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 مقدمة .

نحاء القارة، وقد أمام جهود السالم والتكامل الوطني وبناء الدولة واإلدارة  في جميع  أقب الرئيسية  واحدي العإتمثل ظاهرة اإلرهاب  

 غير مسبوق للعمليات  
ً
 ملؤشر  شهدت القارة االفريقية خالل الخمس سنوات األخيرة صعودا

ً
والجماعات اإلرهابية بين ربوع القارة، فوفقا

 دولة افريقية.  18علي خمسين دولة في العالم تواجه األنشطة اإلرهابية هناك أ ، من بين  2019اإلرهاب العاملي 

في  إ اإلرهابية  الهجمات  يمثل  أن تصعيد  قارة  أكبر عائف  أفريقيا  تحقيق  عام  إمام  بحلول  الصراعات  من  بما  2020فريقية خالية   ،

 2063ينعكس علي اجندة  
ً
فريقيا، وهو ما  إفي    ، فاإلحصائيات في السنوات الخمس املاضية تظهر ان اإلرهاب ُيمثل املشكلة األكثر فتكا

ساعدت املشكالت االقتصادية في بعض الدول  ، و   خر من الصراعآكثر من أي نوع  أة  تمثل في املزيد من الوفيات والقضايا اإلنساني

 .في جذب الجماعات اإلرهابية للمزيد من الشباب العاطلين اليائسين اإلفريقية

ضعف امليزانية، وعدم وجود قوات أمنية على قدر كبير من الخبرة  مثل  ؛    القضاء على اإلرهاب  تعوق    كبيرةثمة تحديات  من جانب آخر،  

 عن االختالفات الداخلية، واملشكالت االقتصادية، والفقر، والبطالة، كلها  
ً

والقدرة الكافية للتعامل مع تلك الحركات اإلرهابية، فضال

حركة "الشباب الصومالية" وغيرها من التنظيمات  تحديات أّدت إلى وجود جماعات مثل جماعة "بوكو حرام"، "داعش غرب إفريقيا"، و 

 اإلرهابية التي استطاعت نشر اإلرهاب في إفريقيا.  

  األفريقية  الدول   تعي  أن  يجب  ولكن  ،او الحكومات املحلية وحدها   القارية  املنظمة  عاتق  على  فقط  تقع  ال  اإلرهاب  مكافحة  مسـئولية  إن

 وكذلك   سـياسـية   إرادة  إلى  يحتاج   التعاون   هذا  ولكن  الظاهرة،   لهذه  التصدي  في  فعال  بشكل   يساهم   قد  اإلقليمي  التعاون   أن  جيًدا

طر   عن  والبحث  الدول،  بين  القائمة   الخالفات  تهميش
ُ
 ينعكس  بما   االقتصادي  الجانب   على  وخاصة،    األفريقي  والتكامل   للتعاون   جديدة  أ

 .    اإلرهاب مكافحة  مجال في التعـاون   على وكذلك القارة،  لسكان املعيشـية األحوال على

افية وال   ملنطقة الساحل الفريقي  ستراتيجيةاألهمية الجغر

الساحل  تتمتع   إستراتيجية  بمنطقة  ،  أهمية  في   حيث خاصة  والسافانا  الشمال  في  الكبرى  الصحراء  بين  قاحلة  منطقة شبه  في  تقع 

 الجنوب ، وتمتد غرًبا من السنغال عبر موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وشمال نيجيريا وت
ً
  تميز وت،    شاد والسودان إلى إثيوبيا شرقا

البعد االستراتيجي ملنطقة الساحل من خالل زيادة االهتمام الدولي   يتضح ، وهكذابموارد مهمة مثل النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم

 )خاصة من قبل الدول الكبرى مثل الواليات املتحدة وفرنسا( في هذه املنطقة ، التي تعيش في وسط التهديدات اإلرهابية املتزايدة.

الداخلية ، والعنف املستمر ، مما أدى إلى تدهور األوضاع  عانت منطقة الساحل منذ عدة عقود من عدم االستقرار ، والصراعات  لقد  

 في تشجيع العديد من التنظيمات اإلرهابية على القيام بعملياتها  و   االقتصادية واالجتماعية ، 
ً
لعبت الحدود الهشة بين تلك الدول دورا

 للطبيعة اإلجرامية ، والسيطرة على بعض املناطق الصحراوية من أراضيها ، حتى تتمكن هذه املج 
ً
موعات من االنتشاروالتوسع ، نظرا

  ؛ التهديدات األمنية  وزيادة  الجغرافية سهلة االختراق بين الساحل وأفريقيا الشمالية والوسطى ، وسمح بغياب التنسيق وضعف التعاون 

 لجماعات املسلحة  لأكثر مناطق إفريقيا حاضنة لإلرهاب الدولي وأرًضا خصبة   منطقة الساحل  مما جعل 
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 دول منطقة الساحل  

 املصدر : املركز الدولي للدراسات الستراتجية األمنية و العسكرية

 الجماعات الرهابية املتطرفة في دول الساحل الفريقي.

تتعدد التنظيمات اإلرهابية في منطقة دول الساحل االفريقي بين )تنظيم القاعدة ، بوكو حرام ، حركة الشباب الصومالية ، داعش ( ، 

، وانتقلت بانشطتها  2014صعدت جماعة بوكو حرام من عملياتها منذ عام  وتعد بوكو حرام أخطر تلك الجماعات االرهابية ، فقد  

 يزعزع اتقرار دول غرب افريقيا ومنطقة بحيرة تشاد، بل ومنطقة الساحل بأسرها.  خارج الحدود النيجيرية،
ً
 اقليميا

ً
 لتصبح تهديدا

بالد، وهجوم الجماعة  لوكان من اخطر عمليات جماعة بوكو حرام قيام التنظيم باختطاف اكثر مائتي فتاة من احدي املدارس في شمال ا

   ، لف شخصأرية املتعددة الجنسيات بعد فرار الجنود منها وقتلها ما يقرب من  علي مدينة باج وسيطرتها علي القاعدة العسك
ً
هذا فضال

عن مواجهاتها مع الجيش النيجيري املستمرة، والتي تسببت في تراجع قدرات هذا الجيش، بل وتراجع مكانة نيجيريا كإحدي اهم الدول  

 املشاركة في قوات حفظ السالم الدولية في العالم اجمع. 

الحدود   2015عام    وخالل عبرت  ان  بعد  مباشر  إقليمي  تهديد  الي  الجماعة  تحولت  حيث  اإلرهابية  حرام  بوكو  استرتيجية  تغيرات 

النيجرية، وشنها هجمات ضد اهداف في مدينة ديفا بالنيجر، وفي شمال الكاميرون، مما يشير لكون جماعة بوكو حرام تستخدم أراض ي  

ظل هشاشة الحدود، ووجود حاضنة مجتمعية ومتعاطفين مع هذه الجمعة في دول اإلقليم تستطيع دول اإلقليم كمسرح لعملياتها وفي  

 هذه الجمعة النفوذ والقيام بعمليات نوعية خطيرة ضد أي دولة. 
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العمليات والي جانب مساندته ودعمة للجماعة اإلرهابية في افريقيا، عمل تنظيم القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي علي القيام بعدد من 

 21، بمهاجمة احد الفنادق وقتل  2015كان اخرها كتيبة "املرابطون" التي يتزعمها اإلرهابي الشهير مختار بلمختار في مالي في نوفمبر  

 . 2016واحتجاز رهائن، وكذلك مهاجمة فندق ومطعم في بوكينا فاسو في يناير 

في  رجع  ي الرئيس ي  الهجمات  السبب  في وتيرة  الكبيرة  الساحل  الزيادة  في منطقة  العاملة  املسلحة  الجماعات  أبرز  اندماج  إلى  اإلرهابية 

تحت اسم "جماعة دعم اإلسالم واملسلمين" بقيادة زعيم الطوارق املالي إياد أغ غالي وهي: "جماعة أنصار الدين"   2017األفريقي في عام  

( ، و" القاعدة في بالد املغرب اإلسالمي 2015سسها أمادو كوفا عام  ( ، و "حركة تحرير ماسينا )التي أ2012)التي أسسها إياد أغ غالي عام  

 شمال مالي(. 2020")بقيادة عبد املالك دروكدال ، الذي قتلته القوات الفرنسية في يونيو 

بهدف  حرصت جماعة "دعم اإلسالم واملسلمين" على تكوين عالقات متينة مع عصابات الجريمة املنظمة املوجودة في تلك املنطقة ،  

 تحقيق هدفين: 

 توسيع نطاق مصادر التمويل التي تستخدمها في تنفيذ عملياتها اإلرهابية؛  ▪

 .وتعزيز موقعها في مواجهة التنظيمات اإلرهابية املنافسة لها، والرافضة لالنضمام إليها ▪

 

، وهم: إياد أغ غالي ، أمادو كوفا من القاعدة ، وأبو  2014منذ عام  بدأت ثالث شخصيات تقود األنشطة اإلرهابية في منطقة الساحل  

عالقة "البوليساريو"   -بحسب رأي املحللين    -، الذي كان عضوا في "جبهة البوليساريو" ، من تنظيم "داعش" ، ما يبرز  وليد الصحراوي 

 يدات األمنية في املنطقة. ببعض أشكال التهد

  بشكل عام ، ال يزال وجود الجماعات املسلحة في منطقة الساحل ، ومعظمها ينتمي إلى تنظيم "القاعدة" ، يشكل تهديًدا أمنًيا ، وال يزال 

 التهديد اإلرهابي قائًما، على الرغم من املبادرات اإلقليمية والوجود العسكري في املنطقة إلى مواجهة اإلرهاب. 

 ألخطار اإلرهاب ، باستث
ً
صنف على أنها من أكثر املناطق تعرضا

ُ
ناء  على الرغم من املبادرات اإلقليمية والدولية ، ال تزال منطقة الساحل ت

وهذا ما يوضح التقرير السنوي الصادر عن منطقة الساحل منطقة مؤشر    2020موريتانيا التي لم تسجل أي عمل إرهابي خالل عام  

بسبب اإلرهاب بلغت   2019إلى    2007، والذي كشف أن القارة األفريقية تكبدت خسائر خالل الفترة من   2020ي لعام  اإلرهاب العامل

.   78،    2019وبحسب تقرير املركز األفريقي للبحوث والدراسات حول اإلرهاب ، سجلت القارة في عام    ، مليار دوالر  171.7
ً
 إرهابيا

ً
هجوما

إلى    2016عام    90لعمليات التي نفذتها التنظيمات اإلرهابية في منطقة الساحل والصحراء ارتفع من  وتشير اإلحصائيات إلى أن عدد ا 

 ، وخلفت مئات الضحايا. 2018عام  465، ثم ارتفع العدد إلى  2017عام  194

 982)  2019فترة من عام ٪ مقارنة بنفس ال18ــ بزيادة  2020هجمة إرهابية فى الفترة من يناير إلى أغسطس  1168شهدت أفريقيا كما 

، وقوة (AMISOM) وبعد سنوات من نشر العديد من عمليات مكافحة اإلرهاب، بما فى ذلك بعثة االتحاد اإلفريقى فى الصومال  ،حادثة(

ن  ضد بوكو حرام بجانب العديد من البعثات غير األفريقية، ومع ذلك لم تقترب القارة م (MNJTF) العمل املشتركة متعددة الجنسيات

 .هزيمة التطرف العنيف أو حتى احتوائه
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  الجماعات املتطرفة .في مواجهة الفريقية الجراءات الحكومية 

تحرك قادة بعض الحكومات اإلفريقية، وخاصة الرئيس النيجيري "محمد  مثل  املوقف اإلفريقي في التعامل مع التنظيمات املتطرفة،  أن  

توجيهات سريعة ومباشرة من قبل الحكومات اإلفريقية ملواجهة آفة اإلرهاب؛ حيث    كما نجد عليه،بخاري" ملحاربة اإلرهاب والقضاء  

تشكيل وحدة   قررت، مجلس السلم واألمن التابع لالتحاد اإلفريقي  2020كلف رؤساء الدول اإلفريقية، في قمة االتحاد اإلفريقي، فبراير  

القوة اإلفريقية   اإلرهاب، تحت مظلة  السريعخاصة ملكافحة  الخاصة   (ASF) للتدخل  الطبيعة  في تبسيط  ، حيث يمكن أن تساعد 

 .للمهام الحالية والتي تقوم بها بعض الدول اإلفريقية فى استجابتها للتهديدات اإلرهابية

من والهيئات  فريق عمل يضم جميع األطراف املعنية بمكافحة اإلرهاب بما في ذلك لجنة األركان العسكرية ملجلس السلم واأل   تم تشكيل

اإلقليمية ووكاالت التعاون األمني التابعة لالتحاد اإلفريقي، وذلك من أجل العمل بشكٍل مشترك وتقديم مقترحات وحلول عاجلة من  

 .شأنها الحد من خطورة تلك الجماعات وانتشارها داخل األراض ي اإلفريقية

وستصل جهود  ،    ين الذين يعملون كل يوم في منطقة الساحل التحالف من أجل الساحل ، مجموعة تهدف إلى تنسيق الدعم للممول

من أجل ضمان االستقرار في املنطقة  ،  تحقيق األمن في املنطقة إلى طريق مسدود ما لم تقترن بجهود مستدامة على مستوى التنمية

خلق فرص العمل ، وخاصة للجيل  وتجنب التطرف العنيف ، يجب تهيئة الظروف التي تساعد على التنمية االقتصادية القادرة على  

 الشاب الذي يشهد نمًوا سريًعا. 

خذت من مدينة نواكشوط مقًرا لها
ّ
ل املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل التي ات

ّ
نش ئ في   تمث

ُ
فبراير    16إطاًرا للتعاون الحكومي الدولي أ

األفريقي  2014 واالتحاد  املوريتانية  الرئاسة  من  املجموع،بتحفيز  الساحلوتنوي منظمة  ملنطقة  الخماسية  األمن   ة  انعدام  مكافحة 

ل قوة املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل منظومة مرنة قابلة ،في اآلن مًعا من أجل فّك عزلة هذه املنطقة  وتنفيذ أنشطة إنمائية
ّ
وتمث

ل
ّ
 . للتأقلم مع تطور أنواع التهديدات ويمكن تطويعها بحسب أولويات التدخ

 

القيام بالعديد من عمليات مكافحة اإلرهاب، ونشر الوحدات الخاصة بما في ذلك   عة الخماسية ملنطقة الساحل املجمو   أبرز نشاطات 

ضد "بوكو حرام" بجانب العديد  (MNJTF) ، وقوة العمل املشتركة متعددة الجنسيات (AMISOM) بعثة االتحاد اإلفريقي في الصومال

 جديًدا أو منتدى لجمع التبرعات ، بل آلية مصممة لتعزيز التنسيق بين الشركاء من    من البعثات غير اإلفريقية، 
ً

التحالف ليس هيكال

ستة   نحو  أنشطته  توجيه  إلى  االئتالف  يسعى  الهشاشة.  مناطق  على  تركيًزا  وأكثر  فعالية  وأكثر  أسرع  بشكل  املساعدة  تقديم  أجل 

عة والتنمية الريفية واألمن الغذائي ، والطاقة واملناخ ، والحوكمة ، والالمركزية قطاعات رئيسية ، هي تعليم وتوظيف الشباب ، والزرا

 عن األمن الداخلي. 
ً
 ، ودعم تقديم الخدمات األساسية ، فضال

 2013لجأت حكومة مالي إلى فرنسا للمساعدة في مكافحة الجماعات اإلرهابية ، فبدأت فرنسا عمليتها األولى "سيرفال" ، في كانون الثاني  

يعتبر الكثيرون أي صراع أو عنف في غرب إفريقيا تهديًدا لفرنسا تماًما كما أنه تهديد  ، و   مشاركة ودعم أكبر، تلتها عملية برخان ، ب

 . للدول األفريقية املجاورة

واملعتقد ، حيث دعا  أن التقدم الكبير الذي تشهده مصر من حيث ضمان واحترام الحق في حرية الدين  من جهة أخري من الواضح  و 

الرئيس عبد الفتاح السيس ي إلى تحديث الخطاب الديني ونبذ التطرف واملبالغة في الدين ، ومواجهة دعوات الكراهية والعقيدة. وأقيمت  
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عبر  أكبر كاتدرائية في الشرق األوسط جنًبا إلى جنب مع مسجد. العاصمة االدارية الجديدة. وهذا انعكاس لطبيعة الشخصية املصرية 

 تاريخها املمتد ، والتي نجحت دائًما في رفض االدعاءات املتطرفة وإعالء قيم التسامح وقبول التعددية والتنوع. مراهق. 

 في التنسيق مع أشقائها في القارة ملساندة كافة املبادرات الرامية لتحقيق هذه األهداف النبيلة، ولدفع أجندة  
ً
أن مصر لن تألو جهدا

املستوى القاري، سواء خالل الرئاسة املصرية لالتحاد األفريقي أو عقب ذلك. وستعمل مصر بدأب مع أشقائها  حقوق اإلنسان على  

اإلنسان   كرامة  وتعزيز  أفريقيا،  ورفاهية  رفعة  أجل  من  الجهود  وتكامل  االستفادة  تعظيم  بهدف  والتعاون،  الخبرات  تبادل  لتعزيز 

 األفريقي. 

 

 .هة الجماعات الرهابية الخبرات األجنبية املساندة ملواج

 منطقة الساحل اإلفريقي اهتمام تمثل 
ً
   ا

ً
كثفت القوات الفرنسية من عملياتها العسكرية ضد  ؛ لذا    املستويات كافةفرنسا على  ل   خاصا

حاربة الجماعات  مل ،إلى توسيع نطاق عملياته  2014اضطر الجيش الفرنس ي في  ،وقد    القيادات اإلرهابية في منطقة الساحل األفريقي

ساعدت ، و   قامت فرنسا بمساعدة الحلفاء السياسيين في املنطقةكذلك  لتشمل تشاد والنيجر وبوركينافاسو وموريتانيا،  ،  اإلرهابية  

لحاكمة في دول الساحل الوجود العسكري الفرنس ي  اعتبرت السلطات او في ضمان بقاء الحكومات التي تفتقر إلى الشرعية الشعبية،  

عن إجراء اإلصالحات الالزمة لتطوير مؤسسات الدولة بحيث تصبح أكثر    -في الغالب األعم-ضامًنا لبقائها واستمرارها، وهو ما يثنيها  

وزيادة جاذبية الخطاب الجهادي   كفاءة في مواجهة الجماعات اإلرهابية، وهو ما أدى إلى زيادة السخط الشعبي تجاه الوجود الفرنس ي،

 في املقابل.

 لعسكرية بدعم القوات املحلية الجهود ا

 في شمال تشاد فى   :  دعم القوات املحلية 
ً
 لقوات من     2019فبراير    5أعلن الجيش الفرنس ي أن سالح الجو الفرنس ي قصف أهدافا

ً
دعما

تابعة للقوات املسلحة الفرنسية بالتعاون   2000تدخلت طائرة ميراج  الجيش التشادي سعت إلى صد قافلة ملقاتلين لم تحدد هويتهم . و 

 .( سيارة تابعة لجماعة مسلحة توغلت في عمق األراض ي التشادية40مع جيش تشاد في شمال البالد لقصف قافلة من )

التظيمات املتطرفة الفرنس ي فى   :  مالحقة قادة  ت ضربة جوية وبرية تنفيذه عملية عسكرية شمل  2018أغسطس    28أعلن الجيش 

تمكنت من قتل أحد كبار قادة تنظيم “داعش” في منطقة ميناكا بشرق مالي.وذكر بيان الجيش الفرنس ي أن قائدا يدعى “محمد املوينر”  

 . وعضو آخر في تنظيم داعش

الـ) وينشط جنودها  لها،  رئيسيا  مقرا  تشاد  من  تتخذ  التي  الفرنسية  “برخان”  ال  4,500عملية  بوركينا فاسو (في مواجهة  في  جهاديين 

 .( فى تشاد1200( ينتشرون في مالي و )2700والنيجر ووموريتانيا من ضمنهم )

اإلرهاب  ن  إ ،الحرب ضد  الساحل  دول  لحقوق  إل بررت    في  الجسيمة  االنتهاكات  أيًضا  ولكن  العقاب،  من  العسكرية  املؤسسة  فالت 

 الفرنس ي    د ما أسموه قوات االحتاللاإلنسان التي أضفت الشرعية على "مقاومة" الجهاديين ض
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لقد وجدت فرنسا نفسها بعد ثماني سنوات من تورطها في منطقة الساحل، مع عمليات سرفال ثم برخان، في مأزق بالغ التعقيد في  

 حربها ضد الجماعات اإلرهابية. 

موريتانيا، ومالي، وبوركينافاسو، والنيجر، وتشاد( وشارك  ، ُعقدت قمة مجموعة دول الساحل الخمس )التي تضم 2021فبراير  16في 

فيها الرئيس الفرنس ي إيمانويل ماكرون بشكل افتراض ي. وربما تشكل هذه القمة نقطة تحول كبرى في استراتيجية فرنسا ملحاربة اإلرهاب 

ا في املأزق ربما يدفعها ذلك إلى تخفيف  في الساحل اإلفريقي. إذ بعد أكثر من ثماني سنوات من التدخل العسكري، تجد فرنسا نفسه

 . على دور الحلفاء املحليين والدوليين -في املقابل-تواجدها العسكري في املنطقة، مع التركيز 

 15حاولت فرنسا إشراك الدول األوروبية في جهود إقناع دول حليفة ، مثل أملانيا ، باالنضمام إلى قوة "تاكوبا" املختلطة التي تشكلت في  

 ، ومن املتوقع أن تبدأ أنشطتها نهاية العام الجاري. الى جانب القوة االفريقية املشتركة لدول الساحل االفريقي.  2019يو يول

أوروبية شكلت   خاصة  قوات  من  تتألف  )تاكوبا(  اسم  عليها  طلق 
ُ
أ جديدة  مهام  قوة  واألفارقة،  األوروبيين  حلفائها  من  وعدد  فرنسا 

والنيجر، الجماعات اإلرهابية فى منطقة الساحل فى غرب أفريقيا. وتلك الدول هى بلجيكا وجمهورية    ستقاتل، إلى جانب جيش ى مالى

 التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وأملانيا ومالى وهولندا والنيجر والنرويج والبرتغال والسويد واململكة املتحدة.

الفرنسيين والتشيكيين. ويتواجد ضابط سويدى فى املكان للتحضير  أن ينضم قوات خاصة سويدية إلى    2021ومن املنتظر خالل عام   

جندى لكن لم يحدد    200(عنصرا وثالث مروحيات بالكهوك وأجازت إيطاليا من ناحيتها إرسال حتى    150)   لوصول مفرزته التى تضم

 .بعد أى موعد لذلك

ف" للتعاون مع دول الساحل والصحراء والتواجد للمعاونة في مالى، تبرز املبادرات األمريكية "الثنائية متعددة األطرا  على الجانب األخر 

إضافة ملشروع الدعم األمريكي الستعادة األمن واالستقرار في الصومال والتواجد في دول  ،  بوركينافاسو، السنغال، الكاميرون، النيجر

 . القرن اإلفريقي 

وتهدف ما تسمى بمبادرة رفع الكفاءة إلى وضع مالي في وضع يمكنها    ،  املسلحة املاليةتركز بعثة االتحاد األوروبي على تدريب القوات  كذلك  

 .من ضمان تحقيق األمن والسالم 

مليون يورو لدول الساحل لتعزيز قواتها األمنية وتعهد خالل مؤتمر عبر الفيديو عقد    194وخصص االتحاد األوروبي تمويال بقيمة  

الخمس الدول  قادة كل من  األفريقيةمؤخرا مع  الديون  بإلغاء  بدرس طلب  وبوركينا فاسو،  مالي وموريتانيا وتشاد والنيجر  وتأتي  ،  ، 

نتائج قمة   يناير    جنوب غرب فرنسا" بواملساعدات األوروبية لدول الساحل كإحدى  إلى تحالف 2020"  الذي أدى  ، ذلك االجتماع 

 .  الساحل من أجل مكافحة اإلرهاب في هذه املنطقة

 بطائرات    و   القوات املسلحة األملانية مع قوات االستطالع وحماية املمتلكات والدعمتشارك  كما  
ً
تتم عمليات االستطالع املحمولة جوا

 .كما يوفر الجنود النقل الجوي للمرض ى والدعم اللوجستي لجنودهم والدول الشريكة ،دون طيار 
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 ومواجهة التطرف.اللجنة الفريقية لحقوق االنسان دور 

 تشكيل قوة مشتركة عابرة للحدود في مدينة باماكو في  
ً
يوليو   2أعلن رؤساء الدول الخمس للمجموعة الخماسية ملنطقة الساحل رسميا

ى تشكيل هذه القوة العسكرية ووافق مجلس األمن الدولي عل  ، وذلك لتوحيد جهودهم في مكافحة التهديدات األمنية في الساحل  2017

 والذي أيدته فرنسا.  2017حزيران / يونيو  21الصادر في  2359املشتركة بقراره رقم 

هذه القوة املشتركة ، التي يدعمها مجلس األمن والسالم التابع لالتحاد األفريقي ، مكلفة بمكافحة اإلرهاب والجريمة املنظمة العابرة 

الساحل   بلدان منطقة  في  بالبشر  في نوفمبر    G5للحدود واالتجار  العسكرية  أولى عملياتها  املشتركة  القوة  ، بمشاركة    2017وأجرت 

 ة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر. القوات العسكري

التشغيلية   والوسط   5000وستشمل قدراتها  الغرب  في  مناطق  إلى سبع كتائب موزعة على ثالث  تقسيمهم  اكتمالها سيتم  فرد عند 

ملكافحة  كيلومترا من جانبي الحدود املشتركة. ومن املقرر نشر لواء    50والشرق وتجري القوة املشتركة عملياتها العسكرية على مسافة  

 اإلرهاب من املجموعة الخماسية ملنطقة الساحل في شمال مالي في مرحلة ثانية.

وبلغت ،    الساحل  لدول  لتمويل مشروع االستثمار ذي األولوية    2018ديسمبر    6في    " موريتانيا"    عقد مؤتمر دولي للممولين في نواكشوط 

مليار يورو. تبلغ حصة أعضاء التحالف من أجل الساحل    1.7البداية بنحو  مليار يورو بعد أن قدرت االحتياجات في    2التعهدات قرابة  

ذات    الثالثة   مليون يورو مخصصة لتمويل برنامج طارئ للتنمية يركز على القطاعات   266مليار يورو ، منها    1.8من هذا املبلغ حوالي  

 األولوية التالية: 

 .استخدام املاء .1

 القدرة علي الصمود. تعزيز  .2

 .مشترك للقوات املسلحة لبلدان املجموعة الخماسية ملنطقة الساحلتدريب  .3

من كبار    36. واستفاد  2019قام معهد الدفاع لدول ملنطقة الساحل في نواكشوط بتدريب الدفعة األولى من الضباط املدربين في عام  

مشتركة من شأنها تعزيز التماسك. بين  الضباط من كل دولة من دول منطقة الساحل من هذا التدريب ، وتمتعوا بثقافة عسكرية  

، وقد تم    2018القوات املسلحة الساحلية املختلفة وعمليتها املشتركة. تم إطالق مشروع املعهد من قبل دول الساحل الخمس في عام  

 دعمه من قبل فرنسا وشركاء دوليين آخرين منذ إنشائه. 

أكاديمية. يقدم دورات في الجغرافيا والتاريخ والجغرافيا السياسية وعلم االجتماع  يرتكز التدريب على ركيزتين ، األولى تشغيلية والثانية  

 ، مع التركيز على منطقة الساحل ، للضباط 

 معرفة وفهم أفضل ملنطقة الساحل ، وبالتالي اعتماد نهج شامل لحل أزمات منطقة الساحل.  

اطق الحدودية وتمتد على ثالث مناطق هي املنطقة الغربية ، ويقع مركز  وتتركز عمليات القوة املشتركة لهذه املجموعة الخمسية في املن

 قيادتها في مدينة النعمة بموريتانيا ، واملنطقة الوسطى وقيادتها يقع املركز في نيامي ، عاصمة النيجر ، واملنطقة الشرقية التي تخضع

كز القيادة الثالثة ونجحت هذه القوة في تنفيذ أكثر من عشر  لقيادة نجامينا في تشاد. ينسق مقر القوة املشتركة في باماكو عمل مرا

 . 2019عمليات مشتركة وما زالت تخطط للقيام بمزيد من العمليات في 

 2019 للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب 64الدورة الــ 
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الدول    2019مايو    للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب  64انطلقت الجلسات الرسمية للدورة   إلى وفود عشرات  ، باإلضافة 

 100مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وأكثر من    35األفريقية والبعثات الدبلوماسية األجنبية ومنظمات األمم املتحدة ذات الصلة و  

 منظمة مصرية.  12أفريقية واملنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق اإلنسان ، بما في ذلك 

تحاد األفريقي ، بما في ذلك اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ، دوًرا داعًما لجهود وتطلعات الحكومات  لعبت مؤسسات اال

الطاقات والشعوب القدرات الالزمة لوضع    و  والشعوب األفريقية نحو تعزيز احترام مفاهيم حقوق اإلنسان ، واالستمرار في حشد 

ل. وعلى الرغم من التقدم املحرز ، ال تزال أفريقيا تعاني من تحديات في هذا اإلطار ، مما  قضايا حقوق اإلنسان على رأس جدول األعما

والسياسية   املدنية  أبعادها  بجميع  للحقوق  متوازن  اهتمام  وإيالء   ، أفريقيا  في  اإلنسان  حقوق  لتنمية  شامل  نهج  اعتماد  يستلزم 

 . 2063ع رؤية أفريقيا الطموحة ألجندة التنمية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية املتداخلة. ، وتمشيا م

 

 في دول الساحل .تحاد الفريقي ومحاربة الرهاب ال

ريمة  تواجه دول الساحل )بوركينا فاسو ومالي وموريتانيا والنيجر وتشاد( العديد من التحديات ، بما في ذلك التهديد اإلرهابي املتزايد والج 

والتوسع السكاني ، مما يؤدي إلى إضعاف املنطقة. لذلك ، يجب معالجة هذه التحديات املشتركة على املستويات املنظمة وتغير املناخ  

عام   في  الساحل  ملنطقة  الخماسية  املجموعة  املنطقة  دول  رؤساء  أنشأ  والتنموية.  والعسكرية  إطاًرا    2014السياسية  تمثل  والتي   ،

 طتهم والتصدي ملختلف التحديات على املستوى اإلقليمي.للتعاون الحكومي الدولي من أجل تنسيق أنش

في   2017القوة املشتركة للمجموعة الخماسية ملنطقة الساحل هي إحدى الهياكل التي أنشأتها الدول الخمس ملنطقة الساحل في عام  

 مجال األمن. 

م واالمن في معظمها علي القضاء علي االستعمار،  علي مدار السنوات الخمسين املاضية، تركزت الجهود االفريقية القارية لتعزيز السال 

التي تعرضت لالرهاب في شمال افريقيا خالل التسعينات   الدول  ومعالجة الصراعات املسلحة التقليدية، وفي هذا االطار، اعتمدت 

اإلرهاب علي نطاقه املحلي  بشكل رئيس ي علي الجهود الوطنية ملكافحة الظاهرة، واستعانت في مرحلة الحقة بالدعم الدولي عندما خرج 

 . الي الساحة اإلقليمية

 علي انشاء   50خالل االحتفال بمرور 
ً
، وهي وثيقة طموحة لـ"اسكات  2020اطلق االفارقة رؤية   2013في منظمة الوحدة االفريقية عاما

افريقيا علي النجاح في معالجة الجذور املسببة  ، حيث تعتمد هذه الرؤية علي قدرة  2020البنادق" وانهاء الحرب في افريقيا بحلول عام 

 إدارة ومكافحة التطرف والتمرد املسلح واإلرهاب والجريمة  
ً
للصراعات، ووضع حد لإلفالت من العقاب والقضاء علي القرصنة وايضا

، وخاصة فيما يتعلق 2063مسألة حاسمة لتحقيق أجندة  2020املنظمة العبارة للحدود والجرائم االلكترونية، حيث ُيعد نجاح رؤية 

 بطموحات القضاء علي اإلرهاب والتطرف العنيف في القارة. 

، لم تدرج مكافحة اإلرهاب ضمن اعمال املنظمة القارية اال انها حاولت تبني منظومة قوية 2002وعند انشاء االتحاد االفريقي في عام  

مثل التحد 
ُ
  ملكافحة الظاهرة، مع اطار معياري لهذه املكافحة، وت

ً
ي الرئيس ي في كون الدول واملنظمات االقتصادية اإلقليمية، واحيانا
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مفوضة االتحاد ال تظهر إرادة سياسية كافية او عزم علي تنفيذ هذه املنظومة، ومعالجة الدوافع السياسية واالجتماعية واالقتصادية 

 واألمنية الكامنة وراء اإلرهاب. 

، وتعمل    2014لخمس املكونة من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا وتشاد عام  أنشأت فرنسا مجموعة دول الساحل اإلفريقي ا

على هدفين رئيسيين هما محاربة الجماعات اإلرهابية والبحث عن تنمية املنطقة التي فيها جفت مصادر االستثمار الدولي بسبب النشاط  

 في مالي. 2012اإلرهابي الذي بدأ عام 

، أعلنت مفوضية السالم واألمن التابعة لالتحاد األفريقي ، االنتهاء من الترتيبات الخاصة بنشر قوة أفريقية  وملواصلة هذه الجهود    

 . قوامها ثالثة آالف جندي أفريقي ، بدعم من قوة عسكرية أوروبية ملواجهة الجماعات اإلرهابية في منطقة الساحل 

ا تقنًيا ومالًيا    25، والذي يضم اآلن    2017انيا واالتحاد األوروبي في عام  أما التحالف من أجل الساحل ، الذي أطلقته فرنسا وأمل
ً
شريك

، فقد تأسس بهدف تعزيز فعالية املساعدات التنموية في املنطقة ، وهي نقطة حوار مع الدول األعضاء في املجموعة الخماسية ملنطقة  

التنمية الرئيسيين في املنطقة من أجل تسريع تنفيذ أنشطة   الساحل في مجال التنمية. لتحقيق ذلك ، ينسق التحالف عمل شركاء

 التنمية التي تلبي احتياجات السكان بشكل مباشر. 

املنظمة العابرة للحدود واالتجار بالبشر ، ومع   تشكلت القوة بشكل أساس ي لتحقيق عدة أهداف ، وهي مكافحة اإلرهاب والجريمة 

النشاط املكثف للجماعات اإلرهابية تغلبت مكافحة اإلرهاب على أهداف أخرى ، لكن نشاط هذه القوة صاحب العديد من النواقص  

 . 

جماعات اإلرهابية قلًقا واضطراًبا أمنًيا واسع النطاق ، يواجه عدد من القوة األفريقية املشتركة لبلدان  في الوقت الذي تسبب فيه ال

الساحل انتهاكات عديدة ضد املدنيين ، حيث اتهم مجلس األمن أعضاء من قوات مالي وبوركينا فاسو والنيجر بارتكاب انتهاكات لحقوق  

 بعد اتهامهم بالتواطؤ مع اإلسالميين ، وبدأ املجلس وإعدام مئات املدنيين خارج نط  ،اإلنسان
ً
اق القضاء على يد الجيش املالي ، وتحديدا

 . 2019 يونيو التحقيق في هذه األحداث في

ات ال تمتلك معظم البلدان األفريقية القدرات الكافية التي تسمح لها باالندماج في قوة إقليمية أخرى على الرغم من تجربتها في حل النزاع

 ومكافحة العنف داخل حدودها ، إال أن انتقالها وتوحيدها إلى قوة إقليمية يفشل دائًما. 

دفع فشل دول املواجهة األفريقية في بناء جيوش قادرة على مكافحة اإلرهاب االتحاد األفريقي إلى إعداد صيغة ملجلس األمن والسالم 

العسكرية   املتطلبات  االعتبار  في  تأخذ  االستقرارو   لبنائهاألفريقي  يعاني من عدم  الذي  الحالي  األفريقي  تزال هناك دول ،و الوضع  ال 

 أفريقية في حالة صراع داخلي. هذه الصعوبات جعلت تشكيل القوة األفريقية ال يسير بسالسة ، حيث واجهت نقًصا لوجستًيا.

ء النهائي لديونها لتكريس نفسها ملكافحة اإلرهاب  ، دعت الدول الخمس إلى اإللغا  2019وفي قمة الساحل املنعقدة في نواكشوط في يوليو  

 ودعم جهود التنمية ، بينما تحتاج القوة املشتركة وبرنامج تنمية الساحل أيًضا إلى التمويل. 

يتطلب تشكيل قوة أمنية وعسكرية قادرة على صد الجماعات اإلرهابية عدة مكونات منها استقاللية بناء هذه القوات ، وهي جزء من  

قالل العسكري الذي ال يعتمد على أي تقلبات سياسية داخل دولة واحدة أو بين دول أفريقية. نجاح القوة املشتركة يعيقه فشل  االست

الوالءات السياسية   القادة األفارقة في االتفاق على هدف واحد ، حيث تتعارض مصالح بلدانهم حتى لو دخلوا في تحالفات مؤقتة. 

ؤوي معارضة أخرى تزداد خطورتها خاصة في حالة املعارضة املسلحة. إن اإلخفاق في االتفاق على إنشاء املتداخلة جعلت بعض الدول ت

ا لالستقرار. 
ً
 هيكل عسكري أفريقي موحد جعل الحاجة الدائمة للقوات الدولية شرط
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عبر تقنية الفيديو   2020ديسمبر    3انعقدت يوم  الدورة االستثنائية للمجلس التنفيذي لالتحاد األفريقي، التي  عقد األتحاد االفريقي  

 :ثالثة محاور أساسية  ت"، واقترح2022تحت شعار: "إسكات األسلحة بأفريقيا في أفق 

 وقف تنامي اإلرهاب عبر مكافحة التطرف من خالل تفعيل اآلليات الثالث )الوقاية، والتعليم، والتنمية(؛  ▪

ق غير املشروع لألسلحة الخفي ▪
ُّ
فة وذات العيار الصغير عبر تعزيز األنظمة الوطنية للرصد، وتبادل املعلومات مكافحة التدف

 بين املصالح ودول الجوار املعنية؛

 .إعداد سياسة واضحة ودقيقة لعمليات دعم السالم لالتحاد األفريقي ▪

 أن ذلك لن يتحقق  اال ضرورة   ▪
ً
في ظل استمرار وجود  هتمام خاص بقضية الالجئين عند معالجة ُسُبل إسكات األسلحة، مؤكدا

 .مخيمات معسكرة لالجئين في عدد من املناطق في أفريقيا بما فيها "مخيم تندوف" )جنوب غرب الجزائر(

 

 

 في منطقة الساحل اإلفريقي والجماعات االرهابية مناطق سيطرة تنظيم القاعدة 
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 دور األمم املتحدة و مجلس األمن في مواجهة الرهاب.

 في دعم البلدان اإلفريقية لدول الساحل ملواجهة التنظيمات اإلرهابيةتلعب األمم  
ً
 هاما

ً
األهمية    ، واضعة نصب أعينها  املتحدة دروا

 لإلرهاب
ً
 مصدر قلق، بسبب االنتشار السريع جدا

ً
عد أيضا

ُ
مجهودات األمم    لعل أبرز و ،      الجغرافية ملنطقة أفريقيا دول الساحل ، التي ت

   -ثال :على سبيل امل املتحدة

 بعثة األمم املتحدة املتكاملة املتعددة األبعاد لتحقيق االستقرار في مالي.

 في ظل الوضع األمني  املتوتر في مالي ، يظل هدف بعثة األمم املتحدة هو املساهمة في دعم إنشاء هياكل الدولة في وسط مالي 

ة، كما يتعين على جنود قوات حفظ السالم تهيئة بيئة آمنة لتوفير  والهدف األساس ي للبعثة هو حماية املدنيين وموظفي األمم املتحد 

 .املساعدات اإلنسانية والدعم اللوجستي لقوة التدخل اإلقليمية لدول الساحل الخمس

 تحقيق االستقرار في املراكز السكانية الرئيسية  

ذلك الشؤون املالية واملوارد البشرية واملشتريات من خالل في مجاالت مختلفة، بما في   تقديم الدعم اإلداري لتحقيق االستقرار في مالي

 إبرام اتفاق ملستوى الخدمات بين البعثتين. 

مساعدة الشرطة ومؤسسات إنفاذ القانون في مالي على تحسين قدراتها على تنفيذ عمليات مكافحة املخدرات والتحقيقات الجنائية  

 ومراقبة الحدود.

 ة الرهاب دور مكتب األمم املتحدة ملحارب

 تقديم التدريب في مجال مكافحة اإلرهاب وحفظ األمن،   ▪

مكافحة   ▪ في  اإلنسان  مبادئ حقوق  واحترام  املتطرفين  تواجد  من  والوقاية  الحدود  على  األمن  وتدبير  التطرف  من  الوقاية 

 .اإلرهاب

   .تنسيق نشاطات مكافحة اإلرهاب في منطقة دول الساحل  ▪

، ومن بين املقتضيات التي اعتمدتها، ضرورة تعزيز دور املجتمع  2018ا األمم املتحدة في عام  تنفيذ اإلستراتيجية التي وضعته ▪

 .املدني سواء في محاربة التطرف أو في أدواره األخرى 

 ، فقد  
ً
 مهما

ً
مكافحة  دعا مجلس األمن الدول إلى تطوير مجموعة من التدابير التي تراعي برامج  من جهة أخري  قام مجلس املن دورا

العنيف نشوب    ،التطرف  منع  جهود  في  الشريكة  واملؤسسات  واملنظمات  فيه  األعضاء  الدول  مع  القوية  األمن  مجلس  مشاركة  إن 

 أمر تمس الحاجة إليه "أكثر من أي وقت مض ى". هو الصراعات في القارة األفريقية  

ل القوة األفريقية املشتركة لدول الساحل الخمس ، في عام إلى تشكيمما ادي    تطورت العمليات العسكرية املحدودة داخل كل دولةلقد  

االعتماد الكامل ملجلس السلم واألمن التابع لالتحاد ، وفي ظل  من خمسة آالف عضو بقرار من مجلس األمن الدولي وبدعم فرنس ي  2017

 في التعاون مع املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية. األمن دور مجلس ، ويبرز  األفريقي

    .20٦٣وير استراتيجيات مكافحة الرهاب لتنفيذ أجندة تط 

األفريقية   للقارة  الرئيس ي  التهديد  اإلرهاب  أصبح  بعثات،في عصر  معظم  واتجهت  األهلية،  الحروب  محل  الخاصة    وقد حل  السالم 

القارية أمام تحدي   الحالية لقتال مختلف أشكال اإلرهاب، باتت املنظمة  ، حيث التزال  2063كبير لتنفيذأجندة  باالتحاد األفريقي 

ا في املدة من يناير إلى أكتوبر    1325القارة اإلفريقية شهدت حوالي   ٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام  20بزيادة تقدر بـ    2020هجوًما إرهابيًّ

2019 . 
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 بما يشير إلى ضرورة تبني مجموعة الخطوات املهمة ومن أهمها:      

و أن التدخالت الخارجية في القارة ال تؤدي إلى الحد من ظاهرة اإلرهاب بل تؤدي إلى تصاعد الظاهرة حيث  تحييد الدور الدولي، يبد

تتركز هذه التدخالت على االعتماد على األداة العسكرية ومن ثم ال تعالج الجذور املسببة للظاهرة، فقد اعتمدت الواليات املتحدة في 

ين في شرق القارة على القيام بعمليات اغتيال لقادة الحركة ولم تؤد هذه العمليات إال إلى  تقديم دعم ملكافحة حركة شـباب املجاهد

 تصاعد قوة الحركة وقيامها بعمليات إرهابية نوعية أكثر خطورة .    

ة دون القضاء عليها وكذلك لم يؤد التدخل الدولي بقيادة فرنسا في مالي إلى تراجع قدرات اإلرهابيين بل أدى إلى تشتت الجماعات اإلرهابي

 وعودة ظهور هذه الجماعات في أوقات مختلفة.   

توفير التدريب والدعم اللوجيسـتي لقوات مكافحة اإلرهاب األفريقية، فعلى سبيل املثال، فإن قوات "أميصوم" التي تواجه حركة شـباب  

كان التفويض املمنوح لهذه    2014م بمهامها، فحتى عام  املجاهدين في شرق أفريقيا تُعاني من مشكالت كثيرة تحد من قدراتها على القيا

في  القوات األفريقية  الشـباب بدأت  الفيدرالية الصومالية، ولكن مع تصاعد عمليات حركة  الحكومة  القوات هو حماية مؤسسات 

 القيام بعمليات مكافحة اإلرهاب بدون تفويض من األمم املتحدة.   

بالتمويل وتنازع إرادات الدول، حيث تسعى كل من كينيا وإثيوبيا لتحقيق مصالحها في الصومال  كذلك تواجه هذه القوات أزمات خاصة  

 والضغط على هذه القوات لتنفيذ ما تريده الدولتين.   

وعلى االتحاد األفريقي أن يتخذ إجراءات جريئة للتأكد من أن الدول تتخذ الخطوات الالزمة على الصعيد الوطني لتنفيذ السـياسات  

عدم ا من  يتأكد  أن  أيًضا  األفريقي  االتحاد  على  يجب  الحال  وبطبيعة  القاري،  املسـتوي  على  اإلرهاب  محاربة  كبير  بشكل  تعزز  لتي 

 اسـتخدام القادة الوطنيين قوانين مكافحة اإلرهاب لقمع واسـتغالل املواطنين األبرياء.   

لشامل داخل كل بلد أفريقي، ويجب على كل الدول األفريقية أن تتصدى تتربط مكافحة اإلرهاب بالنمو االقتصادي والتنمية والبناء ا

وتعالج قضايا الفقر، والتفاوت في الدخول والثروة واالضطهاد الديني واالثنى ألن كل هذه الظروف تعزز التطرف، وتجعل االنضمام إلى  

 الجماعات املتطرفة خياًرا جاذًبا بالنسـبة لكثير من الشـباب في  القارة.   
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 الخاتمة 

ـــــاحل من أفقر أقاليم العالم، وبالتالي ـــ  خصـــــــــــــبة لإلرهاب ، حيث   يعتبر إقليم الســـــ
ً
ـــــاحل اإلفريقي، التنظيمات  أرضـــــــــــــا ـــ تعطي منطقة الســـــ

تضــــاعفت أنشــــطة  ،وقد  اإلرهابية فرصــــة كبرى إلقامة دولتهم اإلســــالمية املزعومة بعد الهزائم الكبرى التي لحقت بهم في ســــوريا والعراق

أن وجود تنظيم داعش في منطقـة غرب إفريقيـا يجعلـه قريبـا من الهـدف    كمـا ،  2020  يالتنظيم اإلرهـابي و عمليـاتـه اإلرهـابيـة خالل عـام

 " .املنطقة العربيةالعودة الى"الرئيس ي 

قوات األمن سيئة التدريب والتجهيز، والتوترات باالضافة الى  التي يصعب التحكم بها،  بين البلدان االفريقية  تمثل املناطق الحدودية  

أمام   حقيقية  عوائق  والدينية؛  و العرقية  االرهاب  على  القضاء  في  العنيفة النجاح  الجهادية  العمليات  تلجأ    ،   إلحباط  املقابل،  وفي 

إلى التنسيق فيما بينها من أجل كسب أراٍض   جديدة، وهو األمر الذي يحمل معه تداعيات كارثية على اإلرهاب  التنظيمات اإلرهابية 

 .العاملي

ولم يتضاءل تأثيرها حتى مع    ، خيمت أعمال العنف على منطقة الساحل اإلفريقي التي تحولت إلى مسرح لنشاط الجماعات اإلرهابية

 التي تقودها فرنسا.وجود قوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة وكذلك الوجود العسكري للبلدان 

مما    ؛التطرف الجهادي ال يزال قادًرا على املواجهة والحفاظ على وجوده  يثبت أنتزايد عمليات مكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل،  أن  

القدرة الكافية لزعزعة  ال تتمتع أي من هذه الجماعات بقوة غير عادية، إنها فقط لديها  ، و   أدى إلى نتائج كارثية بالنسبة لألمن اإلنساني

 . استقرار هذه الدول الهشة غير القادرة على الحفاظ على وجود أمني

لم يعد أمن الدول اإلفريقية مشكلة داخلية مع انتشار الصراعات العابرة للحدود ، حيث أصبح تعبيرا عن تنظيم مجموعة دول تنتمي  

 ري بين الدول ملكافحة اإلرهاب. إلى منطقة جغرافية واحدة ، في ظل تعاون سياس ي وأمني وعسك

مع قادة دول الساحل والصحراء    املجتمع الدولييتفق  ، و قادة الدول األوروبية ودول الساحل خطورة التراخي في مواجهة اإلرهاب    يقدر

التحديات األمنية، ومن ضمن مقترحاتهم ملواجهة هذه املعضلة: إيجاد حلول سياسية لالحتياجات   مواجهةعلى الحاجة إلى زيادة الجهود  

وتحديات  واألمن  للصراع  الجذرية  لألسباب  واالستجابة  اإلرهابية،  الجماعات  تستغلها  التي  والطائفية  العرقية  والصراعات  املحلية 

 .الجتماعية واالقتصادية الشاملةالتنمية املستدامة، وكذلك تطلعات الناس إلى التنمية ا 

 

 التحديات التي تواجه منطقة الساحل 

 . تنامي التهديد اإلرهابي والجريمة املنظمة، والتغيرات املناخية وآثارها على املوارد املائية، والتوّسع السكاني، وتهريب املهاجرين ▪

ع النزاعات الداخلية واإلثنية، وضعف مؤّسسات  هشاشة الحدود بين دول الساحل بسبب عجز الحكومات املركزية،   ▪ وتوسُّ

 . العمل األفريقي املشترك

تقليص أو انسحاب القوات العسكرية األجنبية من منطقة الساحل، وضعف التنسيق بين الفاعلين الدوليين، سينعكسان   ▪

 على الوضع األمني.  

ي في املنطقة، إلفساح املجال لتعزيزات من دول أوروبية  جند  5100تعتزم فرنسا تقليص عدد قواتها العسكرية، البالغ قوامها   ▪

 . أخرى 
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 التوصيات

إن مواجهة اإلرهاب في دول الساحل اإلفريقي يتطلب تركيز الجهود بشكل مكثف طويل املدي ؛ حتى تتمكن تلك الدول اإلريقية   ▪

  –الضعيفة من مواجهة اإلرها والقضاء ، فاإلرهاب متواجد في دول الساحل 
ً
 في مواجهته بحسم وشدة .  ليس قوة منه بل ضعفا

لتخطط، لم تشهد متابعة ملموسة من جانب االتحاد االفريقي لتنفيذها، كما ان حلقات  التأكيد علي ضرورة التنفيذ العملي ل ▪

ن  أ ال  إ،  2020التي نظمت خالل العامين املاضيين انتجت توصيات مبتكرة ومهمة لـ"اسكات املدافع" بحلول  2020العمل لرؤية  

 . 2020لصعوبة تنفيذ رؤية تنفيذ هذه التوصيات ال يزال ُيمثل مشكلة رئيسية وعلي هذه الوتيرة فمن ا

تشكيل قوة إقليمية ملحاربة بوكو حرام،   24إلجراءات التي اتبعها االتحاد االفريقي في مالي وكذلك في نيجيريا، بعد ان تبنت القمة ا ▪

فة،  تواجه هذه اإلجراءات سلبيات مختلو ما زالت كلها إجراءات ترتبط بزيادة االعتماد علي استخدام القوة للتصدي لإلرهاب،  

 فعجز النظم الحاكمة يدفع نمو اإلرهاب في افريقيا. 
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