفــرة املقبلــة، عــى األقــل 

ــور. ــدى املنظ يف امل
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