
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المَّلنشرَّالرئيسـةَّالعقباتَّإحدىَّباتتَّاإلرهابَّظاهرةَّلعل َّ َّأنحاءَّجميعَّفيَّواإلدارةَّالدولةَّوبناءَّواألمنَّالس 

ة ََّّاإلرهابيةََّّللجماعاتَّمسـبوقَّغير ََّّصعوًداَّاألخيرةَّالخمسََّّالسنواتَّفيَّإفريقياََّّشهدتَّوقدََّّاإلفريقية.ََّّالقار 

ة،َّربوعَّفي رَّوفًقاَّالقار  ََّّشهدتََّّضية،الماََّّالقليلةَّالسنواتَّمدارَّوعلىَّم.2014ََّّلعامَّالعالميَّاإلرهابَّلمؤشِّ

ََّّمسرًحاَََّّّالمنطقة َََّّّجعلتََّّالتيََّّالمشكالتََّّازديادََّّبسببََّّاألمنية؛ََّّالتهديداتََّّمنََّّكثيًراََّّاإلفريقيََّّالساحلََّّمنطقة َّ

فةَّلألنشطة بَّحالةَّفيَّالسنغالَّدولةَّأدخلَّماَّاإلرهابية،َّوالعملياتَّالمتطرِّ َّ. قصوىَّواستنفارَّتأهُّ

فةََّّالجماعاتَّنفوذَّوتصاعد ََّّاألمنَّانعدامَّإن ةََّّفيَّالحكوماتَّعاتقَّعلىَّثقياًلََّّعبًئاَّيضعانَّالمتطرِّ ََّّالقار 

عَّمنَّإذَّاإلفريقية؛ ََّّأنَّالمتوق  ماََّّوالَّاإلرهاب،َّعلىَّللحربَّالجديدةَّالساحة ََّّهيَّإفريقياَّتكون  َّانتقالَّبعدََّّسي 

ََّّأنهَّأباباَّأديسَّفيَّاإلفريقيَّاالتحاد ََّّأعلنَّم،2020َّفبرايرَّشهرَّففيَّإليها.ََّّاألجانبَّالمقاتلينَّمنَّكبيرَّعدد َّ

ىََّّحيثََّّإفريقيا،ََّّغربَََّّّالساحلََّّمنطقةََّّبمحاذاةََّّمؤقًتاََّّجنديََّّآالفََّّثالثةََّّلنشرََّّيستعدَُّّ َََّّّتتصد  ََّّمنذَََّّّإقليميةََّّقوات 

ماتََّّسنواتََّّثمانيََّّنحو فينََّّلهج  دَََّّّالدامية.َََّّّالمتطرِّ ََّّاإلرهابية،َََّّّالمجموعاتََّّردعََّّعلىََّّيساعدَََّّّذلكََّّأنََّّاالتحاد َََّّّوأك 

ََّّإليهاََّّتنتميَّالتيَّإفريقياَّغربَّللدوَّاالقتصاديةَّوالمجموعةَّالخمس،َّالساحلَّدولَّمجموعةَّمعَّبالتعاون

َََّّّالسنغال.َّ

 إفريقيا  غرب في  اإلرهاب تصاعد

َّ ََّّوليبيريا،َّوغينيا،َّوغانا،َّوغامبيا،َّوبنين،َّفاسو،َّوبوركيناَّاألخضر،َّالرأسَّهي:َّدولة،15ََّّإفريقياَّغربَّدولَّتضمُّ

ََّّباستثناءَّالدولَّهذهَّلَُّّوكَّالعاج.ََّّوساحلَّوتوغو،َّوسيراليون،َّوالسنغال،َّوموريتانيا،ََّّومالي،ََّّونيجيريا،َّوالنيجر،

َّ.إفريقياَّغربَّلدولَّاالقتصاديةَّالمجموعةَّ)اإليكواس(َّفيَّأعضاء ََّّموريتانيا

ب لََّّفإنَّالمتحدةَّاألممَّوبحس  ماتَّمعد  َّالسنواتََّّفيَّارتفعَّوعسكريةَّمدنيةَّأهدافَّعلىََّّاإلرهابيةَّالهج 

ماتََّّاألخيرة، َّعامَّمنذََّّوالنيجر،َّومالي،َّفاسو،ََّّبوركيناَّفيََّّأضعافَّخمسةَّبمقدارَّزادتَّاإلرهابيةَّفالهج 

فتَّم،2016 ََّّعامََّّقتياًل770َََّّّبنحوَّمقارنةًََّّالماضي،َّالعامَّاألقلَّعلىَّقتيلَّآالفَّأربعة ََّّالمنطقةَّدولَّفيَّوخل 

ماتَّمعظمََّّأنَّعلًماَّم،2016 ذََّّالهج  نف  َّ.للتهريبَّمنافذ َََّّّتأمينَّأوَّاألسلحة،َّعلىَّللحصولََّّت 

َّنشاطَّفيَّملحوًظاََّّارتفاًعاَّاإلستراتيجيةَّلدراساتواَّللفكرَّالمصريَّالمركزَّعنَّصادرةََّّدراسة ََّّورصدت

ضتَّفقدََّّم،2019َّعامَّاإلرهابيةَّالتنظيمات ةَّتعر  رابةَّالسمراءَّالقار  َّعنَّأسفرتَّإرهابية،ََّّعملية3471ََّّلق 

ََّّهذاَّوفاة.ََّّحالة10460َّ َّالنحسارََّّونظًراَّلها.ََّّالجديدةَّبالمساراتَّيرتبطَّاإلرهابيةَّالتنظيماتَّمنَّالكبيرَّالنشاط 

دتََّّهناَّمنَّإفريقيا،َّإلىَّالسريعَّاإلستراتيجيَّاالنتقالََّّمنَّبد ََّّالَّكانََّّاألوسط،َّالشرقَّمنطقةََّّفيَّنشاطها َّأك 

ص باحث    )سين لألخبار اإللكتروني الموقع تحرير رئيس   اإلرهاب، مجال في متخصِّ

 السنغال. عرب(،

 اإلرهـــــــــــاب مكافحـة في السنغـــاليــــة الـمـــقـــاربــــــة

 لوم مور أ.   



 

 

دَََّّّتزالََّّوالََّّالسنغال ؤكِّ َََّّّأنََّّت  ََّّالعالميَََّّّالوعيََّّرفع َََّّّعاتقهاََّّعلىََّّوحملتََّّلإلرهاب،ََّّضحيةََّّأكبر َََّّّباتتََّّاإلفريقيةََّّالبلدان 

َّ.الظاهرةَّهذهََّّلقهرَّحاسمةَّبطريقةَّللتعاملَّالتنسيقَّبضرورة

َّاإلرهاب  لمكافحة دجهو 

َّمنَّعدًداَّالبالد،َّفيَّالصوفيةَّوالطرقَّاإلسالميةَّالجمعياتَّمعَّبالتعاونَّالسنغالية،َّالداخليةَِّوزارة ََّّأقامت

ينَّفيَّوالسالمَّالتسامحَّبمفاهيمَّالسنغاليََّّالشعبَّلتثقيفَّواألنشطةَّالفعاليات َّالحنيف،َّاإلسالميَّالدِّ

لصقََّّماََّّونزع فَّظلًماَّبهََّّأ  ََّّمتوأقاََّّوالعنف.ََّّكالتطرُّ ََّّاإلسالمية ََّّالجمعيات  ََّّوقاعاتَّالجامعاتَّفيَّمحاضرات 

ف،ََّّلصالحََّّتجنيدهمََّّوعرقلةََّّالشباب،ََّّلتوعيةََّّالمؤتمرات ََّّالفردَََّّّعلىََّّاإلرهابََّّ"خطرََّّالمحاضراتََّّهذهََّّومنََّّالتطرُّ

صينََّّالعلماءََّّمنََّّنخبة َََّّّحضرهاََّّوالمجتمع"َّ َّالذيََّّديالوََّّعمرَََّّّاألستاذََّّألقاهاََّّاإلرهاب،ََّّمكافحةََّّمجالََّّفيََّّوالمتخصِّ

َّ. بالرياضَّللمناصحةَّنايفََّّبنَّمحمدََّّاألميرَّزمركَّزار

يََّّالعامََّّالرأيََّّفيََّّللتأثيرََّّالمختلفةََّّاإلعالمََّّلوسائلََّّاإلرهابيينََّّاستغاللَََّّّحجمََّّإلىََّّونظًرا ولي،ََّّالمحلِّ تََّّوالد  َّعقد 

نَّالسنغالية،َّالحكومةَّمنَّبدعمَّاإلعالمي"ََّّ"اإلرهابَّعنَّملتًقىَّوالتنميةَّللسالمَّالدعاةَّجمعية ََّّمحاور ََّّتضم 

ََّّالتيَّألسئلةَّاَّعنَّتجيب ََّّالصحفي،ََّّالعمل ََّّتشوب  عِرض  َّأنَّيجبَّكيفَّمثل:ََّّعملهم،ََّّأداءَّعندََّّلإلعالميينَّوت 

ََّّهلَّاإلرهاب؟َّمعَّاإلعالمَّوسائلَّتتعامل َّ ََّّالرأيَّيخدمَّاإلرهابيةَّاألحداثَّبرصدََّّاإلعالمَّوسائلَّقيام  َّأمَّالعام 

د ََّّأنَّاإلعالمَّلوسائلَّيمكنَّوكيفَّاإلرهابيين؟َّيخدم ََّّتجبََّّومتىَّواقعة؟َّأوَّحادثَّرصدََّّيجبَّمتىَّتحدِّ

رَّوإذاَّوالتجاهل؟َّالمقاطعة ََّّما،ََّّخبرَّرصد ََّّتقر  ولىَّالطرقَّأيُّ ََّّوماَّمعالجته؟َّفيََّّأ  ََّّإبرازها؟ََّّينبغيَّالتيَّالجوانب 

حافةَّعلىََّّيجبَّومتىََّّتجاهلها؟َّينبغيََّّالتيَّالجوانبَّوما ََّّمعلوماتََّّنشرَّبعدمَّااللتزامَّاإلعالمَّووسائلَّالصِّ

يَّقدََّّوأخبار َّ. الملتقىَّمحاورَّأبرز ََّّكانتَّواالستفساراتَّاألسئلةَّهذهَّوخيمة؟َّنتائج ََّّإلىَّنشرهاَّحالََّّفيََّّتؤدِّ

فتَّلقدَّ ََّّالسنغالَّعر  يَّطرق  ََّّفرسمتَّاإلرهاب،َّالنتشارَّالتصدِّ فََّّلمكافحةَّشاملََّّمنهجَّضمنَّخطوات  ََّّالتطرُّ

ََّّيشملَّواإلرهاب،َّالعنيف ََّّالرشيد،َّالحكم  ََّّعلىََّّوالقضاءَّالشباب،ََّّوتوظيفَّاإلنسان،َّوحقوقَّاألمن،َّوبسط 

َّ. المعتدلَّالفكرَّونشرَّ،الفقر

  المســؤوليــة  تحّمل 

ا تَّتصاعد،َّفيَّاإلرهابيَّالتهديدََّّكانَّلمـ  هاَّالسنغالَّحشد  دََّّجميعَّعلىَّجهود  ع  ََّّشركائهاََّّمعَّبالتعاونَّالصُّ

وليين ةَّفيَّالد  ََّّبغية ََّّالسعودية؛َّالعربيةَّوالمملكةَّاالمريكية،َّالمتحدةَّوالوالياتَّوفرنسا،َّاإلفريقية،َّالقار 

اََّّإفريقيا.َََّّّفيََّّاإلرهابيةََّّشبكاتالََّّمحاربة ًراََّّاألكثرََّّللدولََّّمجاورةًَََّّّالسنغال َََّّّكانتََّّولمـ  َّدعتَََّّّفقدَََّّّاإلرهاب،َََّّّمنََّّتضرُّ

هاَّ وليََّّتحالفََّّتأسيسََّّضرورةََّّإلىََّّموريتانياََّّجارت  ماََّّوالََّّواإلرهاب،ََّّالعنفَََّّّعلىََّّللقضاءََّّواسعَََّّّوإقليميََّّد  ََّّفيَََّّّسي 

َّشهرََّّفيََّّلموريتانياََّّالسنغاليََّّالرئيسََّّزيارةََّّأثناءََّّفيََّّاتفقاََّّالبلدينََّّبينََّّالتعاونََّّإطارََّّوفيََّّالساحل.َََّّّمنطقةََّّدول

ماََّّوالََّّومحاربتها،َّللحدودَّالعابرةَّالمنظمةَّالجريمةََّّمنَّللوقايةَّبينهماََّّالتقاربََّّدعمَّعلىَّم،2020َّفبراير ََّّسي 

َّ. الشرعيةَّغيرََّّالسالحَّوتجارةَّاإلرهاب

وليَّالتعاونَّلتعزيزَّللسنغالَّالحثيثَّالسعيَّمظاهرَّومن ََّّالمنتدىَّإقامةَّاإلرهابََّّمكافحةَّمجالَّفيَّالد 

ولي لمََّّالثالثََّّالد  َّم.2016ََّّديسمبرََّّشهرََّّمن6ََّّو5ََََّّّّيوميََّّدكار،ََّّالسنغاليةََّّالعاصمةََّّفيََّّإفريقياََّّفيََّّواألمنََّّللسِّ

تَّوقدَّ هاَّالسنغالَّأبد  وليةَّالجهودَّتضافرَّضرورةَّعلىَّحرص  ََّّومنعَّجذوره،َّمنَّواقتالعهَّلإلرهابَّيللتصدََِّّّالد 



 

 

لميََّّالتعايشَّلتعزيزَّتمويله؛َّمصادرَّوتجفيفَّاستفحاله،َّأسباب َّاألمنَّوتحقيقَّالمجتمعات،َّفيَّالسِّ

ةَّفيَّواالستقرار ََّّولكيَّاإلفريقية.ََّّالقار  متَّاإلرهاب،َّعلىَّالحربَّمتابعتهاَّالسنغالَّتبرهن  َّلحفظَّنموذًجاَّقد 

وليَّدكارَّلمنتدىَّلسادسةاَّالنسخةَّفيَّاألمن،َّوبناءَّالسالم َّم،2019َّعامَّإفريقياََّّفيَّواألمنَّللسالمَّالد 

مهَّالذيَّالمنتدىَّوهو اَّالسنغالَّتنظِّ ََّّالمملكةَّمثلَّخبراتها،َّمنَّلالستفادةَّالكبيرةَّالدولََّّبمشاركةَّسنويًّ

َّ. اإلفريقيةَّالدولَّمنَّكثيًفاَّحضوًراَّويشهدََّّوفرنسا،َّاألمريكية،َّالمتحدةَّوالوالياتََّّالسعودية،َّالعربية

ياتَّإفريقيا:َّفيَّواألمنَّ"السالمَّعنَّالمنتدىََّّموضوعَّجاء دية"،َّالحاليةَّالتحدِّ ََّّنتائج ََّّالمنتدىَّأصدرَّوقدََّّللتعدُّ

َّ َََّّّوتوصيات  مََّّإفريقيا،ََّّفيََّّوالسالمََّّاألمنََّّمصلحةََّّفيََّّتصبُّ ََّّشهدتهاَََّّّالتيََّّاألمنيةََّّالمشكالتََّّلحلَََِّّّّقراراتََّّوترس 

َّ دَََّّّأخيًرا.َََّّّاإلفريقيةََّّالدولََّّبعض  ع  ََّّجذورََّّإرساخََّّإلىََّّتهدفََّّسنغاليةََّّمبادرةًَََّّّوالسالمََّّلألمنََّّوليالد َََّّّدكارََّّمنتدىََّّوي 

ََّّيسعىَََّّّمنََّّكلََّّلمواجهةََّّاإلفريقيةََّّالحكوماتََّّأمامََّّجديدةََّّآفاًقاََّّوتفتحََّّإفريقيا،ََّّأنحاءََّّجميعََّّفيََّّواألمنََّّالسالم

دةَّأقطابَّإلىَّيحتاجَّفالعالمَّاإلفريقي،َّباألمنَّالمساسَّإلى سهمَّمتعدِّ ََّّوالتنميةََّّاالستقرارَّتحقيقَّفيَّت 

َّ َّأساَّوفق  َّ. نضًجاَّأكثرَّليب 

  داخلية إستراتيجيات 

لينَّمنَّكثير ََّّيرى ةَّأنَّاألمنيينَّالمحلِّ رََّّأكبرَّمنَّأصبحتَّاإلفريقيةَّالقار  ؤ  ََّّفيََّّاألمنيةَّوالتهديداتَّاالضطرابَّب 

ََّّالجيوسياسيةَّفأوضاعهاََّّالعالم، ات،َّالعابرَّلإلرهابَِّخصبةَّأرض  يَّعلىَّالسنغالَّأجبر ََّّماََّّللقار  ََّّمنَّجملةََّّتبنِّ

طط َّم2017ََّّديسمبرََّّفيََّّالسنغال َََّّّوبدأتََّّاالضطراب.َََّّّمناطقََّّمنََّّاآلتيََّّالخطرََّّزيادةََّّمنََّّللحدَََِّّّّاإلستراتيجيةََّّالخ 

القةَّعلىَّإجراميةَّمجموعةَّإلىَّواالنتسابَّعنف،َّأعمالََّّارتكابََّّبتهمةََّّشخًصا30ََّّبمحاكمة ََّّبمنظمةَّع 

همواََّّوقدَََّّّاإلرهاب.َََّّّوتمويلََّّاألموال،َََّّّوتبييضََّّإرهابية، دةََّّإسالميةََّّاعاتجمَََّّّإلىََّّباالنتماءََّّاتُّ ََّّالسنغال،ََّّفيََّّمتشدِّ

ماتَّأيَّعنَّمنًأىَّفيَّزالَّماَّالذيَّالبلِدَّ فينَّهج  ََّّجيرانه.ََّّبخالفَّللمتطرِّ دتَّالسنغالَّأنَّومعروف  ََّّجميعََّّجن 

ََّّللتعاملََّّالمناسبةَّالتدابيرَّواتخاذَّاإلرهاب،َّخالياَّعلىَّوالقضاءَّاإلرهابيين،َّخطرَّمنَّالمجتمعََّّلحمايةَّأجهزتها

َّ.اإلرهابيةََّّالتهديداتوََّّالمحتملة،َّالمخاطرَّمع

درك قتَّلذلكَّكبيرة؛َّالعلماءَّعواتقَّعلىَّالملقاةَّالمسؤوليةَّأنََّّالسنغالَّوت  ََّّالداخليةَّاإلستراتيجية ََّّحق  ََّّتعاون 

ةَّواتحادَّاإلسالميةَّالجمعياتَّمعَّالحكومة ََّّاإلرهاب،ََّّمكافحةَّفيَّالسنغالَّجهودَّإبرازَّفيَّوالعلماء،َّاألئم 

يللتََّّخطاباتهمََّّبتجديدَََّّّالعلماءََّّومطالبة ََّّالتوازنَََّّّلتحقيقََّّوإصالحهم؛ََّّأبنائهاََّّورعايةََّّالمنحرفة،ََّّالغلوَََِّّّّألفكارََّّصدِّ

فة.ََّّالفئاتَّلدىَّواالجتماعيَّوالنفسيَّالفكري ََّّإقامةََّّعلىَّالجمعياِتََّّهذهَّالحكومة ََّّوساعدتَّالمستهد 

واتَّمحاضرات فَّوند  فََّّخطر ََّّالسنغاليَّالشعبَّتعرِّ َّ.التطرُّ

تهاَّالتيَّاإلستراتيجياتَّومن ََّّالمـ حِدق،َّالخطرَّهذاَّافحةلمكَّالسنغالَّتبن  ََّّالسنغاليةَّالشرطةَّقواتَّإلحاق 

فةََّّالجماعاتََّّلمكافحةََّّالمتحدةََّّالوالياتَََّّّدعمتهََّّبرنامجََّّإطارََّّضمنََّّتدريبيةََّّبدورات مََّّالمنطقة،ََّّفيََّّالمتطرِّ َّقد 

بونَّفيه ََّّاألمريكيونَّالمدرِّ اطَّتكتيكيةًََّّتدريبات  َّهذهَّساعدتَّوقدََّّالسنغاليين.ََّّالشرطةَّورجالَّاألمنَّلضب 

ََّّفيََّّالسنغالَّمشاركةَّبأنََّّعلًماَّأنشطته،َّوتعطيلَّاإلرهاب،َّردعَّعلىَّالسنغاليةَّاألمنية ََّّالسلطاِتََّّريباتالتدَّ

َّ.م1985َّعامَّإلىََّّتعودَّاألمريكيةَّالخارجيةََّّلوزارةَّالتابعَّاإلرهابَّلمكافحةَّالمساعدةَّبرنامج

َّ



 

 

َّ خارجية إستراتيجيات 

ت َّإستراتيجياََّّاإلرهابيةََّّالجماعاتََّّمواجهةََّّفيََّّالسنغالََّّاعتمد  َََّّّت  َََّّّذات  ََّّالقتَََّّّوعسكرية،ََّّوتنمويةََّّفكرية َََّّّجوانب 

َّ حتذى؛ََّّمثااًلَََّّّوأصبحتََّّالدول،ََّّاستحسان  واتََّّكلَََِّّّّفيََّّتشاركََّّأنهاََّّكماََّّي  وليةََّّواللقاءاتََّّالند  ََّّإلىَََّّّتهدفََّّالتيََّّالد 

َََّّّمؤتمرََّّفيََّّأخيًراََّّالسنغالََّّشاركتََّّحيثََّّبالتوصيات؛ََّّوالعملََّّاإلرهاب،ََّّمكافحة ولي  ََّّإفريقياَََّّّلعلماءََّّبنواكشوطََّّد 

ةَّفيَّإلسالماَّدورَّعن فَّمواجهةَّفيَّواالعتدالَّالتسامحَّالسمراء:َّالقار  ََّّالمؤتمرََّّوانتهىَّواالقتتال.ََّّالتطرُّ

ل،َّعلميَّبيانَّبإصدار د،َّتاريخيَّوإعالنَّمؤص  رَّموح  ي،َّلهذاَّالشرعيةَّورؤيتهمَّالعلماءَّموقفَّعنَّيعبِّ َّالتحدِّ

دََّّالذي حدةََّّيهدِّ ة،ََّّو  ََّّإيجابيةََّّالمنتدىََّّهذاََّّفيََّّالسنغالََّّعلماءََّّركةمشاََّّوكانتََّّوالدنيوية.َََّّّالدينيةََّّومصالحهاََّّاألم 

ا َّ. وفاعلةََّّجدًّ

ياتَّازديادَّمنَّالرغمَّوعلى تَّإفريقيا،َّأمامَّالتحدِّ ََّّللمشكالتَّاإلفريقيةَّ"الحلولَّمبدأ:َّإرساخ ََّّالسنغالَّاعتمد 

ماتَّمعَّللتعاملَّاألمثلَّالسبيل ََّّبوصفهَّاإلفريقية"، ة،َّأز  ََّّاإلفريقية.ََّّوالشعوبَّالدولَّخصوصياتَّوفهمَّالقار 

ر ََّّالسنغالَّإدراكَّوأسهم حةَّللتنظيماتَّرئيًساَّمركًزاَّباتتَّإفريقياََّّأنَّلحقيقةَّالمبكِّ ا،َّالناشطةَّالمسل  َّبعدََّّحاليًّ

ََّّفيََّّإستراتيجيتهاَّإنجاحََّّفيَّأسهمَّعليها،َّتسيطرَّكانتَّالتيَّالمناطقَّمنَّوطردهاَّأخرى،ََّّتنظيماتَّتفكيك

هتَّاإلرهاب.ََّّمكافحة ة،َّأنحاءَّجميعَّفيَّقاعدةالَّتنظيمَّخالياَّنشاطَّإلىَّالسنغالَّوتنب  ََّّاستفادةََّّومدىَّالقار 

َّوالمؤسساتََّّالقانونَّوضعفَّاإلفريقية،َّالبلدانَّبينَّالحدودَّعلىَّالرقابةَّانعدامَّمنَّاإلرهابيةَّالمنظمات

نهاَّماَّاألمن،َّقوىَّضعفَّعنَّفضاًلََّّالقضائية، َّسائرَّباتجاهَّإفريقياَّمنَّوالمالَّوالسالحَّالرجالَّتحريكَّمنَّمك 

ةَّأوَّالدينيةَّوالمنطلقاتَّالفقراءَّالسكانَّلواستغالَّالعالم،َّأرجاء طَّهذهَّكلََُّّّلتجنيدهم.ََّّاالثني  ط  تَّالخ  َّانكشف 

متََّّهذاََّّوعلىََّّالسنغال،ََّّلدىََّّبوضوح ة؛ََّّاإلرهابََّّمكافحةََّّجهودََّّدعمََّّمبادراتََّّمنََّّعدًداََّّقد  َّتناميََّّلوقفََّّبالقار 

َّ.فيهاََّّاإلرهابيَّالتهديدَّ

 دولية  إشادة 

ت َّ)سيرفال(َََّّّقوةََّّعناصرََّّفأول َََّّّاإلفريقي،ََّّالساحلََّّبمنطقةََّّاإلرهابََّّةَّمكافحََّّفيََّّالسنغالََّّجهودََّّعلىََّّفرنساََّّأثن 

شرتََّّالفرنسية ََّّالتعبئة َََّّّأنََّّفرنساََّّورأتَََّّّمالي.َََّّّفيَََّّّالسالمََّّحفظَََّّّبعثةَََّّّفيََّّالمساهمينََّّأول َََّّّألنهاََّّالسنغال؛ََّّفيَََّّّن 

هاَّهيَّالمنطقةَّفيَّالفاعلةَّلألطرافَّوالدائمةَّالصارمة ََّّالرئيسَّوأشادَّاإلرهابي.ََّّالتهديدََّّبصدََِّّّالكفيلةَّوحد 

َََّّّالرئيسََّّزيارةََّّأثناءَََّّّفيََّّماكرون،ََّّإيمانويلََّّالفرنسي ََّّبالجهدَََّّّم،2017ََّّيوليو12ََََّّّّفيََّّلفرنساََّّسالَََّّّماكيََّّالسنغاليِّ

بديََّّفرنساََّّزالتََّّوماََّّالسنغالي.َّ لََّّالسنغال،ََّّمعَََّّّاالقتصاديََّّالتعاونََّّتعزيزََّّفيََّّرغبتهاََّّت  ََّّالعملَََّّّمواصلةََّّفيََّّوتأم 

َّ. السنغالَّمعَّواألمنيَّالعسكريَّالتعاونَّةمواصلَّجانبَّإلىَّإفريقيا،َّغربَّلدولَّاالقتصاديةَّالمجموعةَّمع

دََّّم،2020َّفبرايرَّنهايةَّفيَّللسنغال،َّبومبيوَّمايكَّاألمريكيَّالخارجيةَّوزيرَّزيارةَّوفي َّالمتحدةَّالوالياتَّأنَّأك 

دََُّّّاألمريكية ع  اَّحليًفاَّالسنغال ََّّت  دَّاإلرهابَّألنَّاإلرهاب؛ََّّمحاربةَّفيََّّلهاَّأساسيًّ ََّّفيََّّاألمريكيةَّالمصالح ََّّيهدِّ

َّ. إفريقيا

اءَّالسنغالَّعملَّإلىَّالتقديرَّبعينَّالمتحدةَّالعربيةَّاإلماراتَّدولةَّوتنظر ََّّالتعاونََّّمنظمةَّطريقَّمنَّالبن 

ينََّّالحضاريََّّالوجهََّّإظهارََّّفيََّّالمخلصةََّّوالجهودََّّوالمسلمين،َََّّّاإلسالمََّّقضاياََّّدعمََّّفيََّّاإلسالمي َّاإلسالمَََّّّلدِّ

فَّعنَّالبعيدََّّالحنيف ََّّوهناكَّوالعنف.ََّّالتطرُّ يَّفيَّلسنغالواَّاإلماراتَّبينَّتعاون  ََّّوالعنفَّلإلرهابَّالتصدِّ

لم".َََّّّلألمنََّّداكارََّّ"مركزَََّّّدعمََّّفيََّّإسهامهاََّّعنََّّفضاًلَََّّّإفريقيا،ََّّمنََّّأجزاء َََّّّفيََّّاألبرياءََّّتحصدَََّّّالتيََّّوالجماعات،َّ ََََّّّّوالسِّ


