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مقدمة

تشكل منطقة الساحل مركبًا أمنيًا بالغ التعقيد والتشابك، 
األرسع  اإلرهابية  اجلامعات  من  العديد  حتتضن  حيث 
متددًا واألكثر عنفًا يف العامل. وتواصل هذه اجلامعات مثل 
اسرتاتيجياهتا  تنفيذ  محلة  حرام  وبوكو  والقاعدة  داعش 
منطقة  يف  الوفيات  شكلت  حيث  املنطقة،  يف  العنيفة 
النامجة عن اإلرهاب  الوفيات  الساحل 35٪ من إمجايل 
عام  يف  فقط   ٪1 بنحو  مقارنة   ،2021 عام  يف  العامل  يف 
ولعل  العاملي)1(.  اإلرهاب  ملؤرش  طبقًا  وذلك   2007
أحد دالالته  يعكس يف  اإلرهايب  واالنتشار  التمدد  هذا 
عقم االستجابات الدولية واإلقليمية للعنف وفشلها يف 
تفاقمت  والتي  اإلرهاب،  معدالت  الرتفاع  التصدي 
بفعل بعض العوامل االجتامعية واالقتصادية مثل ارتفاع 
معدالت النمو السكاين يف املنطقة، والزيادات الكبرية يف 
انعدام األمن الغذائي وتزايد أعداد النازحني واملرشدين 

عىل نطاق واسع. 

املنطقة  دول  كل  يف  واحلوادث  الوفيات  ازدادت  لقد 
باستثناء موريتانيا وتشاد، وسجلت كل دولة يف الساحل 
وفاة  حالة   40 عن  يقل  ال  ما  وتشاد  موريتانيا  بخالف 
الوفيات  إمجايل  وكان   .2021 عام  يف  اإلرهاب  بسبب 
ومايل  فاسو  بوركينا  من  كل  يف   2021 عام  يف  املسجلة 

والنيجر 732 و574 و588 عىل التوايل)2(.

بيئة  شهدت  املاضية،  القليلة  السنوات  مدى  وعىل 
اإلرهاب يف منطقة الساحل عدة حتوالت فارقة، حيث 
أخرى،  واندجمت  جديدة،  إرهابية  جمموعات  ظهرت 
عىل  والتمرد  اإلرهاب  مكافحة  عمليات  مع  وتكيفت 
أدى  وقد  والدولية.  واإلقليمية  الوطنية  املستويات 
يف  العنيفة  اإلرهابية  اجلامعات  هذه  نجاح  إىل  ذلك 
أفريقيا  وغرب  الساحل  دول  يف  الطرق  قطاع  جتنيد 
عليها  أطلق  عملية  وهي  فاسو،  وبوركينا  نيجرييا  مثل 
النزاع  موقع  أحداث  بيانات  قاعدة  من  نصيبيا)3(  هاين 
جهاد  أو  الطرق«  قطاع  »جهاد   )ACLED( املسلح 

قد  اجلهاديني  بأن  نصيبيا  جيادل  إذ  اللصوصية)4(. 
للمجرمني  األسلحة  أو  املال  جمرد  من  أكثر  يقدمون 
يكون  أن  ويمكن  املسلحني،  الطرق  قطاع  منظور  من 
املتشددة أيضًا وسيلة لتربير  حشد اجلامعات اإلسالمية 
النهب والرسقة »أخالقيًا« باعتبار ذلك جزء من قضية 
استخدام  إىل  اإلجرامية  اجلامعات  تتطلع  حيث  أكرب، 
الدين للدفاع عن أفعاهلا اإلجرامية. فلم يكن مستغربًا 
أو  القاعدة  راية  حتت  باالنضواء  اجلامعات  بعض  قيام 
العنف  معدالت  زيادة  أيضًا  يفرس  قد  ما  وهو  داعش، 

يف املنطقة.

ونظرًا لطبيعتها اجليوسياسية واالجتامعية وحدودها التي 
يسهل اخرتاقها، يتمتع القادة املحليون جلامعات العنف 
باستقاللية معتربة؛ حيث  الساحل  منطقة  واإلرهاب يف 
حتديد  بشأن  حمسوبة  قرارات  اختاذ  بمقدورهم  يصبح 
ملنهجهم  ونظرًا  اهلجوم.  وتوقيت  املستهدفة  املواقع 
النفعي فإهنم يظهرون استعدادًا أكرب للتفاوض أو تغيري 

الوالءات، ألن هدفهم الرئييس هو البقاء. 

اللصوصية  قادة  أيضًا  يامرسه  الرباغامتية  من  النوع  هذا 
يف  حتى  اإلرهابيني  مع  يتعاونون  الذين  الطرق،  وقطاع 
هذا  إضفاء  ولعل  املنافسة.  العصابات  بعض  مواجهة 
آثارًا  املعوملة يرتك  الشبكات اجلهادية  املحيل عىل  الطابع 
سلبية عىل البيئة األمنية، حيث يبدو املتغري األيديولوجي 
لدى القادة املحليني جمرد غطاء لالستفادة من الشبكات 
اجلهادية العابرة للحدود الوطنية. وعليه، فإن هذا النهج 
كبري  حتول  حدوث  إىل  يشري  العنف  جلامعات  اجلديد 
التزام  كان  حيث  اجلهادي،  االسرتاتيجي  التفكري  يف 
اجلهاديني تارخييًا بالنقاء األيديولوجي يف سبيل الوصول 

إىل دولة اخلالفة )5(.

 هذا التحول الرباغاميت يستلزم تغريًا يف خطاب مقاربات 
تسعى  ذلك،  إىل  واستنادًا  الساحل.  اإلرهاب يف  حماربة 
هذه الدراسة إىل تقويم جهود حماربة اإلرهاب وما حييط 

هبا من صعوباب وحتديات.
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االستجابات اإلقليمية والدولية

الساحل  دول  واجهتها  التي  السائدة  التحديات  أدت   
يف مواجهة اجلامعات اإلرهابية املتطرفة إىل طلب العون 
واملساعدة من القوى واملنظامت اإلقليمية والدولية. كام 
أدركت هذه الدول املترضرة من العمليات اإلرهابية أيضًا 
أنه، نظرًا لسهولة تنقل اجلامعات املتطرفة عرب احلدود كان 
من الرضوري أن تلتزم بتعزيز التعاون الدويل من خالل 
تبادل املعلومات االستخباراتية والعمليات املشرتكة)6(. 
أدى ذلك إىل تشكيل أطر ومؤسسات أمنية عرب وطنية، 

من أمهها ما يىل: 

1- جمموعة دول الساحل اخلمس )G5(، والتي تتألف 
من مايل، وبوركينا فاسو، والنيجر، وتشاد، وموريتانيا. 
الوجود يف 16 فرباير  املنظمة إىل حيز  وقد ظهرت هذه 
القوة  تفعيل  إىل  الفور  عىل  تشكيلها  أدى  حيث   2014
املشرتكة ملجموعة دول الساحل اخلمس بقصد مكافحة 
التطرف العنيف واالجتار غري املرشوع يف منطقة الساحل. 
كان حمور عملياهتا هو مثلث ليبتاكو-غورما، نظرًا ملوقعه 
التطرف  أنشطة  ارتكاز  نقطة  يمثل  الذي  االسرتاتيجي 
واالجتار غري املرشوع يف املناطق احلدودية للنيجر ومايل 
منذ  اإلقليمية  املنظمة  هذه  ركزت  وقد  فاسو.  وبوركينا 
اإلرهاب  مكافحة  عمليات  عىل  كبري،  حد  إىل  إنشائها، 
إىل جانب أنشطة اجلريمة املنظمة واالجتار بالبرش السائدة 
يف املنطقة. ومن املعروف أيضًا أن جمموعة دول الساحل 
والواليات  األورويب  االحتاد  من  دعاًم  تتلقى  اخلمس 
القدرات،  وبناء  ومايل  لوجستي  شكل  يف  املتحدة 
واحلفاظ  اإلرهابية  اجلامعات  مواجهة  يف  دورها  لتعزيز 
التعاون  هذا  خالل  ومن  املنطقة.  يف  االستقرار  عىل 
املشرتك، حققت جمموعة الساحل اخلمس نجاحًا نسبيًا 
منطقة  يف  اإلرهايب  الوجود  وتقليل  السيطرة  إعادة  يف 
جمرد  يمثل  املحدود  اإلنجاز  هذا  لكن  ليبتاكو-غورما، 
املزيد  تتطلب  التي  األمنية  التعقيدات  نقطة يف حميط من 
الساحل  دول  جمموعة  من  التعاونية  االستجابات  من 

اخلمس.

 ،)MNJTF( اجلنسيات  متعددة  املشرتكة  املهام  قوة   -2
الكامريون  وهي حماولة من دول حوض بحرية تشاد - 
وتشاد والنيجر ونيجرييا - لتوحيد اجلهود واملوارد ضد 
البلدان األربعة. أنشأت دول  اإلرهابيني الذين هيددون 
شكلها  يف  القوة  هذه  بنني،  إىل  باإلضافة  تشاد،  بحرية 
احلايل يف أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015. وقد بلغ 
عدد القوات املشرتكة ما يزيد قلياًل عن 8000 جندي. 
أجاز االحتاد األفريقي القوة يف 3 مارس 2015 وتوخى 
تشاد،  بحرية  حوض  جلنة  إقليمية،  شبه  هيئة  تتوىل  أن 
املشرتكة  املهام  املتعددة  القوة  وأنشأت  املدين.  اإلرشاف 
إطارًا متعدد األطراف مهاًم للغاية ملحاربة متمردي بوكو 
حرام، الذين يشنون هجامهتم عرب احلدود. نفذت القوة 
املشرتكة عمليات دورية، غالبًا ما شارك فيها جنود من 
عدة  حتقيق  تم  وبالفعل  املجاور.  البلد  يف  تقاتل  دولة 
انتصارات وساعدت عىل ترسيخ روح العمل اجلامعي بني 
القوات املشاركة. لكن اجلامعات املسلحة أعادت جتميع 
املهام  قوة  فيه  عانت  الذي  الوقت  يف  برسعة،  صفوفها 
املشرتكة من االرتباك بشأن األولويات، وإحجام الدول 
القيادة للقوة نفسها، وتأخريات  التنازل عن  األربع عن 
بحرية  دول  عىل  جيب  وعليه،  واملشرتيات.  التمويل  يف 
التخطيط واالتصاالت، وتبادل  تشاد تعزيز قدرهتا عىل 
املعلومات االستخباراتية والتنسيق املدين العسكري. كام 
ينبغي بعد ذلك التوصل إىل توافق يف اآلراء مع املانحني 

بشأن التمويل.

الساحل  ملنطقة  املتكاملة  املتحدة  األمم  اسرتاتيجية   -3
الدولية  االستجابة  حمور  تعد  والتي   ،)UNISS(
 2391 األمن  جملس  لقرار  وفقًا  الساحل  منطقة  يف 
عىل  الرتكيز  إىل  املتحدة  األمم  وتسعى   .)2017(
اجلامعات  ومتدد  انتشار  عىل  تساعد  التي  املتغريات 
إطار  يف  املستهدفة  املناطق  يف  ذلك  جتىل  وقد  املتطرفة. 
 )UNSP( الساحل  منطقة  لدعم  املتحدة  األمم  خطة 
التي تم حتديدها لقياس نتائج اسرتاتيجية األمم املتحدة 
املتكاملة. وعىل الرغم من ذلك، فإن املجاالت الواردة يف 
برنامج األمم املتحدة االسرتاتيجي، وهي »التعاون عرب 
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احلدود، والعمل املناخي، ومنع األزمات، ومتكني املرأة 
والشباب، والتنشيط االقتصادي والطاقة املتجددة«، ال 
ولكن  اجلرائم،  من  الوقاية  أعامل  جدول  فقط  تعكس 
يتم مواءمتها أيضًا مع جدول أعامل أوسع نطاقًا يف إطار 
االحتاد  وأجندة   2030 لعام  املستدامة  التنمية  أهداف 
املتحدة  األمم  جلوء  خالل  من   ،2063 لعام  األفريقي 
احلكومية  للمنظامت  وإدراجها  املفتوحة،  الرشاكة  إىل 
تم  وقد  احلكومية،  غري  واملنظامت  اإلقليمية  الدولية 
إحراز بعض التقدم يف تشجيع مشاركة الشباب والنساء 
خالل  من  السالم  لتعزيز  املجتمعات  من  العديد  يف 
توفري  جانب  إىل  الشباب،  قدرات  وبناء  احلوار  برامج 
دعم السلطات احلكومية املحلية يف املناطق املترضرة من 
النزاع. ومن األمثلة عىل ذلك دعم األمم املتحدة لسلطة 
عىل  املؤسسية  قدرهتا  تعزيز  خالل  من  ليبتاكو-غورما 
األمم  تبنت  كام  املنطقة.  يف  احلوكمة  حتديات  مواجهة 
املتحدة أيضًا مقاربة عسكرية من خالل البعثة املتكاملة 
)مينوسام(  مايل  يف  االستقرار  لتحقيق  األبعاد  متعددة 
 2100 رقم  األمن  جملس  قرار  بموجب  أنشئت  التي 
املؤرخ يف 25 أبريل 2013. وتم حتديد الرد العسكري 
البالد،  يف  واالستقرار  األمن  »ضامن  أجندة  خالل  من 
ومحاية املدنيني، ومراقبة وتعزيز حقوق اإلنسان، ودعم 
أيضًا  مينوسام  واعتربت  واملصاحلة«.  الوطني  احلوار 
ملنع  املتحدة  األمم  عمل  خطة  تنفيذ  عن  املسئولة  اهليئة 
»الدوافع  من  احلد  استلزم  والذي  العنيف،  التطرف 
التطرف  ملنع  العنيفة  األنشطة  عن  املسئولة  اهليكلية« 
وتعزيز بناء السالم. ومع ذلك، مل تشمل مهمة مينوسام 
يف  املتطرفة  األنشطة  ضد  املبارش  العسكري  االشتباك 
بدور  األممية  البعثة  هذه  قامت  ذلك،  من  بداًل  املنطقة. 
تنفيذ  أجل  من  التصعيد  عوامل  إزالة  وحماولة  املراقب 
مهمتها. وربام دفع ذلك البعض إىل التشكيك يف فعالية 
مينوسام يف مكافحة التطرف يف املنطقة بسبب إحجامها 
بجهود  مقارنة  اإلرهاب  مكافحة  تدابري  استخدام  عن 
الفرنسية  واالستجابة  املشرتكة  الساحل  دول  قوات 

أحادية اجلانب.

مايل  يف  األورويب  لالحتاد  التابعة  التدريب  بعثة   -4
هذه  إنشاء  يف  األورويب  االحتاد  ساهم   ،)EUTM(
لوكاالت  القدرات  بناء  برامج  توفري  بغرض  البعثة 
الساحل.  من  أخرى  وأجزاء  مايل  يف  القانون  إنفاذ 
االحتاد  قرر  اآلخرين،  املصلحة  أصحاب  عكس  وعىل 
خالل  من  التزامه  إظهار  فرنسا،  باستثناء  األورويب، 
من  القوات،  نرش  من  بداًل  واللوجستي  املايل  الدعم 
خالل االسرتاتيجية األوروبية لألمن والتنمية يف منطقة 
الساحل. واستنادًا إىل هذه االسرتاتيجية فقد تم رصف 
الساحل اخلمس.  مبادرة دول  لدعم  يورو  مليون   147
بناء القدرات والدعم الذي  ومع ذلك، ال يزال برنامج 
التي  الفجوة  سد  عن  عاجزًا  األورويب  االحتاد  يقدمه 
تواجهها وكاالت إنفاذ القانون احلكومية يف ضوء التطور 
الرسيع الذي ال خيلو من التعقيدات األمنية التي تشهدها 

منطقة الساحل.

5- بعثة الدعم الدولية بقيادة أفريقية إىل مايل )أفيسام(، 
االقتصادية  واجلامعة  األفريقي  االحتاد  بدور  يتعلق  فيام 
لدول غرب أفريقيا )ايكواس(، قام االحتاد األفريقي يف 
إىل  واستنادًا   2012 عام  يف  البعثة  هذه  بتشكيل  البداية 
قرار جملس األمن الدويل، سعت »أفيسام« إىل املساعدة يف 
استعادة املناطق التي يسيطر عليها اإلرهابيون إىل جانب 
توطيد سلطة الدولة يف مجيع أنحاء البالد. كام تم تفويض 
هذه البعثة ببذل اجلهود اإلنسانية إىل جانب إعادة توطني 
يدم  مل  هذا  لكن  مايل.  يف  داخليًا  والنازحني  الالجئني 
بقدرة   2013 عام  يف  »مينوسام«  إىل  حتوهلا  بعد  طوياًل 
عسكرية تبلغ 11200 و1440 من أفراد الرشطة. ويف 
ضوء نقل مبادرات االحتاد األفريقي إىل جهود استجابة 
األمم املتحدة األوسع، نرش االحتاد األفريقي أيضًا بعثة 
يف   )MISAHEL( والساحل  مايل  يف  األفريقي  االحتاد 
الدولة  مؤسسات  تعزيز  يف  الدعم  لتقديم   2014 عام 
إعادة  جهود  وتنسيق  اإلنساين  والعمل  الديمقراطية، 
لإلرهاب  املناسبة  احللول  إجياد  يف  احلالية  االستجابة 
هذه  شهدت  وقد  باألمن.  املتعلقة  القضايا  من  وغريه 
التي أطلقها االحتاد األفريقي مناقشات مشرتكة  املبادرة 
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وجمموعة  اجلنسيات  املتعددة  والقوة  املتحدة  األمم  بني 
يف  الصلة  ذوي  اآلخرين  املصلحة  وأصحاب  الساحل 
والقضايا  اإلرهاب  ملكافحة  شاملة  اسرتاتيجية  وضع 

األمنية األخرى ذات الصلة.
أفريقيا،  غرب  لدول  االقتصادية  باجلامعة  يتعلق  فيام 
اندالع  بعد  االستجابة  جهود  عالمات  أوىل  شوهدت 
من  مايل  شامل  أرايض  وضم   2012 عام  يف  مايل  أزمة 
أزواد،  لتحرير  الوطنية  واحلركة  املتطرفة  اجلامعات  قبل 
يف  حمبطون  جنود  شنه  الذي  االنقالب  إىل  باإلضافة 
وقت مبكر من عام 2012، أدت إىل تشكيل مهمة القوة 
يف  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  للجامعة  االحتياطية 
املبادرة  هذه  أن  بيد  )ميسيام(.  لإليكواس  التابعة  مايل 
فشلت لألسف بسبب التوتر بني الدول الرئيسية الفاعلة 
جهة  من  واإليكواس  جهة  من  وموريتانيا(  )اجلزائر 
أخرى حول طريقة التدخل يف مايل. أضف إىل ذلك، فإن 
عىل  أثرت  القوات  هذه  لوالية  للغاية  السياسية  الطبيعة 
عسكريًا  التدخل  هي  »ميسيام«  أجندة  وكانت  نتائجها. 
العسكري عىل  االنقالب  أطاح هبا  التي  لدعم احلكومة 

الرغم من الوضع األمني املضطرب يف البالد. 
انتهجت فرنسا، يف ضوء تصاعد خماطر القاعدة يف بالد 
لتحرير  الوطنية  احلركة  استيالء  أثناء  اإلسالمي  املغرب 
تدشني  خالل  من  عسكريًا  هنجًا  مايل،  شامل  عىل  أزواد 
املربر  يكن  مل  برخان)7(.  وعملية  سريفال  عملية  من  كل 
مسئولية  عىل  فقط  يرتكز  العسكري  التدخل  هذا  وراء 
التي  املستمرة  اخلاصة  للعالقة  وفقًا  التارخيية  فرنسا 
الساحل، ولكن  منطقة  الفرنكوفونية يف  بالدول  تربطها 
اجلامعات  تشكله  الذي  املحتمل  التهديد  بسبب  أيضًا 
أدى  لقد  األورويب.  األمن  عىل  الساحل  يف  اإلرهابية 
تزايد  إىل  القاعدة  مقاتيل  مع  الطوارق  متمردي  حتالف 
الساحل«.  »أفغانستان  مايل  تصبح  أن  من  املخاوف 
انطلقت  والتي  الفرنسية  »سريفال«  عملية  واستمرت 
عسكري   4500 نرش  تم  حيث  شهرًا   17  ،2013 يف 
من  أشهر  تسعة  بعد  األفريقية  القوات  مع  بالرشاكة 
الوطنية  املستقلة من قبل احلركة  أزواد  قيام دولة  إعالن 

اجلنود  حشد  عىل  فرنسا  قدرة  استندت  أزواد.  لتحرير 
األصول  إىل  العملية  تشكيل  بعد  األرض  عىل  برسعة 
الفرنكوفونية.   الدول  يف  مسبقًا  املوجودة  العسكرية 
وعىل الرغم من نجاح عملية »سريفال« يف استعادة املدن 
انتشار  وقف  تستطع  مل  أهنا  إال  مايل،  شامل  يف  الرئيسية 
الوضع  فأثار  اإلرهابية،  للجامعات  العفوية  اهلجامت 
املتدهور يف منطقة الساحل، وال سيام يف مايل يف  السائد 
أعقاب عملية »سريفال«، استجابة أخرى من فرنسا يف 
دعم  »توفري  هبدف  »برخان«   عملية  باسم   2014 عام 
أوسع لدول منطقة الساحل ملكافحة التهديد اإلرهايب يف 
منطقة الساحل«. وبالفعل شاركت القوات الفرنسية يف 
سلسلة من أنشطة مكافحة اإلرهاب، ال سيام يف منطقة 
ليبتاكو-غورما. وعىل الرغم من ذلك، فإن اخلسائر التي 
فيام  املتزايد  الداخيل  الضغط  جانب  إىل  فرنسا  تكبدهتا 
يتعلق بنتائج مشاركة فرنسا يف مكافحة التطرف العنيف 
قرار  إىل  الفرنسية  القيادة  دفعت  قد  الساحل  منطقة  يف 
تقليص الوجود العسكري الفرنيس يف املنطقة واالعتامد 

بشكل أكرب عىل دعم رشكائها.

حتديات جهود محاربة اإلرهاب في الساحل

والدولية  واإلقليمية  الوطنية  االستجابات  واجهت   
الصعاب  من  العديد  الساحل  دول  يف  العنيف  للتطرف 

والتحديات، وهو ما يمكن تناوله عىل النحو التايل:

1- عىل املستوى الوطني: 

من  باإلرهاب  املتأثرة  املناطق  يف  الدول  تعاين  ما  عادة 
ما  وهو  السيايس،  االستقرار  وعدم  اهلشاشة  وضع 
نظرًا  املتعددة  اجلهادية  اجلامعات  حماربة  جهود  يعطل 
لغياب اإلرادة السياسية واألجندة الوطنية اجلامعة. عىل 
متتالية  عسكرية  النقالبات  مايل  تعرضت  املثال،  سبيل 
متكنت  حيث  البالد،  يف  اإلرهابية  األنشطة  بدء  منذ 
بالد  يف  القاعدة  وتنظيم  أزواد  لتحرير  الوطنية  احلركة 
املغرب اإلسالمي من استغالل أوضاع عدم االستقرار 
مايل  شامل  عىل  السيطرة  أجل  من  السيايس  واالنقسام 
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وإعالن دولة اخلالفة اإلسالمية. ويف نفس السياق، أثار 
 2021 أبريل   يف  ديبي  إدريس  التشادي  الرئيس  موت 
النظام  ببنية  املتعلقة  الداخلية  اإلشكاليات  من  العديد 
استقرارًا بشكل  أقل  إذا أصبحت تشاد  احلاكم. وعليه، 
أكثر اجليوش كفاءة يف  أن أحد  يعني  فإن هذا  ملحوظ، 
املنطقة سيكون لديه اهتامم أقل لتكريس جهوده ملكافحة 
هذا  يفرض  إذ  للحدود.  العابرة  اإلرهابية  التهديدات 
املوارد  عىل  هائاًل  ضغطًا  االستقرار  عدم  من  الوضع 
املحدودة بالفعل واملتاحة لسلطات الدولة والتي يمكن 
أن تستغلها اجلامعات املتطرفة. عالوة عىل ذلك، تواجه 
سلطات الدولة الوطنية حتديًا كبريًا يف التنقل عرب النطاق 
البرشية  املوارد  ضعف  ظل  يف  للبالد  الواسع  اجلغرايف 
واللوجستية الالزمة القتالع اخلاليا واجلامعات اإلرهابية 
األطراف.  مناطق  والسيام  البالد  عموم  يف  تنترش  التي 
ووكاالت  املايل  اجليش  من  كل  جيد  املثال،  سبيل  وعىل 
إنفاذ القانون صعوبة يف إجراء عمليات املراقبة والتفتيش 

بسبب احلجم اجلغرايف اهلائل ملايل.

حماربة  جهود  تواجه  التي  التحديات  أبرز  من  ولعل 
الرصاع  إشكالية  الساحل  منطقة  يف  الوطنية  اإلرهاب 
مسببات  تفسري  تم  حني  يف  والرعاة.  املزارعني  بني 
من  الساحل  منطقة  يف  والرعاة  الفالحني  بني  النزاعات 
خالل عوامل مثل تغري املناخ، وندرة املوارد، والضغوط 
وفشل  السياسية،  والبيئة  احلرضي،  والتوسع  السكانية، 
آليات التفاوض التقليدية، فقد تم إيالء اهتامم أكاديمي 
أزمة  من  هبام  يرتبط  وما  والديني  العرقي  باجلانب  أقل 
هوية وطنية. عىل سبيل املثال، ثمة روايات تارخيية تقوم 
خطرية  دينية  عرقية  كمجموعة  الفوالين  تصنيف  عىل 
به«  املشتبه  »املجتمع  هيليارد  بادي  عليه  أطلق  ما  متثل 
اإلعالم  وسائل  قبل  من  الفوالين  تصوير  كيفية  إلظهار 
بحسباهنم  نيجرييا  يف  الفاعلة  السياسية  واجلهات 
ومغتصبني،  وإرهابيني،  متحرضين،  وغري  أجانب، 
وقطاع طرق مسلحني مع امتالكهم أجندة خفية ألسلمة 
يعطل  ال  الفوالين  شيطنة  خطاب  ولعل  النيجرييني)8(. 
كذلك  يؤدي  ولكن  اإلرهاب،  حماربة  جهود  فقط 

بني  النزاعات  الحتواء  السياسية  املبادرات  فشل  إىل 
الفالحني والرعاة. إن مثل هذا اخلطاب السائد ال يمكنه 
الفالحني  بني  األمد  طويلة  املواجهات  من  التخلص 
والرعاة، ولكنه بداًل من ذلك ينفر وهيمش الفوالين من 
خالل تدابري أمنية عقابية، وبالتايل حيول دون تطبيق أي 

هنج سلمي. 
2- غياب التنسيق اإلقليمي والدويل:

والدولية،  اإلقليمية  االستجابة  بتحديات  يتعلق  فيام 
اإلقليميني  املصلحة  أصحاب  بني  التنسيق  اعترب  فقد 
العسكرية  املبادرات  وتعكس  كبريًا.  حتديًا  والدوليني 
)ايكواس(  أفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  للمجموعة 
التنسيق  إشكاليات  مايل  يف  واألزمة  اإلرهاب  ملواجهة 
فقد  املتحدة.   بني اإليكواس واالحتاد األفريقي واألمم 
لإليكواس يف  التابعة  االحتياطية  القوة  إنشاء  اقرتاح  تم 
والقاعدة  الدين  أنصار  بدأ  عندما   )MICEMA( مايل 
واجلهاد  التوحيد  وحركة  اإلسالمي  املغرب  بالد  يف 
العنيفة  اإلرهابية  أعامهلم  أفريقيا  غرب  يف  اإلسالمي 
إىل  أدى  مما  مايل،  جنوب  نحو  اندفاعهم  مع  الشامل،  يف 
أن  بيد  البالد.   يف  واالستقرار  اإلنساين  األمن  تدهور 
مبادرة الساحل األفريقية مل تنجح بسبب تعدد املبادرات 
وعدم  جهة  من  الساحل  يف  اإلرهاب  بمحاربة  اخلاصة 
كفاية التمويل من جهة أخرى. باإلضافة إىل هذه املشكلة 
املتمثلة يف غياب التنسيق، كان التزام الدول األعضاء يف 
املنظامت اإلقليمية، وال سيام الدول التي مل تتأثر هبجامت 
اإلرهابيني، ضعيفًا، حيث ظنت نفسها بمنأى عن أيدي 
اإلرهاب. عىل سبيل املثال، مل تدرك النيجر خطر مجاعة 
يف  اإلرهابية  اجلامعة  هذه  بدأت  أن  بعد  إال  حرام  بوكو 
توسيع أنشطتها عرب حدود النيجر. فال يزال التصور بأن 
التطرف العنيف جمرد مشكلة جيب عىل البلدان املترضرة 
األفريقي  االحتاد  يف  األعضاء  الدول  بني  مستمرًا  حلها 
واألمم املتحدة والذي يستمر يف التأثري عىل مستوى التزام 
إىل  فرنسا  جلوء  أسباب  أحد  هذا  وكان  الدول.  معظم 
تبني اخليار العسكري أحادي اجلانب بعد إحجام االحتاد 
األورويب واألمم املتحدة عن التحرك الرسيع. أضف إىل 



7

https://acpss.ahram.org.eg/News/17651.aspx : رابط دائم

دراسات

ذلك فإن اسرتاتيجيات فرق العمل املشرتكة بني الدول، 
وحتديدًا قوة املهام املشرتكة متعددة اجلنسيات وجمموعة 
والعوامل  التحديات  تتجاهل  اخلمس  الساحل  دول 

اهليكلية التي تسهل تصاعد معدالت التطرف العنيف.

دول  بني  احلايل  والسيايس  الدبلومايس  التوتر  ويطرح 
لقد  اإلرهاب.  حماربة  جهود  أمام  آخر  حتديًا  الساحل 
أزمة  أول  اخلمس  الساحل  دول  جمموعة  شهدت 
ففي  سنوات.  عرش  إنشائها  عىل  يمر  ومل  هلا  خطرية 
رفض  بسبب  املنظمة  مايل  غادرت   ،2022 مايو   15
وبوركينا  وموريتانيا  والنيجر  -تشاد  اآلخرين  األعضاء 
الرئاسة  بتويل  االنتقالية  املالية  للسلطات  السامح  فاسو- 
الدورية. هذه التوترات بني دول املنطقة، والتي ظهرت 
عىل  االقتصادية  العقوبات  عىل  املوافقة  بعد  بالفعل 
إفريقيا  غرب  لدول  االقتصادية  املجموعة  قبل  من  مايل 
)ايكواس( بسبب قرار تأجيل االنتخابات الديمقراطية، 
هلا آثار منطقية واضحة. عىل وجه التحديد، تؤثر املنافسة 
عىل  والنيجر  مايل  بني  املستمرة  والسياسية  الدبلوماسية 
االستجابة ملكافحة اإلرهاب يف منطقة احلدود املشرتكة. 
اجليش  من  وبدعم  النيجر،  قوات  أن  خافيًا  يكن  مل  كام 
هي  طيار،  بدون  الرتكية  الطائرات  وكذلك  الفرنيس، 
بالفعل القوات الوحيدة التي ردت بنشاط عىل األنشطة 
حتى  كبري  نجاح  دون  كان  وإن  احلدود،  عرب  اإلرهابية 

اآلن.

3- تقويم مقاربات االحتاد األفريقي:

األفريقي  االحتاد  جهود  من  الرغم  عىل  أوىل،  جهة  من 
هناك  فإن  العنيف،  التطرف  ومنع  اإلرهاب  ملكافحة 
حتد  التي  واملؤسسية  القانونية  املستويات  يف  ثغرات 
القارة  يف  العنيف  اإلرهاب  ضد  متكامل  هنج  اتباع  من 
األفريقية بام يف ذلك منطقة الساحل)9(. إذ تظل املشكلة 
السائدة يف سياسات االحتاد األفريقي ملكافحة اإلرهاب 
اجلامعية  االتفاقات  عىل  الوطنية  التدابري  تفضيل  هي 
التي تعاين من عدم وجود آليات إنفاذ قوية. يف الواقع، 
يتبنى االحتاد األفريقي قرارات دون وجود عملية متابعة 

املؤسسية  األجهزة  أدوات  حتدي  يتم  وبالتايل  مناسبة، 
لتنفيذ القرارات ذات الصلة. أيضًا، يفتقر تشغيل االحتاد 
يعتمد  الذي  االبتكار،  إىل  اإلرهاب  ملكافحة  األفريقي 
بشكل أسايس عىل هنج تقليدي، مع وجود آليات إقليمية 
ونقص  التنسيق  غياب  عن  فضاًل  حمدودة،  كفاءة  ذات 

املوارد املالية. 
 ومن جهة ثانية، تواجه جهود مكافحة اإلرهاب يف االحتاد 
وتنافس  تعدد  بسبب  العقبات،  من  العديد  األفريقي 
والدولية،  اإلقليمية  وعرب  اإلقليمية  دون  املبادرات 
املثال،  سبيل  عىل  ذلك.  عىل  املرتتبة  العكسية  واآلثار 
اجلهات  مصالح  مع  األفريقية  املصالح  تطابق  عدم  فإن 
الفرنيس  العسكري  بالتدخل  املرتبطة  والدولية  األجنبية 
التكتيكية ملكافحة  العمليات  الساحل حيد من  يف منطقة 
اإلرهاب. يف املقابل، تفضل األجندة األمريكية املساعدة 
العسكرية املستمرة حتت راية القيادة العسكرية األمريكية 
سياسات  أفرقة  فإن  وبالتايل،  )أفريكوم(.  ألفريقيا 
مكافحة اإلرهاب تواجه أوجه قصور كبرية، بام يف ذلك 
جاذبية زائفة للنموذج األورويب ملكافحة اإلرهاب الذي 
من  وحيد  األفريقية  اجليوسياسية  السياقات  يتضمن  ال 
والتي  اإلرهاب،  ملكافحة  األفريقي  االحتاد  رؤية  تطبيق 

حتافظ عىل السيادة الوطنية للدول األعضاء.  
األفريقي  االحتاد  اسرتاتيجيات  نظرت  ثالثة،  جهة  ومن 
العنيفة  اجلهادية  األيديولوجية  إىل  اإلرهاب  ملكافحة 
عىل  رشعية  يضفي  الذي  األمر  وهو  وجودي،  كتهديد 
األمننة،  عملية  إطار  يف  اإلرهاب،  مكافحة  إجراءات 
باستخدام  املؤسسية،  املامرسات  تسييس  إىل  يؤدي  كام 
الصدد،  السلطة. ويف هذا  للحفاظ عىل  خطاب اخلوف 
استخدمت البلدان األفريقية تدابري وترشيعات مكافحة 
اإلرهاب لتعزيز سلطتها، من خالل التهويل أو التهوين 
من  مزايا  عىل  للحصول  السيام  اإلرهاب،  خطورة  من 
الغرب بحسباهنا يف طليعة احلرب العاملية عىل اإلرهاب. 
االحتاد  بروتوكوالت  عىل  التصديق  يف  اإلخفاق  أن  بيد 
األفريقي ملكافحة اإلرهاب وإضفاء الطابع املحيل عليها 
من  السياسية.  واإلرادة  الرغبة  غياب  عىل  دلياًل  يعد 
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العسكرية  االستجابات  عىل  قيود  هناك  أخرى،  ناحية 
للتطرف العنيف، وبالتايل توجد حاجة إىل تبني مقاربات 
املنظامت  مع  الشامل  واحلوار  املصاحلة  السيام  ناعمة، 
)10(. ومع ذلك، فإن ظهور جمموعة فاغنر  غري اجلهادية 
مايل،  يف  وخاصة  أفريقيا،  يف  رئييس  عسكري  كالعب 

يمثل حتديًا جديدًا يف خصخصة مكافحة اإلرهاب.

4- إشكالية العسكرة وغياب احللول السياسية:

التصدي  يف  العسكرية  املقاربات  أمهية  من  الرغم  عىل 
ملخاطر اإلرهاب يف منطقة الساحل عىل املدى القريب، 
التطرف  بيئة  إال أهنا ال تأخذ يف االعتبار تعقد وتشابك 
واإلرهاب. صحيح أن فرنسا حسمت املعركة يف البداية 
ضد اجلامعات اإلرهابية املتطرفة واستعادت شامل مايل، 
وحده  العسكري  العمل  عىل  الوحيد  االعتامد  أن  بيد 
والساحل  مايل  يف  األزمة  حلل  كافيًا  يكن  مل  أنه  أثبت 
فرنسا  نجاح  بأن  الكتاب  بعض  لقد جادل   .)11( عمومًا 
من  اإلرهابية  للجامعات  يرتك  مل  مايل  شامل  استعادة  يف 
خيار سوى العمل من حتت األرض يف خميامت الالجئني 
يف الدول املجاورة، والفرار شاماًل باجتاه مناطق األطراف 
ثم العودة بعد التعايف من اهلزيمة ملهامجة املراكز احلرضية 

والشبكات اللوجستية للوجود الدويل)12(. 

تكتيكات  تبني  من  والعنيفة  اإلرهابية  اجلامعات  متكنت 
سيارات  استخدموا  حيث  األطراف،  وشد  والفر  الكر 
واإلمدادات.  والذخرية  األسلحة  لنقل  الرباعي  الدفع 
للطائرات  مضادة  مدافع  حلمل  جاهزة  السيارات  وهذه 
اجلهادي  العنف  طبيعة  تغريت  لقد  ثقيلة.  رشاشات  أو 
إىل درجة عالية من احلركة والقدرة عىل املناورة. وحتاول 
تويوتا  سيارات  باستخدام  اجلهادية،  ومجاعاهتا  القاعدة 
احلكومات  إيذاء  عىل  وقدرهتا  قوهتا  إظهار  الندكروزر، 
األفريقية والنيل من الوجود الدويل. باإلضافة إىل ذلك، 
تم استخدام سيارات الند كروزر هذه عىل نطاق واسع 
وهتريب  بالبرش،  واالجتار  املرشوعة،  غري  األنشطة  يف 
األسلحة الصغرية، واهلجامت عىل التجار من خالل هنب 
شاحناهتم وبضائعهم، وحتى اهلجامت املتزايدة عىل البنوك 

أو اخلدمات العامة األخرى يف البلدات أو القرى. تتضمن 
بني  اخلوف  تنرش  التي  اإلجرامية  اهلجومية  األعامل  هذه 
املدنيني استخدام سيارة تويوتا الند كروزر، وبالتايل يمكن 
اجلهادي  املد  بتزايد  املرتبطة  األدوات  إحدى  اعتبارها 

العنيف يف منطقة الساحل والصحراء األفريقية )13(.

من جهة أخرى، ُينظر إىل تدخل فرنسا عىل أنه خيلو من 
والساحل.  مايل  يف  املحلية  والديناميكيات  اهلياكل  فهم 
إن  حيث  عملياهتا،  صالح  غري  يف  األمر  هذا  كان  وقد 
اجلامعات  منه  تستفيد  ما  هي  املحلية  واملظامل  اهلياكل 
من  ذلك  اتضح  وقد  أنشطتها.  استمرار  يف  اإلرهابية 
تزايد السخط الشعبي العام يف مايل وبعض دول الساحل 
فإن  وعليه،  املنطقة.  يف  الفرنيس  الوجود  ضد  األخرى 
فقط  والتعاون  العسكرية  املقاربات  عىل  فقط  الرتكيز 
مع سلطات الدولة املركزية التي تعاين من أزمة التغلغل 
وعدم القدرة عىل الوصول إىل مناطق األطراف، أدى إىل 
مصداقيتها  العنيف  للتطرف  الفرنسية  االستجابة  إفقاد 

بينام ظلت مسببات الرصاع احلقيقية عىل حاهلا.

الكربى  الفكر  مراكز  بدأت   ،2009 عام  من  ابتداء 
النقد  توجيه  يف  الغربية  والدول  املتحدة  الواليات  يف 
أهنا  حيث  الساحل،  يف  اإلرهاب  حماربة  السرتاتيجيات 
ويف  العنيف.  التطرف  تفاقم  إىل  املطاف  هناية  يف  أدت 
بات  الساحل،  ملنطقة  بالنسبة  األقل  عىل   ،2021 عام 
الرأي املتفق عليه يف دوائر النخبة السياسية الغربية يتجه 
التقارير  وتعكس  احلالية.  للسياسة  حادة  انتقادات  نحو 
الدراسات  لندن، ومركز  تشاتام هاوس يف  األخرية من 
االسرتاتيجية والدولية يف واشنطن، وجمموعة األزمات 

الدولية يف بروكسل هذا التحول.

تتفق هذه التقارير الثالثة عىل أن سياسة حماربة اإلرهاب 
يف  مفرطة  كوهنا  فشلت،  قد  الساحل  منطقة  يف  الغربية 
العسكرة وغري فعالة. يقرتح اجلميع، بلغة خمتلفة بعض 
فيها«  التفكري  »إعادة   جيب  السياسة  هذه  أن  اليشء، 
وهذا  الرشيد.  واحلكم  الدبلوماسية  دور  عىل  للتأكيد 

يشمل التفاوض مع اإلرهابيني«. 
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5- اخلالف بني مايل وفرنسا
وفرنسا،  مايل  يف  االنتقالية  السلطة  بني  اخلالف  تصاعد 
حيث انزلقت العالقة الدبلوماسية والسياسية املتدهورة 
أنه قطيعة مؤكدة يف  بني الرشيكني السابقني إىل ما يبدو 
تعاوهنام العسكري. حيدث هذا يف وقت بلغت فيه املشاعر 
املعادية للفرنسيني - وربام املعادية ألوروبا - ذروهتا يف 
ضد  عارمة  شعبية  واحتجاجات  مسريات  مع  املنطقة، 
هناية  يف  تقريبًا.  الساحل  دول  مجيع  يف  الفرنيس  الوجود 
معاهدة  إهناء  العسكرية  مايل  حكومة  قررت  املطاف 
التعاون الدفاعي بني فرنسا ومايل، وكذلك اتفاقية وضع 
واألوروبية  الفرنسية  القوات  عمل  حتكم  التي  القوات 
أن  عمليًا،  ذلك  يعني  »تاكوبا«.  عمل  فرقة  يف  املشاركة 
حيث  األطراف،  متعدد  رصاعًا  أصبح  الثنائي  اخلالف 
العمل  عىل  قادرة  واألوروبية  الفرنسية  القوات  تعد  مل 
حفظ  عملية  عىل  أيضًا  يؤثر  اجتاه  وهو   - البالد  داخل 
يعني  وهذا  »مينوسام«.  املتحدة  لألمم  التابعة  السالم 
األخرى  واألوروبية  الفرنسية  الفاعلة  اجلهات  أن  أيضًا 
املتواجدة يف املنطقة قد فقدت الرشيك الرئييس يف احلرب 
رمزًا  يمثل  الذي  البلد  أيضًا  فقدوا  لقد  اإلرهاب.  ضد 
للتدخل الدويل متعدد األطراف الذي تم بناؤه ملواجهة 
والتنمية  واإلرهاب  التمرد  مثل  التحديات  من  العديد 

وعدم االستقرار السيايس واهلجرة يف منطقة الساحل.
أخرى  قضية  يطرح  الفرنيس  االنسحاب  هذا  أن  عىل 
مرتبطة بالتعاون بني األوروبيني. فقد كانت فرنسا فعالة 
لتقاسم  خمتلفة  فاعلة  جهات  إرشاك  يف  املايض  يف  جدًا 
العسكري.  للتدخل  والسيايس  االقتصادي  العبء 
مثل  األوروبية،  الدول  انسحبت بعض  فقد  ومع ذلك، 
إستونيا والسويد، بينام تلقت دول أخرى، مثل الدنامرك 
التواجد  بعدم  وأملانيا، طلبات رصحية من سلطات مايل 
يف البالد، أو االنصياع لقيود تشغيلية بالغة القسوة. ويف 
11 أبريل 2022، قام نائب رئيس املفوضية األوروبية، 
قرار  عىل  الرسمي  الطابع  بإضفاء   ، بوريل  جوزيب 
وقف مجيع برامج التدريب العسكري لالحتاد األورويب 
تأثر  الذي  املهم،  القرار  يف مايل. ويمكن قراءة مثل هذا 

أيضًا بالوجود الرويس املتزايد يف مايل من خالل جمموعة 
فاغنر، عىل أنه حماولة لرتهيب حكومة مايل االنتقالية من 
األورويب  االحتاد  سلطات  دعم  بفقدان  التهديد  خالل 
املنخرطة بشكل كبري يف البالد. وإن كان القرار األورويب 
يعد من جهة أخرى دلياًل واضحًا عىل الرتدد يف االنتشار 
العسكري واألمني   يف املستقبل. يبدو أن الدول األوروبية 
مرتددة يف املشاركة بشكل كامل يف خطط طويلة األجل 
غري  البلدان  يف  وخاصة  اخلارج،  يف  ب  ا اإلره ملكافحة 
من  بالتخوف  مرتبطًا  هذا  يكون  قد  سيًا.  ا سي املستقرة 
انسحابات  من  واخلوف  أفغانستان  يف  ث  د ح ما  تكرار 
مترسعة كتلك التي أعلنتها الواليات املتحدة وفرنسا يف 

هناية صيف 2021.

6- التنافس الدويل واحلرب الباردة اجلديدة

القصور  أوجه  جانب  إىل  اإلقليمية،  ترات  و الت أفضت 
األمريكي  احلامس  وتراجع  الغربية  باملقاربات  املرتبطة 
يف  الدويل  للتنافس  الفرصة  إتاحة  إىل  يب،  واألورو
والسيام  الصاعدة  الدولية  القوى  دور  برز  فقد  ة،  املنطق
تركيا وروسيا التي تنشط اليوم يف غرب أفريقيا ومنطقة 
الساحل، سواء من حيث الدعم العسكري أو املساعدة 
يتعلق  فيام  خاصة  الوجود،  هذا  وأدى  األوسع.  ية  األمن
برشكة فاغنر، إىل تفاقم وترسيع عملية االنفصال احلاسم  
بني مايل واجلهات الفاعلة األوروبية بام يف ذلك فرنسا. 
يعني ذلك، بحكم األمر الواقع، إعادة تشكيل وهندسة 
التوازن الدويل يف املنطقة بشكل يعيد إىل األذهان أجواء 
اجلهات  تكون  أال  املحتمل  من  وعليه،  الباردة.  احلرب 
األجل  يف  عام،  بشكل  والغربية  األوروبية،  الفاعلة 
األهم  أو  الوحيدة  األمنية  املظلة  صاحبة  هي  القريب 
الساحل  دول  تقوم  سوف  السياق  هذا  ويف  املنطقة.  يف 
وإعادة  والسيايس  العسكري  التعاون  فرص  بمناقشة 
دعمها  مصادر  تنويع  أجل  من  واقعية  برؤية  التفاوض 

الحتياجاهتا السياسية واألمنية.

كام أن جهود روسيا لرتسيخ نفسها يف منطقة كانت فرنسا 
نشطة فيها منذ فرتة طويلة هي جزء من اسرتاتيجية أوسع 
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ضد  محلة  قيادة  خالل  من  العاملي  موسكو  نفوذ  لتعزيز 
السياق  هذا  ويف  املنطقة.  يف  األمد  طويلة  القوة  شبكات 
يستغل الكرملني تراجع القيادة الغربية يف أفريقيا، السيام 
مع تزايد انعدام الثقة بالسياسة الفرنسية بني شعوب منطقة 
يف  العسكري  املجلس  أبدى  املثال،  سبيل  عىل  الساحل. 
مايل اهتاممًا بتنويع رشاكاته، والسيام مع روسيا، من خالل 
الرويس  الرئيس  إىل  بالنسبة  فاغنر.  جمموعة  مرتزقة  نرش 
فالديمري بوتني، هذه فرصة جيدة إلبراز صورته كزعيم 
منطقة  وخلق  الدولية  األزمات  يف  التأثري  يمكنه  قوي 
إضافية من القدرة عىل املناورة وورقة مساومة بينام تتنافس 

موسكو مع خصومها يف ليبيا وسوريا وأماكن أخرى.

منطقة  يف  القوة  إبراز  عىل  آخر  مثااًل  الصني  تعد  كام 
الساحل، حيث إهنا تستغل تعطش أفريقيا للتنمية خلدمة 
طموحاهتا القيادية. تعلمت بكني درسها من األزمة الليبية 
يف عام 2011، حيث قامت بإعادة تشكيل وجودها يف 
أفريقيا، بام يف ذلك منطقة الساحل. ونتيجة لذلك، اتسع 
احلزام  مبادرة  مع  بالتزامن  العسكرية  مشاركتها  نطاق 
تعزز  والتي   ،2013 عام  يف  إطالقها  تم  التي  والطريق 
املصالح االقتصادية واالسرتاتيجية الصينية وتوفر بدياًل 
لالسرتاتيجيات التوجيهية واهليمنة للكتلة الغربية. تبذل 
بكني جهودًا كبرية للرتويج لنموذجها األمني   يف منطقة 
الرتكيز  مع   ، ًا وتعاوني دفاعيًا  نموذجًا  باعتباره  الساحل 
البنية  ة  ي ومحا اإلرهاب  مكافحة  جمال  يف  التدريب  عىل 
فاسو  وبوركينا  والنيجر  تشاد  مع  تعاوهنا  يف  التحتية 
ومايل، حيث تتوىل وحدهتا القتالية يف بعثة األمم املتحدة 
مايل  يف  االستقرار  قيق  ح لت األبعاد  املتعددة  املتكاملة 
وكذلك  واألجانب  صينيني  ل ا املوظفني  محاية  »مينوسام« 

البنية التحتية احليوية.

خامتة 

التي  الكربى  والتحديات  القصور  أوجه  أن  خيفى  ال 
يف  اإلرهاب  ملحاربة  والدولية  الوطنية  املقاربات  تواجه 
الساحل كان هلا تأثري واضح يف إثبات مقولة داعش أهنا 
باقية وتتمدد. يف هذا السياق، تسعى مجاعة نرصة اإلسالم 

واملسلمني، والتي متثل فرع تنظيم القاعدة يف مايل وبوركينا 
الصحراء  يف  داعش  والية  منافسة  إىل  والنيجر،  فاسو 
خمتلفة،  مناطق  عىل  السيطرة  أجل  من  وذلك  الكربى 
ومايل  فاسو  بوركينا  بني  الثالثية  احلدود  منطقة  وحتديدًا 
لنقص  وداعش  القاعدة  مجاعات  من  وإدراكًا  والنيجر. 
الدعم اجلوي من القوات الفرنسية والدولية، زادت والية 
داعش عىل وجه اخلصوص من ضغطها بشكل كبري منذ 
مارس 2022، حيث شنت سلسلة من اهلجامت الفتاكة 
عىل طول احلدود اجلنوبية. ومن املثري لالهتامم، أن مجاعة 
نرصة اإلسالم واملسلمني تبدو حذرة إىل حد ما، وتنتظر 
بطريقة ما تقييم حركتها فيام يتعلق بردود الفعل عىل نشاط 

داعش اجلديد، وخاصة من قبل السكان املحليني.
اإلرهابية،  املجموعات  بني  التنافس  فإن  عام،  بشكل 
فضاًل عن االهتامم املتجدد العابر للحدود هلذه املنظامت 
عن  خطورة  أكثر  يكون  ربام  والنفوذ  السيطرة  أجل  من 
التوترات اإلقليمية من جهة وسياسات  ذي قبل بسبب 

التنافس الدويل اجلديدة من جهة أخرى.
اجلذور  عميق  األمن  انعدام  فيها  يكون  منطقة  ويف 
وحيث تكون التفاوتات صارخة، من املرجح أن تؤدي 
املجتمعية.  التوترات  تصعيد  إىل  املتضاربة  األجندات 
ومنسقة  قوية  استجابات  إىل  الساحل  حيتاج  وعليه، 
أو  التخلف  عىل  اللوم  إلقاء  إن  املستمرة.  املظامل  ألوجه 
يربئ  أن  يمكن  ال  الساحل  منطقة  عىل  األمن  انعدام 
األطراف الدولية من مسئوليتها عن معاجلة هذه املظامل، 

خاصة أثناء استخراجهم للموارد الطبيعية من املنطقة. 
بالديون بشكل كبري  الساحل مثقلة  بلدان منطقة  أن  كام 
وجيب عليها استخدام مواردها خلدمة وسداد القروض 
اخلارجية، بينام حيجم األوروبيون عن التعاون يف تأسيس 
التعاون  فإن  وعليه،  التنمية.  ومرشوعات  التحتية  البنية 
متعدد األطراف بني دول الساحل والقوى الدولية يعد 
بؤر  أكثر  من  واحدة  يف  واألمن  التنمية  لضامن  رضوريًا 
بدون ذلك،  تعقيدًا وتشابكًا؛  أفريقيا  والعنف يف  التوتر 
واالستجابات  املبادرات  مجيع  تكون  أن  املرجح  من 

الدولية ملكافحة اإلرهاب عقيمة.
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