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تذكل مشظقة الداحل األفريقي أحد أهؼ السجاالت الجيؾسياسية التي تثير اهتساا  الاد و  مش اا فر داا لساا ل اا 
السشغساااة لذااكل اااااوط التااي تظرح اااا مااؽ مخاااطر أمشياااة لا تااة الااار ت دااادات االهاااا  الااد لي  الجريسااة 

السشظقاااة  اااار الشغاااا  الاااد ليط  ااياااػ  اااار ا تاالات اااا الجياااؾ اطتراااارتة )الساااؾالر فاااي السشظقاااة   التااط اااا 
 لظبيتة التشافس الد لي.

ط لاتراادا الاار محاال مقاااتاي "الحركااة 2013/ كا ااب لاااليس اتخاارت طاارال سااريف  لاتاادال فااي مااالي اشاااار
التي تذكاب إلان  اؾر  االال  ماؽ السقااتايؽ الظاؾال  ماؽ ليبيااط لتاد ساقؾ   غاا   -الؾطشية لتحرير أم ار" 

القاارافيط  وحااؾمت ؼ أسااااحة وقياااةط  الااراؽ تحاااالعؾا كيسااا لتااد ماااف حركتااي التؾحيااد  الج اااار فااي  اار  افري ياااا 
تقاد   حاؾ ط   ماشت ؼ ماؽ ال-السرتاظة بتشغيؼ القا د  في لالر السغر  ااسالمي  حركة أ رال الاداؽ  شؾواا

كاااااؼ  ااااؽ  600التاصاااسة الساليااااة لامااااسؾ لتااااد أن ساااايظرت هااارك الجسا ااااات  ااااار مداشاااة كؾ ااااا التااااي تاتاااد 
 التاصسة.

إلااي تحقيااث والوااة أهاادا ز إتقااا  مااال السجسؾ ااات االهابيااة  حااؾ لئاايس الحكؾمااة  ت ااد  فر دااا لحداا  
حزااير لشذاار طااؾ  التاادال اافري يااة الجشااؾ ط  الحعاااى  ااار   ااؾر الد لااة الساليااة  اسااتتار   حااد  تراب اااط  الت

 . 2012في رتدسبر  2085السراص ل ا لسؾ   طرال مجل األمؽ 
هااااارك األهااااادا  األ ياااااة السحااااادر  لاااااالترا  السااااااليط ال ااغاااااي لؤياااااة فر داااااا ألهاااااداف ا االساااااتراتيجية )االمشياااااة 

  االطترارتة  في الداحل  ما  لاءك.
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 ميؽ لاشيجر  تذارط  وؾلكيشا فاسؾ  مؾليتا يا.إذ أن القتاو في مالي لالشداة لعر دا تتشي تأ 
ابد  أن فر داا تتاي  يادا ل ااة الاد ميشؾ التاي تاتب اا الجسا اات الج ارتاة االهابياة التاي تسكاؽ تؾعيع اا ماؽ 

 الخرؾ  في ماليز إن سقظب مالي في أادا ا ستدقط ر و أارى  ا اًل أ  آ اًل.
ؾسااة تقااا  تساماا االتجاااك لزاار  الحركااات االهابيااة ف اي ت ااد  مااؽ تااداا ا الااي فارى  سايااة ر ميشااؾ متك

فاي السشظقاة  رلء أا  اد ان مساوال  اار ر و الجااؾال ال ذاة  السشوذاعة) الؾاطتاة تحاب الشعاؾذ العر دااي . ال 
لياا   أن اسااتقرال الجسا ااات فااي الداااحل لؾطااب طؾياال )ماااليط الشيجاارط مؾليتا يااا ...  تذااكل ها دااًا أمشيااا 

جياااؾه العر داااية فااااؾل س لااااللي حااارلت ماااؽ  عاااس السداااافة بااايؽ طاااا   وااااليس  وااايؽ  كا اااب  ميااار  ال لعر داااا.
السؾصاال  واااليس.  طالااب "هاادفشا هااؾ أن تكااؾن هشاااو السييااد مااؽ األ ل وياايؽ فااي اااط السؾا  ااة مااف فر دااا 

  ر و الداحل".

 ان. شادا تحاب اساؼ  ساياة براا 4500لرلػ تؾّحادت التساياات العر داية فاي الدااحل األفريقاي  التاي تزاؼ 
طؾات  ساية براانط في إطاال  حاد  مذاتركة تىاد ر  ط طؾات ااصة إلر  ا  2020 تظسح أن تشذر  ا  

 "تاسؾوا"ط لغية مؾاساة القؾات السدّاحة السالية.

تجاااك التساادر االهااابي فااي مشظقااة الداااحل  لوااؽ فااي اال  ااة األاياار  تؾسااتب التحاادتات التااي تؾا اا  العر دااييؽ
ات تغاياا  األطاارا  الستشيااة  الااد و لسرااالح ا الخاصااةط  التحااال مااؽ التيامات ااا اافريقاايط مااف اتدااا  م  اار 

تقتزاي التوامال فاي احتاؾاء الت داادات اال ياةط  التحادتات الساتراتيجية تجاك التتاا ن األمشاي كيساا بيش اا طاقاًا 
 .تتترى ل ا السشظقةالسدتقباية التي 

 اإلرهابيةالجماعات  تزايد انتذارو تردي األوضاع األمنية 
لحد  م  ر االها  التاالسي الارا ترادل ساشؾيًا  اؽ مشغساة االطتراار    دت  مشاطث الداحل اافريقي

في الؾضف األمشاي   ادر الؾكياات الشاات   اؽ االهاا ط لخاال  مشااطث كثيار    ط تدهؾلاً 2012 الدال  لاتا  
مشظقااة الذاار   غا دااتانط متجا متاااً الثا يااة  السيااا لتااد أف ؽ فااي األ ضااا ط ف ااي باارلػفااي التااالؼ  اا دت تحداا

 في السرتاة الثالثة. 2018األ سط   ساو إفري ياط التي أصاحب  ا  

حالاة  فاا  إضااكية  اؽ األ اؾا  الساضاية.  100حيث كان فاي كالم ماؽ ماالي  مؾممبياث   يجيرياا أسثار ماؽ 
ااالو السداتقبل القريا ي حياث أن  طاًقا لاتقريرط طد تسثل الداحل اافريقي ب ل  االها  السات اة فاي التاالؼ 

% مؽ التسايات  اار الراتيد التاالسي تحرال فاي هارك السشااطث  يار السداتقر ط  تؾ اد  اار لأن هارك 25
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السشاااطث السذااتتاة ألوتااة بااادانط كّا ااا مؾ ااؾر  فااي القااال  األفري يااةط  هاايز مااالي  مؾممبيااث  وؾلكيشااا فاسااؾ 
يااؾ ط أسثاار السشاااطث الستعجاار ي فتااار ساابيل السثاااو ال الحراار   يجيرياااط  تتااّد مشظقااة الداااحل فااي أفري ياااط ال
   سايااة هاايت 24   سايااة إلهابيااة مااؽ  ساااة )14ط )2012 اا دت األساابؾ  الثالااث مااؽ  اا ر أبرياال لتااا  

لسرصاد العتاا ا التوعيرياة  م  ار االهاا % مؽ  در التسايات االهابياةط  ذلاػ حدا  58التالؼ لسا  دبت  
 شااادا فر دااي كاااا ؾا  13ف لااادال اافتاااء السرااريةط  فاااي  اا ر  اااؾفسبر الساضااي طتاال  االلاء الستذاادر  التااال

 تذالكؾن في  ساية  دكرية ضد متظرفيؽ في مالي.

 اؽ ا تذاالك لذاكل لساسي فاي بؾلكيشافاساؾ إضاافة إلار تشعيارك لاتساياة االهابياة  فس اًرا أ ااؽ تشغايؼ "را ا "
األ لر ل  في الوؾ غؾ الدتسقراطية لساا تذاير إلار مشحار اظيار طاد تتخارك أفري ياا ماف تراا د حاد  التساياات 

را  ماؽ مقااتايؽ األفالطاة مساؽ حاالوؾا ماف را ا   فاي ساؾليا  التاا 6000االهابياة  اظاؾل   اؾر  ماا تقاال  
  اار الاد و راعًياا األفريقايط لالتحاار التاالف  األماؽ الدااؼ مجااس معاؾى تذاير ؾا  حدا  إساسا يل

 .الت داد ل را االستتدار

تدااتغّل االهااابيؾن  يااا  االسااتقرال  اتدااا  الرطتااة الترابيااة لارااحراء   ااد  التشداايث باايؽ البااادان الستااسااةي 
 اؽ االساتيظان  التسركاي أسثار فاي السشااطث التاي تذا د حيث تتتيم فرضية أّن الجسا اات االهابياة تاحاث 

ايؼ  ي كااد ماااارا إبااارا سركيياااةي القالطاال  الرااارا اتط مداااتغاة األ ضااا  التاااي ت يذااا ا الدااكان  الحكؾماااات ال
طبيتااة  مشظقاة الدااحل اافريقااي ز سادلن فاي  امتااة لامااسؾ فاي ماالي أن ال ساا تي ابيار الذا  ن األفري يااة
الهابيااةط لدااب  كثياار مااؽ الغاار   كالحااد ر الغياار السشزاااظةط   ااا  ا تاادا  تداارت  ا تذااال الجسا ااات ا

التشقااال ماااؽ مكاااان الاااارط فزااااًل  اااؽ سااا ؾلة   سااا ؾلة لارطالاااة  اااار الحاااد ر  القياااؾر  اااار حركاااة األفااارارط
لسشغساااة إتكاااؾانط  هاااي أماااؾل كا اااا سااا اب حركاااة  15الحراااؾو  اااار إذن ساااعر   شداااية إحااادى الاااد و الاااا 

مارت تاااػ الغاار   ات القبايااة مااف كثياار مااش ؼ.   الستظرفااة  الجريسااة السشغسااة  التالطااالسجسؾ ااات الج ارتااة 
لدى التداد ماؽ الذاركات الغروياة  الطاات  ويقاة ماف ها الء   مؽ ميار   سايات البيف  الذراءط كسا أ   أصاح

ات مااؽ أ اال تداا يل حركااة أ سااال ؼط  وسااة ا تقاااو مخيااس لحركااة أمااؾاو  اسااتة مااؽ ر لااة ألااارى  مااؽ حدااال
متتاادر  ال تسكااؽ تتات ااا لداا ؾلةط  ل اارا فسااؽ الداا ل تااؾفير تسؾياال كثيااس لاجسا ااات الستظرفااة التااي تسكااؽ 

 الوثير مش ا كرلػ مؽ الديظر   ار حقؾ  لاشعط أ  مشا ؼ لاستارن الثسيشة   يرها. 

تشغااايؼ  حاليااًا اتغاغاال فااي طااال  أفري يااا اسااس مجسؾ ااات إلهابيااة مداااحة  ااداد  الخظااؾل ط  لاادا ا صااالت ب
القا د ط  هيز "بؾكؾ حرا " في  يجيريااط  "القا اد  فاي السغار  ااساالمي"  اساو الراحراء الوبارىط  حركاة 
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"الذااااا  السجاهااااداؽ" الرااااؾماليةط  حركااااة "أ رااااال الااااداؽ" الدااااا ية الج ارتااااة فااااي ماااااليط  حركااااة "التؾحيااااد 
  الج ار" في  ر  أفري يا.

 لمتواجد الفرندي متزايدة المحمية كراهية 
"توتد  مداألة "الخداائر الاذارية" أهسياة ااصاة فاي تحايال الرارا ات السدااحة  سؾًمااط فساؽ السسكاؽ أن 
ل ااا   تذاير إلاار طاادلات أطراف اااط  تظؾلهااا أ  تقاراا اط إضاافة إلاار تؾميت ااا الجغرافااي  امتاادارات ا اليمشيااة"ي 

اسااتراتيجيت ا تجاااك هاارك م  اارات تجتاال مااؽ لرات فتاال األطاارا  السشوؾوااة ذات التالطااة أهسيااة فااي تظااؾير 
الجسا ات ذات الؾ  اة التالسياةط التاي ال تارى حاد ر لاد لاة ااساالميةط  يسكاؽ اال تذاال  التحارو فاي أا 

 مكان.
حاايؽ طتاال  2008فالخداائر التااي مشياب في ااا فر دااا فاي الذاا ر الساضاي كا ااب هااي األ اار مشاار أ داظس 

 مذاب ة.مؽ  شؾرها في  ارا "أ مويؽ" لأفغا دتان  في م سة  10
 

هاارك الخدااائر الوبياار  أوقاااب كاهاال ال يااار  العر داايةط  لتااد مؾ ااة  اادو  ا تقااارات فااي فر دااا حااؾو اسااتسرال 
السدااسيؽ  فقااو  اخص اساس  ماؾك إتا  "الخاسار ن الؾحياد ن هاؼ الجشاؾر القؾات العر داية ااالا الحاد ر. 

داااا  لواااؽ رافتاااؾا  اااؽ مراااالح م  ااات ؼ   اااائالت ؼ  أصااادطائ ؼط  ماااؽ الس سااال أ  اااؼ لاااؼ اااادافتؾا  اااؽ فر   
 الذركات متتدر  الجشديات التي تش   تاػ البادان" بيشسا تداءو آار "ماذا تعتل فر دا في أفري يا؟". 

 أطعال ا!!"."فر دا ليدب في حالة حر ط لوش ا تخؾى الحر   تقتل را    اث آار لاسؼ فيشديشب

لاااراؽ تعتااارى أ  اااؼ   اااركاء ماااف فر داااا فاااي ساال ذلاااػ أواااال ح يغاااة الااارئيس مااااسر ن ضاااد القاااار  األفالطااة ا
"ال  مكافحاة االهااا ط معترضاًا أ  ااؼ  ايء مااؽ الس يقااات التاي تىراات   سال القااؾات العر داية هشاااو  طااائالز

 وخاصاة فااي هارا الؾطااب يؽ فااي أا مشظقاة ماؽ مشاااطث الدااحلط تسكششاي بال ال أليااد أن ألى  شاؾرا فر داي
 ا تقل  لاءها مد  لؾن سياسيؾن".الرا تكتشل كي  الغسؾى تحركات مزار  لعر د

رتداسبر الجاالا لا الاة حاؾو ماا  16 اطتار   ااي ؼ  لقااء ااؾ  ال  لا تسا  مف طار  ر و الداحل ط لرلػ
إذا كا ب القؾات العر داية مرحا  في اا هشااو أ  الء؟  لسااذا هشااو  غارات متراا د   يار مرحااة لالتادال 

  وؾلكيشافاسؾ.التدكرا العر دي في الداحل  وخاصة في مالي 
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تؾا ادهؼ هشااوي  تائ   كدية  ار فر دا  يييد مؽ ر ؾات كرااية اضااكية تجااك  طد تكؾن لذكل هرك الد ؾ 
محاياة مذا ؾل  لستالضات ا لاؾ اؾر التداكرا العر داي سيسا  أن  كل الد ؾ  أوال حداسية لتض أ ساا  ال 

أ ضااح  حيااث "ط اسااتد اء فر دااا لخاادام ا"فااي ماااليط فقااد لأى السشتقااد ن أن هاارك الااد ؾ  تذااا  فااي طريقت ااا 
إتجابياا فاي  مؾسر لالا الؾمير األ و السالي الدابث أن "لقاء تذا ليا حؾو  ساية برااان تسكاؽ أن تكاؾن أماراً 

   كي  التساية مراا   فاي الؾصاؾو ل ادف ا االساتراتيجي  هاؾ القزااء  اار االهاا ي هرا الؾطب الرا تؾا
 لوؽ كان لإمكان الرئيس العر دي أن تقؾو لأن الاقاء لقاء متعث  اي  بيؽ الرؤساء".

 في ترريح آار لجؾن أفريػ أسد هيرفاي  اتاالا لئايس الجب اة السزاار  لاعر اػ اافريقاي أن "فر داا مدا  لة 
ؽ الؾضاف الحاالي فاي مشظقاة الدااحلط   حاؽ  تتقاد أن العر داييؽ  ااؤ ا إلار مشظقاة الدااحل ماؽ  ؾ ا ماا  ا

أ ل     ور اتشاا  مؾار اا األ لياة.... فجسياف ماا تحادا حالياا فاي مشظقاة الدااحل أصاا  ماا طاماب لا  فر داا 
 ". 2011في ليبيا  ا  

حل أن بارل ا  سايااات ؼ الج ارتاة لأ  ااا  سابث لقاار  السجسؾ ااات الج ارتاة السدااحة الشا ااظة فاي مشظقااة الداا
ات "لر  ار   ؾر القؾات التدكرية الغروية في مالي  فاي مشظقاة الدااحلط م كاداؽ أ ا  "لاؾال   اؾر هارك القاؾ 

 لسا لجأ ا لأل ساو القتالية".
اافتااة مدااتقباية السااتجالة طااار  ر و الداااحل لاستالضاايؽ الااراؽ اااد ؾ  ؼ  لوسااا توااؾن هاارك الهاصااات ر افااف

 استقالل ؼ  ؽ فر دا.إ الن  الر

 ااصاة  أن الارئيس السؾليتااا ي الداابث    لااد  باد التيياي م سااس "مجسؾ اة ر و الداااحل الخساس"ط كااان 
لأ  ااا  ياار ضار ليةط راعيااًا إلااي اسااتبدال ا  2013اشغار لاتثااة براااان العر داية السرالظااة فااي مااالي مشار  ااا  

   األمؾاو السخررة لقؾ  براان إلر طؾ  الداحل".لقؾ  مجسؾ ة الداحل التدكرية السذتركةط  تؾ ي

 استمرار تراعد العمميات اإلرهابية
الؾاضااح أّن االهااا  فاااي مشظقااة الدااااحل األفريقااي لاااؼ تتااد مذاااكاة إطايسيااة فحدااا ي باال سااااهؼ إلاار اع اااال 
وااًا الخالفااات باايؽ طااار  ر و الداااحل  فر داااط كاااتض األطاارا  ذات التالطااة مااؽ ر و الداااحل ال تباادا تجا  

اساتراتيجيت ؼ هشااو  يار فتالاةط  أ  اا  تذاير إلاي أن حجاؼ الخداائرفماحؾعًا مف الج اؾر التاي تبارل ا فر دااط 
ط لال ذا ااة  اال عتااا   ااار  يرا  ااا طائسااة فقااط  ااار التؾا ااد  التغاغاال التدااكرا فااي مشظقااة تتسيااي حااد رها

لحساتااااة مرااااالح ا االطترااااارتة هشاااااو فقااااطط ر ن ابااااداء االهتسااااا  اماء تدااااؾية األممااااات الدياسااااية الدااايااااة 
 اار الترتيااات ماؽ تواريس سايظر  فر داا  التشسؾية السيمشة هشاو.  هرا تدااهؼ فاي امرتاار مخاا   االطارا  
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ال جسااات ضاادهاط  ذلااػ فااي كسااا أ اا  فااي الؾطااب  عداا  ترااا د مااؽ امرتااار  هشاااو. األمشيااةط  لوسااا الدياسااية
فقااااطط ر ن ر و  حاااااو كا ااااب  تااااائ  السشاطذااااات التااااي ر اااار ل ااااا ماااااسر ن ال ترا ااااي اال مرااااالح العر داااايؽ

 الداحل.

لاارلػ هشاااو ضاار ل  أن تشاات   فر دااا توتيااػ  داااد مااف مشظقااة الداااحل تقااؾ   ااار اال خاارا  فااي حالااة  ااراسة 
هشاااوط  تؾعيااة األطاارا  حااؾو السرااير السذااترو  تحداايؽ األ ضااا  الدياسااية  التشسؾيااة متج ااًة إلاايح ي يااة 

  را سيداهؼ في تؾسيف  ظا  التشديث بيؽ فر دا  الد و السذالكة لالعتل.ف مؽ االها .

 


