التطرف العنيف في غرب إفريقيا
ُّ
نموذجا
“كوت ديفوار”
ً
السينا ديارا
باحث في قضايا اإلرهاب  -كوت ديفوار

المقال ُإلى ُصياغة ُتحذيرات ُمن ُالمخاطر ُالمحدقة ُبمنطقة ُكوت ُديفوار/ساحل ُالعاجُ ،ودعمُ
ُ
يهدفُ ُهذا ُ
ِ
العامةُمنُوجهةُنظرُالوقايةُواالستجابةُاألمنيةُ،ويستلهمُنظريةُُالهيمنةُالثقافيةُ،
عملياتُتطويرُالسياسةُ
َّ
فضل ُعن ُمجموعة ُمن ُالمقابلت ُمع ُجهات ُأمنية ُعدةُ .إذ ُ ِّ
تمثل ُكوتُ
مستندا ُإلى ُأدبيات ُالواقع ُالمحلِّ يُ ً ُ ،
ً
اعتداءاتُ
ُِ
مرة ُ
سيما ُأن ُالبلد ُعانت ُغير ُ َّ
ديفوار ُسلسلة ُمن ُاألراضي ُالمتصلةُ ،وهذا ُيعدُ ُعنصر ُضعفُ ،وال ُ َّ
مناطقُأخرى.
ُ
مهاجمينُجاؤواُمنُ
االضطرابات األمنية
بالدين ُمن ُأجلُ
شهدت ُالمنطقة ُمنذ ُربع ُقرن ُ
أمنية ُبقيادة ُجهات ُمن ُخارج ُاإلقليم ُتتستر ُ ِّ
تقريبا ُاضطرابات ُ َّ
ً
إقليمياُ
الهيمنةُ،ولهاُتفسيراتهاُالخاصةُالتيُتصبُفيُالنهايةُفيُبوتقةُاإلرهابُ،رسختُعبرُهذهُالظاهرةُ
ًّ
ً
وذهنياُ ،وانحرف ُمؤشر ُالتطرف ُ ً
ظل ُضعفُ
فشيئا ُنحو ُخليج ُغينيا ُبعد ُتجذره ُفي ُشمالي ُالقارة ُفي ُ ُِّ
شيئا ُ
ًّ
ردودُفعلُالدولةُ،وذلكُفيُأعقابُتمردُالطوارقُعامُ2013مُ،واالنهيارُالعسكريُلتنظيمُداعشُاإلرهابيُ
جغرافياُدولةُتحدهاُغاناُمنُالشرقُ،وغينياُوليبيرياُمنُالغربُُ،
فيُالشرقُاألوسطُ.ولمـَّاُكانتُكوتُديفوارُ
ًّ
وماليُوبوركيناُفاسوُمنُالشمالُ،وتشرفُمنُالجنوبُعلىُخليجُغينياُوجبُالسؤالُ:هلُتواجهُكوتُديفوارُ
عنيفا؟ُوماُالتحدياتُُوردودُالدولةُعلىُاإلرهاب؟ ُ
تطرفاُ ً
ً
واقع كوت ديفوار
شدتِ هُ،إذُتكشفُالهجماتُالتيُحدثتُ
العنفُالذيُتشهدهُ ِ
ُِ
لمُتصلُكوتُديفوارُبعدُُإلىُدرجةُ
المنطقةُأوُ َّ
المتقدمةُللجيشُ
فيُُ11مارسُ2016مُعلىُمنتجعُ«غراندُب َّسام»ُفيُكوتُديفوارُ،وعلىُنقطةُالمراقبةُ
ِّ
تؤديُ
في ُبلدة ُ«كافولو» ُفي ُُ 11يونيو ُ2020م؛ ُطبيعةُ ُالتهديد ُاإلرهابي ُفي ُالبلد ُوتركيبته ُالخارجيةُ .إذ ُ ِّ
االضطرباتُ ُالتي ُحدثت ُبسبب ُاالنتخابات ُالرئاسية ُفي ُالعام ُنفسه ُإلى ُالتغاضي ُعن ُميل ُبعض ُاألئمةُ
والشباب ُمن ُالفتيان ُوالفتيات ُإلى ُإظهار ُالتعاطف ُالطائفيُ ،والعديد ُمن ُعلمات ُالصراع ُمع ُالدولةُ
العلمانيةُ .
وقد ُكانت ُاألدبيات ُالمتعلِّ قة ُباإلسلم ُاإليفواري ُذات ُالنظرة ُالمتسامحة ُحتى ُوقت ُقريب ُال ُتكاد ُتأخذُ
بالحسبان ُتطورُ ُأفعال ُالتعصب ُالديني ُوخطاباته؛ ُبسبب ُتصاعد ُاإلرهاب ُفي ُجميع ُأنحاء ُالعالمُ .ومنذ ُعامُ
ً
تقريباُكانتُالبلدُتتجهُ ً
فشيئاُنحوُنوعُمنُالتشرذمُواالنعزاليةُالمجتمعيةُوالممارساتُالدينيةُ
شيئاُ
2005مُ
ً
حالياُ
البدعيةُ ،تحت ُتأثير ُالرغبة ُفي ُإعادة ُتقويم ُالبلدُ.وعلى ُالرغم ُمن ُعدم ُارتكاب ُالمتعصبين ُاإليفواريين ُ ًّ

عبرُعنهُفيُنطاقُ
أيُنوعُمنُأنواعُالعنفُ،الُينبغيُأنُيحجبُالزيادةُالملحوظةُفيُنشاطُالكراهيةُالذيُي َّ
فصاعدا ُتقويمُ ُآثار ُهذا ُالوضع ُعلى ُالمدى ُالقريبُ
مفيدا ُمن ُاآلن ُ
لمتشدد ُوالواسعُ ،ويبدو ُ
أعمال ُالتبشير ُا
ً
ً
ِّ
والبعيدُ،فيماُيتعلَّ قُبظهورُكثيرُُمنُالشبكاتُالمتطرفةُ،منُالصحراءُالكبرىُإلىُخليجُغينياُ .
أماُفيُمدنُكوتُديفوارُفتتلشىُروحُالتعايشُوالضيافةُالموروثتانُمنُالهوفويتيةُ«نسبةُللرئيسُالسابقُ
عواملُعدةُ،منهاُ:خطابُالتكفيرُ،المستندُإلىُاالتهامُباالبتداعُللفرقُ
ُ
فيليكسُهوفويتُبوانيي»؛ُبسببُ
الدينيةُاألخرىُ،الذيُالُيهاجمُاألقليةُذاتُالنزعةُالمنحرفةُفحسب؛ُبلُالمشيخةُالتقليديةُوثقافتهاُوقيمهاُ
أيضا ُ .
ً
وفيُبلدةُوانغولودوغوُالواقعةُشماليُكوتُديفوارُ،وعلىُالحدودُمعُبوركيناُفاسوُ،تزامنتُعمليةُتفنيدُ
وهددُمبعوثوهمُ
«الضلل»ُمعُظهورُمجموعةُصغيرةُمنُسائقيُالدراجاتُالناريةُالمسلَّ حينُسنةُ2019مَّ ُ،
لغُالزعماءُالعرفيونُاالحتفالُالمعروفُبمهرجانُالكروبيُالذيُينظمُفيُليلةُ
بالهجومُعلىُالمدينةُإذاُلمُي ِ ُ
ُ27منُشهرُرمضانُ،وترقصُفيهُفتياتُُصغيراتُفيُالشوارعُ.وقدُأظهرتُرواياتُُكثيرُمنُاألشخاصُالذينُ
حاورناهمُلمعرفةُأسبابُالتطرفُالعنيفُفيُسانُبيدروُسنةُ2017مُحقيقةُُاالنقسامُالذيُيعانيهُالسكانُ
المميزةُبينُالكفرُواإلسلم ُ .
عبرُعنُاالختلفُالفكريُوالمنهجيُبالمصطلحاتُالجديدةُ
ِّ
منُحيُُآلخرُ،وي َّ
متعصبون ُبسرقةُ
وفي ُ ِمنطقة ُمان ُسنة ُ2017مُ ،ونيابة ُعن ُالجماعات ُاإلرهابية ُالمتنافسةُ ،قام ُشباب ُ
ِّ
بالردةُ،لدىُ
المساجدُأوُالسيطرةُعليهاُ.وكشفُالضربُبالعصاُ،وإسالةُالدماءُ،والتحرشُباألئمةُالمتهمينُ ِّ
الرأي ُالعام ُالمصدومُ ،مدى ُتغول ُاإلرهابيين ُفي ُمدينة ُالبي ُفي ُغينيا ُالمجاورةُ ،على ُكوت ُديفوار ُبسببُ
نشاطُأقلِّ يةُمحدودةُ .
ليسُهناكُشخصيةُُمسلمةُتدعوُإلىُالعنفُتحتُستارُالتعبدُ،فيُحينُيقومُآخرونُبتطويرُخطاباتُتتناقضُ
مع ُقيم ُالدولة ُالتي ُتدعو ُإلى ُالعيش ُالمشتركُ ،ويطالبون ُبالحق ُفي ُالتعصب ُالدينيُ ،ويدافعون ُعنهُ،
الحضُعلىُإعادةُ
استغللُبعضُالمفاهيمُالغيبيةُإلىُ ِّ ُ
ُ
يؤديُ
ويمارسونهُبح َّجةُحريةُالتعبيرُوالضميرُ،ومنُهناُ ِّ
صياغةُالمعاييرُ،ثمُيقومُبعضُالفاعلينُبحقنُالجسدُاالجتماعيُبمشاعرُاالستياءُوالتمردُ،عندماُيستخدمونُ
أوجهُالقصورُالهيكليةُللحكومةُ.وفيُهذهُالحالةُيكونُالهدفُهوُاإلعدادُالنفسيُ،ووضعُاألساسُللتمردُ
القادم ُ .
تحديات الواقع واالستجابة
سجل ُاألمراض ُاالجتماعيةُ ،والتشابك ُبينُ
ُِّ
يميز ُكوت ُديفورا ُمن ُدول ُالمنطقة ُفي ُ
في ُالحقيقة ُال ُشيءُ ُ ِّ
والدين ُوالتعصب ُالطائفيُ ،وكلها ُ ِّ
مؤشرات ُعلى ُالحراك ُالقادمُ ،فمنذ ُنحو ُعقدين ُمن ُالزمن ُأعادُ
السياسة ُ ِّ
الفاعلون ُالسياسيون ُصياغة ُبعض ُالعناصر ُالتي ُما ُفتئت ُالدولةُ ُوالعولمة ُاالستهلكية ُتجاهد ُلدفعها ُإلىُ
والعرقُوالمحسوبيةُالتيُدفعتُبالبلدُإلىُمرحلةُغيرُمسبوقةُمنُالوحشيةُ،ومنُ
االنقراضُ،وهيُالقبيلةُ ِ
ناحيةُأخرىُيكشفُإفلسُُالسياسةُعنُضعفُالبيئةُوالتشرذمُواالنحلل؛ُإذُالُيصمدُالعقدُاالجتماعيُاآلنُ
إالُمنُعملياتُالتفاوضُأوُالمواجهةُالمتكررةُ.وعلىُالرغمُمنُالجهودُالسياسيةُواألمنيةُواالقتصاديةُمنذُ
عامُ2011مُفإنُالبلدُتعانيُالصراعاتُالتيُتجاهدُمنُأجلُالتغلبُعليهاُ.وقدُ َّأدىُإخفاقُبناءُدولةُ«ماكسُ

مكونات ُالمجتمع ُإلى ُوالدة ُنوع ُمن ُالتطلع ُإلىُ
فيبر» ُعلى ُمبادئ ُالقوة ُوالقانون ُوالعقلنية ُلدى ُبعض ُ ِّ
تجديدُالهويةُعلىُأساسُاستبعادُاآلخرُبالقضاءُعليه ُ .
وباتت ُمجموعةُ ُأمانكامان ُفي ُمنطقة ُبواكي ُفي ُوسط ُكوت ُديفوارُ ،فرصةُ ُتجنيد ُمثالية ُلصالح ُاإلرهابيينُ
ال َّدوليين؛ُألنهاُجمعيةُيلجأُأعضاؤهاُإلىُنوعُمنُاألسلوبُالقهريُواالستعراضيُ،ويجيدُالكثيرُمنهمُالتعاملُ
المتمردينُالسابقين؛ُفهيُمجموعةُتمثلُنتاجُُالبطالةُ
معُأسلحةُالحربُبالنظرُإلىُماضيهمُعلىُأنهمُمنُ
ِّ
ِّ
جمعيةُغيرُرسميةُ .
ًُ
المعدمونُ
ِ
ويمثلُهؤالءُاألفرادُ
والظلمُوخيبةُاألملُ،
تتناولُكوتُديفوارُعقيدةُاإلرهابُمنُوجهةُنظرُالجريمةُ،ويسودهاُالنهجُالمتجهُإلىُالتصعيدُالعسكريُ،
قليلة ُللوقايةُ ،ومنها ُ«الحقيبة ُالتربوية ُوالتعليمية»ُ .وتشهد ُاالستثماراتُ ُالكبيرة ُفيُ
ُ
طرائق ُ
ُ
باستثناء ُ
المـ ِع َّدات ُالحربية ُوالتدريبُ ،والموارد ُاالستخباراتيةُ ،وإنشاء ُمناطق ُعمليات ُفي ُ َّ
الشمالُ ،على ُقدرة ُأفضلُ
مفقوداُ .
أمراُ
الردُعلىُ ِّ ُ
علىُ ُِّ
ً
أيُعدوانُ.فالعملُللتأثيرُفيُالمصدرُوالسببُاألصليُالُيزالُ ً
خالصة القول
وتتحدىُهذهُالظاهرةُ-بتكتيكاتهاُالتمويهيةُ،وتنوعُأنماطُ
آخذُفيُالتعاظمُ،
إنُأمرُاإلرهابُفيُغربُإفريقياُ ُ
َّ
التشغيلُ ،وتهجين ُالعواملُ ،والجهات ُالفاعلةُ -األمنُ ُالتقليديُ .وال ُشك ُأن ُكوت ُديفوار ُال ُيعاني ُبعدُ ُفيُ
لكنُهناكُمؤشراتُضعفُوقوةُ ِّ
مسو ًغاُللخوفُ.
تمثلُ
خطراُيمسُُسلمةُأراضيهُ َّ ُ،
ِّ
مواجهةُالحركاتُاإلرهابيةُ ً
المتكررةُ،وبناءُالشبكاتُ،واالنتشارُ
ويعتمدُالفاعلونُاإلرهابيونُعلىُعاملُالزمنُالختبارُالخصمُباالستفزازاتُ
ِّ
بعيداُ
في ُبيئات ُالتعليم ُالمتدنِّ يُ ،والفقرُ ،واالستئصال ُالثقافيُ .
ويتبين ُهنا ُأن ُالتزام ُدعاة ُالتطرف ُالعنيفً ُ ،
َّ
كلُصلةُوأملُبالحياةُ .
عنُالمصالحُالماديةُ،ناتجُُعنُقناعةُ،وإيمانُقويُالُيتزعزعُ،فقدُُ َُّ
متعددةُالتخصصاتُ،الُتقتصرُعلىُالنظامُاألمني؛ُبلُيجبُأنُ
وتتطلَّ بُطبيعةُُالخطرُالحاليُفيُالبلدُخبرةًُُ
ِّ
تأخذُفيُالحسبانُالجوانبُالجيوسياسيةُ،والعلقةُباالقتصادُوالجغرافياُ،ونسبةُالوالدةُالفائقةُواالحتكاكُ
فضلُعنُخططُالتلقينُالفكريُالناجعةُ .
السكانيُ ً ُ،

