الـمـــقـــاربــــــة السنغـــاليــــة في مكافحـة اإلرهـــــــــــاب
أ .مور لوم
متخصص في مجال اإلرهاب ،رئيس تحرير الموقع اإللكتروني لألخبار (سين
باحث
ِّ
عرب) ،السنغال.

لعلَّظاهرةَّاإلرهابَّباتتَّإحدىَّالعقباتَّالرئيسـةَّلنشرَّالسالمَّواألمنَّوبناءَّالدولةَّواإلدارةَّفيَّجميعَّأنحاءَّ
َّ
اإلرهابيةَّ
َّ
صعوداَّغيرََّّمسـبوقَّللجماعاتَّ
الخمسَّاألخيرةَّ
َّ
إفريقياَّفيَّالسنواتَّ
َّ
وقدَّشهدتَّ
اإلفريقيةَّ َّ.
َّ
القارةَّ
ً
ِّ
شهدتَّ
َّ
الماضيةَّ،
مَّ.وعلىَّمدارَّالسنواتَّالقليلةَّ َّ
لمؤشرَّاإلرهابَّالعالميَّلعامََّّ 2014
وفقاَّ
فيَّربوعَّالقارةً َّ،
مسرحَّاَّ
كثيراَّمنَّالتهديداتَّاألمنية؛َّبسببَّازديادَّالمشكالتَّالتيَّجعلتَّالمنطقةََّّ
ً
منطقةََّّالساحلَّاإلفريقيَّ ً
تأهبَّواستنفارَّقصوى َّ .
لألنشطةَّ
المتطرفةَّوالعملياتَّاإلرهابيةَّ،ماَّأدخلَّدولةَّالسنغالَّفيَّحالةَّ ُّ
ِّ
فة َّيضعان َّ ً
ثقيال َّعلى َّعاتق َّالحكومات َّفي َّالقار َّةَّ
عبئا َّ ً َّ
المتطر َّ
وتصاعد َّنفوذ َّالجماعات َّ
َّ
إن َّانعدام َّاألمن َّ
ِّ
بعد َّانتقالَّ
ما َّ َّ
اإلفريقية؛ َّإذ َّمن َّالمتوقع َّأن َّتكونَّ َّإفريقيا َّهي َّالساحةَّ َّالجديدة َّللحرب َّعلى َّاإلرهابَّ ،وال َّسي َّ
إليهاَّ .ففي َّشهر َّفبراير َّ2020مَّ ،أعلن َّاالتحادَّ َّاإلفريقي َّفي َّأديس َّأبابا َّأنهَّ
َّ
عدد َّكبير َّمن َّالمقاتلين َّاألجانب َّ
َّ
منذَّ
غربَّإفريقياَّ،حيثَّتتصدىَّقواتََّّإقليميةَّ َّ
يستعدَّلنشرَّثالثةَّآالفَّجنديَّمؤقتً اَّبمحاذاةَّمنطقةَّالساحلَّ َّ
َُّّ
اإلرهابيةَّ،
َّ
يساعدَّعلىَّردعَّالمجموعاتَّ
َّ
دَّاالتحادََّّأنَّذلكَّ
الداميةَّ.وأك َّ
َّ
المتطرفينَّ
نحوَّثمانيَّسنواتَّلهجماتَّ
ِّ
إليهاَّ
بالتعاون َّمع َّمجموعة َّدول َّالساحل َّالخمسَّ ،والمجموعة َّاالقتصادية َّلدول َّغرب َّإفريقيا َّالتي َّتنتمي َّ َّ
السنغالَّ َّ.
َّ
تصاعد اإلرهاب في غرب إفريقيا
تضم َّدول َّغرب َّإفريقياََّّ 15دولةَّ ،هيَّ :الرأس َّاألخضرَّ ،وبوركينا َّفاسوَّ ،وبنينَّ ،وغامبياَّ ،وغاناَّ ،وغينياَّ ،وليبيرياَّ،
ُّ َّ
لَّهذه َّالدول َّباستثناءَّ
العاجَّ.وك َُّّ
َّ
وموريتانياَّ،والسنغالَّ،وسيراليونَّ ،وتوغوَّ ،وساحل َّ
َّ
وماليَّ،
َّ
والنيجرَّ،ونيجيرياَّ ،
موريتانياَّأعضاءََّّفيَّ(اإليكواس)َّالمجموعةَّاالقتصاديةَّلدولَّغربَّإفريقياَّ .
السنواتَّ
َّ
على َّأهداف َّمدنية َّوعسكرية َّارتفع َّفي َّ
ل َّالهجمات َّاإلرهابية َّ َّ
وبحسب َّاألمم َّالمتحدة َّفإن َّمعد َّ
منذ َّعامَّ
فاسوَّ ،وماليَّ ،والنيجرَّ َّ ،
َّ
في َّبوركينا َّ
مات َّاإلرهابية َّزادت َّبمقدار َّخمسة َّأضعاف َّ َّ
األخيرةَّ ،فالهج َّ
عامَّ
قتيالَّ َّ
مقارنةَّبنحوََّّ ً َّ770
ًَّ
2016مَّ،وخلفتَّفيَّدولَّالمنطقةَّأربعةََّّآالفَّقتيلَّعلىَّاألقلَّالعامَّالماضيَّ،
منافذَّللتهريبَّ .
َّ
للحصولَّعلىَّاألسلحةَّ،أوَّتأمينَّ
َّ
ذَّ
معظمَّالهجماتَّتنف َّ
َّ
علماَّأنَّ
2016مً َّ،
ملحوظَّا َّفي َّنشاطَّ
ً
ارتفاعا َّ
صادرة َّعن َّالمركز َّالمصري َّللفكر َّوالدراسات َّاإلستراتيجية َّ
َّ
ورصدت َّدراسةَّ َّ
ً
إرهابيةَّ ،أسفرت َّعنَّ
َّ
فقد َّتعرضت َّالقارة َّالسمراء َّلقرابة ََّّ 3471عملية َّ
التنظيمات َّاإلرهابية َّعام َّ2019مَّ َّ ،
النحسارَّ
َّ
ونظراَّ
لهاَّ.
النشاطَّالكبيرَّمنَّالتنظيماتَّاإلرهابيةَّيرتبطَّبالمساراتَّالجديدةَّ َّ
َّ
وفاةَّ.هذاَّ
َّ
َّ10460حالةَّ
ً
دتَّ
االنتقالَّاإلستراتيجيَّالسريعَّإلىَّإفريقياَّ،منَّهناَّأك َّ
َّ
بدَّمنَّ
كانَّالَّ َّ
منطقةَّالشرقَّاألوسطَّ َّ،
َّ
نشاطهاَّفيَّ

العالميَّ
َّ
دَّأنَّالبلدانََّّاإلفريقيةَّباتتَّأكبرََّّضحيةَّلإلرهابَّ،وحملتَّعلىَّعاتقهاَّرفعََّّالوعيَّ
السنغالَّوالَّتزالَّتؤكِّ َّ
بضرورةَّالتنسيقَّللتعاملَّبطريقةَّحاسمةَّلقهرَّهذهَّالظاهرةَّ .
جهود لمكافحة اإلرهاب َّ
عددا َّمنَّ
أقامت َّ ِوزارةَّ َّالداخلية َّالسنغاليةَّ ،بالتعاون َّمع َّالجمعيات َّاإلسالمية َّوالطرق َّالصوفية َّفي َّالبالدً َّ ،
الدين َّاإلسالمي َّالحنيفَّ،
َّ
الفعاليات َّواألنشطة َّلتثقيف َّالشعب َّ
السنغالي َّبمفاهيم َّالتسامح َّوالسالم َّفي َّ ِّ
محاضرات َّفي َّالجامعات َّوقاعاتَّ
َّ
وأقامت َّالجمعياتَّ َّاإلسالميةَّ َّ
والعنفَّ َّ .
َّ
كالتطرف َّ
ظلما َّ
لصق َّ َّ
َّ
ما َّأ
ونزع َّ َّ
ُّ
به َّ ً
الفردَّ
َّ
التطرفَّ،ومنَّهذهَّالمحاضراتَّ"خطرَّاإلرهابَّعلىَّ
المؤتمراتَّلتوعيةَّالشبابَّ،وعرقلةَّتجنيدهمَّلصالحَّ
ُّ
عمرَّديالوَّالذيَّ
والمتخصصينَّفيَّمجالَّمكافحةَّاإلرهابَّ،ألقاهاَّاألستاذَّ َّ
والمجتمع"َّحضرهاَّنخبةََّّمنَّالعلماءَّ
َّ
ِّ
محمدَّبنَّنايفَّللمناصحةَّبالرياض َّ .
َّ
زارَّمركزَّاألميرَّ
استغاللَّاإلرهابيينَّلوسائلَّاإلعالمَّالمختلفةَّللتأثيرَّفيَّالرأيَّالعامَّالمحلِّ يَّوالدوليَّ،عقدتَّ
َّ
ونظراَّإلىَّحجمَّ
ً
محاورَّ
َّ
اإلعالمي"َّبدعمَّمنَّالحكومةَّالسنغاليةَّ،تضمنَّ
َّ
ملتقىَّعنَّ"اإلرهابَّ
جمعيةَّالدعاةَّللسالمَّوالتنميةَّ ً
مثلَّ :كيف َّيجب َّأنَّ
عملهمَّ َّ ،
َّ
عند َّأداء َّ
عرضَّ َّلإلعالميين َّ َّ
َّ
العمل َّ
َّ
ألسئلة َّالتي َّتشوبَّ َّ
َّ
تجيب َّعن َّا
الصحفيَّ ،وت ِ
برصدَّاألحداثَّاإلرهابيةَّيخدمَّالرأيَّالعامََّّأمَّ
َّ
تتعاملَّوسائلَّاإلعالمَّمعَّاإلرهاب؟َّهلَّقيامََّّوسائلَّاإلعالمَّ
َّ
تجبَّ
رصد َّحادث َّأو َّواقعة؟ َّومتى َّ َّ
تحددَّ َّمتى َّيجب َّ َّ
يخدم َّاإلرهابيين؟ َّوكيف َّيمكن َّلوسائل َّاإلعالم َّأن َّ ِّ
إبرازها؟َّ
َّ
فيَّمعالجته؟َّوماَّالجوانبََّّالتيَّينبغيَّ
أيَّالطرقَّأولىَّ َّ
ماَّ ُّ َّ،
رصدَّخبرَّ َّ
المقاطعةَّوالتجاهل؟َّوإذاَّتقررَّ َّ
معلوماتَّ
َّ
الصحافةَّووسائلَّاإلعالمَّااللتزامَّبعدمَّنشرَّ
ومتىَّيجبَّ َّ
َّ
ينبغيَّتجاهلها؟َّ
َّ
وماَّالجوانبَّالتيَّ
علىَّ ِّ
حالَّنشرهاَّإلىَّنتائجََّّوخيمة؟َّهذهَّاألسئلةَّواالستفساراتَّكانتَّأبرزََّّمحاورَّالملتقى َّ .
تؤديَّفيَّ َّ
وأخبارَّ َّ
قدَّ ِّ
فَّ
التطر َّ
شاملَّلمكافحة َّ
َّ
خطوات َّضمن َّمنهج َّ
َّ
التصديَّالنتشار َّاإلرهابَّ ،فرسمت َّ
طرق َّ
َّ
لقدَّعرفت َّالسنغال َّ
َّ
ُّ
ِّ
علىَّ
الشبابَّ ،والقضاء َّ َّ
َّ
وبسط َّاألمنَّ ،وحقوق َّاإلنسانَّ ،وتوظيف َّ
َّ
العنيف َّواإلرهابَّ ،يشمل َّالحكمَّ َّالرشيدَّ ،
الفقرَّ،ونشرَّالفكرَّالمعتدل َّ .
تحمل المســؤوليــة
ّ
شركائهاَّ
َّ
د َّبالتعاون َّمع َّ
الصع َّ
َّ
لمـا َّكان َّ
التهديد َّاإلرهابي َّفي َّتصاعدَّ ،حشدت َّالسنغال َّجهودها َّعلى َّجميع َّ ُّ
الدوليين َّفي َّالقارة َّاإلفريقيةَّ ،وفرنساَّ ،والواليات َّالمتحدة َّاالمريكيةَّ ،والمملكة َّالعربية َّالسعودية؛ َّبغيةََّّ
دعتَّ
َّ
فقدَّ
اإلرهابَّ َّ،
َّ
تضر ًراَّمنَّ
ًَّ
السنغالَّ
َّ
إفريقياَّ.ولمـاَّكانتَّ
َّ
محاربةَّالشبكاتَّاإلرهابيةَّفيَّ
مجاورةَّللدولَّاألكثرَّ ُّ
فيَّ
العنفَّواإلرهابَّ،والَّسيماَّ َّ
َّ
واسعَّللقضاءَّعلىَّ
َّ
هاَّموريتانياَّإلىَّضرورةَّتأسيسَّتحالفَّدوليَّوإقليميَّ
جارت َّ
الساحلَّ.وفيَّإطارَّالتعاونَّبينَّالبلدينَّاتفقاَّفيَّأثناءَّزيارةَّالرئيسَّالسنغاليَّلموريتانياَّفيَّشهرَّ
َّ
دولَّمنطقةَّ
ماَّ
والَّسي َّ
الجريمةَّالمنظمةَّالعابرة َّللحدود َّومحاربتهاَّ َّ ،
َّ
بينهماَّللوقاية َّمن َّ
َّ
التقاربَّ
َّ
فبراير َّ2020مَّ ،على َّدعم َّ
اإلرهابَّوتجارةَّالسالحَّغيرَّالشرعية َّ .
اإلرهاب َّإقامة َّالمنتدىَّ
َّ
ومن َّمظاهر َّالسعي َّالحثيث َّللسنغال َّلتعزيز َّالتعاون َّالدولي َّفي َّمجال َّمكافحة َّ
للسلمَّواألمنَّفيَّإفريقياَّفيَّالعاصمةَّالسنغاليةَّدكارَّ،يوميََّّ5وَّ6منَّشهرَّديسمبرَّ2016مَّ.
الدوليَّالثالثَّ ِّ
للتصديَّلإلرهابَّواقتالعهَّمنَّجذورهَّ،ومنعَّ
َِّّ
وقدَّأبدتَّالسنغالَّحرصهاَّعلىَّضرورةَّتضافرَّالجهودَّالدوليةَّ
َّ

لمي َّفي َّالمجتمعاتَّ ،وتحقيق َّاألمنَّ
الس َّ
أسباب َّاستفحالهَّ ،وتجفيف َّمصادر َّتمويله؛ َّلتعزيز َّالتعايش َّ ِّ
نموذجا َّلحفظَّ
اإلفريقيةَّ.ولكي َّتبرهنَّ َّالسنغال َّمتابعتها َّالحربَّعلى َّاإلرهابَّ ،قدمت َّ
َّ
واالستقرار َّفي َّالقارة َّ
ً
إفريقيا َّعام َّ2019مَّ،
َّ
السالم َّوبناء َّاألمنَّ ،في َّالنسخة َّالسادسة َّلمنتدى َّدكار َّالدولي َّللسالم َّواألمن َّفي َّ
الدول َّالكبيرة َّلالستفادة َّمن َّخبراتهاَّ ،مثل َّالمملكةَّ
َّ
سنويا َّبمشاركة َّ
تنظمه َّالسنغال َّ
وهو َّالمنتدى َّالذي َّ ِّ
ًّ
كثيفاَّمنَّالدولَّاإلفريقية َّ .
حضوراَّ ً
ويشهدَّ
َّ
العربيةَّالسعوديةَّ،والوالياتَّالمتحدةَّاألمريكيةَّ،وفرنساَّ،
ً
نتائجَّ
وقدَّأصدرَّالمنتدىَّ َّ
للتعددية"َّ َّ،
التحدياتَّالحاليةَّ
المنتدىَّعنَّ"السالمَّواألمنَّفيَّإفريقياَّ:
َّ
جاءَّموضوعَّ
ُّ
ِّ
شهدتهاَّ
َّ
لحلَّالمشكالتَّاألمنيةَّالتيَّ
تصبَّفيَّمصلحةَّاألمنَّوالسالمَّفيَّإفريقياَّ،وترسمَّقراراتَّ َِّّ
وتوصياتَّ ُّ َّ
َّ
مبادرةَّسنغاليةَّتهدفَّإلىَّإرساخَّجذورَّ
ًَّ
الدوليَّلألمنَّوالسالمَّ
دَّمنتدىَّدكارَّ َّ
أخير َّاَّ.ويع َّ
َّ
بعضَّالدولَّاإلفريقيةَّ ً
يسعىَّ
َّ
آفاقاَّجديدةَّأمامَّالحكوماتَّاإلفريقيةَّلمواجهةَّكلَّمنَّ
السالمَّواألمنَّفيَّجميعَّأنحاءَّإفريقياَّ،وتفتحَّ ً
والتنميةَّ
َّ
متعددة َّتسهم َّفي َّتحقيق َّاالستقرار َّ
إلى َّالمساس َّباألمن َّاإلفريقيَّ ،فالعالم َّيحتاج َّإلى َّأقطاب َّ
ِّ
نضجا َّ .
َّ
وفقَّأساليبََّّأكثرَّ ً
إستراتيجيات داخلية
فيَّ
يرى َّكثيرَّ َّمن َّالمحلِّ لين َّاألمنيين َّأن َّالقارة َّاإلفريقية َّأصبحت َّمن َّأكبر َّبؤَّر َّاالضطراب َّوالتهديدات َّاألمنية َّ َّ
جملة َّمنَّ
َّ
ما َّأجبرَّ َّالسنغال َّعلى َّتبنِّ ي َّ
أرض َّ ِخصبة َّلإلرهاب َّالعابر َّللقاراتَّ َّ ،
فأوضاعها َّالجيوسياسية َّ َّ
َّ
العالمَّ ،
السنغالَّفيَّديسمبرَّ2017مَّ
َّ
االضطرابَّ.وبدأتَّ
َّ
للحدَّمنَّزيادةَّالخطرَّاآلتيَّمنَّمناطقَّ
الخططَّاإلستراتيجيةَّ َِّّ
أعمال َّعنفَّ ،واالنتساب َّإلى َّمجموعة َّإجرامية َّعلى َّعالقة َّبمنظمةَّ
َّ
ارتكاب َّ
َّ
بتهمة َّ
َّ
شخصا َّ
بمحاكمة ََّّ 30
ً
متشددةَّفيَّالسنغالَّ،
جماعاتَّإسالميةَّ
وقدَّاتُّ همواَّباالنتماءَّإلىَّ َّ
اإلرهابَّ َّ.
َّ
األموالَّ،وتمويلَّ
َّ
إرهابيةَّ،وتبييضَّ
ِّ
البلد َّالذي َّما َّزال َّفي َّ ً
جميعَّ
َّ
جيرانهَّ .ومعروفَّ َّأن َّالسنغال َّجندت َّ
َّ
للمتطرفين َّبخالف َّ
منأى َّعن َّأي َّهجمات َّ
َِّ
ِّ
للتعاملَّ
َّ
المجتمع َّمن َّخطر َّاإلرهابيينَّ ،والقضاء َّعلى َّخاليا َّاإلرهابَّ ،واتخاذ َّالتدابير َّالمناسبة َّ
َّ
أجهزتها َّلحماية َّ
اإلرهابيةَّ .
َّ
معَّالمخاطرَّالمحتملةَّ،والتهديداتَّ
تعاونَّ
َّ
اإلستراتيجيةَّالداخليةَّ
َّ
أنَّالمسؤوليةَّالملقاةَّعلىَّعواتقَّالعلماءَّكبيرة؛َّلذلكَّحققتَّ
وتدركَّالسنغالَّ َّ
اإلرهابَّ،
َّ
الحكومة َّمع َّالجمعيات َّاإلسالمية َّواتحاد َّاألئمة َّوالعلماءَّ ،في َّإبراز َّجهود َّالسنغال َّفي َّمكافحة َّ
التوازنَّ
َّ
الغلوَّالمنحرفةَّ،ورعايةَّأبنائهاَّوإصالحهم؛َّلتحقيقَّ
َِّّ
صديَّألفكارَّ
َّ
ومطالبةَّالعلماءَّ
بتجديدَّخطاباتهمَّللت ِّ
إقامةَّ
َّ
الجمعيات َّعلى َّ
ِ َّ
فةَّ .وساعدت َّالحكومةَّ َّهذه َّ
الفكري َّوالنفسي َّواالجتماعي َّلدى َّالفئات َّالمستهد َّ
فَّ .
التطر َّ
تعرفَّالشعبَّالسنغاليَّخطرََّّ
ُّ
محاضراتَّوندواتَّ ِّ
إلحاق َّقوات َّالشرطة َّالسنغاليةَّ
َّ
حدقَّ ،
ومن َّاإلستراتيجيات َّالتي َّتبنتها َّالسنغال َّلمكافحة َّهذا َّالخطر َّالمـ ِ
المتطرفةَّفيَّالمنطقةَّ،قدمَّ
الوالياتَّالمتحدةَّلمكافحةَّالجماعاتَّ
َّ
بدوراتَّتدريبيةَّضمنَّإطارَّبرنامجَّدعمتهَّ
ِّ
وقد َّساعدت َّهذهَّ
السنغاليينَّ َّ .
َّ
تكتيكية َّلضباط َّاألمن َّورجال َّالشرطة َّ
ًَّ
تدريبات َّ
َّ
المدربون َّاألمريكيون َّ
فيه َّ
ِّ
فيَّ
بأن َّمشاركة َّالسنغال َّ َّ
علما َّ َّ
ِ َّ
التدريبات َّ
َّ
السلطات َّاألمنيةَّ َّالسنغالية َّعلى َّردع َّاإلرهابَّ ،وتعطيل َّأنشطتهً َّ ،
برنامجَّالمساعدةَّلمكافحةَّاإلرهابَّالتابعَّلوزارةَّالخارجيةَّاألمريكيةَّتعودَّإلىَّعامَّ1985مَّ .
َّ

إستراتيجيات خارجية َّ
القتَّ
َّ
فكريةَّوتنمويةَّوعسكريةَّ،
َّ
تَّذاتََّّجوانبََّّ
اعتمدتَّالسنغالَّفيَّمواجهةَّالجماعاتَّاإلرهابيةَّإستراتيجيا َّ
إلىَّ
كلَّالندواتَّواللقاءاتَّالدوليةَّالتيَّتهدفَّ َّ
مثاالَّيحتذى؛َّكماَّأنهاَّتشاركَّفيَّ َِّّ
استحسانََّّالدولَّ،وأصبحتَّ ً َّ
إفريقياَّ
َّ
أخيراَّفيَّمؤتمرَّدوليََّّبنواكشوطَّلعلماءَّ
مكافحةَّاإلرهابَّ،والعملَّبالتوصيات؛َّحيثَّشاركتَّالسنغالَّ ً
المؤتمرَّ
َّ
واالقتتالَّ .وانتهى َّ
َّ
التطرف َّ
عن َّدور َّاإلسالم َّفي َّالقارة َّالسمراءَّ :التسامح َّواالعتدال َّفي َّمواجهة َّ
ُّ
التحديَّ،
يعبر َّعن َّموقف َّالعلماء َّورؤيتهم َّالشرعية َّلهذا َّ
ِّ
بإصدار َّبيان َّعلمي َّمؤصلَّ ،وإعالن َّتاريخي َّموحدِّ َّ ،
والدنيويةَّ.وكانتَّمشاركةَّعلماءَّالسنغالَّفيَّهذاَّالمنتدىَّإيجابيةَّ
َّ
يهددَّوحدةَّاألمةَّ،ومصالحهاَّالدينيةَّ
الذيَّ ِّ
وفاعلة َّ .
َّ
جداَّ
ًّ
إرساخ َّمبدأ"َّ :الحلول َّاإلفريقية َّللمشكالتَّ
َّ
التحديات َّأمام َّإفريقياَّ ،اعتمدت َّالسنغال َّ
وعلى َّالرغم َّمن َّازدياد َّ
ِّ
اإلفريقيةَّ.
َّ
السبيل َّاألمثل َّللتعامل َّمع َّأزمات َّالقارةَّ ،وفهم َّخصوصيات َّالدول َّوالشعوب َّ
َّ
اإلفريقية"َّ ،بوصفه َّ
بعدَّ
حالياَّ َّ،
َّ
وأسهمَّإدراكَّالسنغالَّالمبكِّ رََّّلحقيقةَّأنَّ
رئيساَّللتنظيماتَّالمسلحةَّالناشطةَّ ًّ
إفريقياَّباتتَّمركزً اَّ ً
فيَّ
إنجاح َّإستراتيجيتها َّ َّ
َّ
أخرىَّ ،وطردها َّمن َّالمناطق َّالتي َّكانت َّتسيطر َّعليهاَّ ،أسهم َّفي َّ
َّ
تفكيك َّتنظيمات َّ
استفادةَّ
َّ
اإلرهابَّ .وتنبهت َّالسنغال َّإلى َّنشاط َّخاليا َّتنظيم َّالقاعدة َّفي َّجميع َّأنحاء َّالقارةَّ ،ومدى َّ
َّ
مكافحة َّ
والمؤسساتَّ
َّ
المنظمات َّاإلرهابية َّمن َّانعدام َّالرقابة َّعلى َّالحدود َّبين َّالبلدان َّاإلفريقيةَّ ،وضعف َّالقانون َّ
فضالَّعنَّضعفَّقوىَّاألمنَّ،ماَّمكنهاَّمنَّتحريكَّالرجالَّوالسالحَّوالمالَّمنَّإفريقياَّباتجاهَّسائرَّ
القضائيةَّ ً َّ،
كلَّهذهَّالخططَّانكشفتَّ
لتجنيدهمَُّّ َّ.
َّ
أرجاءَّالعالمَّ،واستغاللَّالسكانَّالفقراءَّوالمنطلقاتَّالدينيةَّأوَّاالثنيةَّ
عدداَّمنَّمبادراتَّدعمَّجهودَّمكافحةَّاإلرهابَّبالقارة؛َّلوقفَّتناميَّ
بوضوحَّلدىَّالسنغالَّ،وعلىَّهذاَّقدمتَّ ً
فيهاَّ .
التهديدَّاإلرهابيَّ َّ
َّ
إشادة دولية
(سيرفال)َّ
َّ
فأولَّعناصرَّقوةَّ
َّ
أثنتَّفرنساَّعلىَّجهودَّالسنغالَّفيَّمكافح َّةَّاإلرهابَّبمنطقةَّالساحلَّاإلفريقيَّ،
التعبئةَّ
َّ
ورأتَّفرنساَّأنَّ
َّ
ماليَّ.
َّ
فيَّ
حفظَّالسالمَّ َّ
َّ
بعثةَّ
أولَّالمساهمينَّفيَّ َّ
فيَّالسنغال؛َّألنهاَّ َّ
الفرنسيةَّنشرتَّ َّ
اإلرهابيَّ.وأشاد َّالرئيسَّ
َّ
التهديدَّ
َّ
بصدَّ
الصارمة َّوالدائمة َّلألطراف َّالفاعلة َّفي َّالمنطقة َّهي َّوحدها َّالكفيلة َّ َِّّ
بالجهدَّ
َّ
سالَّلفرنساَّفيََّّ12يوليوَّ2017مَّ،
السنغاليَّماكيَّ َّ
ِّ َّ
أثناءَّزيارةَّالرئيسَّ
الفرنسيَّإيمانويلَّماكرونَّ،فيَّ َّ
العملَّ
َّ
معَّالسنغالَّ،وتأملَّفيَّمواصلةَّ
السنغاليَّ.وماَّزالتَّفرنساَّتبديَّرغبتهاَّفيَّتعزيزَّالتعاونَّاالقتصاديَّ َّ
َّ
معَّالمجموعةَّاالقتصاديةَّلدولَّغربَّإفريقياَّ،إلىَّجانبَّمواصلةَّالتعاونَّالعسكريَّواألمنيَّمعَّالسنغال َّ .
دَّأنَّالوالياتَّالمتحدةَّ
وفيَّزيارةَّوزيرَّالخارجيةَّاألمريكيَّمايكَّبومبيوَّللسنغالَّ،فيَّنهايةَّفبرايرَّ2020مَّ،أك َّ
فيَّ
يهدد َّالمصالحَّ َّاألمريكية َّ َّ
َّ
في َّمحاربة َّ
أساسيا َّلها َّ َّ
حليفا َّ
السنغال َّ ً
َّ
د َّ
األمريكية َّتع َُّّ
اإلرهاب؛ َّألن َّاإلرهاب َّ ِّ
ًّ
إفريقيا َّ .
التعاونَّ
َّ
وتنظر َّدولة َّاإلمارات َّالعربية َّالمتحدة َّبعين َّالتقدير َّإلى َّعمل َّالسنغال َّالبناء َّمن َّطريق َّمنظمة َّ
اإلسالمَّ
َّ
لدينَّ
َّ
اإلسالميَّفيَّدعمَّقضاياَّاإلسالمَّ
والمسلمينَّ،والجهودَّالمخلصةَّفيَّإظهارَّالوجهَّالحضاريَّ ِّ
التصدي َّلإلرهاب َّوالعنفَّ
والعنفَّ .وهناك َّتعاونَّ َّبين َّاإلمارات َّوالسنغال َّفي َّ
َّ
التطرف َّ
البعيد َّعن َّ
َّ
الحنيف َّ
ِّ
ُّ
لم"َّ َََّّّ .
والس َّ
َّ
فضالَّعنَّإسهامهاَّفيَّدعمَّ
تحصدَّاألبرياءَّفيَّأجزاءََّّمنَّإفريقياَّ ً َّ،
َّ
والجماعاتَّ،التيَّ
َّ
"مركزَّداكارَّلألمنَّ ِّ

