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  Bruno Guique -برونو گيک
  حميد محوی: برگردان از

  ٢٠١٧ سپتمبر ١٢
 

  )٢ و ١( بن بست استعمار نوين در ساحل 
  مرکز مطالعات جھانی سازی

  ٢٠١٧ سپتمبر ٣
 

، فرانسه، بريتانيا الت ليبيبا تخريب دو

و اياالت متحده بذر ھرج و مرج را در 

پس از تحويل غير . منطقه کاشتند

مستقيم جنگ افزار به شورشيان، 

پاريس به سھم خود با حضور نظامی 

اش سالح ايدئولوژيک ضروری برای 

استفاده از جنگ افزارھا را به آنھا 

در ماه ھای گذشته، موج . تقديم کرد

تاری که کشورھای غرب جديد کش

در ساحل، .  را در ھم نورديده مردم را متقاعد کرده است که فرانسه نه راه حل بلکه جزئی از مشکالت استافريقا

 .استعمار نوين فرانسه در بن بست گرفتار آمده است

ظارات می درخشيد نجامد، خالف آنچه در چشم انداز انتبي» برقراری صلح«در ساحل مداخلۀ فرانسه که می بايستی به 

به دور از کاھش، حمالت تروريستی نيز افزايش . آتش جنگ را بيش از پيش بر افروخت و موجب تشديد بحران شد

 نفر از شھروندان غير نظامی در ١٩ت، گس ا١٣. يافت، و ھرج و مرج فزاينده ای را در کل منطقه به وجود آورد

 رويدادی بی ۀدی که رسانه ھای غربی آن را با بی اعتنائی به مثابيتراژاين . آواگادوگو پايتخت بورکينافاسو کشته شدند

اھميت برگزار کردند، در پی حمالت مرگباری روی داد که از سوی القاعده در ساحل عاج، آواگادوگو و 

  .طی ماه ھای گذشته صورت گرفته بود) بزرگترين شھر مالی(باماکو

 در مالی آغاز شد در ٢٠١٣ جنوریطی ) يوزگربه (Serval» روالس«پس ازعمليات نظامی فرانسه که با نام کد 

ولی .  در کشورھای منطقه ادامه يافتBarkhane» بارکان«ً پايان يافت، فورا عمليات ديگری با نام کد ٢٠١۴ جوالی

  .کس را گول نمی زند اين تغيير نام ھيچ
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ل و مالی عليه گروه ھای مسلح که کنترقطعاتامات بايد از اقد) مداخلۀ فرانسه(بر اساس تعبير رسمی، مداخلۀ خارجی 

مبارزه عليه «و » برقراری صلح«ھدف مداخلۀ خارجی . دست گرفته اند پشتيبانی کنده در شمال کشور را ب) ٣(ازواد

  !بوده ولی از اين محاسبه بسيار دور ھستيم » تروريسم

 
در دروازه ھای صحرا، غيرنظاميان و نظاميان آماج تير جھاد طلبانی قرار می گيرند که از دوران شکست نظامی در 

 ءسربازان فرانسوی ابتدا.  سوء قصدھايشان را افزايش داده اند،ِ در مقابله با نيروھای فرانسوی بسيار مجھز٢٠١٣سال 

ً آزاد کنندگان مورد استقبال قرار گرفتند، ولی بعدا از ھر سو انتقادات شديدی را بايد ۀردم به مثاباز سوی بخشی از م

بين بوميان آنانی که برای از بين بردن تروريسم روی فرانسوی ھا حساب می کردند خيلی زود نااميد . تحمل می کردند

 کردند و در پشت پرده در پی کشف سناريوی استعماری شدند، و آنانی که به مبارزه عليه تروريسم به چشم ظن نگاه می

 .يد ظن خود را باز يافتندئبودند، در تداوم جنگ تأ

ًگفتمان رسمی دائما تکرار می کند که زمان اشغال استعماری به سر آمده، ولی امروز تعداد نظاميان فرانسوی در غرب 

در پايان رياست جمھوری .  بيشتر است١٩۶٠ر سال ئی دافريقا از فردای استقالل کشورھای ٢٠١٧ در سال افريقا

رئيس جمھوری جديد نيز پا جای پای رئيس .  سرباز در منطقه به سر می بردند۴٠٠٠، ٢٠١٧فرانسوآ ھوالند، در مه 

 در مالی از يگانھای فرانسوی حاضر در محل Gaoجمھور پيشين گذاشت و در نخستين ديدار خارجی از پايگاه گااو 

  .در اوج می درخشد] افريقافرانس[از ھوالند تا مکرون، ! نماد آشکار . ل آوردديدار به عم

  
Source : https://www.ensemble-fdg.org/content/le-retour-lafrique-de-larmee-francaise 
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می طرفداران اين مداخلۀ نظامی .  گسيل کردافريقا، فرانسه نيروھايش را به جنگ داخلی در قلب ٢٠١٣ جنوریدر 

 ۵١مادۀ . گويند که فرانسه ديگر يک قدرت استعماری نيست، و به درخواست رسمی دولت مالی مداخله کرده است

منشور ملل متحد در واقع پيشبينی کرده است که دولتی ممکن است از يک دولت ديگر درخواست کمک نظامی کند، و 

ئی ھمسايه نيز از عمليات نظامی عليه شورشيان پشتيبانی افريقادولتھای . دولت مالی نيز به ھمين ماده تکيه داشته است

 .کرده اند

 نه Sanongo توسط سرھنگ سانونگو ٢٠١٢ چولی  موضوع قانونيت دولت مالی نيز مطرح است، زيرا کودتای مار

لت تنھا رئيس جمھور سابق را سرنگون کرد تا رئيس جمھور ديگری را جايگزين کند بلکه قانون اساسی را نيز به حا

 قدرتی نظامی بود که از جنوب کشور با کودتا سر کار آمده بود و ٢٠١٣ بروریھم پيمان فرانسه، در ف. تعليق درآورد

انتخاب رئيس جمھور جديد در اشکال قانونی نيز ميراث ترديد پذير را . برای مبارزه عليه شورشيان شمال عجله داشت

  .از بين نبرد

 می گفتند که تھديدی فوری روی باماکو ٢٠١٣ جنوریدر . ًقعا اجتناب ناپذير بودپرسش ديگر اين است که آيا جنگ وا

ولی حرکت نظامی فرانسه از . سنگينی می کند و برای حفاظت از اتباع فرانسوی به سرعت بايد وارد عمل شوند

 ٧٠٠و با اين حساب دستيابی به چنين ھدفی فراتر رفت و از آغاز به حذف نيروھای شورشی و تسخير شمال اقدام کرد، 

يد حقانيت مداخلۀ فرانسه به نام خطر فوری به پرسش مطروحه در باال پاسخ نمی ئعالوه بر اين، تأ. نفر را به قتل رساند

  .گويد، زيرا بايد از خودمان بپرسيم که چرا اين جنگ محلی به شکل ناگھانی اوج گرفت

اوج چھارمين شورش طوارق از دوران استقالل کشور  نقطۀ ٢٠١٢در سال » بخش ملی ازوادجنبش آزادي«پيروزی 

 با کودتای چًمالی بود و موجب فروپاشی ارتش و دولت مالی شد، در حالی که فورا پس از اين رويداد، در ماه مار

 امتناع کردند، و جنبش آزاديبخش مذاکرهولی نظاميان کودتاچی از ھر گونه . سرھنگ سانونگو وضعيت نامتعادل گرديد

ل شمال را از دست داد، و سپس جريان اسالمگرا و به ويژه انصارالدين که از مخالفان جنبش وزواد کنترملی ا

  .آزاديبخش ملی ازواد بودند به ميدان آمدند

 بين جنبش آزاديبخش ملی ازواد و انصارالدين که خواھان آتش بس بودند در الجزاير مذاکره آغاز ٢٠١٢مبر  دس٢١در 

 کرد و ءھا را افشامذاکرھ انصار الدين که از سوی مقامات الجزايری کنار نگھداشته شده بود، اين ولی رھبر. اعالن شد

 نتيجۀ مستقيم قطع ٢٠١٣ جنوری ٨دست شورشيان در ه  بKonnaتسخير کونا . گروه خود را به ادامۀ جنگ فراخواند

ھا با شورش طوارق موجب مذاکره و شکست .  در الجزاير بودچنوری ٧ھا در مذاکره نابھنگام و غافلگيرانۀ 

  .راديکاليزاسيون آنان شد

ھا، خشونت شبه نظاميان اسالمگرا قابل مذاکره اگر رياکاری در توجيه حرکت نظامی فرانسه با ادعای شکست 

ولی روشن است که استعفای سياسی به نفع حرکت نظامی موجب شد که سازمانھای افراطگرا در بسيج . بخشايش نيست

  .ساحل توفيق داشته باشندمحرومان 

شورش مسلحانه از چھار عنصر تشکيل شده بود که مناسبات متغييری داشتند، از رقابت تا برخورد و اتحاد و قول و 

که مبارزان آن عليه دولت مالی پر شمارترين آنھا انصارالدين حاصل انشعاب جنبش آزاديبخش ملی ازواد است . قرار

 مذاکرهبا نفی . ی غربی ستافريقادو عنصر ديگر القاعده در مغرب اسالمی و جنبش برای اتحاد و جھاد در . می جنگند

  .با جنبش آزاديبخش ملی ازواد، باماکو سقوطش را به نفع انشعات افراطگرايانه تر تسريع کرد
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شود، پردۀ  که گاھی مماس به  مسخرگی می) خير و شر باور(نه باوری گفتمان تسکين بخش رھبران فرانسوی، دوگا

جز آن ه فريبنده ای روی اين جنگ افکنده که در دوردستھا جريان دارد و برای افکار عمومی قابل درک نيست، البته ب

  .چيزی که ستاد فرماندھی مرکزی ارتش فرانسه به آنان نشان می دھد

عليه «تالش می کند، و در کنار ھم پيمانان منطقه » برای صلح«ًباشيم، فرانسه صرفا اگر به کاخ اليزه باور داشته 

طور خالصه يعنی آرمان شرافتمندانه ای که گام ھای کشور حقوق بشر را ه ب. به مبارزه برخاسته است» تروريسم

  . باقی می ماندءعتناھدايت می کند، ولی به شکل شگفت آوری می بينيم که در مقابل مسائل عادی و روزمره بی ا

ی و انرژی ئشرکت خوشه ای استخراج معدن، فناوری ھسته  (AREVAمنابع اورانيوم نيجريه که توسط آريوا 

ی اش را تأمين می کند، ئمورد بھره برداری قرار می گيرد يک سوم مصرف مراکز ھسته ) فرانسوی و چند مليتی

! يه مسلکانه با نيازھايش در زمينۀ مواد معدنی تالقی می کند خوش شانسی بزرگی برای فرانسه است که مبارزۀ شوال

و بين ساکنان منطقه چه . مدير قديمی شرکت اروپائی، نخست وزير فرانسه ادوارد فيليپ چيزھائی در اين زمينه می داند

بع زير جز بھره برداری نو استعماری از مناه کسی باور می کند که حضور نظامی فرانسه در خدمت چيز ديگری ب

   بوه است ؟افريقازمينی 

 
Source de la photo : http://lexpansion.lexpress.fr/entreprises/comment-areva-a-securise-son-

approvisionnement-en-uranium-au-niger_1546700.html 

 بی ثباتی ایمنش.  می کندفرانسه به ھمان اندازه در معرض واکنش تلخ مردم است که از بی ثباتی ساحل اظھار نگرانی

بازگشت آنان به خانه ھايشان با سالح و مھمات موجب . البته به بازداشتن مبارزان طوارق در دوران قذافی بازمی گردد

 را می اکل منطقه بھای خشونت غرب عليه ليبي. ھرج و مرجی شد که بھای آن را ثبات شکنندۀ جامعۀ ساحلی پرداخت

 با دشمنانی روياروئی می کنند که در ذھنيتشان بازگشت قدرت قديمی استعماری را دليل پردازد، و نظاميان فرانسه

 !بارزی برای مبارزۀ ضد امپرياليستی می پندارند 

پس از تحويل غير مستقيم . ، فرانسه، بريتانيا و اياالت متحده بذر ھرج و مرج را در منطقه کاشتندابا تخريب دولت ليبي

 پاريس به سھم خود با حضور نظامی اش سالح ايدئولوژيک ضروری برای استفاده از جنگ جنگ افزار به شورشيان،
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 را در ھم نورديده افريقادر اين ماه ھای گذشته، موج جديد کشتاری که کشورھای غرب . افزارھا را به آنھا تقديم کرد

ساحل، استعمار نوين فرانسه در بن در . مردم را متقاعد کرده است که فرانسه نه راه حل بلکه جزئی از مشکالت است

  .بست گرفتار آمده است

Bruno Guigue  

Copyright © Bruno Guigue2017, ca.Mondialisation,  

 :لينک متن اصلی 

5607137/sahel-au-coloniale-neo-impasse/ca.mondialisation.www://http  

  ٢٠١٧مبر  سپت١١ پاريس،

  

  :پاورقی مترجم 

  ساحل) ١

و  اقليم، منطقه ای است با ساحل: برگرفته از ويکيپديا 

و  افريقاصحرای بزرگ مشابه که ميان  تنوع زيستی

اين منطقه در شمال . قرار گرفته است ساوانای سودان

. کشيده شده است دريای سرختا  اقيانوس اطلساز  افريقا

است و علت  ساحله از واژه عربی نام ساحل برگرفت

نامگذاری اش اين است که مراتع اين منطقه چون ساحلی 

  .در کنار شنزارھا می مانند

، چاد، مرکز نيجرو  الجزيره، جنوب مالی، مرکز موريتانی، جنوب سنگالشمال ) از غرب به شرق(ساحل مناطقی از 

 .را در بر می گيرد اريترهو  سودان جنوبی، شمال سودانجنوب 

اين متن استعمار نوين در ساحل از ديدگاه من يعنی استعمار نوين در جھان و با چنين ديدگاھی ست که به ترجمۀ )٢

  .پرداخته ام

َولت ازوادد. ازواد) ٣ است که بتازگی از کشور  افريقادولتی به رسميت شناخته نشده در شمال  دولت مستقل ازواد يا َ

  .است به طور يکجانبه توسط جنبش ملی آزاديبخش ازواد اعالم استقالل کرده مالی

 

  

 

 


