
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُالهَجماتُفيُمخيًفاُصعوًداُتشهدُفهيُإفريقيا؛ُفيُاضطراًباُالمناطقُأكثرُمنُواحدةُ ُالساحلُِمنَطقةُ 

ُعوامل ُُالمنطقةُفيُوتتضافرُسواء.ُحدُ ُعلىُواألجنبيةُالحكوميةَُُوالقواِتُُالمدنيينُتستهدفُالتيُاإلرهابية

صُعملياتها،ُوزيادةُوجودها،ُبتعزيزُاإلرهابيةُللجماعاتُتسمح بوت  ةَُُعِّ ُمثل:ُومحاربتها،ُضبطهاُمهمَّ

راعاتُالجغرافي،ُوالموقعُالهشاشة، ة،ُاالجتماعيةُوالصِّ مُوالبطالة،ُالفقرُوانتشارُالمستمرَّ دُوتفاق  ُالتشدُّ

 الديني.

 خطًرا األكثر

مةُفيُوهيُوالعنيفة،ُالمتطرفةُللتنظيماتُحاضنةًُُماليُدولةُيئةُ بُتعدُُّ ةُفيُخطًراُاألكثرُالدولُمقدِّ ُالقارَّ

عمُمنُالرغمُوعلىُ.السمراء اهُالذيُالدَّ ُُمنُماليُحكومةُتتلقَّ ُوفرنسا،ُالمتحدة،ُاألممُ:مثلُمختلفة،ُجهات 

دُاألمنيُالوضعُوباتُحقيقي،ُاستقرارُمالمح ُُاألفقُفيُتلوحُالُاإلرهابية؛ُالجماعاتُهذهُمواجهةُفي ُيهدِّ

ُ.بأسرهاُالمنطقةُعلىُوخطًراُنفسها،ُالدولةُبقاء

ُُويرتبط راعاتُالداخلية،ُباالضطراباتُوثيًقاُارتباًطاُماليُفيُاإلرهاب  ةُوالطائفيةُالِعرقيةُوالصِّ ُسنواتُالممتدَّ

ماُوالُطويلة، مالُبينُماُالمنطقةُسيَّ دةُجموعاتمُعنُفضاًلُُوالجنوب،ُالشَّ ُعنُاالستقاللُإلىُتسعىُمتمرِّ

كمُوالمطالبةُالحكومة، ُتضرَبُُأنُعلىُاإلرهابيةَُُالجماعاِتُُساعدتُعوامل ُُوهذهُ.ماليُشماليُذاتيُبح 

تهاُبقاءهاُتستمدَُُّوأنُهناك،ُالمجتمعُأعماقُفيُبجذورها ُُ.المشكالتُتلكُتفاقمُمنُوقوَّ

ُآنذاكُالمعروفةُالجزائريةُاإلرهابيةُالجماعةُ ُبدأتُعندماُم،0032ُعامُإلىُماليُفيُاإلرهابيُالتهديدُ ُويعود

ُُ«والقتالُللدعوةُالسلفيةُالجماعة»ُباسم ُفيُألنشطتهاُمكاسَبُُلتحقيقُالدولة؛ُشماليُعملياتُبشنِّ

خرىُأماكَنُ ُتنظيم»ُباسمُنفسهاُتسميةَُُوأعادتُالقاعدة،ُلتنظيمُوالءهاُم2007ُعامُالجماعةُ ُوأعلنتُ.أ 

حدَُُم2012ُعامُوفيُ.«اإلسالميُالمغربُبالدُيفُالقاعدة ُُاتَّ ديُمعُالقاعدةُتنظيمُتحالف  ُالطوارقُمتمرِّ

ىُوهذاُمالي،ُدولةُمواجهةُفي حةُجماعاتُصعودُإلىُأدَّ خرى،ُمسلَّ ينُأنصارُجماعة»ُمثلُأ  ُينتميُالتيُ«الدِّ

ها راُفيُاألصوليةُالنزعةُ ُسادتُم2012ُعامُومنذُ.الطوارقُإلىُأغلب  ُُالطوائفُبينُالدائرةُعاتالصِّ ُشماليَّ

َطتُمالي، تُمالي،ُوَسطُفيُاإلرهابيةُالجرائمُمنُكثيرُفيُوتورَّ ُ.والنيجرُفاسوُبوركيناُفيُجيرانهاُإلىُوامتدَّ

ُُهذهُوتسعى ُبماُللنزاع،ُجديدةُجَبهاتُفتحُبهدفُوالِعرقية؛ُالطائفيةُالفتنُزرعُإلىُوآخر،ُحينُبينُالجماعات 

ي ةًُُالنفوذ،ُوبسطُالسيطرة،ُعلىُويساعدهاُاألمنية،ُاألوضاعُتدهورُإلىُيؤدِّ ُالِعرقيةَُُالعداواِتُُمستغلَّ

 .األطرافُمناطقُفيُالدولةُوغياَبُُالكامنة،

 

ُ

 مالي العنيف، التطرف قضايا في حثبا

 ديال سيدو ييدا

ف عوامل  الساحل ِمنَطقة في العنيف التطرُّ

 أنموذًجا مالي



 

 

ف نموُّ   التطرُّ

ُُيعاني ُُماليُمجتمع  انية،ُودينيةُواجتماعيةُواقتصاديةُسياسيةًُُمشكالت  كَّ ُالتطرفُنموُُِّفيُأسهمتُوس 

لهُالعنيف هاُد،البالُفيُوتغلغ  ُ:أهمُّ

دِقع:ُالفقر .1 ُُمعُالم  مُلمُوالزراعية،ُالمعِدنيةُالثرواتُفيُاإلفريقيةُالدولُأغنىُإحدىُماليُأنَّ ُأهلهاُينع 

ستثَمرُولمُبخيراتها، راءُهذاُي  ُُزالُوماُالتنمية،ُفيُالثَّ انهاُأغلب  همُالبالغُسكَّ ُنَسمةُمليون20ُُنحوُعدد 

ُُتحتُيعيشون ُُ.الفقرُخطِّ انُحاجةَُُاإلرهابيةُعاتالجماُوتستغلُّ دينُالستقطابُالمال؛ُإلىُالسكَّ ُالمجنَّ

د، حيهاُعددُوزيادةُالجد  ُرواتَبُُيتقاَضونُالذينُأوُالعمل،ُمنُالعاطلينُالشبابُمنُكثيرُ ُويجدُ ُ.مسلَّ

ية همُاحتياجاتهم،ُلتلبيةُوسيلةًُُالجماعات،ُهذهُإلىُاالنضمامُفيُمتدنِّ ضونُالمقابلُفيُلكنَّ ُيتعرَّ

،ُغسلُاتلعمليَُّ لهمُالتيُالمخِّ حوِّ ُ.خِطرينُمتطرفينُإلىُت 

َخطُالمدنيينُمنُكثيرُ ُيشعرُالدولة:ُتجاهُمظالم .2 يُبسببُالدولة؛ُعلىُبالسَّ ُوصولهاُعدمُأوُالِخْدمات،ُتردِّ

ية،ُوالرعايةُواألمن،ُالتعليم،ُ:مثلُإليهم، بلُالصحِّ ضهمُعنُفضاًلُُالكريم،ُالعيشُوس  ُسيئةُلمعاملةُتعرُّ

ُ.والقضاةُالدوائر،ُورؤساءُالمقاطعات،ُورؤساءُوالغابات،ُالمياهُمسؤوليُ:مثلُالمسؤولين،َُبلِقُُمن

ُُشكاُماُوكثيًرا عيان  حونُالرُّ رةَُُواالعتقاالِتُُوالوحشية،ُالقمعُحاالِتُُوالفالَّ ضونُالتيُالمتكرِّ ُلها،ُيتعرَّ

فَرض،ُالتيُالباهظةُوالضرائَبُُالكبيرة،ُالماليةَُُوالغراماِتُ ُسدادُعدمُحالةُفيُالشديدَةُُعقوباِتُوالُت 

لقىُكأنُوالغرامات؛ُالضرائب ُُي  ةُتحتُالعائلةُربُّ رةُالغرامةُيدفَعُُحتىُالمحرقةُالشمسُأشعَّ ُوهذهُ.المقرَّ

بتُعوامل ُ خَطُُسبَّ انُمنُفئاتُس  ُ.المتطرفةُللجماعاتُاالنضمامُإلىُودفعتهمُالدولة،ُعلىُالسكَّ

ُُالطبيعية:ُالموارد .3 قُمزعجُكابوسُهوُلطبيعيةاُالمواردُنقص  ُالمناطق؛ُهذهُفيُالماليينُحياةُيؤرِّ

ُ انُمن80ُ%ُنحوُألنَّ بُوقدُ.الماشيةُوتربيةُاألسماك،ُوصيدُالزراعة،ُمنتجاتُعلىُيعتمدونُالسكَّ ُسبَّ

ُ كافحُالتيُالمجتمعاتُبينُداميةُصراعاتُنشوَبُُالمواردُنقص  ُوالوصولُالماءُعلىُالحصولُأجلُمنُت 

ُُتتسابقُنفسهُالوقتُوفيُ.المراعيُإلى ُالموارد،ُهذهُعلىُالسيطرةُفيُالمتطرفةُالجماعات 

م انُحاجةُواستغاللُوإدارتها،ُفيها،ُوالتحكُّ نة،ُشروطُلفرضُإليها؛ُالسكَّ ُإليهم،ُاالنضمامُ:مثلُمعيَّ

ُُيعِجزُ ُوعندماُ.ألوامرهمُواالمتثال اُنفسهُيجدُ ُأبنائه،ُإطعامُعنُاألسرةُربُّ ُشروطَُقبولُإلىُمضطرًّ

لتُالتيُالجماعات،ُهذه مة،ُِظل ُُحكوماتُإلىُالسنينُمرُُِّعلىُتحوَّ مُمنظَّ ُاألساسيةُالِخْدماتُتقدِّ

ان، ُُالحاالتُبعضُوفيُللسكَّ ف  ُ.الشرعيةُالحكومةُوكأنهاُتتصرَّ

ُُيشكوُاالعتقاالت: .4 انُبعض  ئةَُُالمعاملةُالسكَّ فاعُقواتُِقَبلُمنُالسيِّ ضهُمالي،ُفيُواألمنُالدِّ ُموتعرُّ

ر،ُلالعتقال اُسنوات،ُوربماُأشهًرا،ُاالعتقالُويستمرُُُّاالحتياطي،ُللحبسُوإخضاعهمُالمتكرِّ ُيدفعهمُممَّ

ْقَبُُالمتطرفةُبالجماعاتُاالحتماءُإلى يُماُوهوُعنهم،ُاإلفراجُع  ُنفوَذها،ُويزيدُالجماعات،ُهذهُيقوِّ

ُ.صفوفهاُإلىُالمنتمينُوأعداد

ُُتعتمدُ ُالُاإلعالم: .5 ُُبلُأهدافها؛ُتحقيقُفيُفقطُالعسكريةُالقوةُعلىُرهابيةاإلُالجماعات  ُعلىُتحِرص 

اتُمنُاالستفادة ماُوالُالحديثة،ُاالتصالُتقنيَّ لُومواقعُاإلنترنت،ُشبكةُسيَّ ُفيُاالجتماعي،ُالتواص 

ان،ُمنُعدد ُُأكبرُإلىُوالوصولُألفكارها،ُالدعاية ُُالدعمُعلىُوالحصولُالسكَّ ُوزيادةُوالمعنوي،ُالماديِّ

ُُهذهُوتحاولُ.إليهاُالمنتمينُدعد انُفيُالتأثيرُالجماعات  رةُبالمقاطعُالسكَّ ُوالتسجيالتُالمصوَّ

هاُالتيُالصوتية نفُعلىُالتحريضُفيُالوسائل ُُهذهُأسهمتُوقدُ.المواقعُهذهُفيُتبثُّ ُوالكراهية،ُالع 

 .المنطقةُهذهُفيُواالضطرابُالفوضىُوإثارةُالشائعات،ُونشر

ُ



 

 

ف عواِقب   التطرُّ

ضُالمنطقة؛ُفيُالمتطرفةُللجماعاتُالمستمرُُِّاالنتشارُبببس رتُكبيرة،ُلمعاناةُماليُمجتمعُيتعرَّ ُفيُأثَّ

ُ:اآلتيُالنحوُعلىُالمختلفة،ُالحياةُمجاالت

 راعاتُازديادُمعُاألمني:ُالوضعُتدهور ُاألبرياء؛ُأرواحُتحِصدُ ُالتيُاإلرهابيةُالهَجماتُوازديادُالِعرقية،ُالصِّ

ُُتدهورَُ ُُاألمنيُالوضع  هاُووَسطهاُماليُشماليَّ دُولمُشديًدا،ُتدهوًراُوجنوبيَّ انُيع  ُعلىُآمنينُالسكَّ

ُُارتفعتُفقدُممتلكاتهم؛ُأوُحياتهم الت  ُتجارةُ ُوانتشرتُوبيعها،ُالماشيةُوسرقةُالبشر،ُاختطافُمعدَّ

رات حرقتُواألسلحة،ُالمخدِّ ُُوأ  رتُالحبوب،ُومخازنُالحقولُفيُالمحاصيل  مِّ ُُود  ُبعضُفيُالحرثُآالت 

بُمماُالمناطق، َلعُأسعارُوارتفاعُالفقر،ُانتشارَُُسبَّ ُُمعهُيعِجزُ ُارتفاًعاُاألساسيةُالغذائيةُالسِّ ان  ُالسكَّ

تُ.المناطقُبعضُفيُالمجاعاتُوظهورُشرائها،ُعن ُُوانضمَّ انُقائمةُإلىُالثريةُالعائالت  ُاألكثرُالسكَّ

رةُواالعتداءاتُالسرقاتُبسببُفقًرا؛ ةُوالممتلكاتُوالماشيةُالمحاصيلُلىعُالمتكرِّ ُوقدُ.الخاصَّ

ُُنجحت ُم،2017ُعامُفيُلسيطرتهاُبأكملهاُقًرىُإلخضاعُاألوضاع؛ُهذهُاستغاللُفيُالجماعاتُبعض 

اُالوضعُهذاُزالُوما ُ.اآلنُحتىُمستمرًّ

 رُأنُالطبيعيُمنُالتنمية:ُضعف ُُفيُاألمنُِفقدانُبحالةُالتنميةُ ُتتأثَّ ُماليُلمثُدولةُوفيُ.بلدُأيِّ

ُُطويلةُسنواتُمنذُتشهد ُُدامية،ُصراعات  ُفرصُفيهاُتتضاءَلُُأنُبدَُُّالُمتتالية،ُإرهابيةًُُوهَجمات 

صُالتنمية، ماُوالُاألساسية،ُالِخْدماتُوتتقلَّ ُوقدُ.الجماعاتُهذهُعليهاُتسيطرُالتيُالمناطقُفيُسيَّ

ةُالِقطاعاتُمنُكثيرُتدميرَُُماليُشهدت ة،ُالِخْدميَّ ُالنقل،ُوحركةُوالطرق،ُالهاتف،ُكاتشبُمثلُالمهمَّ

رضت ُُوف  يُالنقلُعلىُإتاوات  دتُوالنهري،ُالبرِّ دِّ ُهذهُتحصيلُأجلُمنُالطرقُعلىُالرقابةُإجراءاتُوش 

ُ.اإلتاوات

 ُُكانُاالجتماعي:ُالتفكُّك كُالرئيسةُاألسبابُأحدَُُالساحلُمنطقةُفيُالعنيفُالتطرف  ُالنسيجُلتفكُّ

د،ُاألمنيُوالوضعُالمتطرفة،ُالجماعاتُوأنشطةُالموارد،ُعنُثوالبحُالهجرةُبسببُاالجتماعي؛ ُالمعقَّ

انُومحاوالت راعاتُمناطقُعنُاالبتعادُالسكَّ حةُالصِّ انُعددُتضاعفُوقدُ.المسلَّ ُالمدنُبعضُسكَّ

ُوشهدتُ.أمًناُأكثرُأماكَنُُعنُوالبحثُالداخلية،ُالهجرةُبسببُوموبتي؛ُوسيغوُباماكوُمثلُالكبرى

ُ ُُإفريقياُيشمالُفيُبلدان  يات  قُبسببُديموغرافيةًُُتحدِّ ُعبرُالماليينُالنازحينُمنُاآلالفُعشراتُتدفُّ

ُُ.وموريتانياُكالجزائرُالمجاورةُالبلدانُإلىُولجوئهمُالحدود،

 ُُيعانيُالتعليم:ُانهيار ُلنظامُاإلرهابيةُالجماعاتُمعارضةُبسببُشديًدا؛ُتراجًعاُماليُفيُالتعليمُنظام 

ُهذهُإرهابُبسببُالطلبة؛ُأمامُأبوابهاُالمدارسُمنُكثيرُ ُأغلَقتُوقدُرسمي،الُالفرنسيُالتعليم

ُُإلىُالتقاريرُ ُوتشيرُ.الجماعات ُسيغوُودوائرُموبتيُومنطقةُماليُوسطُفيُمدرسة700ُُنحوُأنَّ

ُُ.العنيفُالتطرفُهذاُبسببُمغلقة؛ُتمبكتوُمنطقةُفيُونيافونكي

 ُوزيادةُمالي،ُودولةُالساحلُمنطقةُفيُلمتطرفةاُالجماعاتُظهورُمعُالنفس:ُعنُالدفاعُجماعات

تُخطرها، رَّ ُُاضط  عيةُِفرقُتنظيمُإلىُالمجتمعاتُبعض  حةُوجماعاتُتطوُّ ُالنفس،ُعنُللدفاعُمسلَّ

َُُنِشَبتُماَُسرعانُلكن ُكونتري،ُ:مثلُمكشوفة،ُمناطَقُُفيُالجماعاتُهذهُبينُداخليةُصراعات 

اُأيًضا،ُالدلتاُمنطقةُداخلُجتمعاتمُوفيُسيجو،ُبمنطقةُوماسيناُنيونوُومدينتي ىُممَّ ُزيادةُإلىُأدَّ

ُ.الفوضىُوانتشارُاالضطراب



 

 

 د ُُطالبتُالديني:ُالتشدُّ ينُأنصار»ُجماعةُمثلُالمتطرفة،ُالجماعاتُبعض  ُحكومةُعنُباالستقاللُ«الدِّ

ُاتهاهَجمُوواصلتَُعالنية،ُالحدودُوتنفيذُالبالد،ُشماليُالشريعةُدولةُوإقامةُمالي،ُفيُالدولة

موية ةُالدَّ جَّ ُ.الشريعةُتطبيقُبح 

 شاملة سياسات

ُ فُأسبابُمناقشةُإنَّ هاُيمكنُالُعواقبهُوبيانُماليُفيُالتطرُّ ُُالموَجز،ُهذاُفيُحصر  كرُماُلكنَّ ُيستدعيُذ 

بُبلُفقط؛ُاألمنيةُالحلولُعلىُيعتمدُالُبالتأكيدُوهوُ.األزمةُمعالجةُفيُشاملةُسياساتُوضَعُ ُيتطلَّ

ُُومنهاُللصراع،ُالمختلفةُالجذريةُاألسباَبُُتعالجُالتيُلمبادراتاُمنُمجموعةًُ ُاالقتصاديةُالمشكالت 

دُلمكافحةُأوسَعُُمهاراتُوجودُأهميةُمعُواألصولية، راعُوإنهاءُالداخلي،ُالتمرُّ ُوالمجتمعاتُالقبائلُبينُالصِّ

َُوحدةُعلىُوالِحرصُوالدولة،ُانالسكَُُّبينُالَعالقاتُبتحسينُواالهتمامُاالستقرار،َُبْسطُومحاولةُالمتناحرة،

،  .للمواطنينُالمعنويةُالروحُورفعُالصفِّ


