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في السياق األفريقي، ثمة ظاهرة 
الفـــــتـــــة عــــلــــى نــــحــــو مــــخــــيــــف؛ إذ 
تتمّدد ظاهرة اإلرهــاب خلف بؤر 
الــقــاّرة،  في  املستحدثة  االقتصادية  الــثــروات 
ووفق خطوط االهتمام االستراتيجي للدول 
الــفــاعــلــة فـــي الــــقــــاّرة، أو املــعــنــيــة بــاســتــمــرار 
الهيمنة عليها ومــواردهــا. في املقابل، تبدو 
جـــهـــود الـــحـــكـــومـــات األفـــريـــقـــيـــة واملــنــظــمــات 
ــة فــــي مـــواجـــهـــة ظـــواهـــر  ــيــ واألطــــــــــراف الــــدولــ
اإلرهاب في هذه البؤر واملساحات دون الحد 
األدنى املطلوب، تصل أحياًنا، كما في إقليم 
الساحل وغرب أفريقيا وفي الصومال أخيرا، 
ــــذي يــفــيــد الــجــمــاعــات  إلــــى حـــد الـــتـــضـــارب الـ
اإلرهابية في القاّرة وشبكات دعمها، بغض 
النظر عن مدى تحّقق جانب القصد في ذلك.

أعـــداد  اهــتــمــام  املــاحــظــة  وبينما تلفت هـــذه 
ــرة، ظــلــت  ــاهــ ــظــ ــلــ ــــن لــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــــدة مـــــن املـ ــزايـ ــ ــتـ ــ مـ
املــقــاربــة األمــنــيــة، أو مــا طـــّور الحــًقــا بمفهوم 
جهود  على  مهيمنة   ،Securitisation األمننة 
ــاب فــي أفــريــقــيــا، ليس  ــ تفسير ظــاهــرة اإلرهـ
فــي ســيــاق إعــامــي ســائــد غــيــر واع فحسب، 
استمرار  لتبرير  مثلى  وسيلة  أيــًضــا  ولــكــن 
ــرة، وفـــشـــل  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــلـ ــ ــــال الـــــــدولـــــــي لـ ــغــ ــ ــتــ ــ االســ
حاجات  تلبية  في  عديدة  أفريقية  حكومات 
واستمرار  للتنمية،  األساسية  مجتمعاتها 
ما يمكن وصفها عسكرة موازناتها )كما في 
سابًقا(،  والــســودانــي،  التشادي  النموذجن، 
إلى جانب عجز املنظمات اإلقليمية األفريقية 
الــجــّدي  االنــخــراط  عــن  املعنية  ومؤّسساتها 
ملــواجــهــة الــظــاهــرة، إال وفــق ترتيباٍت دولــيــٍة 
قـــوات بعثة االتــحــاد  مسبقة، كــمــا فــي حــالــة 
ــقـــي فـــي الـــصـــومـــال، وقـــــوة »تـــاكـــوبـــا«  ــريـ األفـ
األوروبــــيــــة فـــي إقــلــيــم الـــســـاحـــل، عـــوًضـــا عن 
تصنيف  إلــى  تجنح  غربية  خــطــابــات  تبني 
الــدول  فــي  أفريقيا )خــصــوصــا  فــي  املسلمن 
بها( تهديدا مجتمعيا،  أقلية  التي يشكلون 
 M. وتــعــمــيــق مـــا وصــفــه مــحــمــد هــنــدريــكــس
في  اإلرهــــــاب  بــتــصــنــيــع   )Hendricks )2020
أفــريــقــيــا، والــتــوجــه الــســائــد ملــســاواة اإلســام 
بـــاإلرهـــاب عــقــب أحـــــداث »11 ســبــتــمــبــر« في 
املــقــاربــات غير  2001. فــي هــذا السياق، تقدم 
الــتــقــلــيــديــة لــظــاهــرة اإلرهــــــاب، والـــتـــي تعني 
بــــاألســــاس بــســيــاقــاتــهــا املــجــتــمــعــيــة، فــهــًمــا 
وتهديداتها  وتفاعاتها  للظاهرة  دّقــة  أكثر 
املحتملة، كما تقّدم نقًدا أصيًا لدور الدولة 
املجتمعية  الــظــروف  اســتــمــرار  فــي  األفريقية 
الظاهرة  النتشار  مثاليًة  بيئات  توفر  التي 

وتمّددها بشكل متزايد.

المجتمع األفريقي وقابليته للتطرّف؟
طرحت فكرة قابلية املجتمع األفريقي العتناق 
أفـــكـــار ديــنــيــة مــتــطــّرفــة حــاضــنــة لــلــحــركــات 
ة 

ّ
اإلرهابية من منطلق تفكيك البيئات املحفز

ــابــــي في  مــســتــقــبــًا لــتــصــاعــد الــنــشــاط اإلرهــ
االســتــرشــاد هنا بماحظاٍت  الــقــاّرة. ويمكن 
تاريخية عن عاقة الدين بالكفاح املسلح أو 
 S. L العنف، طــرح بعضها ستيفن ويــجــرت
التقليدي وحرب  »الدين  مؤلفه  في   Weigert
الــعــصــابــات فــي أفــريــقــيــا الــحــديــثــة« )1996(، 
التي  املقاومة  أغلب حركات  قــادة  أن  أبــرزهــا 
في  التقليدية،  األفريقية  للديانات  استندت 
من  كانوا  املاضي،  القرن  في  فترات مختلفة 
 Mau العناصر الريفية، سيما حركتا ما ماو
Mau في كينيا، والتي عّدت املثال األبرز لها، 
وأن   ،)1947( فــي مدغشقر  الوطني  والــتــمــّرد 
 )1964( زائــيــر  فــي   Kwilu تــمــرد كويلو  فشل 
رجــــع بـــاألســـاس إلــــى قــاعــدتــه الــريــفــيــة على 
ــع، واعـــتـــمـــاده املـــفـــرط عــلــى رؤيـــة  ــ نــطــاق واسـ
عــاّمــة في  مــع سمٍة  - دينية،  شاملة سحرية 
أغـــلـــب حـــركـــات الــعــنــف، مــفــادهــا أن قــادتــهــا 
ــوا أكـــثـــر تـــأثـــيـــًرا وحـــســـًمـــا من  ــانـ الــريــفــيــن كـ
القادة الحضرين »املستغربن«. وميزة هذه 
القراءة، بإيجاز بالغ، تقديمها تفسيًرا لنمو 
الجماعات اإلرهابية في أجزاء متفرقة وسط 
ز أهمية فهم السياق 

ّ
بــيــئــاٍت ريــفــيــة، مــا يــعــز

املــجــتــمــعــي، وفـــرضـــيـــات الـــحـــرمـــان الــنــســبــي، 
ولعنة املوارد في تفسير الظاهرة.

ــثـــر شــــمــــواًل، رأى  ــيـــاق مــجــتــمــعــي أكـ ــــي سـ وفـ
أن   )Okon Akiba - 2020( أكـــيـــبـــا  أوكـــــــون 
بشكل  يمتلكون،  أصــبــحــوا  الدينين  الــقــادة 
فـــرًصـــا كــبــيــرة لتيسير االتــصــال  مــتــصــاعــد، 
بــن مــؤســســة الــعــقــيــدة )الــكــنــيــســة/ املسجد( 
ومعتنقي ديــنــهــا. وأنـــه مــع انــكــمــاش محيط 
التطّور  املــادي املباشر، ســواء بفعل  التفاعل 
التكنولوجي أو جائحة كوفيد 19، أصبحوا 
ــة  ــرؤيـ قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــأثـــيـــر الـــهـــائـــل فــــي الـ
على  املباشر  والتسلط  »ملريديهم«،  الشاملة 
تفكيرهم الــحــيــاتــي بــشــكــل عــــام؛ األمــــر الــذي 
 )2019 )نهاية  دراســـات مسحية  عنه  كشفت 
أن مــســتــويــات الــتــديــن مــرتــفــعــة لــلــغــايــة في 
أفريقيا جنوب الصحراء، وأن نسبة من يرون 
أن الدين هام للغاية في أمــور حياتهم تبلغ 
إثــيــوبــيــا )%98(، وغــانــا )89%(،  فــي  أعــاهــا 
 ،)79%( أفريقيا  وجنوب   ،)82%( ونيجيريا 
مـــع مــاحــظــة اســتــمــرار »الــتــنــافــس« الــديــنــي 
كما في حالة نيجيريا التي درسها تشارلز 
في   Ronki Nai نـــاي  ورونـــكـــي   C. Alao أالو 

فــصــل عــن الــديــن والــعــنــف فــي غـــرب أفريقيا 
املسيحية  املنظمات  تــواصــل  حيث   ،)2020(
التاسع عشر  الــقــرن  الــدؤوبــة، منذ  جهودها 
ــــع األمـــــر، لــتــحــويــل الـــبـــاد إلــــى دولــــٍة  فـــي واقـ
دائًما  تحفًظا  تواجه  مساٍع  وهي  مسيحية، 
من املسلمن النيجيرين. كما تواجه غالبية 
املقابل  فــي  نــيــجــيــريــا،  فــي  السنية  الــجــمــاعــة 
واالستقصائي،  املفصل  تحليلهما  وحسب 
»بخيانة  إســامــيــن  متطّرفن  مــن  اتــهــامــاٍت 
مــبــادئ اإلســـام«، لقبولها دعــم فكرة الحكم 
غير  بشكل  وتــقــود،  العلماني،  الديمقراطي 
مباشر، إلى تنامي األجندات اإلرهابية على 

الجانبن »املتنافسن«.
ــــدل بـــشـــكـــل أكـــثـــر  ــــجـ ويـــمـــكـــن تـــلـــّمـــس هــــــذا الـ
التفهم  مــن  قـــدر كبير  بــقــراءة فيها  تــحــديــًدا 
ــــروف املـــجـــتـــمـــعـــيـــة عـــلـــى انـــتـــشـــار  ــظــ ــ ألثــــــر الــ
ــّرد »إســــامــــويــــة« فــــي جــمــهــوريــة  ــمــ حـــركـــة تــ
الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وأوغـــــنـــــدا، حــمــلــت 
اســـم الـــقـــوات الــديــمــقــراطــيــة املــتــحــالــفــة، ظلت 
 Beni الــبــيــنــي  منطقة  فــي  بـــاألســـاس  تنتشر 
أوغندا،  وقــرب حدودها مع  الكونغو  شرقي 
الحركة  واستهدفت   .1993 فــي  تكّونها  منذ 
ــوات األمــــن والـــدولـــة األوغــنــديــة  ــ املــدنــيــن وقـ
فــي وقــت ســابــق، ثــم ســعــت، حسب أدبياتها 
املـــنـــشـــورة عـــلـــى مــــواقــــع إلـــكـــتـــرونـــيـــة تــابــعــة 
األوغــنــديــة،  الحكومة  على  القضاء  إلــى  لها، 
إســامــيــة«، وإن  تــحــل محلها »حــكــومــة  وأن 
استبدلت، في اآلونــة األخيرة، حسب دراسة 
الــحــركــة  عـــن   Jesper Cullen كــولــن  جــيــســبــر 
)2017(، أولوياتها باألنشطة التجارية وغير 
القانونية، لتجيء بعدها األهداف السياسية 
والدينية بشكل أقل وضوًحا، وال تزال ترّكز 
في  الشاسعة  الريفية  املــنــاطــق  فــي  أنشطها 

شرقي الكونغو.
ونــظــًرا إلـــى غــمــوض هـــذه الــحــركــة، ال يوجد 
وصـــــف مــــحــــّدد لـــهـــا بــــن جـــمـــاعـــة إجـــرامـــيـــة 
صــغــيــرة أو جــمــاعــة إرهــابــيــة إســامــويــة أو 
ــداف ســيــاســيــة، غــيــر أن  ــ حــركــة تـــمـــّرد لــهــا أهـ
ــــوء الــعــزلــة  ــدودة فــــي ضـ ــحــ ــا تـــظـــل مــ ــهـ ــدافـ أهـ
التي فرضتها الجماعة على نفسها في هذه 
املنطقة النائية، وعملها على تحقيق قدرات 
إرهابية  بجماعاٍت  االرتــبــاط  من  أكثر  ذاتية 
فــــي الـــــخـــــارج. ولـــكـــن الـــحـــكـــومـــة األوغـــنـــديـــة 
ا مـــن شــبــكــٍة أعــــرض من  ــزًء ــ رأت الــجــمــاعــة جـ
الــجــمــاعــات املــســلــحــة اإلســـامـــويـــة فـــي شــرق 
أفــريــقــيــا، وهــــو الـــطـــرح الــــذي رأى كــولــن أنــه 

)إبــريــل/   J. Mukulu موكولو  جميل  الحركة 
خــاصــتــه،  فـــي  تـــوصـــل  وإن   ،)2015 نــيــســان 
بالتفصيل  الحركة  قـــدرات  اســتــعــراض  عقب 
وعــبــر مــســار تــاريــخــي، وبــقــدر مــن التناقض 
النسبي، إلى صعوبة تهديد الحركة للدولة 

األوغندية وأجهزتها األمنية القوية.
ــذا الــتــحــلــيــل كــشــفــه مــــن عـــدة  ــ مــــا يـــهـــم فــــي هـ
مــع بنية  ــاع املجتمعية  أوجــه تشابك األوضـ
الــجــمــاعــات اإلرهـــابـــيـــة، وهـــو مــا قـــاد إلـــى ما 
الحــظــه أكــيــبــا، فــي مــقــدمــتــه املــهــمــة، أن األمــم 
ــقــــي والـــجـــمـــاعـــة  ــريــ ــاد األفــ ــ ــحــ ــ املـــتـــحـــدة واالتــ
االقــتــصــاديــة لــغــرب أفــريــقــيــا )إيـــكـــواس(، في 
التوصل  العمل على  بــصــدد  تــنــاولــه،  ســيــاق 
إلــــى اســتــراتــيــجــيــات أفــضــل لــضــمــان تنمية 
ــــن ثــم  ــتـــصـــاديـــة مـــســـتـــدامـــة، ومـ ســـوســـيـــو -اقـ
ــي األنـــشـــطـــة  ــ ــر الـــكـــامـــنـــة فـ ــاطــ ــواء املــــخــ ــ ــتــ ــ احــ
أو توسعها، ضمن ســيــاق أوســع  اإلرهــابــيــة 
لــتــبــنــي الـــحـــكـــومـــات املــخــتــلــفــة دبــلــومــاســيــة 
وقــائــيــة لــتــســويــة مــشــكــات عــــدم االســتــقــرار 

السياسي.

لعنة الموارد: 
تفسير التشابكات والتقاطعات؟

رأى باحثون، على الرغم من صعوبة التواضع 
التفسير  أن  لــــإرهــــاب،  تــعــريــف جــامــع  عــلــى 
الحديث للظاهرة تأثر بأربع موجات حديثة، 
 :D. Rapoport رابـــــوبـــــورت  ديـــفـــيـــد  ــا  حــــددهــ
االستعمار،  ومواجهة   ،Anarchist الفوضوية 
الدينية؛  التيارات  وموجة  الجديد،  واليسار 
وأن »اإلرهــــاب الــحــديــث« بــدأ فــي روســيــا في 
إلى  وانتقل  عشر،  التاسع  القرن  ثمانينيات 
غرب أوروبا والبلقان وآسيا في غضون عقد 
ــد. وأن الــفــوضــويــة، املــرتــبــطــة بــاألســاس  واحــ
بــتــحــّدي الــنــظــم االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
والــســيــاســيــة الــقــائــمــة، شكلت املــوجــة األولـــى 
لإرهاب الدولي الحديث، واستمرت قرابة 40 
لكبار  اغتيال  عاًما، وســادت خالها حمات 
املـــســـؤولـــن، وتــبــعــتــهــا مــواجــهــة االســتــعــمــار 
ــي،  ــ ــاضـ ــ ــرن املـ ــ ــيــــات الــــــقــ ــنــ ــن عــــشــــريــ ــ ــة مــ ــ ــدايــ ــ بــ
واســـتـــمـــرت قـــرابـــة 40 عـــاًمـــا أخـــــرى، ومــوجــة 
الــيــســار الــجــديــد الــتــي لــم تــتــراجــع عــلــى نحو 
املــاضــي. ووصفت  الــقــرن  فــي نهاية  إال  كبير 
املــوجــة الــرابــعــة بــاملــوجــة الــديــنــيــة، ورأى أنــه، 
قياًسا إلى املوجات الثاث السابقة، فإن هذه 
العام  بحلول  كبير  بشكل  ستتراجع  املــوجــة 
 Oladosu 2025. بينما اقترح أوالدوسو آيندي
بــديــًا لظاهرة اإلرهـــاب في  تــأريــًخــا   Ayinde
ــراحـــل مختلفة  أفــريــقــيــا، وأنـــــه ثـــّمـــة ثـــاثـــة مـ
لــإرهــاب وتــطــوره فــي الـــقـــارة، وهـــي املرحلة 
األفــريــقــيــة - الــشــرقــيــة، واملـــرحـــلـــة األفــريــقــيــة 
الغربية، واألفريقية العاملية. وأن األولى تبدأ 
الصحراء  جنوب  ألفريقيا  العربي  الغزو  مع 
األوروبين  انخراط  ومّثل  العبيد،  عن  بحًثا 
في هذه التجارة بدء املرحلة الثانية لإرهاب 
 ظــاهــرة اإلرهـــاب 

ّ
ــرق فــي أفــريــقــيــا. وقـــد ظــل الــ

ــــال تـــلـــك املـــرحـــلـــة. ومــــيــــزت نــهــايــة  األكــــبــــر خـ
 بدء املرحلة الثالثة »األفريقية العاملية« 

ّ
الرق

لإرهاب في القاّرة.
ويــتــضــح مــن هـــذا التقسيم ارتـــبـــاط الــعــنــف، 
االقتصادي،  االستغال  بظاهرة  التمّرد،  أو 
النيجيرية،  الــبــاحــثــة  قــدمــت  بــشــكــل واضــــح، 
 Z. Ladan Mai بــــورنــــو  ــاي-  ــ مــ الدان  ــنـــب  زيـ
املـــوارد  لعنة  ولتفسير  ســيــاقــه،  فــي   ،Bornu
لظاهرة اإلرهــاب، دراســة حالة رئيسة مهمة 

السياسي  العنف  مؤلفها  عبر  نيجيريا  عن 
جــانــب  ــــى  إلـ  ،)2000( أفـــريـــقـــيـــا  فــــي  والـــنـــفـــط 
حــــاالت أنـــغـــوال وتـــشـــاد والــكــونــغــو وجــنــوب 
الــســودان، ومفيدة إلــى حــد كبير فــي تفسير 
الـــحـــالـــة املـــتـــوقـــع تـــصـــاعـــدهـــا مــســتــقــبــًا فــي 
اإلرهـــاب من  أن  شمالي موزمبيق. والحظت 
بمحاولة  ويرتبط  السياسي،  العنف  أشكال 
ــيـــر »داخــــــــل ســيــاق  ــأثـ ــتـ ــوع مــــن الـ ــ تــحــقــيــق نــ
ســـيـــاســـي«، وأنـــــه نــتــيــجــة مــجــمــوعــة مــعــقــدة 
ومــتــنــوعــة مـــن الــعــوامــل الــســوســيــو- ثقافية 
زمنه  ولــيــد  أنــه  كما  والسياسية؛  والنفسية 
ومــكــانــه. وأن هــنــاك مــواطــنــن يــشــاركــون في 
ــل الــتــضــامــن  الــتــنــظــيــمــات اإلرهـــابـــيـــة، مـــن أجـ
ــادي، بـــغـــض الــنــظــر  ــتــــصــ االجـــتـــمـــاعـــي – االقــ
عـــن الـــعـــائـــد الـــســـيـــاســـي، وأن هــدفــهــم يــكــون 
مـــصـــالـــح  )أو  صــــــــات  ــن  ــويــ ــكــ تــ بـــــــاألســـــــاس 
اقــتــصــاديــة( مـــع الــعــنــاصــر األخــــــرى، ولــيــس 
مجّرد تحقيق أجندة الجماعة اإلرهابية، في 
مثاٍل فريٍد على التشابكات والتقاطعات على 

املستوين، املحلي والخارجي.
كما تمثل أنغوال مثااًل فريًدا للدولة األفريقية 
ــا الــطــبــيــعــيــة وعـــائـــداتـــهـــا  ــمــــواردهــ ــثـــريـــة بــ الـ
ــة، والــــتــــي يـــعـــانـــي مــجــتــمــعــهــا،  ــاديــ ــتــــصــ االقــ
فــي الــوقــت نــفــســه، مــن الــفــقــر وتـــدّنـــي مجمل 
املــــؤشــــرات االجــتــمــاعــيــة. إذ تــعــتــمــد أنــغــوال، 
)بعد  أفريقيا  في  للبترول  منتج  أكبر  ثاني 
نيجيريا(، على صادرات البترول )إلى جانب 
الغاز الطبيعي واملاس(، لتحقيق ناتج محلي 
)2019(؛  مليار دوالر   82 فــي حــدود  إجمالي 
لــكــنــهــا تــصــّنــف حــســب الــبــرنــامــج اإلنــمــائــي 
لألمم املتحدة في املرتبة 149 بن 189 دولة 
مـــن جــهــة املـــؤشـــرات االجــتــمــاعــيــة. وتحضر 
مــســألــة مــواجــهــة اإلرهــــاب فــي كــل ارتــبــاطــات 
أنغوال الخارجية، سيما مع الواليات املتحدة 
في  املعدنية  الــثــروة  أن  والهند. مع ماحظة 
الــحــرب هناك فحسب، لكنها  لــم تغّذ  أنــغــوال 
صــــاغــــت أشــــكــــال الـــــصـــــراع، وغــــــــّذت مــســائــل 
تقليدية، من قبيل عدم عدالة توزيع عائدات 
ــوارد والـــصـــراع عــلــى ملكية عــائــدات  ــ هـــذه املـ
الــنــفــط فـــي أنـــغـــوال بـــن الــجــمــاعــات الــقــاطــنــة 
والحكومة  جهة  مــن  استخراجه  مناطق  فــي 
الوطنية وشركات النفط متعّددة الجنسيات 
من الجهة األخرى، كما في مثال دلتا النيجر 

في نيجيريا.

األمن أولًا؟ 
 ،Benedikt Erforth إرفــــــــورث  بـــنـــدكـــت  ــدم  ــ قـ
الــجــاري )2020(، كــتــاًبــا مهًما عن  الــعــام  فــي 
الــســيــاســة األمــنــيــة الــفــرنــســيــة املــعــاصــرة في 
أفريقيا، لفت فيه إلى سياسة فرنسا التدخلية 
»الجديدة« new interventionism في أفريقيا، 
تمثلت في عودة فرنسا، منذ عام 2013، إلى 
اتـــبـــاع ســيــاســة الــتــدخــل الــعــســكــري املــبــاشــر 
الــقــارة، بعد الضربات العسكرية  في شــؤون 
املشتركة مع بريطانيا، إلسقاط نظام معمر 
القذافي في ليبيا في 2011، ومساهمة باريس 
عسكرًيا في القبض على الرئيس اإليفواري 
إبــريــل/ نيسان  في  لــوران غباغبو،  السابق، 
2011. وبــادرت األخيرة إلى نشر قواتها في 
وعــودة  الوسطى،  أفريقيا  وجمهورية  مالي 
األخيرة.  الخلفية  إلى ساحتها  بقوة  فرنسا 
الــفــتــرة 2014-2019 عــودة  وبــالــفــعــل، شــهــدت 
الــقــوات الفرنسية مــن أفــغــانــســتــان، وتــراجــع 
من   1.5% إلــى  السنوية  الــدفــاع  مخّصصات 
إجــمــالــي الــنــاتــج املــحــلــي الــفــرنــســي، وخفض 
34 ألـــف وظــيــفــة بــشــؤون الـــدفـــاع فــي الــفــتــرة 
على  الــــعــــودة  ــذه  هــ وجــــــاءت   .2020  –  2014
بشعار  االشتراكية  اإلدارة  قناعة  مــن  الــرغــم 
حلول أفريقية للمشكات األفريقية. واستمر 
واملمارسة  الفرنسي  الخطاب  بن  التناقض 
ــي الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة  الــفــعــلــيــة جـــلـــًيـــا فــ
أفريقيا  وجــمــهــوريــة  الــســاحــل  فــي  الفرنسية 
الوسطى )تحت الفتة تفادي تكرار النموذج 
ــة، يـــاحـــظ  ــبــ ــاقــ الــــــــروانــــــــدي(. وفــــــي قـــــــــراءة ثــ
الحالية  األمنية  فرنسا  سياسة  أن  إرفـــورث 
تـــزال تــتــأرجــح بــن الحلول  تــجــاه أفريقيا ال 
الــتــقــلــيــديــة إلدارة األزمـــــة ومـــقـــاربـــة مــحــدثــة 
ــدور األفـــريـــقـــي.  ــ ز الــ

ّ
ــز ــعـ مـــتـــعـــّددة األطـــــــراف، تـ

وعــلــى الــرغــم مــن اســتــمــرار خفض املــوازنــات 
العسكرية الفرنسية، طوال العقدين الفائتن، 
فإن قدرة فرنسا على التدخل خارج أراضيها 
استمرت في أنها واحدة من أهم أدوات صنع 
السياسة الخارجية الفرنسية. وإجمااًل، فإن 
األهمية التي أوالها السياسيون الفرنسيون 
لقدرات بادهم العسكرية، وتفسيرهم الجهد 
تعكس  أساسية  دبلوماسية  كـــأداة  الحربي 
العسكري  للمنّظر  )نسبة  كلوزويتزًيا  فهًما 
الروسي كارل فيليب فون كلوزويتز )1780-
1831( الــذي نظر إلــى الحرب أن لها جوانب 
أخاقية وسياسية مهمة( للمجال العسكري. 
ورأت فــرنــســا رســمــًيــا، مــنــذ وقـــت مــبــّكــر، أن 
القضاء على الظروف التي تؤدي إلى انتشار 
اإلرهاب تتضمن برامج تنمية وحكم رشيد، 

وليس مجّرد سياسات أمنية. 
)باحث مصري(

هوامش على جدل تأصيل المقاربات غير التقليدية

اإلرهاب في أفريقيا

عجزت أفريقيا عن 
مواجهة اإلرهاب، إال 
وفق ترتيبات دولية 

مسبقة، كما في 
حالة قوات بعثة 

االتحاد األفريقي في 
الصومال

تواجه غالبية الجماعة 
السنية في نيجيريا 

اتهامات من متطّرفين 
إسالميين »بخيانة 
مبادئ اإلسالم«، 

لقبولها فكرة 
الحكم الديمقراطي 

العلماني

طرحــت فكرة قابلية المجتمع األفريقــي العتناق أفكار دينية متطرّفة حاضنة للحــركات اإلرهابية من منطلق تفكيك البيئات 
المحفزّة مستقبًلا لتصاعد النشاط اإلرهابي في القارّة. هنا، تأصيل لمقاربات غير تقليدية لظاهرة اإلرهاب في أفريقيا، غايتها 

فهم السياقات المجتمعية، وتحديد مسؤوليات الدولة الوطنية الحقيقية في مواجهة األزمة

تظاهرة تطالب بإنقاذ مئات من تالميذ اختطفتهم جماعة بوكو حرام في والية كاتسينا الشمالية الغربية في نيجيريا في 17/ 9/ 2020 )فرانس برس(

الحل األفريقي للتهديدات اإلرهابية يتطلب أكثر من مجرّد إرادة سياسية. 
أن تخلق تنمية  التي يمكن  الظروف  النظر في  القارة ودولها  وعلى 
اقتصادية سياسية، ما يعني تحقيق االستقرار واألمن، وتحقيق درجة 
السياسية،  المواقف  ووحدة  المالي،  واالستقرار  االقتصادي  التكامل 
وفق ما توصي به دراسات استجابات أفريقيا لإلرهاب الدولي والحرب 
عليه. مع مالحظة أن اإلرهاب ينتشر في الدول ذات األغلبية المسلمة 
في األساس، ما يعزّز فرضيات نجاعة الحلول التنموية للقضاء على نمو 

ظاهرة اإلرهاب وتمّددها.

الحل تنموي
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ليست ثّمة شواهد جادة تدعمه. والحظ، في 
اســتــدالل على صحة فرضيته، حــدوث تغير 
ــداف الــحــركــة نــحــو السعي  ــ تــدريــجــي فـــي أهـ
التأثيرات  عــن  منفصل  مجتمع  تكوين  إلــى 
الخارجية؛ ومن ثم تنويع أنشطتها وتشييد 
شبكة طرٍق بسيطٍة لخدمة املصالح التجارية 
وتــطــويــر صــاتــهــا مـــع جــمــاعــات أخــــرى في 
شــرقــي جــمــهــوريــة الــكــونــغــو، ونــجــاحــهــا في 
ــــداد كــبــيــرة مـــن الــكــونــغــولــيــن،  اســتــقــطــاب أعـ
كــمــا واصـــلـــت هــجــمــاتــهــا عــلــى قـــــوات األمـــن 
واملـــدنـــيـــن، ســيــمــا مــنــذ الــقــبــض عــلــى قــائــد 
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