
 

 

Η Παρουσία της Γαλλίας στις χώρες της Σαχέλ  

Γεώργιος Οικονόµου 

 

Η Γαλλία εµπλέκεται στρατιωτικά σε τρεις από τις φτωχότερες χώρες της 

Αφρικής – στην Μπουρκίνα Φάσο, Μάλι και Νίγηρα. 

 

Το 2020 οι συγκρούσεις εστοίχισαν γύρω στις 6,200 ζωές, αύξηση 30% 

από το 2019. Οι συγκρούσεις ανάγκασαν σχεδόν δύο εκατ. άτοµα να 

εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους. 31 εκ. έχουν ανάγκη τροφικής βοήθειας. 

 

Η έξωθεν στρατιωτική βοήθεια είναι αναγκαία για να υποστηρίζει τα 

αδύναµα κράτη της περιοχής, συγχρόνως όµως είναι πολύ δύσκολο να 

εξευρεθεί η χρυσή τοµή. 

 

Γαλλικά στρατεύµατα δραστηριοποιούνται στην Σαχέλ από το 2013, όταν 

εµπόδισαν ένοπλους βόρειους σχισµατικούς και τζιχαντιστές από το να 

καταλάβουν την Μπαµάκο, πρωτεύουσα της Μάλι. Έκτοτε είναι σε πόλεµο 

µε τζιχαντιστές. 

 

Το 2020 η Γαλλία απέστειλε ακόµη 600 στρατιώτες, αυξάνοντας τον 

στρατό της στους 5,100. Με τον αριθµό αυτό ελπίζει ότι θα ελέγξει την 

κατάσταση. Επίσης την δύναµη της την ενίσχυσε µε πεζοναύτες από 

Ευρωπαίους συµµάχους. 

 

Χιλιάδες στρατιώτες των Ηνωµένων Εθνών περιπολούν το Μάλι, ενώ 

στρατιώτες από τις πέντε χώρες της γύρω περιοχής, γνωστές ως οι G5 

της Σαχέλ, πολεµούν επίσης τους τζιχαντιστές. 
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Οι Γαλλικές προσπάθειες είχαν επιτυχίες. Το 2021 οι Γάλλοι και οι σύµµαχοι 

τους εφόνευσαν δεκάδες αντάρτες, κυρίως από την Islamic State in the 

Greater Sahara («IS-GS»), καθώς και µερικούς από τους αρχηγούς τους. 

 

Όµως οµάδες όπως η Jama’at Nasr al-Islam wal Muslimin («JNIM») που 

είναι συνδεδεµένη µε την Al-Qaeda, αποδεικνύονται ανθεκτικές, και 

δυστυχώς δεν έχει συµβεί κάτι το δραµατικό που να καταφέρει να αλλάξει 

την κατάσταση υπέρ των νοµίµων κυβερνήσεων. 

 

Ένας λόγος ίσως είναι ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται σε 

στρατιωτικές λύσεις. Οι Γαλλικές δυνάµεις απεδείχθηκαν ικανές να 

περιορίσουν τις επιθέσεις των τζιχαντιστών, αλλά ανίκανες να 

σταµατήσουν την ανάπτυξη του τζιχαντισµού. 

 

Οι αντικαθεστωτικοί στρατολογούν εύκολα από αποµεµακρυσµένα χωριά 

που δεν διαθέτουν ούτε σχολεία ούτε νοσοκοµεία. Τόσο η Γαλλία όσο και 

οι εταίροι της βοηθούν στην ανάπτυξη αλλά πολλές από τις προσπάθειες 

τους έχουν αποτύχει. 

 

Αυτό αφήνει την Γαλλία µε την πρόκληση που αντιµετώπισαν και άλλοι 

που έχουν πολεµήσει ανταρσίες σε µέρη όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ.  

 

Ενώ προσπαθούν να βελτιώσουν την ασφάλεια – κάτι που είναι σχεδόν 

αδύνατο χωρίς να υπάρξει ανάπτυξη – συγχρόνως προσπαθούν να 

δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, η οποία δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς 

καλύτερη ασφάλεια. 

 

Η Γαλλία χρειάζεται να επιδείξει πρόοδο, ή τουλάχιστον να βρει ένα έντιµο 

δρόµο για να αποχωρήσει σε περίπτωση που η λαϊκή στήριξη καταστεί 

επισφαλής. 
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Όταν ο Πρόεδρος Μακρόν οµιλούσε µε τους ηγέτες των πέντε χωρών της 

Σαχέλ (συµπεριλαµβανοµένου του Τσάντ και της Μαυριτανίας) στις 16 

Φεβρουαρίου τους προειδοποίησε ότι επίκεινται «σοβαρές αλλαγές» στην 

παρουσία της Γαλλίας στην περιοχή, όπως είπε επίσης ότι αυτές δεν θα 

γίνουν άµεσα. Για πρώτη φορά δηµοσκόπηση έδειξε ότι µια µικρή 

πλειοψηφία στην Γαλλία είναι κατά της µεσολάβησης στην Σαχέλ. Ο 

Μακρόν, ο οποίος αντιµετωπίζει εκλογές το 2022, ίσως φοβάται αντι-

γαλλικές διαδηλώσεις στην περιοχή. 

 

Όµως οι κυβερνήσεις των χωρών της Σαχέλ επιθυµούν τα Γαλλικά 

στρατεύµατα να παραµείνουν επειδή δεν µπορούν να συγκρατήσουν 

τους τζιχαντιστές χωρίς την Γαλλία. 

 

Οι τοπικές δυνάµεις έχουν καλυτερεύσει πολύ κυρίως επειδή εκπαιδεύονται 

από Ευρωπαίους. 

 

Το 2019 οι τζιχαντιστές επιτέθηκαν σ’ ένα στρατόπεδο στο Boulikessi στο 

Μάλι και εφόνευσαν τουλάχιστον 40 στρατιώτες. Τον περασµένο µήνα οι 

τζιχαντιστές επετέθησαν στο ίδιο στρατόπεδο. Την φορά αυτή τα 

στρατεύµατα του Μάλι τους απώθησαν µε µόνο έξι νεκρούς. 

 

Παρ’ όλα αυτά ο στρατός του Μάλι παραµένει αδύνατος. Υπολογίζεται ότι 

θα χρειαστούν ακόµη 10 χρόνια προτού να είναι εις θέσιν να 

αντικαταστήσει τους Γάλλους. 

 

Επίσης ο ντόπιος στρατός έχει πολύ άσχηµη φήµη για τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα. Πέρυσι εσκοτώθησαν περισσότεροι άµαχοι από τις δυνάµεις 

ασφαλείας παρά από τζιχαντιστές. Τέτοιες πράξεις οδηγούν τους νέους 

στις αγκάλες των τζιχαντιστών. 
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Πολιτικοί όπως ο προσωρινός πρωθυπουργός του Μάλι, Moctar Ouane, 

ή ο πρωθυπουργός της Μπουρκίνα Φάσο, Christophe Dabiré, 

προωθούν µια άλλη παράµετρο: συνοµιλίες µε τον εχθρό. 

 

Συνοµιλίες δεν διεξάγονται µε τις πιο αιµοβόρες οµάδες, όπως η ISGS, η 

οµάδα που ευθύνεται για τις σφαγές της 2ας Ιανουαρίου, αλλά ήδη 

γίνονται υπόγειες συνοµιλίες µε την JNIM οι οποίες άρχισαν πέρυσι επ’ 

ευκαιρεία µιας ανταλλαγής αιχµαλώτων. Λίγοι πιστεύουν ότι µπορούσε να 

γίνει χωρίς την σύµπραξη τζιχαντιστών. 

 

Στην Μπουρκίνα Φάσο, η κυβέρνηση έχει ήδη διαπραγµατευθεί µε την 

JNIM σε κάποια µέρη, όπως στην Djibo, πόλη του Βορρά. Για µήνες η 

περιοχή είχε αποµονωθεί από τους τζιχαντιστές και ένα βράδυ, µετά από 

συµφωνία, τα λεωφορεία και τα καµιόνια εταξίδευαν ελεύθερα. 

 

Παρ’ όλο που οι τοπικές συµφωνίες είναι καλές, εν τούτοις µόνο 

συµφωνίες εθνικού επιπέδου µπορούν να αποτρέψουν εκτεταµένη βία. Ο 

αρχηγός της JNIM είπε ότι είναι έτοιµοι να συνοµιλήσουν µε την κυβέρνηση 

µόνο αφού φύγουν οι Γάλλοι και τα Ηνωµένα Έθνη. Κατά πόσον αυτό είναι 

διαπραγµατευτικό χαρτί θα φανεί. 

 

∆ηµοσίως η Γαλλία δηλώνει ότι δεν διαπραγµατεύεται µε τροµοκράτες. 

Κατ’ ιδίαν, µερικοί Γάλλοι αξιωµατούχοι οµολογούν ότι η αντίθεση τους 

στο να συζητούν οι κυβερνήσεις της Σαχέλ µε µέλη των τζιχαντιστικών 

οµάδων δεν είναι απόλυτη. 

 

Παρ’ όλα αυτά το να συµφωνήσουν για την διεξαγωγή συνοµιλιών είναι 

πιο εύκολο από το να υπάρξει συµφωνία. Οι πιθανότητες αποτυχίας είναι 
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τεράστιες. Όµως, µετά από χρόνια αίµατος πολλοί στην Σαχέλ, αν όχι και 

στο Παρίσι, είναι έτοιµοι να δοκιµάσουν. 

 


