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 قدمة م

في الفترة األخيرة استمر الوضع االمنى في الساحل االفريقي في التدهور فقد تزايدت الهجمات ضد قوات االمن والسكان املدنيين 

، التي تبنتها الجماعات اإلرهابية ، كما تزايدت حوادث العنف التي تورط فيها افرد من مختلف املجتمعات ، كما ان احداث  

ت اإلرهابية في الساحل االفريقي تمتد الى ساحل غرب افريقيا وعلى امتداد شريط الساحل ، العنف التي قامت بها الجماعا 

 مما يؤدى الى حدوث انهيار الوضع االمنى في املنطقة.  

تصاعد حدة  وكذلك  ديفوار  وكوت  غينيا  من  كل  في  الرئاسية  االنتخابات  وأزمة   ، برئيسها  أطاح  الذى  مالى  انقالب  ان  كما 

 .  املواجهات الشبابية مع قوات الشرطة في نيجيريا أدت الى تدهور األوضاع األمنية باملنطقة وظهور الصراعات املسلحة.

أدت الى تفاقم اإلضرابات والوضع في منطقة الساحل االفريقي وخصوصا منطقة الغرب ،   19كما ان جائحة كورونا " كوفيد  

حيث خفضت املنظمات الدولية مساعداتها ، كما ان الضغوط االقتصادية التي عانت منها الدول املانحة جعلتها غير قادرة 

وسوف تؤدى جائحة كورونا "  ن القوى العاملية الكبرى على القيادة املستقبلية ،  على مساعدة املنطقة مع استمرار الخالف بي

كما  ،    الساحل االفريقي من عدم االستقرار االجتماعي والسياس ي واالمنى  منطقةملا تعانيه    ع" الى تفاقم دوافع الصرا  19كوفيد  

تطالب والتي   ، للغرب  املناهضة  االجتماعية  الحركات  صعود  الى  تؤدى  ظهور   سوف  عودة  والى   ، جهة  من  جذرية  بتغيرات 

 الجماعات املسلحة وانهيار األنظمة الحاكمة من جهة أخرى.  

يلجأ في هذه الحالة إلي استخدام القوة املسلحة بين دولتين أو أكثر، بغض النظرعن سبب  ،  من املمكن أن يكون الصراع مسلح دولي

مواجهة مسلحة طويلة األمد تحدث بين القوات املسلحة الحكومية  وقوات جماعة مسلحة  وهو    الصراع املسلح غير الدولي، أو    الصراع.

 واحدة أو أكثر، أو بين عدة جماعات على أراض ي دولة ما.  

ال نستطيع أن ننكر أن هذه الصراعات بأنواعها كافة، أحدثت ضرر هائل في السالم الدولي وكذلك السالم األمني داخل الدولة، فال 

إذ نظرنا إلي الجانب األنساني فنجد أن ناجين هذه الحروب يتركوا مصابين في العراء و  و هذه النزاعات.    وئ أضرار ومسا  طيع حصرنست

 إلي وقتنا هذا في دول غرب الساحل األفريقي.  يتعرض الفتيات لألغتصاب املوحش ، والذي يوجد

ستقالل شهدت العديد من املشاكل  تغالل الثروات، وفي عدة مراحل بعد اإل عانت القارة اإلفريقية طيلة الفترة االستعمارية من اس لقد 

أبرز النزاعات التي حدث في إفريقيا    ومن  ،  أهمها التقسيم العشوائي للحدود ، حيث كان االستعمار السبب الرئيس ي لنشوب النزاعات

 العسكرية في مالي. نزاعات الحدود بين ليبيا والسودان, والحرب األهلية في نيجيريا واالنقالبات

ظهر  ، و   مليون شخص قسريا في مختلف أنحاء العالم ليس فقط في دول غرب الساحل األفريقي  79,5نزوح      م  2019لقد شهد عام  

ستقالل ضد األستعمار البغيض،  ستعمار مثل دولتي "الجزائر وكينيا" أو حتى بعد الحصول على اإل الكثير من الحركات النزاعية ضد اإل 

  ظهركما  
 
 من الدولة مثل ما حدث في "نيجيريا وأوغندا" وغيرها.    في صورة إستقالل جزء النزاع أيضا
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وتنقسم هذه الصراعات الى صراعات على املستوى الخارجي وصراعات على املستوى الداخلى ، وفيما يتعلق بالصراعات على املستوى  

من سلطة " إثيوبيا"   أو حروب التحرير الوطنية مثل )دولة إريتريا التي تحررت  باألستعمار    الصراعات املتعلقة  -1الخارجى فهى تتضمن )  

 ( 1994إلى  1973النزاعات الحدودية مثل )النزاع بين تشاد وليبيا من   -2،  ، 1994سنة 

الحروب األهلية مثل )الحرب    -2  ،    .  االنقالبات مثل ) االنقالب العسكري في مالي(  -1  الصراعات على املستوى الداخلى فتتضمن )  أما  

 .  النيجيرية ومحاولة انفصال إقليم بيافرا(

املسلحون، وقد سيطروا علي جزء كبير من    تشهد دول ) بوركينافاسو، تشاد، مالي، مورتيانيا، النيجر( الكثير من هجوم املتطرفون 

األن    األمم املتحدة في دولة "مالي"، حيث تصنف "مالي"    من قوات حفظ السالم التابع ملنظمة   م قتل ستة2021األراض ي. وبحلول عام  

 ببؤرة النزاع املسلح في الساحل. 

ومن نهاية نزاعات لبداية نزاعات أخري نجد تارريخ حافل بالنزاعات في دول الساحل األفريقي مثل "موريتانيا والسنغال" وأزمة الرعي، 

اإلريترية" من أجل الحصول على األستقالل إلي الوصول للنزاع "التشادي  – بيةوحرب العشرية السوداء في "الجزائر"، والحرب "اإلثيو 

الليبي"، والصراع "التشادي السوادني" لم تكن هذه أخر الصراعات في القارة لكن قبل ألقاء التركيز على الصراعات الحالية، ما هي  

 فريقي إلي األن.  التي تعاني منها دول الساحل األ  األسباب التي أدت لظهور هذه الصراعات

وذلك بسبب ضعف قبضة الدولة  إن افريقيا وخصوصا منطقة الساحل والصحراء بها من العوامل ما يجعلها محفزا لالرهاب والتطرف  

التنظيمات املركزية هناك، باإلضافة إلى وعورة تضاريسها، وانتشار النزاعات القبيلة، وتغلغل جرائم االتجار بالبشر. وقد شّن عناصر 

  اإلرهابية " داعش" اإلرهابي  
 
ا عسكرية

 
 من الهجمات شملت أهداف

 
  في النيجر، ونيجيريا، وبوركينا فاسو، ومالي سلسة

 
 .  ومدنية

 ونذكر فيما يلى أبرز العمليات اإلرهابية في املنطقة:  

 أبرز العمليات االرهاربية  

 يتركز النشاط اإلرهابي في خمس مناطق رئيسية في افريقيا وهى :  

 األفريقي:  الساحل 

ترجع الهجمات بمنطقة الساحل االفريقي وتحديدا ) بوركينافاسو ، ومالى  ، والنيجر ( الى ثالث تنظيمات رئيسية هي جماعة " أنصار   

 اإلسالم " وجماعة " نصرة اإلسالم واملسلمين " ، و " الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى"  

ا، وقّدر عدد الوفيات الناجمة عن تلك العمليات اإلرهابية    800إلى ما يقرب من    2019عام    تعرضت تلك املنطقةوقد   ا إرهابي  هجوم 

ا، وهو ما يمثل ِضعف وفيات عام  2600بحوالي   .  2018شخص 

:  الصومال   

  ، العمليات اإلرهابية في الصومال  ا    246فقد تسببت فيما يقرب من  تعد جماعة " الشباب الصومالية " املسئولة عن نعظم  هجوم 

ا خالل عام    286، بعد أن كانت مسئولة عن حوالي  2019ا خالل عام  إرهابي   ا إرهابي  والذى  .  2017خالل عام    372، وحوالي  2018هجوم 

 .من جميع النشاط اإلرهابي املرتبط بالتنظيمات اإلرهابية في إفريقيا %38ما يقرب من  يمثل
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 :  بحيرة تشاد

ا في عام    765لحوالي  تعرضت منطقة بحيرة تشاد التي تضم اربع بلدان هي ) نيجيريا، والنيجر، والكاميرون، وتشاد(   ا إرهابي 
 
 2019حادث

شهد تزايدا للنشاط اإلرهابي لـ”والية غرب    2019أن عام    كماتنظيم “بوكو حرام” عن غالبية ،    من جانب.  2018عن عام    %35بزيادة  

. 2018عن عام  %4حالة وفاه بزيادٍة بنسبة  3225حوالي للتنظيمين مثلت الوفيات الناجمة عن العمليات اإلرهابية لكل إفريقيا”. وقد 

ا في النشاط اإلرهابي في عام  تكما شهد
 
ا ملحوظ   2019كل من الكاميرون، والنيجر، وتشاد نمو 

 

 :  شمال افريقيا 

ا، بينما بلغ في عام    347الي  حو   2019حيث بلغ عدد الهجمات اإلرهابية في عام   ا إرهابي  ا.    345حوالي    2018هجوم  ا إرهابي  ولعل هجوم 

ا لتصاعد النشاط اإلرهابي في منطقة شمال إفريقيا   التي تكون عدم االستقرار في ليبيا    السبب في ذلك حالة  ذلك مع    محفز 
 
رغبة  ، متزامنا

 في إعادة تدوير تنظيم “داعش” في ليبيا، بعد عقد اتفاقيتين مشبوهتين مع حكومة الوفاق املحسوبة على تنظيم اإلخوان املسلمين   تركيا

 : موزامبيق الشمالي منطقة 

ا أسفر عن    200تعرضت املنطقة لحوالي      2019عام    إرهابي  ا 
 
ا    62موزمبيق حوالي    شهدت  2018وعام  حالة وفاه.    710حادث هجوم 

ا ، تسبب في حوالي   حالة وفاة.  131إرهابي 

 

 أسباب الصراعات املسلحة في دول غرب الساحل األفريقي 

 أسباب:   لم تكن هذه النزاعات محض تجربة أو هباء من أجل الالش ىء، فترجع هذه النزاعات إلي عدة 

نزاع مسلح من أصل   16إفريقيا حوالي   التسعينات دارت فيظهور النزعة الحدودية بعد إنتهاء الحرب الباردة، في النصف األول من  (1

 نزاع حول العالم.   36

 ظهور النزاعات العرقية والدينية والعشائرية أيضا.   (2

 ظهور إيديولوجيات متنوعة وإتجاهات كثيرة مثل األتجاه املاركس ي مثل ما حدث بين )إثيوبيا وإريتريا( وتحوله لنظرية برغماتية.  (3

ملهب لنار الحرب مثل ما فعلت "ليبيا" مع دولة التشاد، فأدي ذلك التدخل وطمع "معمر القذافي" في الحدود دخول بعض الدول ك  (4

 في الدولة ووقف عجلة التنمية، وتدخل السوداني في الحرب األهلية اإلثيوبية.  اإلقليمية "أوزو" إلي إشعال نيران الصراع املسلح 

والسودان ( حيث قام رئيس كل دولة بتدعيم    الدول مثل ما حدث بين دولتي ) التشاد    تدعيم املليشيات واإلرهابيين من قبل بعض (5

 النزاع في الدولة األخري إذ كان هذا التدعيم بالسالح أو بأيد الرأي.

 تقوم بعض الدول بالتدخل املباشر أو غير املباشر من خالل الدعاية املضادة أو األعمال السرية.  (6

حدث حولنا يؤثر بنا ولطبيعة الجغرافية األفريقية، تأثرت الدول املجاورة بالدول التي فيها نزاع وطمع كل  لتأثر املتبادل: كل ما يا (7

 جماعة بأخد جزء من الدولة لتحظى بالهمينة واألستقالل. 

بناء (8 باألستعمار وكذلك  األفريقية حافل  القارة  تاريخ  كان  تجا  عدم وضع حدود سياسة واضحة،  كبري وذلك  وزوا إمبراطوريات 

 الحدود بشكل غير معروف أو محدد بدقة. وبعد إنتهاء األستعمار بدأت أفريقيا بوضع حدود للدول. 
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سوى إال    1885نوفمبر    25إلي    1884نوفمبر    15لم يكن التقسيم الذي حدث للقارة األفريقية خالل مؤتمر برلين ما بين فترة   (9

هذه  يكن  ولم  نطاقها  لتعزيز  األوربية  الدول  بين  إنتهاء   مصالح  بعد  الدول  بين  نزاعات  بروز  لعدم  يكفي  بشكل  دقيق  التقسيم 

 األستعمار. 

قام األستعمار بتقسيم دول كبري مثل ما حدث في الصومال وكذلك نجد أن دولة املغرب التي تريد ضم الصحراء الغربية وأجزاء  (10

مار البغيض بضم دويالت صغيره وجعلها دولة  من موريتانيا والجزائر وإستندت على صالت تاريخية، ليس هذا فقط قام األستع

مثل ما حدث في "نيجيريا" إذ تعدد اللهجات واللغات فيها بشكل يفوق إي دولة أخري داخل القارة حيث يصل عدد   ذات سيادة

 لغة. 284اللغات هناك إلي 

ألن حيث قام األستعمار البريطاني على حتى ا  حدث أن الدول التي كانت تحت األستعمارالبريطاني هي أكثر الدول التي بها نزاعات (11

 مبدأ فرق تسد وبرز هذا واضحا في السودان، ونيجيريا. 

بينما كان اساس األستعمار الفرنس ي قائم    وكذلك الدول التي خضعت لألستعمار البرتغالي حيث كان قائم على مبدأ القهر والقمع  (12

 حدث في الجزائر واملغرب وتونس ي.  على تذويب الهوية األفريقية والوطنية العربية مثل ما

ضعف جهاز الدولة السياس ي بعد األحتالل من الحكم الذاتي الديمقراطي لجميع طبقات الشعب وظهور الفساد وفشل معظم   (13

 األحزاب ومفهوم حقوق األنسان للمواطن األفريقي.  

 دون الهيمنة علي الحكم دون األخرى. ظهور النزاعات الدينية بين املواطنين فكل مجموعة من معتقنين ديانة معينة يري (14

الدولة هباء، فمثال دولة نيجيريا تتمتع    (15 بثروة بترولية ضخمة، أدت وجود هذه   مع وجود الفساد وضعف الحكام تذهب موارد 

 الخارجية.   الثروة إلي وجود الكثير من األطماع الداخلية و

الدول  (16 بأهمية  إدراكهم  املواطنين وعدم  قبل  من  والجهل  كافي  التخلف  العلم بشكل  يتلقون  أفريقيا ال  ة ومواردها، معظم سكان 

ومع سياسة القمع وموت صوت املواطن األفريقي باملطالبة بحقوقه   ال يدرك ان هناك عالم أخر ملئ بالتكنولوجيا والبعض األخر 

 وحرياته.

هذا النزاع من أهم النزاعات التي دارت   د  نزاع بين الدول القائم على تقسيم املوارد وخصوصا مناطق الرعي بين الدول حيث يعال (17

 بين "موريتانيا" و " السنغال".  

عدم وجود تكافئ إجتماعي في دولة، فيحدث تهميش لطبقة عن طبقة أو ملنطقة عن األخرى مثل شعور سكان إقليم أزواد الذين   (18

 يقنطون في الشمال بالتهميش من قبل الحكام عن الجنوب. 

فريقية والواليات املتحدة األمريكية وخاصة دول الساحل األفريقي عالقة خاصة حيث كانت تحصل على كانت تجمع بين القارة األ  (19

االنتيمونوالكروم  من  احتياجاتها  من  والربع  النصف  بين  يتراوح  ما  وعلى  والبريليوم،  املاس،والكوبالت،والليثيوم  من  تحتاجه    ما 

الذهب واليورانيوم والبترول.غير ان قامت الواليات بأخد الفالحين األفارقة  واملنغنيز، باإلضافة إلى كميات أساسية من املطاط و 

والبيض. وهذا ما أتاح للواليات بالتدخل الخفي لها في الصراعات املسلحة      للعمل في الواليات وبدات هناك العنصرية بين السود

 من خالل املساعدات األقتصادية من أجل حماية مصالحها. 
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 سلحة املوجوده األن في دول غرب الساحل األفريقي نماذج للصراعات امل 

 مالي  إذ تحدثنا عن دول الساحل التي بها صراع مسلح، فيجب علينا ان نذكر دولة  

ب"األزواد" عن جنوبها. في الشمال إقليم صحراوي    صنفت ببؤرة النزاع املسلح في أفريقيا يفصل نهر النيجر دولة مالي شماال املعروف

 جزء الجنوبي للدولة ويعملون بالزراعة.  القليل من السكان يمتهنون مهنةالرعي، والجزء األكبر من السكان يعيشون بيسكنه عدد 

مامهم لدولة  ض شيخ منهم بأال يتم إن  300م حيث أرسلت الطوارق رسالة إلي الجنرال "شارل ديجول" بعدد1958بدأ هذا النزاع عام  

الط بين"مالي"، ولم تستجب "فرنسا". توزع  الغربية    وارق  الصحراء  في  منهم  ليبيا، وعدد  الجزائر، بوركينافاسو،  النيجر، مالي،  دول) 

من الثورات بداية من عام   دولة تمتد من الحدود املصرية شرقا إلي غرب القارة، فخضوا عدد ليس بقليل  ء نشاإبمصر( وبدأ الحلم ب

 .  نإلي ال  1963

و"، عسكري من مالي، إنقالب عسكري أطاح بالرئيس "حامادو توماني توري" وتحت ضغوط م نفذ  النقيب "أمادو سانوغ2012في عام  

دولية وإقليمية، سلم زعماء األنقالب السلطة إلي رئيس مجلس النواب لحين إجراء إنتخابات رئاسية. لم يكن األنقالب بال نتائج، أدت  

 البالد وأمنها، وضعف الحالة األقتصادية فقد شملت الجنوب والشمال.  هذه الفوض ي التي حدثت في البالد إلي تأثير سلبيا على إستقرار

شمال التشاد، أصبحت هذه املنطقلة بها    مع إمتداد إقليم "أزواد" من شمال الدولة على إمتداد الصحراء الكبري من موريتانيا حتى

 مع تدهور الوضع في "ليبيا".   خلخله سياسية وأمنية واصبحت مناطق جذب أرهابيين وتسريب أسلحة من الجيش الليبي

الدولة ومن ثم أعلنت   لم تنجح قوات االنقالب العسكري إيقاف حركات التمرد، فأستولوا على مدن رئيسية في شمال   م  2012وفي مارس  

 استقالل األقليم ولكن لم تعترف بهذا األستقالل املنظمات الدولية أو اإلقليمية. 

ا أزمة الصراع في  املالك دروكدال" في  مازالت تعيش مالي  القاعدة في املغرب اإلسالمي " عبد  يونيو   3لشمال بعد مقتل رئيس تنظيم 

منطقة "املثلث الحدودي" بين مالي   أنشطة جماعة الصحراوي في  ، على يد القوات الفرنسية ونشوب منافسة على الزعامة وتتركز2020

ت هجمات عدة على
ّ
، ودخلت مؤخرا في تنافس مع  2021إلي مطلع    2020كرية نهاية عام  مراكز عس   وبوركينا فاسو والنيجر حيث شن

وبوركينافاسو   الحدود في الجزائر ومالي  جماعة نصرة اإلسالم واملسلمين وبين الحين واألخر تدشن هذه الجماعات هجمات أرهبية بين

 والنيجر.   

 النيجر، تشاد، نيجيريا

وهي جماعة إسالمية جهادية سلفية مسلحة تؤمن بالعمل   ،  إلي األن    2008تشترك هذه الدول في وجود جماعة "بوكوحرام"  من بداية  

مدينة غووزا   جميع واليات نيجيريا  وتأسست على يد "محمد يوسف"، أعلنت بوكو حرام الخالفة في فيعلى تطبيق الشريعة اإلسالمية  

داخل الدولة حيث تقوم بصراعات مسلحة ويتولي قيادة  دأ النشاط األرهابي لهم،وذلك من خالل النزاع املسلحشمال نيجيريا ومن ثم ب

 البرناوي.  هذه الجماعة األن القائد أبو مصعب

شخص.    11مسيحية هناك وحسب التقارير قتلت هناك   في نيجيريا حيث هاجمت قرية  2020ديسمبر  26أخر العمليات األرهابية بتاريخ  

  في هذه الدول. وقد تم مبايعة هذه الجماعة  التي تسمي بأسم ) جماعة أهل السنة للدعوة حيث يعتبر هذه الجماعة غول اإلرهاب
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 .  والجهاد(  تنظيم "داعش"

وبحسب تقرير مؤشر اإلرهاب العاملي لعام   عملية إرهابية وعمليات إختطاف للمقايضة  12قامت هذه الجماعة بتنفيذ    2020في عام  

ا في العالم. مازالت الجماعة تقوم بعمليات إرهابية في هذه الدول حتى هذه  2020  ، احتلت نيجيريا املرتبة الثالثة بين الدول األكثر إرهاب 

 . ةاللحظ

 2021إلي عام  1990صراع دلتا النيجر منذ عام 

كابوس للسكان املحليين فمع طمع الشركات  نيجيريا. صارتلم يكن إكتشاف حقل نفط البترول ش ىء عاديا قد ينعم به مواطني دولة  

حالة من التلوث وزيادة الفقر وقلة الخدمات األساسية للسكان وتلوث الصرف    متعددة الجنسيات بمعاونة الحكومة أدي ذلك لخلق

 وقلة األهتمام بالتعليم والبنية التحتية للبالد.   الصحي

 املسلحة. مع وجود إنفجارات وقتال، حيث كان سكان منطقة الدلتا يعيشوا علي   للصراعات ذبصارت األن هذه املنطقة أكثر املناطق ج

لم تعد الدولة تعيرهم إي اهتمام من  و   أصبح سكان هذه املنطقة يعيشوا في فقر وقحط  والتلوثاألسماك، ومع إندالع هذا الصراع   .

تعددة الجنسيات من أجل إستخراج البترول ومن ثم الحصول على الشركات امل مع  بشراكاتأجل حماية حقوقهم األنسانية بل بدأت  

 املال اليعيرهم هؤالء املساكين إي ش ىء العامل األوحد هنا هو املال والسلطة وفقط.

 ضحايا الصراع املسلح بدول غرب الساحل األفريقي 

أالف من الجنود واملدنيين. حيث أثبتت    قتلبحسب تقرير األمم املتحدة فإن هناك أكثر من مليوني شخص شهدوا نزوح من منازلهم، و 

ألف شخص    700ألف شخص تم تشريدهم و  765الهجمات في "بوركينافاسو"، و شخص يفروا يوميا من  4000التقارير أن اكثر من  

 شهر املاضيين.   12النزوح في   أجبروا على 

وتشريد أكثر من مليوني شخص،    مقتل  من  عن النزاعات بدول غرب أفريقيا    على ما نتج أكدت األمم املتحدة    2021يناير22    وبتاريخ

بواقع أربع أمثال عن العاميين املاضيين. ويتم أبشع ما قد يحدث بحق    في منطقة غرب الساحل األفريقيوأوضحت إن تزايد العنف  

 لقتل.  املرأة األغتصاب، فضال عن النهب وا

 والنزوح ال يحدث فقط في دولة "بوركينافاسو" فقد شهدت دول "مالي و والنيجر" هذا أيضا.  هذه الجرائم 

تخيل معي عزيزي القارئ أن ال يكن لك منزل، أن تغتصب زوجتك أو ولدتك أو حتى أختك أمام عينك أو يقتلوا، ماذا إذ لم يكن لك  

 وطن؟!.

شخص.وفي نيجيريا تقاعست قوات األمن عن حماية    30م هجوم مسلح، أدي إلي وفاة  2020عام    فبراير  14شهدت دولة "مالي" يوم  -

 أسفر  30املدنيين في شمال شرقي البالد فيما شنت جماعة بوكو حرام أكثر من  
 
 وتهجير    378عن سقوط ما ال يقل عن    هجوما

 
قتيال

 آالف األشخاص.  
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عن   إعالنهااألمم املتحدة بالرغم من   عدد الوفيات بموجب  الساحل األفريقي وتقدير  قائمة من النزاعات التي حدثت في دول وفيما يلى  

 صعوبة حصر عدد الوفيات بشكل مؤكد: 

 بداية الصراع دول الساحل األفريقي التي تشهد صراعات مسلحة عدد الوفيات باألجمال تقريبا سنويا 

 إلي األن  2009 )نيجيريا، تشاد، النيجر(تمرد جماعة بوكو حرام في  ألف حالة وفاة  20تصل إلي 

 إلي األن  1998 نيجيريا  15,872

 إلي األن  2012 الصراع في شمال مالي  2000حالة وفاء إلي  1000حوالي من

   إلي األن 2004 الصراع في دلتا النيجر  ألف 4000أكثر من 

  

 الصراعات املسلحة بدول غرب الساحل دور األتحاد األفريقي واألمم املتحدة ومنظمات حقوق األنسان من 

للصراعات املسلحة وهذه بعض من    فقد أكدت على عدم دعمها  ، غير األنساني الدموى لم تقف املنظمات العاملية تشاهد هذا املنظر  

 الردود التي شنتها املنظمات: 

 العسكري.أعلن "جون بينج" رئيس مفوضية األتحاد األفريقي عن تجميد عضوية مالي بسبب األنقالب   (1

يوجد إتهامات بعدم سرعة إستجابة األتحاد األفريقي التي قد تكون منعدمة لحل هذه الصراعات، يمكن إرجاع ذلك إلى أن قدرة  (2

 بمبدأى السيادة الوطنية والتفويض.  االتحاد اإلفريقى على التدخل فى األزمات مقيدة

إلشراف على تنفيذ قرارات الجمعية املتعلقة بالسلم واألمن الوضع م ناقش مجلس السلم واألمن، املكلف بالتنسيق وا 2020في عام   (3

 في والسودان، وجنوب السودان، ومالي

 دعم األتحاد األفريقي معاهدات السالم بين الدول التي بينها صراع مسلح.  (4

، وكان  2020كتوبر  بقيادة مدنية فى أ  علق مجلس السلم واألمن عضوية مالى وراقب الوضع حتى تولت السلطة حكومة انتقالية (5

 2020مالي" بتاريخ أغسطس " هذا عقب أحداث األنقالب العسكري الذي حدث في.

 الدماء. أنبثاق جمعيات من األمم املتحدة لحل النزاعات الدولية وإدارة هذه النزاعات بشكل يحقن  (6

 أرض دولة واحدة.   فرض االمم املتحدة قوات حفظ السالم كحل لنزاع الصراع بين دولتي أو جماعات على (7

 أستجابت األمم املتحدة ألستغاثة التشاد ببعث قوات حفظ السالم.   (8

تساند منظمة االمم املتحدة وتدعم قواعد ومبادئ القانون الدولي مبدأ السيادة الوطنية والتحرر الكامل للدول وهذا ما حدث   (9

 عندما طالبت الدول أخد حقها من األستقالل. 

 يح للمنظمات األقليمية لحل النزاع سلميا بين اعضائها. األمم املتحدة التصر ء  إعطا (10

فشاء السالم واألمن وذلك من خالل اللجوء لالمم املتحدة للحصول علي التعاون بين األمم املتحدة واالتحاد األفريقي من أجل إ (11

 دعم اللوجيستي ومالي والعسكري عند الضرورة، 
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اإلفريقي ورئيس مفوضية   (12 واألمن  السلم  الدولييقوم مجلس  األمن  بالتفاعل مع مجلس  اإلفريقية   االتحاد  الدول  من  وأعضائه 

اجتماعات في ذلك عقد  بما  املتحدة  األمم  العام ملنظمة  واألمن    واألمين  بالسالم  املتعلقة  الوسائل  في  دورية ومشاورات منتظمة 

 واالستقرار في إفريقي. 

األوروبي ح (13 االتحاد  و  األفريقي  األتحاد  بين  االتحاد  تعاون مشترك  عليها  أسس  التي  املبادئ  ابرز  الشراكة وامللكية من  تعتبر  يث 

األتحاد    األوروبي باستقرار شركاته وشموليتها، وتعهد  املتميز  الخارجي  تعاونه وتناسق نشاطه  عمله من اجل ضمان تعزيز قدرة 

 األوروبي بتقديم املساعدة في حل النزاعات على املستوي األقليمي. 

األ  (14 األتحاد  أبريل  قام  في  األفريقي  السالم  بتسهيل  األتحاد   2004وروبي  داخل  اإلفريقية  للسياسة  املستمر  التطور  يمثل  الذي 

 األوروبي بشكل خاص والسياسة الخارجية لألتحاد االوروبي بشكل عام. 

دورية،   (15 تشاورية  اجتماعات  بعقد  األوروبية  واألمن  السياسات  ولجنة  اإلفريقي  واألمن  السلم  مجلس  يعرف  ويقوم  ملا  طبقا 

 االتحاد األوروبي وتضمنت تفصيال ملجاالت التعاون والياته بين املنظمتين.  - بإستراتيجية الشراكة أفريقيا 

قيام الواليات املتحدة بتهيئة جنود أفارقة في أفريقيا للتدخل لحل النزاعات التي نشبت في أفريقيا من أهمها )مبادرة قوة االستجابة   (16

اإلفريقية(  املساعدة   لالزمات  )برنامج  وكذلك  السالم،  عمليات حفظ  في  للمساهمة  األفريقية  قدرات  تعزيز  زيادة  بهدف  وذلك 

 والتدريب على عملية الطوارئ اإلفريقية(

بعام  (17 "بمبادرة الساحل"  األمريكية  املتحدة  الواليات  يقارب    2002  قامت  املنطقة حيث خصص ما  اإلرهابيين من  ماليين    8ملنع 

يةمن ذلك تكوين قوات خاصة بمكافحة اإلرهاب في كل من موريتانيا، مالي، النيجر و تشاد.وكذلك تعمل مع أصدقائها  دوالر، والغا

 من الدول األفريقية )الجزائر وتشاد ومالي وموريتانيا واملغرب والنيجر ونيجيريا السنغال تونس(

وذلك ساهم في إعطاء معونات للدول التي نتج فيها أزمة نقص إنشاء سوق مشترك بين الدول األفريقية من قبل االتحاد األفريقي،    (18

 الغذاء بسبب الصراع الدموي.  

فرد   3320طريق إدماج لجنة وقف إطالق النار مع    وذلك عن  2004أكتوبر  21تّم تبني خطة بتوسيع بعثة االتحاد األفريقي في   (19

إضافة      شرطي  815مراقب ، و  450عسكري من بينهم    2341ويتوزعون على النحو التالي:    يشكلون أعضاء بعثة األتحاد اإلفريقي

 إلى العدد االلزم من املدنيين. 

تم تعليق عضوية دولة "موريتانيا" من قبل األتحاد األفريقي باعتبار ما حدث بمثابة انتقال غير دستوري للسلطة وفقا ألعالن  (20

في بروتوكول مجلس السلم واألمن بشأن التغييرات غير الدستورية    7واملادة  والقانون التأسيس لالتحاد األفريقي ،    2000لومي لعام  

 للحكومات. 

بإنشاء لجنة خاصة رفيعة (21 األفريقي فكل صراع  التابع لالتحاد  السلم واألمن  في     يقوم مجلس  النزاعات املسلحة  املستوي لحل 

 أفريقيا بوجه عام ودول الساحل األفريقي بشكل خاص. 

في حل هذه النزاعات، حيث أعلن نشطاء حول    للمنظمات الحقوقية في العالم دور كبير في عالج أو على األقل املساهمة كان ومازال   (22

بالرغم من قيام دول بقمع نشطاء حقوق األنسان مثل ما حدث في بوركينافاسو    العالم غضبهم عن ما يحدث في دول غرب أفريقي

 من تعديل قانونها الجنائي لتقيد الحريات  

شخص    580قامت مفوضية األمم املتحدة السامية لحقوق األنسان بدعوة لتحقيقات عاجلة من أجل محاسبة الجناة عن مقتل   (23

 في مالي غير دعوتها املستمره للحفاظ على حقوق املرأة في مالي ودول غرب أفريقيا حيث تتعرض املرأة هناك بانتهكات. 
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األستاذ إبراهيم ولد بالل رئيس هيئة الساحل وذلك لألستفادة من خبراته    2020كلفت املفوضية السامية لحقوق األنسان عام    (24

 في حل النزاعات والقضايا في غرب أفريقيا. 

تفش ي  (25 من  أفريقيا  غرب  دول  في  وعائلتهم  األطفال  بمساعدة  األنسان  حقوق  موظفين  "كوفيد  سعي  تركيز  19-فيروس  ويتم   .  "

 بأنواعه كافة. تعرضوا للعنفاملساعدة على األطفال واملعاقين والذين 

 التوصيات

   على الرغم من جهود االتحاد األفريقي ومنظماته لحل النزاعات في دول الساحل األفريقي، ▪
 
  إال أن معظم هذه الجهود ال تجدي نفعا

بدأ وهو ) في والتفويض. لذلك يجب إدخال بعض من التعديالت على هذا امل  تحاد األفريقي بمبدأ السيادة الوطنية  وذلك لتقيد اإل

النزاع أن تتدخل    مسلح يكاد أن يؤدي ملجازر بشرية يحق للمنظمة األقليمية التابعة لها هذه الدولة التي قامت بها  حال نشوب نزاع  

 من أجل حل النزاع وتسويته تحت إشراف منظمات دولية(. 

قبل الرجوع    ة تحاد األفريقي من أخذ قرارت ذاتياإلتجميد التدخالت الحكومية التي قد تعرقل مسيرة املنظمات األقليمية مثل   ▪

تحاد بصفة عامة ومجلس السلم واألمن بصفة خاصة وذلك من أجل منع الحكام من أخذ قررات قد تشعل النزاع مثل ما حدث لإل

   بين ليبيا والتشاد.

التأثر بين الدول وذلك ملجاورة الدول  أ  العمل على إنشاء سياسة عليه تجمع دول التي بها نزاعات. الن جغرافيا أفريقيا تحتم مبد ▪

األحيان نجد   البعض، فبعض  إنشاء سياسة عليه  إبها نزاعات مسلحة    دول مجاورة  3ن  أبعضها  أو خارجية، لذلك  ما داخلية 

إدراك الشعب بضرورة الحرص على عدم نشوب نزاع  ،    ستجمع على تجميع الجهود والقوي على عدد من الدول وعدم التشتت. 

 سيصيب أخري. ويأتي هنا دور األعالم.  ا يصيب هذه الدولة  الن م

 ضع كفاءات وطنية شعبية لهذه املهمة من قلب املواطنين أنفسهم ذوى تأثير ملحوظ. و  ▪

 إبقاء مبدأ الوحدة الوطنية مع إحترام إختالف الغير.   ▪

اعدات إلي إنتهائها؛ حرصا على عدم  عدم إمداد مساعدات لهذه الدول إال تحت إشراف لجنة مخصصه من بداية أخد هذه املس ▪

 أخذ هذه املساعدات توجهات تؤذي الدولة وتشعل حدة النزاعات الدموية.   


