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أهـــم  مـــن  واحـــدة  اإلرهـــاب  ظاهـــرة  تُعتبـــر 

األزمـــات التـــي تعانـــي منهـــا القـــارة اإلفريقيـــة، 

ويتضـــح ذلـــك بصـــورة جليـــة فـــي النتائـــج التـــي 

ــا "مؤشـــر اإلرهـــاب العالمـــي"، والصـــادر  ـــل لهـ توصَّ

فـــي مطلـــع مـــارس 2022 عـــن معهـــد "االقتصاديـــات 

والســـام"، حيـــث كشـــف التقريـــر أن 48% مـــن القتلـــى 

بســـبب ظاهـــرة اإلرهـــاب العالمـــي قـــد ســـقطوا فـــي إفريقيـــا 

الســـاحل  منطقـــة  وأن   ،2021 عـــام  خـــال  الصحـــراء  جنـــوب 

ـــة،  ـــة العالمي ـــا ألخطـــر التنظيمـــات اإلرهابي ـــد موطًن اإلفريقـــي تَُع

وأســـرعها نمـــًوا علـــى اإلطـــاق. 

وتقـــف خلـــف تنامـــي ظاهـــرة اإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا جملـــة مـــن العوامـــل 

السياســـية واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة شـــديدة التعقيـــد، لعـــل فـــي 

الـــدول اإلفريقيـــة  التـــي يعانـــي منهـــا عـــدد مـــن  طليعتهـــا الهشاشـــة 

بشـــكل يصعـــب معـــه الســـيطرة علـــى أقاليـــم وواليـــات الدولـــة كافـــة، وكـــذا 

إشـــكالية التنميـــة غيـــر المتوازنـــة، ومـــا يترتَّـــب عليهـــا مـــن تهميـــش اقتصـــادي 

ـــة  ـــة خصب ـــة؛ ممـــا يجعلهـــا أرضي ـــدول اإلفريقي ـــم فـــي ال واجتماعـــي لبعـــض األقالي

للجماعـــات اإلرهابيـــة.

متهـــا الواليـــات  عـــاوًة علـــى ذلـــك، فـــإن إخفـــاق الحـــرب العالميـــة علـــى اإلرهـــاب - التـــي تزعَّ

المتحـــدة طيلـــة عقدْيـــن مـــن الزمـــن عقـــب أحـــداث الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر، وذلـــك 

باالنســـحاب األمريكـــي مـــن أفغانســـتان فـــي أغســـطس 2021، ومـــا تـــا ذلـــك مـــن ســـيطرة حركـــة 

طالبـــان علـــى الســـلطة - أعطـــى التنظيمـــات اإلرهابيـــة فـــي إفريقيـــا دفعـــة قويـــة.

وتأسيًســـا علـــى مـــا ســـبق، تســـعى هـــذه اإلصـــدارة مـــن سلســـلة "بقلـــم خبيـــر"، الصـــادرة عـــن 

مركـــز المعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار التابـــع لمجلـــس الـــوزراء، إلـــى تنـــاول ظاهـــرة اإلرهـــاب فـــي 

القـــارة اإلفريقيـــة بالتحليـــل للعديـــد مـــن جوانبهـــا، وفـــي طليعتهـــا محفـــزات نشـــأة وتطـــور الجماعـــات 

والتنظيمـــات اإلرهابيـــة فـــي القـــارة، عـــاوًة علـــى تســـليط الضـــوء علـــى أبـــرز هـــذه الجماعـــات والتنظيمـــات 

اإلرهابيـــة، وتُْختتـــم اإلصـــدارة بمناقشـــة التداعيـــات والخســـائر الناجمـــة عـــن تزاُيـــد معـــدالت اإلرهـــاب فـــي القـــارة.
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التحديـات  أكثـر  مـن  وتزايـده  اإلرهـاب  مشـكلة  إن 

مختلـف  علـى  تؤثـر  وتداعياتهـا  وتأثيـرا،  خطـورة 

والسياسـية  واالقتصاديـة  البشـرية  المجـاالت 

خطـر  أصـاب  وقـد  وغيرهـا،  واالجتماعيـة  واألمنيـة 

ويتسـع  العالـم،  ودول  مناطـق  مختلـف  اإلرهـاب 

ففـي  أخـرى،  إلـى  قـارة  مـن  بـؤره  وانتشـار  خطـره 

دول  صـوب  ترنـو  األنظـار  كانـت  الـذي  الوقـت 

مثـل  اإلرهابيـة،  التنظيمـات  فيهـا  تنشـط  بعينهـا 

آسـيا، فضـا  فـي  العـراق وسـوريا  ثـم  أفغانسـتان 

الـدول  مـن  عـدد  فـي  إرهابيـة  عمليـات  حـدوث  عـن 

األوروبيـة وغيرهـا، توجهـت األنظـار أيضـا إلـى القـارة 

عديـدة،  إرهابيـة  تنظيمـات  بـرزت  عندمـا  اإلفريقيـة 

ومارسـت نشـاطاتها بشـكل كبيـر فـي العديـد مـن 

دول القـارة التـي كانت تتصف بعدم انتشـار اإلرهاب 

أنظـار  عـن  بعيـدة  تكـن  لـم  أنهـا  إال  مـا،  نوعـا  فيهـا 

هـذه التنظيمـات اإلرهابيـة المختلفـة التـي وضعتها 

لمـا  نظـًرا  وأولوياتهـا؛  اسـتراتيجياتها  ضمـن سـلم 

تمـر بـه القـارة ودولهـا مـن ظـروف وأوضـاع تجعـل 

فـي  سـهولة  أكثـر  الجماعـات  هـذه  وانتشـار  تمركـز 

والـدول. المناطـق  هـذه 

واألمـر المختلـف في اإلرهـاب والتنظيمات اإلرهابية 

طائفـة  أو  ديانـة  علـى  تقتصـر  لـم  أنهـا  إفريقيـا  فـي 

وحـركات  تنظيمـات  هنالـك  كانـت  وإنمـا  معينـة، 

والمسـيحيين  المسـلمين  مـن  إرهابيـة  وجماعـات 

وباقـي الديانـات والمعتقـدات األخـرى، واألمـر اآلخـر 

المختلـف فـي الحالـة اإلفريقيـة أن مكافحـة اإلرهـاب 

واالهتمـام  بالتركيـز  تحـَظ  لـم  محفزاتـه  ومعالجـة 

علـى  العالـم،  فـي  المناطـق  بباقـي  أسـوة  الدولـي 

األكثـر  العشـر  الـدول  مـن  سـبعة  أن  مـن  الرغـم 

تعرضا لإلرهاب توجد في إفريقيا بحسب تشخيص 

اإلرهـاب،  بمؤشـرات  الخاصـة  العالميـة  التقاريـر 

لإلرهـاب  تعرضـا  األكثـر  هـي  إفريقيـا  أن  يعنـي  ممـا 

المختلفـة. وتداعياتـه 

أزمـة  حـول  األسـئلة  مـن  مجموعـة  تُثـار  هنـا،  ومـن 

اإلرهـاب وتزايـد التنظيمـات والحـركات اإلرهابيـة فـي 

القارة اإلفريقية، لعل أهمها: ما الظروف واألوضاع 

التي شّكلت أهم المحفزات لنشأة وتطور الجماعات 

ومـا  اإلفريقيـة؟  القـارة  فـي  اإلرهابيـة  والتنظيمـات 

اإلرهابيـة  والتنظيمـات  والحـركات  الجماعـات  أهـم 

الناشـطة فـي السـاحة اإلفريقيـة؟ ومـا هـي سـماتها 

ونشـاطاتها؟ ومـا التداعيـات واآلثـار والمخاطـر التـي 

خلفتهـا نشـاطات التنظيمـات اإلرهابيـة فـي الـدول 

اإلفريقيـة؟ والمجتمعـات 

كل هـذه التسـاؤالت سـتتم اإلجابـة عليهـا مـن خال 

التـي  المحـاور  مـن  عـدد  عبـر  البحثيـة  الورقـة  هـذه 

والتقصـي. بالبحـث  تضمنتهـا 

محفزات اإلرهاب في إفريقيا

ـــدول والمجتمعـــات فـــي القـــارة  ـــأن ال يمكـــن القـــول ب

اإلفريقيـــة مـــرت وتمـــر بظـــروف وأوضـــاع سياســـية 

مضطربـــة وأزمـــات أمنيـــة واقتصاديـــة واجتماعيـــة 

ونزاعـــات وحـــروب أهليـــة، فضـــا عـــن التركيبـــة والتنوع 
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ــا، وقـــد شـــكلت كل هـــذه  المجتمعـــي المعقـــد فيهـ

األوضـــاع محفـــزات ســـاهمت فـــي جـــذب اإلرهابييـــن 

والجماعـــات اإلرهابيـــة إلـــى الســـاحة اإلفريقيـــة، حتـــى 

صـــارت بعـــض الـــدول اإلفريقيـــة مكانـــا أعلنـــت فيـــه 

بعـــض الجماعـــات اإلرهابيـــة، مثـــل "تنظيـــم بوكـــو 

وغيرهمـــا،  المجاهديـــن"  الشـــباب  و"حركـــة  حـــرام" 

المناطـــق  علـــى  ســـيطرتها  وفرضـــت  نشـــاطها، 

والمجتمعـــات المحليـــة بـــا مواربـــة، ويمكـــن تحديـــد 

أبـــرز هـــذه المحفـــزات لإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا بمـــا يلـــي:

ــث 	  ــية: حيـ ــات السياسـ ــتقرار واألزمـ ــدم االسـ عـ

ـــد مـــن الـــدول اإلفريقيـــة مـــن أزمـــات  تعانـــي العدي

سياســـية وفوضـــى سياســـية ممـــا جعـــل مـــن 

اإلرهابيـــة  للجماعـــات  جاذبـــة  اإلفريقيـــة  البيئـــة 

عناصـــر  وتجنيـــد  التوغـــل  استســـهلت  التـــي 

التـــي  والقواعـــد  المـــاذات  وجـــود  مـــع  جديـــدة، 

تتمركـــز فيهـــا لانطـــاق نحـــو التوســـع واالنتشـــار 

فـــي باقـــي مناطـــق القـــارة اإلفريقيـــة.

نظـــرا لألزمـــات 	  الدولـــة وغيابهـــا:  ضعـــف دور 

فـــإن  القـــارة،  العديـــد مـــن دول  بهـــا  تمـــر  التـــي 

دورهـــا ضعيـــف فـــي العديـــد مـــن المناطـــق التـــي 

ــات  ــتغلته الجماعـ ــد اسـ ــا، قـ تقـــع ضمـــن حدودهـ

الـــدول  غيـــاب  مســـاحات  لتشـــغل  اإلرهابيـــة 

وأجهزتهـــا، فوصـــل األمـــر إلـــى مواجهـــة الـــدول 

صعوبـــات - فـــي حـــاالت عديـــدة - فـــي مكافحـــة 

هـــذه التنظيمـــات، أو العمـــل علـــى تجفيـــف منابـــع 

وإضعافهـــا. تمويلهـــا 

الفســـاد والتهميـــش االقتصـــادي واالجتماعـــي: 	 

مـــن  اإلفريقيـــة  الـــدول  مـــن  العديـــد  تعانـــي 

الفســـاد المستشـــري، فضـــًلا عـــن التهميـــش 

االقتصـــادي واالجتماعـــي الـــذي تعانـــي منـــه بعـــض 

ــي  ــبب فـ ــذي تسـ ــر الـ ــة، األمـ ــات المحليـ المجتمعـ

واإلحبـــاط،  العـــام  الســـخط  مســـتويات  ازديـــاد 

وال ســـيما فـــي أوســـاط الشـــباب الذيـــن أصبحـــوا 

اإلرهابيـــة  الجماعـــات  الســـتغال  عرضـــة 

بهـــم. وتدعيـــم صفوفهـــا  بتجنيدهـــم 

النزاعـــات واالنقســـامات العرقيـــة والدينيـــة: 	 

تتســـم المجتمعـــات اإلفريقيـــة بالتنـــوع البشـــري 

اإلثنيـــات  مـــن  اآلالف  توجـــد  حيـــث  والدينـــي، 

ـــان والمذاهـــب، فقـــد  ـــر مـــن األدي واللغـــات، والكثي

نجـــد فـــي دولـــة إفريقيـــة واحـــدة طيفـــا واســـعا مـــن 

التعـــدد؛ عشـــرات أو مئـــات مـــن القبائـــل واللغـــات 

ظـــل  فـــي  التنـــوع  وهـــذا  والمذاهـــب،  واألديـــان 

ل مصـــدرا لانقســـامات  أوضـــاع مضطربـــة شـــكَّ

الحكومـــات  مـــع فشـــل  المحليـــة،  والصراعـــات 

األمـــر  المجتمعيـــة؛  التوافقـــات  ترســـيخ  فـــي 

ــات  ــرف والجماعـ ــوء التطـ ــي نشـ ــبب فـ ــذي تسـ الـ

ســـبيل  ســـلكت  التـــي  واإلرهابيـــة،  المتطرفـــة 

العنـــف لتحقيـــق أهدافهـــا، وتجنيـــد المتماثليـــن 

فـــي العقيـــدة معهـــا للقتـــال فـــي صفوفهـــا ضـــد 

الجماعـــات األخـــرى.

اإلرهــاب 	  مكافحــة  اســتراتيجيات  انتقائيــة 

الدوليــة واختــاف مصالح أطرافها: مما أعطى 

التنظيمــات اإلرهابيــة فرصــة التواجــد فــي الداخــل 

اإلفريقــي، ويرجــع ذلــك إلى عامليــن؛ األول: يتمثل 

المباشــرة  المصالــح  بيــن  المســافة  بعــد  فــي 

فـــي  والمجتمعـــات  الـــدول 
وتمـــر  مـــرت  اإلفريقيـــة  القـــارة 
سياســـــية  وأوضــــــاع  بظـــــروف 
أمنيـــــــة  وأزمـــــــات  مضطــــــربة 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة ونزاعـــات 
وحـــروب أهليـــة، وقـــد شـــكَّلت كل 
ــذب  ــزات لجـ ــاع محفـ ــذه األوضـ هـ

إليهـــا. اإلرهابييـــن 
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القومــي،  وأمنهــا  الفاعلــة  الدوليــة  لألطــراف 

وبيــن التنظيمــات اإلرهابيــة فــي إفريقيــا، إذ تــرى 

هــذه الــدول أن انتقــال التنظيمــات اإلرهابيــة مــن 

ــا يعــد أقــل خطــرا  ــى إفريقي جوارهــا الجغرافــي إل

القومــي،  وأمنهــا  المباشــرة  مصالحهــا  علــى 

فتنظيــم القاعــدة فــي أفغانســتان أكثــر تهديــدا 

لمصالــح قــوى دوليــة، بينمــا انتقالــه إلــى إفريقيــا 

يقلــل مــن تهديــده المباشــر للبلديــن، أمــا العامــل 

الثانــي: فيرتبــط بمــدى إرادة وقدرة القوى الدولية 

داخــل  فــي  اإلرهابيــة  التنظيمــات  توظيــف  علــى 

القــارة اإلفريقيــة، بمــا يحقــق مصالــح حلفائهــا 

المحلييــن، فمثــا حينمــا يســعى أحــد األطــراف 

الدوليــة إلــى الضغــط علــى نظــام حكــم فــي دولــة 

نــه 
ِ
إفريقيــة أو إضعافــه أو حتــى إســقاطه، يمك

توظيــف جماعــة مــا أو دعمهــا ماديــا وتســليحيا 

ــن ذلــك الطــرف مــن توســيع  بالشــكل الــذي يمكِّ

دائــرة حلفائــه وتقويتهــم فــي مواجهــة خصومهم؛ 

األمــر الــذي يســتحضر الجماعــات اإلرهابيــة فــي 

حــروب الوكالــة بالســاحة اإلفريقيــة.

تزايد مســتويات الفقر: حيث تزايدت مســتويات 	 

أنهــا  مــن  الرغــم  علــى  القــارة  دول  فــي  الفقــر 

والمعدنيــة ومصــادر  الطبيعيــة  بالمــوارد  غنيــة 

مؤثــرا  عامــا  الفقــر  مشــكلة  ومّثلــت  الطاقــة، 

اســتغلته التنظيمــات اإلرهابيــة بشــكل كبيــر فــي 

نشــوئها وتوســيع انتشــارها فــي إفريقيــا؛ ممــا 

التطــرف  لبــذر  خصبــة  أرض  إيجــاد  مــن  مّكنهــا 

تقديــم  مقابــل  والعــوز  الحاجــة  اســتغال  عبــر 

بــل هــذه التنظيمــات 
ِ
االحتياجــات المختلفــة مــن ق

والجماعــات التــي غالبــا مــا تتواجــد فــي المناطــق 

ســكانها؛  مــن  عــدد  احتياجــات  وتلبــي  الفقيــرة، 

بغيــة تجنيدهــم فــي صفوفهــا، بــدال مــن البطالــة 

والفقــر الــذي يعانونــه.

تتجـــه 	  حيـــث  البـشـــــرية:  اإلمــــــدادات  توفيـــر 

التنظيمـــات اإلرهابيـــة إلـــى إفريقيـــا؛ لكونهـــا تنظـــر 

إلـــى مجتمعاتهـــا كمصـــدر مهـــم لمدهـــا بالعناصـــر 

ــراع  ــؤر الصـ ــي بـ ــى فـ ــا، حتـ ــة فـــي صفوفهـ المقاتلـ

خـــارج القـــارة اإلفريقيـــة، وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك 
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تنظيـــم داعـــش الـــذي تتزايـــد أعـــداد المقاتليـــن 

والعـــراق  ســـوريا  فـــي  صفوفـــه  فـــي  األفارقـــة 

ومناطـــق أخـــرى.

ســـهولة االنتقـــال عبـــر الحـــدود: نظـــرا لضعـــف 	 

العديـــد مـــن الـــدول اإلفريقيـــة فـــي المجـــال األمنـــي 

والعســـكري وعـــدم تمكنهـــا مـــن ضبـــط الحـــدود، 

التنظيمـــات  تمكيـــن  فـــي  أســـهم  الـــذي  األمـــر 

واالنتقـــال  الحركـــة  مـــن  وعناصرهـــا  اإلرهابيـــة 

بشـــكل ســـهل بيـــن دول القـــارة المختلفـــة؛ ممـــا 

الـــدول  عبـــر  ونشـــاطها  نفوذهـــا  تمـــد  جعلهـــا 

ــز  ــة أنشـــطة لتعزيـ ــا، أو ممارسـ ــذ عملياتهـ لتنفيـ

مواردهـــا الماليـــة.

الجماعات والتنظيمات اإلرهابية

تتنـــوع وتختلـــف الجماعـــات والتنظيمـــات اإلرهابيـــة 

فـــي الســـاحة اإلفريقيـــة؛ إذ تشـــير التقاريـــر المعنيـــة 

بشـــؤون اإلرهـــاب إلـــى أن هنالـــك مـــا يقـــرب مـــن 

64 حركـــة وتنظيمـــا إرهابيـــا فـــي العديـــد مـــن دول 

القـــارة، منهـــا مـــا هـــو محلـــي ويقتصـــر نشـــاطه 

علـــى دولـــة واحـــدة، ومنهـــا مـــن يتســـع نشـــاطه 

لعـــدة دول إفريقيـــة، ومنهـــا العابـــر للحـــدود، وال 

ــا  ــم داعـــش، فضـ ــدة وتنظيـ ــم القاعـ ــيما تنظيـ سـ

عـــن أن اإلرهـــاب فـــي إفريقيـــا ال يقتصـــر علـــى ديانـــة 

ــا يلـــي تســـليط الضـــوء علـــى  ــا. ويمكـــن فيمـ بذاتهـ

ـــف بعضهـــا  أبـــرز التنظيمـــات اإلرهابيـــة، والتـــي ُصنِّ

ــا: ــر خطـــورة فـــي إفريقيـ ضمـــن األكثـ

تنظيـــم القاعـــدة فـــي المغـــرب اإلســـامي: هـــو 	 

باألســـاس امتـــداد لـ"الجماعـــة الســـلفية للدعـــوة 

ــن  ــابقا عـ ــقت سـ ــد انشـ ــت قـ ــي كانـ ــال"، التـ والقتـ

 ،1997 عـــام  المســـلحة"  اإلســـامية  "الجماعـــة 

الرســـمي  وانتماءهـــا  مبايعتهـــا  أعلنـــت  وقـــد 

أصبـــح  ثـــم   ،1997 عـــام  فـــي  القاعـــدة  لتنظيـــم 

بالمغـــرب  القاعـــدة  "تنظيـــم  المعلـــن  اســـمها 

المصـــدر  لتصبـــح   2007 عـــام  فـــي  اإلســـامي" 

مـــن  لغيرهـــا  اللوجســـتي  الدعـــم  لتقديـــم  األول 

"الجهادييـــن" والجماعـــات اإلرهابيـــة األخـــرى التـــي 

تنشـــط فـــي غـــرب إفريقيـــا. وأعلـــن التنظيـــم أن 

هدفـــه هـــو نشـــر "الجهـــاد" فـــي غـــرب إفريقيـــا، 

الســـرية  والخايـــا  التنظيـــم  أنشـــطة  وتتمثـــل 

ــن  ــائحين الغربييـ ــاف السـ ــي اختطـ ــه فـ ــة لـ التابعـ

وقتلهـــم، وشـــن الهجمـــات علـــى أهـــداف حكوميـــة 

وعلـــى القـــوات األمنيـــة واألجانـــب، أمـــا تمويـــل 

الرهائـــن  خطـــف  علـــى  فيعتمـــد  التنظيـــم  هـــذا 

ــبل  ــة إلـــى سـ ــة، باإلضافـ ــة ماليـ ــم بفديـ ومبادلتهـ

االتجـــار غيـــر المشـــروع، ويتواجـــد التنظيـــم فـــي 

الجزائـــر ومالـــي وبوركينـــا فاســـو والنيجـــر.

مدينــة 	  فــي  التنظيــم  هــذا  نشــأ  حــرام:  بوكــو 

ميدوجــوري عــام 2002 باســم "بوكــو حــرام"، الــذي 

"التعليــم  المحليــة  "الهوســا"  لغــة  فــي  يعنــي 

الغربــي حــرام"، وهــو مــا يعنــي أن بدايــة الجماعــة 

المفــروض  الغربــي  التعليــم  مناهضــة  كانــت 

الضــرر  ألحــق  أنــه  تعتقــد  والــذي  البــاد،  علــى 

البطالــة  مــن  يعانــون  الذيــن  بالمســلمين، 

مثقفيــن  تضــم  الحركــة  وكانــت  والتهميــش، 

وأكاديمييــن، وبــدأت تأخــذ طابــع المواجهــة مــع 

 64 مـــن  يقـــرب  مـــا  هنالـــك 
فـــي  إرهابيًّـــا  وتنظيمـــا  حركــــة 
العديـــد مـــن دول القـــارة، منهـــا مـــا 
هـــو محلـــي ويقتصـــر نشـــاطه علـــى 
ــع  ــا يتسـ ــا مـ ــدة، ومنهـ ــة واحـ دولـ
إفريقيـــة،  دول  لعـــدة  نشـــاطه 
ومنهـــا العابـــر للحـــدود، ال ســـيما 

وداعـــش. القاعـــدة  تنظيمـــي 
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والتــي  الغربــي،  التعليــم  أقــرت  التــي  الحكومــة 

األمنيــة  والوســائل  بالطــرق  قابلتهــا  بدورهــا 

فحســب؛ ممــا أدى إلــى تصاعــد أعمال العنف من 

الجهــة األخــرى، حتــى تحولــت الجماعــة لتنظيــم 

متطــرف وعنيــف. وتُعــد جماعــة بوكــو حــرام مــن 

أكثــر التنظيمــات اإلرهابيــة تطرفــا، واســتطاعت 

ــا كبيــًرا يســاعدها  أن تجــد لنفســها مــدى جغرافيًّ

علــى االنتشــار، كمــا اســتطاعت أن توفــر الســاح 

الــازم لتنفيــذ عملياتهــا ونشــاطها، وتعتمــد على 

النفــوذ القبلــي؛ إذ تُعــد قبائــل الهوســا المتواجدة 

شــماال علــى الحــدود مــع النيجر معقلهــا الرئيس، 

بوكــو  إيــرادات  األمريكيــة  الخزانــة  وزارة  وتقــدر 

حــرام الســنوية بعشــرة ماييــن دوالر، وتأتــي هــذه 

اإليــرادات فــي معظمهــا مــن الفديــة التــي تجنيهــا 

الحركــة جــّراء عمليــات خطــف األجانــب مــن أجــل 

التهريــب  عمليــات  ومــن  ســراحهم،  إطــاق 

وســبل االتجــار غيــر المشــروعة أيضــا.

حركـــة الشـــباب الصوماليـــة: تأسســـت عـــام 	 

وتعـــد   ،2006 عـــام  فـــي  نشـــاطها  وتبلـــور   ،2004

األكبـــر واألقـــوى  المســـلح  اإلرهابـــي  التنظيـــَم 

فـــي الصومـــال، مقارنـــًة بالجماعـــات المســـلحة 

لتنظيـــم  بالـــوالء  الحركـــة  وتديـــن  األخـــرى، 

الحركـــة  كانـــت  وقـــد   ،2012 عـــام  منـــذ  القاعـــدة 

لــــ"اتحـــاد المحاكـــم  تمثـــل الجنـــاح العســـكري 

اإلســـامية" الـــذي كان يســـيطر علـــى العاصمـــة 

أعلنـــت  أنهـــا  إال  مقديشـــو  الصوماليـــة 

انشـــقاقها عـــن االتحـــاد فـــي عـــام 2007، وحققـــت 

الحركـــة تفوقـــا وانتشـــارا فـــي الســـنوات األولـــى 

إلعانهـــا، ولكنهـــا تعرضـــت لخســـائر كبيـــرة بعـــد 

التدخـــل العســـكري اإلثيوبـــي فـــي الصومـــال، ثـــم 

اســـتعادت نشـــاطها ونفوذهـــا مـــرة أخـــرى بعـــد 

الرغـــم  وعلـــى   ،2009 عـــام  اإلثيوبـــي  االنســـحاب 

مـــن تراجـــع نشـــاطها خـــال الفتـــرة بيـــن عامـــي 

2011 و2016، فـــإن وتيـــرة هجماتهـــا قـــد تصاعـــدت 
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ـــرة انتشـــارها  بـــدءا مـــن عـــام 2017، وتوســـعت دائ

ونفوذهـــا، وتقـــدر أعـــداد عناصرهـــا مـــا بيـــن ٣000 

فـــي وســـط وجنـــوب  يتمركـــزون  و7000 عنصـــر، 

الصومـــال، وصـــار نشـــاطها يمتـــد إلـــى الـــدول 

أمـــا مصـــادر تمويلهـــا  المجـــاورة مثـــل كينيـــا. 

فتتنـــوع مـــا بيـــن التبرعـــات، والدعـــم المباشـــر 

مـــن المتعاطفيـــن معهـــا، وعمليـــات القرصنـــة 

التـــي  الســـفن  علـــى  الحركـــة  بهـــا  تقـــوم  التـــي 

ــا  ــاف إليهـ ــاب المنـــدب، يضـ ــر مضيـــق بـ ــر عبـ تمـ

مصادرهـــا المرتبطـــة بالجريمـــة المنظمـــة التـــي 

تعـــد مصـــدرا جديـــدا لتمويلهـــا.

جماعـــة نصـــرة اإلســـام والمســـلمين: تعـــد 	 

واحـــدة مـــن أخطـــر التنظيمـــات اإلرهابيـــة فـــي 

منطقـــة الســـاحل والصحـــراء، وتشـــمل أكبـــر 

بالـــوالء  تديـــن  لتنظيمـــات مســـلحة  تحالـــف 

لتنظيـــم القاعـــدة، وقـــد تأسســـت الجماعـــة 

عـــام 2017 مـــن خـــال تحالـــف أربـــع جماعـــات 

مصنفـــة فـــي قوائـــم اإلرهـــاب، وهـــي: "كتيبـــة 

الصحـــراء  منطقـــة  و"إمـــارة  المرابطـــون" 

الكبـــرى"، و"جماعـــة أنصـــار الديـــن"، و"كتائـــب 

تحريـــر ماســـينا"، والعـــدو األساســـي للجماعـــة 

بحســـب إعانها هو فرنســـا، وتتمركز الجماعة 

ــا يمتـــد نشـــاطها  ــا فـــي مالـــي، فيمـ وعناصرهـ

وبوركينـــا  والنيجـــر  "تشـــاد  الجـــوار  دول  إلـــى 

فاســـو"، وتقـــدر أعـــداد عناصرهـــا بيـــن 1500 و2200، 

وينتمـــون لجنســـيات مختلفـــة، ويمتـــاز قادتهـــا 

بالخبـــرة العســـكرية بحســـب تقاريـــر دوليـــة، 

بدرجـــة  التنظيمـــي  هيكلهـــا  يتســـم  مثلمـــا 

والقـــرارات  القياديـــة،  التعدديـــة  مـــن  كبيـــرة 

القيـــادات  مـــع  بالتوافـــق  مرتبطـــة  لديهـــا 

األخـــرى التـــي تمثـــل التنظيمـــات األربـــع التـــي 

تكونـــت منهـــا الجماعـــة، وتعتمـــد علـــى شـــبكة 

متنوعـــة مـــن مصـــادر التمويـــل، مثـــل: الجريمـــة 

وســـبل  األجانـــب،  واختطـــاف  المنظمـــة، 

االتجـــار غيـــر المشـــروع.

"أنتـــي بـــاالكا": ميليشـــيا مســـيحية مســـلحة فـــي 	 

عـــام  تأسســـت  الوســـطى،  إفريقيـــا  جمهوريـــة 

2009، وبـــرز نشـــاطها بشـــكل أكبـــر عـــام 201٣، عندمـــا 

بعمليـــات  المســـلمين  علـــى  هجماتهـــا  شـــّنت 

ــر  ــا "تطهيـ ــة بأنهـ ــات الحقوقيـ ــا المنظمـ وصفتهـ

عرقـــي"، و"أنتـــي بـــاالكا" أو "مناهضـــو الســـواطير" 

ــوا  ــا الرئيـــس "فرانسـ ــد دعمهـ ــانغا، قـ ــة السـ بلغـ

بوزيزيـــه" خـــال مـــدة حكمـــه )200٣ - 201٣(، والتـــي 

ــازر بحـــق  ناصرتـــه، وارتكبـــت هـــذه الميليشـــيا مجـ

جوتوديـــا"  "ميشـــال  تولـــي  بعـــد  المســـلمين 

ـــل هـــذه 
ِ
الحكـــم )201٣ - 2014( خلفـــا لبوزيزيـــه، لُتدخ

الميليشـــيا البـــاد فـــي أســـوأ أزمـــة منـــذ اســـتقالها 

عـــام 1960، ويقـــدر عـــدد ضحاياهـــا بعشـــرات اآلالف 

ــر. ــرد ومهجـ ــن قتيـــل ومشـ بيـ

"جيـــش الـــرب للمقاومـــة": تأســـس فـــي أوغنـــدا 	 

عـــام 1987 بيـــن مجتمعـــات األشـــولي العرقيـــة، 

مجموعـــة  مـــن  باألســـاس  التنظيـــم  ويتكـــون 

مســـيحيين أصولييـــن يدعـــون إلـــى إرســـاء قواعـــد 

حكـــم أصوليـــة مســـيحية فـــي البـــاد، وارتكـــب 

القتـــل  بيـــن  االنتهـــاكات  آالف  الـــرب"  "جيـــش 

واالختطـــاف والترهيـــب وتهديـــد اآلمنيـــن، وفـــي 

واحـــدة مـــن أعمالـــه اإلرهابيـــة التـــي تُعـــد مـــن 

أقســـى المذابـــح التـــي ارتكبهـــا دخلـــت مجموعـــة 

مـــن عناصـــره فـــي مقاطعـــة "أوت أويلـــي" فـــي 

ــن ٣45  ــل عـ ــا ال يقـ ــت مـ ــو، وقتلـ ــمال الكونغـ شـ

مـــن  أيـــام   4 فـــي  آخريـــن   250 مدنيـــا، وخطفـــت 

القتـــال المســـتمر. هـــذا، وقـــد بلغـــت الخســـائر 

البشـــرية فـــي شـــمال أوغنـــدا بيـــن عامـــي 1987 

و2006 مـــا يقـــرب مـــن 20 ألـــف طفـــل مختطـــف، 

ــزوح  ــرات اآلالف، ونـ ــل عشـ ــى مقتـ ــة إلـ باإلضافـ

وتشـــريد  شـــخص،  مليـــون   2 مـــن  يقـــرب  مـــا 

العديـــد مـــن القـــرى بشـــكل كامـــل، ولـــم يقتصـــر 

ــدا،  ــى أوغنـ ــرب علـ ــي لجيـــش الـ ــاط اإلرهابـ النشـ

والكونغـــو الديمقراطيـــة، بـــل وامتـــد إلـــى جنـــوب 

الســـودان وجمهوريـــة إفريقيـــا الوســـطى.
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التداعيات والخسائر
وتداعيـــات  خطـــر  مـــن  لإلرهـــاب  مـــا  يخفـــى  ال 
وخســـائر باهظـــة تتكبدهـــا الـــدول والمجتمعـــات 
واألمنيـــة  البشـــرية  المجـــاالت  مختلـــف  فـــي 
واالقتصاديـــة واالجتماعيـــة والسياســـية وغيرهـــا، 
الـــدول  معانـــاة  مظاهـــر  أبـــرز  توضيـــح  ويمكـــن 
اإلفريقيـــة مـــن تداعيـــات وخســـائر جـــّراء تعرضهـــا 

يلـــي: فيمـــا  لإلرهـــاب، 

الـدول 	  تعرضـت  إذ  البشـرية:  الخسـائر  زيـادة 
كبيـر،  بشـكل  اإلرهابيـة  األعمـال  لتزايـد  اإلفريقيـة 
الـدول  مـن  عـدد  تعـرض  وحـده   2019 عـام  ففـي 
إرهابيـة،  عمليـة   ٣471 مـن  يقـرب  مـا  إلـى  اإلفريقيـة 
شـهد  بينمـا  وفـاة،  حالـة   10400 حوالـي  فـي  تسـببت 
شـهر ديسـمبر وحده من العام 2020 وقوع 52 عملية 
إرهابيـة فـي إفريقيـا، أسـفرت عـن مقتـل 15٣ آخريـن، 
وإصابـة 17٣ فـردا واختطـاف 14٣ فردا ما بين مدنيين 
وعسـكريين، وازدادت عملياتهـا فـي شـهر ينايـر 2021 
 ٣91 مقتـل  فـي  تسـببت  إرهابيـة  عمليـة   64 لتبلـغ 
شـخصا وإصابـة أكثـر مـن 190 آخريـن. وقـد بلغ العدد 
العمليـات  جـراء  إفريقيـا  فـي  للوفيـات  اإلجمالـي 
لعـام  العالمـي  اإلرهـاب  مؤشـر  بحسـب  اإلرهابيـة 

50456 ضحيـة. نحـو  و2019،   2007 بيـن عامـي  مـا   ،2020

خطـــر 	  ينعكـــس  المجتمعـــي:  الســـلم  تهديـــد 
علـــى  ســـلبا  المتطرفـــة  وأفـــكاره  اإلرهـــاب 
المجتمعـــات اإلفريقيـــة وعلـــى الســـلم المجتمعـــي، 
مثلمـــا يهـــدد االســـتقرار واألمـــن الوطنـــي والوحـــدة 
الوطنيـــة، ويتســـبب فـــي دخـــول المجتمعـــات فـــي 

أتـــون حـــروب ونزاعـــات أهليـــة ال رابـــح فيهـــا.

خســائر اقتصاديــة: تكبــدت دول القارة اإلفريقية 	 
مــا يقــرب مــن 1٣ مليــار دوالر خــال عــام 2019 جــراء 
العمليــات اإلرهابيــة بحســب المؤشــر العالمــي 
لإلرهــاب، وينعكــس خطــر اإلرهــاب علــى المجــال 
آثــاره  خــال  مــن  واضــح  بشــكل  االقتصــادي 
الســلبية المباشــرة علــى حركــة األفــراد واألمــوال 
اضطــرار  عــن  فضــا  والســياحة،  واالســتثمار 
الــدول لتوجيــه جــزء أكبــر من مخّصصاتهــا المالية 
لقطاعــي األمــن والدفــاع، ليكــون لهــا دور أكبــر فــي 

سياســات مكافحــة اإلرهــاب.

انعكاســـات أمنيـــة: تســـبب العمليـــات اإلرهابيـــة 	 
حالـــة مـــن انعـــدام األمـــن، وإظهـــار عجز الســـلطات 
ــدي  ــن التصـ ــتهدفة عـ ــدول المسـ ــي الـ ــة فـ األمنيـ
فـــي  يتســـبب  مـــا  وهـــو  اإلرهابيـــة،  للعمليـــات 
إحـــراج حكومـــات تلـــك الـــدول وإظهـــار ضعفهـــا.

مـن  اإلرهـاب  مشـكلة  بـأن  القـول  يمكـن  وختامـا، 
أخطـر المشـاكل التـي تواجـه دول القـارة اإلفريقيـة 
ومجتمعاتهـا، وتكلـف هـذه الـدول ثمنـا باهظـا فـي 
مختلـف المجـاالت، وعلـى الرغـم مـن أهميـة مواجهة 
خطـر وتداعيـات هـذه المشـكلة التـي يجـب أن تقـع 
الدوليـة،  والمنظمـات  الـدول  مختلـف  عاتـق  علـى 

فإنهـا لـم تحـَظ بمـا يناسـبها مـن اهتمـام.

ظاهـرة  األسـاس  فـي  هـو  اإلرهـاب  أن  يخفـى  وال 
الجماعـات  إليهـا  تتجـه  إفريقيـا  وأن  للحـدود،  عابـر 
ظـل  فـي  فيهـا  تتمركـز  بـؤرا  لجعلهـا  والتنظيمـات 
وجـدت  لكونهـا  نظـرا  لهـا؛  مواتيـة  وظـروف  أوضـاع 
وممارسـة  وتطورهـا  لنشـأتها  مناسـبة  بيئـة  فيهـا 
أنشـطتها، وتشـير العديد من التقارير والدراسات إلى 
أنه إذا لم تتم مواجهة انتشـار اإلرهاب في إفريقيا من 
بـل المجتمـع الدولـي والمنظمـات الدوليـة المعنيـة 

ِ
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باألمـر بشـكل سـريع وجـذري، فـإن هـذا سـيهدد األمن 
مسـتقبا. الدولييـن  والسـلم 

أخطر  من  اإلرهاب  مشكلة 
القارة  دول  تواجه  التي  المشكات 
وتكلفها  ومجتمعاتها،  اإلفريقية 
مواجهة  أهمية  ورغم  باهًظا،  ثمًنا 
التي  المشكلة  هذه  وتداعيات  خطر 
يجب أن تقع على عاتق مختلف الدول 
هذه  تحَظ  لم  الدولية،  والمنظمات 

الظاهرة بما يناسبها من اهتمام.
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