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المحور الخامس :قضا ا اﻷد ان
في إفر ق ا

التطرف الديني في إفر ق ا :قراءة

تحليل ة في ملفات الجماعات

الدين ة المسلحة

د.أبو بكر حسن علي بخيت
مقدمة:
تناول الجماعات الدين ة المسلحة ،المنعوتة
اﻹرهاب والتطرف الديني ،والمنتشرة في

عض

الجهات من القارة ،في هذه المرحلة العاصفة من

تارخ اﻹنسان ة ،أص ح ف ه شيء من العسر،

وغموض الف ر؛ ومرد ذلك يرجع لت اين الرؤ ،
واختﻼف وجهات النظر ،وتعدد مصادر ال احثين،

ومسارب الرافضين والمؤ دين.

إن انتشار الجماعات المسلحة المتطرفة في

العديد من البلدان اﻹفرق ة ،مثل نيجيرا والصومال

و ين ا ،يزد التوقعات في أوسا

الخبراء؛ أن إفرق ا

ستكون الجبهة التال ة لما سمى بـ"الحرب على

اﻹرهاب".

جاكي سيليير ،المدير التنفيذ لمعهد "دراسات اﻷمن"،
وهو مر ز أ حاث مستقل مقره برتورا :في حديث له

لو الة اﻷناضول قول" :يوجد تزايد في )أعمال(

اﻹرهاب في ين ا والصومال ونيجيرا ومالي ،وهو ما

يلفت اﻻنت اه الدولي ".وأوضح سيليير "إن القدرات

الضع فة ل عض البلدان اﻷفرق ة؛ تجعلها "أرضا

خص ة للمتطرفين" ،وأن الح ومات الضع فة هي أكثر
العوامل التي تؤثر سل ا على اﻻستقرار ،وأن "هناك

حديثا عن تور أجنبي أ ضا ..الجماعات اﻹرهاب ة ﻻ
تحتاج إلى م الغ بيرة من المال؛ ﻷن عض الناس
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على استعداد لتفجير أنفسهم )في عمل ات انتحارة(،

طالما أنهم عرفون أن هناك من سيرعى أسرهم".

هذه الدراسة التقررة تنظر إلى السيناروهات،

التي أدت إلى ظهور هذه الجماعات ،دون التعرض

إلى الخلف ات التارخ ة أو المنطلقات الف رة
الموضوع ة ،الناقمة على السطوة واله منة الغر ة

صفة عامة ،واﻷمر ة على وجه الخصوص،

اعت ار أن هذا اﻷمر محسوم على اﻷقل من قبل هذه

الجماعات.

الدراسة تهدف إلى التعرف على الموقف ال ارهن

لهذه الجماعات على أرض الواقع وما حققته من

أهداف؛ دعتها لحمل السﻼح ،وانتهاج منهج العنف
والقتلٕ ،واراقة الدماء ،ﻹرهاب عدوها وغير عدوها في

أحايين ثيرة؟ ومد
أثرها .

انع اسات ذلك على المنطقة

وفي المقابل تفرض مجموعة من التساؤﻻت

نفسها :هل وقف اﻵخر م توف اﻷيد ؟ ما ردود
أفعاله؟ م حق

من نجاحات؟ إلى أ

مد

استفاد

من محارته لهذه الجماعات؟ هل لد ه مطامع
لهذه الجماعات .ما أن

ومصالح من خﻼل التصد
هنالك سؤاﻻً بي اًر ُم ِحي اًر ،طرح نفسه _ولو من اب
التساؤل _ قوة ،وهو :هل هذه الجماعات مصنوعة
صناعة؟ ما مصادر تمو لها؟

بهذه الرؤ ة التأس س ة المنهج ة ،وعقب هذه

القراءة الفاحصة ،واﻻستقراء الدقي

في أعمال هذه

الجماعات ،وردود أفعال اﻵخر ،تتضح حق قة هذه

الجماعات ،ونصل ونخلص إلى معرفة َم ْن هو
وم ْن هو المستفيد ،على اﻷقل حتى تا ة هذا
الخاسر َ

التقرر ،أما الغيب فﻼ علم تأو له إﻻ ﷲ  .والقارئون

المنصفون ،لهم نظرة احترام ورف ع مقام.
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جماعة السيليكا واﻷنتي بلكا
قراءة تحليلية في مشهد الصراع الطائفي في
إفريقيا الوسطى
نمو النصرانية في إفريقيا الوسطى :
في آخر التعدادات الس ان ة الد مغراف ة ﻷفرق ا

الوسطى في العام 2013م بلغ عدد س انها:

 4,800,000أر عة مﻼيين وثمانمائة ألف نسمة،
نس ة المسلمين منهم ،%15 :ونس ة المس حيين:

 %80ما بين اثول ك و روتستانت ،و %5وثنيون ﻻ

دين لهم.

تشير اﻹحصائ ات الدق قة في العام 1900م ،أن عدد

معتنقي النصران ة في هذه المنطقة ،لم يتجاوزوا )50

شخصًا( ،بنس ة  ،%0بينما بلغت نس ة المسلمين ،%0.4

و انت الد انة اﻷرواح ة – التقليد ة -هي السائدة بنس ة
.%99.6

الطائفتان الكاثول ة والبروتستانت ة ،تنافستا وتقاسمت

مهمة التنصير ،و الرغم من أن الكاثول ة ،ان لها قصب

السب

في الق ام البتشبير الكنسي ،إﻻ أن الكن سة

البروتستانت ة انت اﻷوسع انتشا ار واﻷكثر أت اعًا.

)جدول

يوضح

سنة

نس ة

معتنقي

الكاثول ة

والبروتستانت ة وس س ان إفر ق ا الوسطى(
التعداد

عدد الس ان

بروتست

اثول ك

أرثوذ

1.612.000

%58.8

%39.2

%0

4,616,000

%51.4

%28.9

ﻻ تذ ر

1900م

770.000

2000م

3.360.000

1970م
2013

%0

س

%0

%57.1

%0

ﻻ تذ ر

%39.2

)جدول يوضح نس ة المسلمين واﻷد ان التقليد ة

وف آخر تعداد س اني(
م

.1

سنة

التعداد

2013

عدد الس ان

نس ة

المسلمين

%15 4,616,000

اﻷد ان

التقليد ة
%5

نزع فتيل الصراع الطائفي:
اﻹحساس الظلم والتهم ش وعدم التوزع الجيد

للسلطة والثروة؛ قاد س ان إفرق ا الوسطى المسلمين،

في شمالها وشمالها الشرقي؛ إلى تكو ن حر ة مسلحة

عرفت بـ )سيل ا( ،وهي لمة تعني بلغة السونغو

)العقد  -العهد( حيث تعاهد قادة هذه الحر ة لتحقي

لهذا الساب الكنسي والتنافس المحموم؛ ارتفعت نس ة

مطالبهم الكفاح المسلح ،والوصول إلى العاصمة

التقرر -بينما قلت نس ة الد انة اﻷرواح ة ،و ادت تتﻼشى

ان حمل اسم "ﷴ

النصار

وس

س ان إفرق ا الوسطى ،ونمت الد انة

النصران ة لتص ح اﻷولى و نس ة - %80حتى تا ة هذا
لتصل إلى  ،%5أما نس ة المسلمين ففي زادة تدرج ة
طيئة للغا ة.

)جدول يوضح توز ع الد انات المعتنقة وس

س ان إفر ق ا الوسطى(

عدد الس ان

اﻷرواح

اﻹسﻼم

النصران ة

1900

770.000

%99.6

%0.4

%0

2000

3.360.000

%5

%3.6

%91

السنة

1970
2013م

ة

1.612.000

%20.3

4,616,000

%5

%3

%15
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%76.7

%80

انغي ،و ان لهم ما أرادوا في  25مارس 2013م،

واعتﻼء الح م في إفرق ا الوسطى ،ق ادة الرئ س
المسلم م شال دجوتود ا  -الذ
ضح ة" قبل أن غير اسمه.

عد مرور عشرة أشهر من ح م حر ة سيل ا،

استطاع النظام الساب حشد عناصر الج ش الساب ،
والميل ش ات المس ح ة القرو ة في أكبر محافظات

الدولة غرًا ،وهي مدينة )بوسنقوا( ذات اﻷغلب ة
المس ح ة والتا عة لقبيلة الرئ س فرنسوا بوزز
المس حي قبيلة ”ال ا ا“ ،و ونت

مجموعة أخر

مس ح ة اﻻنتماء ،عرفت بـ )اﻷنتي بلكا( و شير

اسمها إلى السواطير بلغة السنغو؛ ليبدأ الزحف نحو

العاصمة ،ومناط

المسلمين والق ام بجرائم قتل
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المسلمين،

وحرق

ونهب

منازلهم

ومساجدهم

ومتاجرهم.
تطهير عرقي للمسلمين:
تحر ت هذه الحر ة المناوئة ،وازدادت وتيرة
العنف في المدن الغر ة لل ﻼد ذات اﻷغلب ة

المس ح ة،

مدينة بوزوم ومدينة

اوا ومدينة

بوس مبلي ،وراحت تعمل التقتيل والحرق والتعذيب
والتمثيل.

وفي  5د سمبر  2014شنت هذه الميل ش ات

الهجوم على العاصمة انغي ،بهدف اﻻنقﻼب على

نظام السيل ا الحاكم ،لتبدأ المجازر ضد المسلمين،

حتى أصدر مجلس اﻷمن ق ارره بتفو ض فرنسا

التدخل عس ر اً في هذه ال ﻼد ،ووصلت القوات

الفرنس ة الم ونة من  1600جند

إلى انغي،

ووافقت الح ومة على إدخال جم ع عناصر السيل ا

إلى الثكنات العس رة ما عدا الحرس الرئاسي فق

لوقف القتال.

و عد ما شاهد المس حيون وصول القوات

)(OCHAالتا ع لﻸمم المتحدة – بتصرح في

مؤتمر صحفي أُق م في ”جينيف“ ،أعلن من خﻼله أن

جمهورة ”إفرق ا الوسطى ”مهددة اﻵن محاوﻻت
للتطهير العرقي".

وقال ”جينج“ :إن العوامل التي رأيناها من قبل

في ”رواندا“ و“البوسنة“ هي نفسها العوامل الموجودة
اﻵن في ”إفرق ا الوسطى“؛ فلقد مات أكثر من ألف

شخص الشهر الماضي في العاصمة ” انغي“ سبب

اﻻشت اكات بين ائتﻼف ”سيل ا ”ومعظمه من

المسلمين ،و ين جماعة ”أنتي – اﻻكا“ النصران ة.
حصيلة خسائر المسلمين:
اﻹحصائ ات الصادرة من العديد من الجهات
الدول ة؛ تفيد أن جم ع المساجد الـ  436في
جمهورة أفرق ا الوسطى قد دمرت تقر ا ،ف حسب
تصرح لسفيرة الوﻻ ات المتحدة لد

التي وصفت الدمار الذ

اﻷمم المتحدة،

طال ممتلكات المسلمين

هناك وأرواحهم أنه":نوع من الجنون ،تقشعر لها

اﻷبدان” ” .ل مساجد أفرق ا الوسطى تقر ا تعرضت

الفرنس ة ،واختفاء قوات السيل ا الحاكمة من الساحة؛

للتدمير” .وقال وفد اﻷمم المتحدة إن السلطات

المساجد والمنازل ،وعادت الميل ش ات المس ح ة

إنه اق في حي المسلمين في العاصمة انغي،

خرجوا إلى الطرقات والشوارع ،و دأوا بنهب ممتلكات

المدنيين المسلمين ،من منازل ومحﻼت تجارة وحرق

المسلحة التي طردتها من قبل قوات سيل ا من
العاصمة إليها مرة أخر

و دأت قتل المدنيين

اعترفت بتدمير  417من مساجد ال ﻼد الكامل،

وتضرر ال اقي ،وزار الوفد المسجد الوحيد الذ

قال

ووصف أوضاع الس ان هناك أنهم شعرون الذعر

الشديد في ظل استمرار أعمال العنف التي لم تتوقف

المسلمين من دون رحمة أمام أعين القوات الفرنس ة،

ضدهم .أما القتلى من المسلمين فقد بلغ عددهم،

عضها.

آﻻف مسلم ) 6آﻻف حسب اﻷمم المتحدة( منذ

ون لت اﻷطفال والنساء والمسنين ،ومعظم القتلى تم

قتلهم السواطير والس اكين وتم التمثيل بجثثهم وحرق
وقد شهدت ثير من المؤسسات الدول ة بهذا،

فعلى سبيل المثال فقد أفاد "" :لى ”جون جينج“ –
رئ س العمل ات لم تب تنسي

اﻷعمال اﻹنسان ة
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حسب ما رصده وفد اﻷمم المتحدة والسفير

اﻷمر ي ،فقد قتلت العصا ات الطائف ة المس ح ة 5
انفجار العنف الطائفي د سمبر ،2013

ما تم

تهجير وتشرد مليون من  4.5مليون من س ان

ال ﻼد أغلبهم من المسلمين .وقال السفير اﻷمر ي
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في تصرحاته ":إن النساء المسلمات يخفن من

 -3تعيين النصران ة " اثرن" رئ سة لل ﻼد في21

المستشف ات؛ خش ة اﻻعتداء عليهن من متطرفي

و"أنتي اﻻكا" 23 ،يوليو  2015في الكنغو

اﻻعتداء عليهن ﻻرتدائهن الحجاب،

ما فضلن

ميل ش ات ”أنتي -اﻻكا“ المس ح ة".

ما أشارت

منازلهن

ال قاء في

والوﻻدة

فيها ،بدﻻ

من

تقارر مواقع إسﻼم ة فرنس ة ،إن الميل ش ات

المس ح ة  ،حولت المساجد إلى حانات لب ع وشرب
ٍ
مﻼه ليل ة ،تنتشر فيها ل
الخمور ،و عضها إلى

أنواع المن رات ممارسة الرقص والغناء.
حصيلة خسائر المسلمين في أرقام:
م

.1
.2
.3

الحصيلة

قتلى

المسلمين

عدد

المهجرن

العدد

5000

750.000

عدد المساجد 417
المهدمة

ملحوظة

عدد

المسلمين

يزد عن المليون

مت قي المسلمين
تقر اً

من  436مسجد

في ل الدولة

رؤ ة تحليل ة لنها ة الحرب والهدوء النسبي:

وضعت الحرب أوزارها ،عد صراع وقتل وحشي

استمر ق ار ة العامين ،عد أن خسر المسلمون الكثير،
ثم توقف الصراع فجأة ،يف توقف هذا الصراع؟ أو

على اﻷقل ما أس اب هذا الهدوء النسبي؟سنحاول أن

نعطي تحل ﻼً لكل هذه

التساؤﻻت؛ من خﻼل

مجرات اﻷحداث ،وما هو الواقع اﻵن؟

 -1قامت دول وس
مؤتمر خاص

التنحي.

 -2أسق

أفرق ا ،و ضغ

فرنسي عقد

اﻷزمة لترغم جوتود ا على

الرئ س المسلم ﷴ ضح ة أو "م شيل

جوتود ا"؛ أول رئ س مسلم صل لسدة ح م هذه
الدولة.
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يناير 2014م ،وتش يل ح ومة انتقال ة.

 -4توق ع اتفاق ة لوقف إطﻼق النار بين "سيل ا"
برازفيل.

 -5عدم اعتراف الح ومة اﻻنتقال ة اتفاق الهدنة بين
الحر تين.

 -6سحب سﻼح حر ة "سيل ا" المسلمة.

 -7عدم تسرح سﻼح الميل ش ا النصران ة.

 -8تفرغ العاصمة انغي من اﻷقل ة المسلمة.

 -9تهجير اﻷقل ة المسلمة من أفرق ا الوسطى.
 -10زارة

ال ا ا

2015/11/2م

الكن سة

في

الكاثول ة

 -11إعﻼن ق ام انتخا ات رئاس ة مطلع يناير

2016م.
صراع طائفي محض والعامل اﻻقتصادي غير
مؤثر:
ان سائداً بين
الرغم من التعا ش الذ

المسلمين اﻷقل ة والمس حيين اﻷكثرة ،والتنافس

اﻻقتصاد

غير المحموم ،حول الماس وغيره من

المعادن التي تزخز بها الدولة ،والتحول المسلح من

قبل المسلمين ،فاﻷمر لم صل إلى مرحلة التطهير

العرقي ،وتفرغ العاصمة انغي من المسلمين ،ولم
تزدد حدة فظاعات القتل و شاعته؛ إﻻ عد وصول أول

رئ س مسلم لسدة الح م ،وانتخاب  14وز ًار مسلمًا في

دولة عتقد أنها من معاقل البروتستانت في إفرق ا.

لقد وضح أن الصراع من خﻼل التقارر واﻷرقام

والواقع ،لم ن ص راع موارد أو اقتصاد وذلك لﻶتي-:

 .1فتيل القتال لم ينزع حول منجم من مناجم
الماس ،أو على أ مورد طب عي آخر.
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 .2الموارد الطب ع ة المقتتل حولها ما زالت ما هي
ولم تنضب عد؛ حتى يتوقف اﻻقتتال فجأة.

 .3عدم سماح الجهات الدول ة المس طرة على هذه
المناجم منذ عش رات السنين ،اﻹضرار مصالحها.

 .4التنج م عبر شر ات ورؤوس أموال ضخمة،
ول س تعديناً أهل اً.
 .5المسلمون من الفقر م ان ،ﻻ يؤهلهم جماعة

من الولوج في عالم اﻻقتصاد الكبير.
من الرابح ومن الخاسر  ...وزيارة البابا فرنسيس
اﻷول:
َم ْن المستفيد جراء اﻷحداث التي شهدتها إفر ق ا

الوسطى في اﻷعوام الماض ة؟

ل تأكيد المستفيد

اﻷول وال ار ح اﻷفر غن مة؛ هي الكنس ة وأت اعها في

إفرق ا الوسطى ،فقد خلت الساحة لهم تماماً ،ﻻنتخاب

الرئ س
الجديد

المس حي

مطلع

سنة التعداد
2014

2016م.

يناير

نيجيريا مطامع ومصالح ...وسيناريوهات محاربة
اﻹرهاب والتقسيم:
في تقرر العام الماضي 2014م ،أشرنا إلى أن

نيجيرا تعتبر أكبر دولة مسلمة في إفر ق ا من الناح ة
الد موغراف ة والسا عة عالم اً،

اقتصاد ة ،وفي العام 2014م بلغ معدل الناتج

المحلي ما ق مته أكثر من  500مل ار دوﻻر ،وتفوقت
على جنوب إفرق ا؛ لتص ح  26أكبر اقتصاد في

العالم ،و حلول عام 2050م متوقع أن تص ح نيجيرا
واحدة من أكبر  20اقتصاد ات في العالم ،ومن

المعروف أن اﻻحت ا

من مخزون نف

عدد الس ان

177,155,754

%52

ال ﻼد؛ هو

سر هذه الثروة المتنام ة ،وهو ما ان مثا ة لعنة

ونقمة عليها ،و دا ة لسيناروهات جديدة لمرحلة
جديدة.

)جدول يوضح نس ة المسلمين والنصار وس س ان نيجيرا
نس ة المسلمين

ما أنها أكبر قوة

بروتست

نس ة النصار

%74.1

%48.0

ٍ
تصور لما يجر

هذا العام وعبر هذا

التقرر سنعمد إلى رسم
اثول ك

%24.8

أرثوذ س

قليلة جداً

من أحداث في نيجيرا ،وجدير

ما اغتنمت الكن سة الكاثول ة اﻷقدم واﻷقل

الذ ر أن هذه اﻷحداث أش ة ما يجر في منطقة

للتنصير والت شير ،ومواصلة التنافس القد م بينها و ين

المستعمر من المصالح

أت اعا في هذه الدولة البروتستانت ة ،الفرصة وعلى يد
أعلى سلطة في هرمها اﻹدار  ،ال ا ا فرنس س اﻷول،
طائفة البروتستانت ،فقد زارها في يوم /25نوفمبر من

العام 2015م ،و أنه قول " :إفرق ا الوسطى ملك

نسي أبد  ،وﻻ س ما حينما انت محطته اﻷخيرة من

هذه الزارة ،زارة مسجد حي الكيلو خمسة في

العاصمة

أنها توحي وتقول ":حتى هذا سيؤول يوماً

ما للكن سة".
جماعة بوكو حرام في نيجيريا وبعض دول غرب
إفريقيا
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الشام والعراق ،الغن ة النف والموارد الطب ع ة ،عﻼوة
على المواقع اﻹست ارتيج ة الجغراف ة والمائ ة وغيرها.

وعبر هذا التنظ م حق

الكثير ،فالصورة واﻵ ة واحدة هنا وهناك ،وفي هذا
المنحنى ،تبرز تساؤﻻت ،تطرح نفسها قوة ،مفاداً :هل
تكرار سينارو داعش في نيجيرا محض صدفة؟ هل

الف ر الجهاد
أم

ومحارة التعال م الغر ة هي السبب؟

أن مصلحة القوة اﻻستعمارة هي المحرك

والدافع؟.
تسل

الضوء على هذه اﻷحداث برمتها ،س ون

على ش ل سيناروهات ،نجملها ف ما يلي-:
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 .1سيناريو تأسيس معقل لﻸصولية )بوكو حرام(:
العام  2002تب الس اسي اﻷمر ي )بول

مارشال( مقاﻻً صح فة " الواشنطن بوست" أوسع

انتشار عددها الصادر بتارخ )-8
ًا
الصحف اﻷمر ة
 (2002-10تحت عنوان " المعقل القادم لﻸصول ة

اﻹسﻼم ة ” شير إلى نيجيرا ،و نوه إلى أن الوﻻ ات

عموما –
المتحدة تنظر إلى دول غرب أفرق ا
ً
ونيجيرا على وجه الخصوص – مصدر رئ سي
لتورد النف ضمن سعيها لل حث عن بديل فء لدول
الخليج والشرق اﻷوس

التي وصفها الكاتب أنها

"مصدر غير مستقر للنف " ،و أنه

ق أر التارخ

المستقبلي لﻸحداث في المنطقة في حالة غزو

الوﻻ ات المتحدة للعراق.

Command

في جيبوتي )(AFRICOMلحما ة

مصالحها ورعا اها في أفرق ا ،وفي حديث لصح فة

وول سترت جرنال ،قال الجنرال شارلز واد ،قائد
القوات العس رة اﻷمر ة في أورو ا :تقع على عات

مهمة أساس ة ،تتلخص في
قواتنا المسلحة في إفرق اٌ ،
الس طرة الكاملة على المناط النفط ة في
ضمان ٌ

نيجيرا وما حولها ،ﻷن  %25من حجم الواردات

اﻷمر ة للنف ستأتي من هناك في المستقبل القرب

ومن الجدير الذ ر أن أمر ا توقعت في نيجيرا
التف ك والتقس م المحتمل في غضون 15عاما ما
ترددها مخابراتها وأ حاثها.

 .3سيناريو الرفض النيجيري:
في نوفمبر 2010م رفضت نيجيرا طل اً أمر اً

وﻷن المدخل الطب عي للس طرة على هذه الثروة

ﻻستضافة افر وم أو تأس س قاعدة أمر ة على

يجر إت اع س اسة تضخ م دور ما سمى )الحر ة

الوﻻ ات والعديد من الشخص ات الس اس ة ال ارزة في

النفط ة اﻷفرق ة والنيجيرة تحديدا؛ هو ضمان التدخل

والوجود اﻷمر ي في المنطقة ،فمن الطب عي أن
اﻷصول ة اﻹسﻼم ة(  ،وهو ما

فسر تصاعد

التحذيرات واﻷكاذيب اﻷمر ة عن دور متنام للقاعدة

اﻷراضي النيجيرة .وأعلن ذلك الرئ س النيجير

اﻷسب

المرحوم عمر ارادوا عد اجتماعه مع ح ام

الدولة ،وقال الرئ س النيجير المسلم ":،أنه عارض

أ ضا وجود أو تأس س أ

قاعدة أو ق ادة عس رة

في نيجيرا ،وجود عناصر للقاعدة التي ش عون أن

للوﻻ ات المتحدة في أماكن أخر في غرب أفرق ا"،

عن محاولتهم إنشاء دولة إسﻼم ة أصول ة وتضخ م

للسفر للعﻼج في أمر ا وفضل السعود ة.

عناصرها تجول ما بين مالي والنيجر ونيجيرا بخﻼف

دور الجماعات اﻷصول ة مثل )بو و حرام( وما قيل

حجمهم وق امهم حوادث عنف وتحرض الج ش
النيجير على التدخل ضدهم عنف؛ لتبرر الوجود
والتدخل اﻷمر ي في حزام النف

الممتد من دارفور

)غرب السودان ٕوافرق ا( وحتى نيجيرا وغانا والنيجر،
تحت مسمى قوات أفر وم.

 .2سيناريو أفريكوم في إفريقيا:
في عام 2007م أنشأت الح ومة اﻷمر ة

قاعدتها

العس رة

في

أفرق ا

Africa
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و عد ذلك التصرح والموقف المعارض للوجود
اﻷمر ي ،في أكبر دولة إفرق ا؛ أهم أس اب رفضه

 .4سيناريو الترحيب النيجيري وطلب المساعدة:
علة الرئ س المسلم عمر اراداوا لم تمله طو ﻼً،

فقد وافته المن ة يوم2010/5/5م عد ستة أشهر فق

من رفضه ﻻستضافة ﻼده اﻷفر وم .ح م الدستور

النيجير  ،خلفه في الح م نائ ه المس حي ،جوناثان
جودلك ،الذ

في عهده ،اشتدت ضراوة هجمات بو و

حرام؛ ما دعاه في فبراير  2015تقد م طلب من

أمر ا مساعدته في محارة بو و حرام ،واستن ر
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الموقف اﻷمر ي في محارة داعش ،بينما ﻻ تنظر
إلى جرائم بو و حرام في نيجيرا.

 .5سيناريو انتقال بوكو حرام إلى خارج الحدود
النيجيرية:
لم تكتف حر ة بو و حرام ،بتنفيذ عمليتها على

اﻷراضي النيجيرة فحسب ،إذ نقلت عمل اتها إلى عدد
من دول الجوار النيجير  ،ف انت اﻷراضي الكامرون ة

مسرحاً للعديد من هذه الهجمات ،واﻻنتهاكات من

الجماعة النيجيرة المسّلحة ،التي أثقلت المناط

المحاذ ة لنيجيرا حوادث النهب والقتل واﻻختطافات،
ما أجبر الكاميرون ودول حوض حيرة تشاد ،على

مد "اﻹرهاب"
ال حث عن حلول مشتر ة لمواجهة ّ
المتنامي في المنطقة ،فدفعت تشاد ،في

16يناير2015م ،قوات تتأّلف من ألفي و500

عس ر  ،إلى شمالي الكاميرون لمساعدتها في القضاء

توسعها نحو بلدان أخر ،
على هذه الجماعة ،ومنع ّ
قبل أن تنضم إليها النيجر و نين ،وفي تقر رنا هذا

سوف نتناول تداع ات هذه الهجمات للدول المذ ورة

آنفاً ،وما اﻻنع اسات على اﻹسﻼم والمسلمين ،ومن
ال ار ح ومن الخاسر؟

 .6سيناربو تشاد:
ان يوم اﻻثنين المواف

 15يونيو 2015م،

م ﻼد أول هجوم انتحار  ،تتبناه جماعة بو و حرام

في العاصمة التشاد ة ،حيث وقع انفجاران في مقر

لشر ة وأكاد م ة تا عة لقوات الشرطة التشاد ة وس

العاصمة أنجمينا؛ راح ضحيته أكثر من  23شخصاً،

ٕواصا ة  101آخرن.

ما دارت معارك عن فة بتارخ 2015/7//27م

في جزر حيرة تشاد بين الج ش التشاد
حرام" .وقال مصدر أمني تشاد

و"بو و

إن "قواتنا اعترضت

ص اح اليوم عناصر من بو و حرام" على عد حوالى
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 20لم جنوب شرق اغا سوﻻ إحد

الرئ س ة في ال حيرة.

المدن التشاد ة

وشن المتمردون مرات عدة في اﻷشهر اﻷخيرة

هجمات عن فة على جزر الدول اﻷرع المطلة على

ال حيرة وهي نيجيرا وتشاد والنيجر والكاميرون.

 .7سيناريو الكاميرون:
تعاني مدن وقر أقصى الشمال الكاميروني،

مدينة

فوتو ول

مثل

ميدج اوا

،

و اكار ،

ون غي ،وأو رو ﻻ مار  ،من هجمات انتحارة ،حيث
قام مسلحون في يوم 2015/10/20م بذ ح قرو

وقطعوا رأسه ،في مشهد الغ الفظاعة ،على م أر

ومسمع أفراد عائلته ،قبل أن ضعوا رأسه على

طنه“ .ما أن ”المسلحين عمدوا إلى إضرام النار في

 100منزل ،ونهب الكنائس وقاعات التدرس في

المدارس.

وفي يوم  23أكتو ر2015م شنت قوات الج ش

الكاميروني ،هجوماً استعادت ف ه عدداً من المدن التي

وقعت تحت س طرة جماعة بو وحرام ،مثل
ي اروا .

مدينة

ومع نها ة شهر نوفمبر 2015م قتل  5أشخاص

في هجوم انتحار استهدف مدينة "فوتو ول "أقصى

الشمال الكاميرونيّ ،نفذته عناصر "بو و حرام"
المسّلحة ،حسب إفادة نائب قائد المنطقة العس رة
ال ار عة

أقصى شمالي الكاميرون ،العقيد ع سى

ابتورا ،إن  3مدنيين وانتحارين اثنين)نساء( تا عين

لبو و حرام ،لقوا حتفهم ،في هجوم انتحار ّنفذته

المجموعة المسّلحة قرب المسجد الكبير ،مض ًفا أن 5
مدنيين آخرن أصيبوا بجروح بدرجات متفاوتة.

 .8سيناريو النيجر:
شنت جماعة بو و حرام أول هجوم لها داخل
مدينة بوسو بإقل م د فا النيجر الواقع على الحدود بين
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نيجيرا والنيجر؛ مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ما أن القوات اﻷمر ة تقوم بتدرب القوات

”سنصدر قر ا مرسوما سمح لنا بتحقي أكبر استفادة

هذا حدث هذا عد المواجهات التي حدثت في الوﻻ ة

وقال ارديو ﷴ وزر دفاع النيجر ”سنشن حرا على
بو و حرام حتى نقضي على آخر معاقلها” .وأضاف
من سبلنا المنظمة والممنهجة ما م ننا من طرد أ

متسلل أو متواطئ مع بو و .

إثر هذا الهجوم ،وفي إطار تفعيل اتفاق دول

إفرق ة على تش يل قوة عس رة مشتر ة؛ لمواجهة

خطر بو و حرام ،واف

برلمان النيجر اﻹجماع في

2015/2/9م ،على إرسال قوات إلى شمال النيجير

قوامها  8700جند .
مﺂﻻت اﻷحداث في المنطقة.
من الخاسر ومن المستفيد؟
أوﻻً :تحقيق سيناريو الهدف الصهيوأمريكي ودخول
القوات اﻷمريكية نيجيريا:
ضمن الجهود المبذولة لمحارة بو و حرام ،وعجز
دول المحور اﻹقل مي مجتمعة ،ان ﻻ بد من تدخل

دولي؛

لذا

ستجر

الوﻻ ات

المتحدة

عمل ات

استخ ارات ومراق ة ضد جماعة "بو و حرام" .وهذه

العمل ات في نيجيرا تش ل جزءاً من انتشار 300
جند أمير ي في الكاميرون أعلنه الرئ س اراك
أو اما ،س قومون بدورهم بجمع المعلومات والمراق ة،

أوضح المتحدث اسم البيت اﻷب ض جوش ايرنست
أن الجنود اﻷمير يين في الكاميرون س ونون مسلحين

فق للدفاع عن أنفسهم ول س لتنفيذ عمل ات قتال ة.
وسب

أن قدمت واشنطن مساعدة على صعيد

اﻻستخ ارات والمراق ة واﻻستطﻼع في نيجيرا عدما
خطفت "بو و حرام" أكثر من  200تلميذة في شيبوك
في أبرل  2014رحبت نيجيرا بإرسال جنود

أمير يين إلى الكاميرون في إطار التصد

"بو و حرام.".
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لمتمرد

اﻷمن ة النيجيرة على م افحة اﻹرهاب ،وتقوم أمر ا
فتح م تب عر ض ،أو قنصل ة في وﻻ ة » نو« ،ل

سبب هذه الجماعة..
ثانيا ً:نقل مقر قيادة الجيش النيجيري إلى الشمال ..
بداية لتحقيق سيناريو تقسيم نيجيريا :
تزامن نقل مقر ق ادة الج ش النيجير دخول

القوات اﻷمر ة للمنطقة ،ومعلوم أن معقل بو و حرام

هو الشمال المسلم ،في منطقة مادوغر  ،الذ صعب
على اﻻستعمار والتنصير من دخوله صورة علن ة،

فتأجيج الحرب في هذه المنطقة سهل من عمل ة
القد م الحديث

التنصيرٕ ،وادخال التقس م النيجير
لدولتين ،حيز التنفيذ و د ات هذا الشر المستطير.
ثالثا ً:نزوح من الشمال  ...والتنصير يمتد في
فراغه:
س اسة التهجير والتفرغ ،واﻹحﻼل واﻹبدال من
الس اسات الناجحة ،فشمال نيجيرا المعروف بتعص ه

للدين اﻹسﻼمي ،في طرقه للتهجير ٕواخﻼء المنطقة
للوافد الجديد ،فنيجيرا ﻷول مرة تدخل في تقرر

المر ز العالمي للنزوح الداخلي ،سبب و ﻼت ولعنات

هجمات بو و حرام ،حيث بلغ عددهم اﻹجمالي3.3

مليون نازح في ال ﻼد ،وفقا للجنة الوطن ة لشؤون

الﻼجئ؛ وتحتل بذا المر ز الخامس عالم اً.
رابعا ً : :تقسيم نيجيريا لدولتين:
ظهرت أصوات تناد بتقس م الدولة ،فقد بدأت
عض الق ائل تناد

بتقس م دولة نيجيرا إلى دولتين

في الجنوب والشمال ،و انت قبيلة »إيبو« على مقدمة

المناشدين لهذا التقس م ،وقد شجب هذه الدعوة عض
زعماء القبيلة ،و ثير من

ار الشماليين ،ولكن

ظهرت أحداث خطيرة ،حيث بدأ عض الجنو يين
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والمنق ات لفترة مؤقتة ،وحظر الدراجات البخارة،

الهجوم على المساجد التحر والهدم ،اﻷمر الذ قد

تعرض ال ﻼد ﻷعمال عنف
وذلك في أعقاب
ﱡ

تشتعل ه نار الفتنة!
خامسا ً :توسع دائرة بوكو حرام والتحالف اﻹقليمي
نس ة لخروج جماعة بو و حرام خارج نيجيرا،

وتفجيرات ْأوَدت ح اة نحو  31شخصإً ،واصا ة
 132آخرن.

وق امها عمل ات في دول الجوار النيجير  ،واستفحال
أمرها ،وعجز ح ومات هذه الدول من القضاء عليها
الدولة

الكاميرون
النيجر

تشاد

ﺳﻨﺔ
التعداد
2014

23,130,708

ﻧسﺒﺔ
المسلمين
%24

ﻧسﺒﺔ
الﻨصارى
%70

%26.3

2013

12,825,000

%63

%34.3

%14.2

عدد السكان

2014

17,466,172

%95

منفردة ،تم تش يل حلف إقل مي لمحارتها ،م ون من

نيجيرا وتشاد والكاميرون والنيجر و نين.
سادسا ً :تحجيم الدور الدعوي و إغﻼق المدارس
والمراكز الدينية وحظر الحجاب في الكاميرون
وغينيا:
تأثيرات الحر ة في الدعوة داخل نيجير ا وخارجها:

والصح ة واﻹعﻼم ﱠة ،وهو ما

م

مالي

سنة التعداد

2014

16,455,903

عامل إغراء ﻻستغﻼل مأساتهم لتذو ب هو تهم

ٕواقناعهم اﻻرتداد عن اﻹسﻼم اعت اره المسؤول عن
مشاكلهم.
)جدول يوضح نس ة المسلمين والنصار في
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دول حوض حيرة تشاد(
الجماعات الدينية في مالي:
يوم السبت 2015/11/14م انت مالي مسرحاً

المساجد

المسلمات من ارتداء الحجاب ،واعتقال المحج ات

شف عن حجم

اﻷوضاع المزرة التي تواجه المسلمين ،والتي ش لت

السنة للدعوة والجهاد.
»جماعة أهل ّ
وفي شمال الكاميرون أصدر المسؤولون بتارخ
عدد الس ان

افة

ال ﻼد وه منتها على المؤسسات التعل م ﱠة والخدم ﱠة

السنة قومون
سبب الجهود التي ما يزال علماء أهل ّ
السنة ،وتوج ه النصائح إلى ق ادات
بها لتوض ح منهج ّ

والمدارس والم راكز والمجالس اﻹسﻼم ة ،ومنع

في ﻼده التي ترتد

طال اتها ومدرساتها ”النقاب“.

أن حدد تارخا لتطبي هذا القرار.
سابعا ً :استغﻼل موارد البﻼد:
اس ﱠ
تغلت القو اﻷقل ﱠة النصران ة على مفاصل

السنة افة ،و قومون بتحرض
ذرعة للطعن في أهل ّ
الح ومات ضدهم ،وهذا – والحمد  -لم يؤثر ثي اًر،

2015م

%20.1

%43

%51

-

المدارس التي ترتد طال اتها ومدرساتها النقاب“ ،دون

السنة ،اﻷمر الذ
الحر ة لهم انتماء قو إلى أهل ّ
السنة من النصار وأهل البدع
اتخذه عض أعداء
ّ

ق اررات

%38.6

-

الشعب الغيني ،اليوم اﻷحد” :سوف أغل

انع اسات سلب ة على الدعوة ،من جانب أن أعضاء

بإغﻼق

%5

بروتست

كاثوليك

أرثوذكس

ظمه حزب
وقال وند  ،في لمة له خﻼل تجمع ن ّ

ﻻ شك أن ما حدث في شمال نيجيرا له

/25نوفمبر

قرر رئ س جمهورة غين ا ،ألفا وند  ،يوم
ما ّ
اﻷحد 2015/11/22م ،إغﻼق المدارس اﻹسﻼم ة

نس ة المسلمين

%90

نس ة النصار

%5

بروتست

%25

اثول ك

%75

لصراع الجماعات الدين ة المتطرفة ،حيث قتل 6
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مسلحين ،في اشت اكات وصفت أنها هي اﻷولى من

نوعها ،بين وحدة تا عة لتنس ق ة الحر ات اﻷزواد ة
أبرز مجموعات الطوارق المسلحة شمالي مالي

وعناصر من فصيل مسّلح موال لتنظ م الدولة

اﻹسﻼم ة.

أتي هذا التطور بينما يؤ د محللون ومتا عون

لشؤون الجماعات اﻹسﻼم ة المتطرفة ،أن تنظ م

الدولة اﻹسﻼم ة في العراق وسورا بزعامة أبو

ال غداد

ر

يتحرك ش ل م ثف لترسيخ أقدامه في

إفرق ا من خﻼل الجماعات اﻹرهاب ة التي ا عته ،ما
عني عمل ا محاولة ﻻنتزاع الزعامة من تنظ م القاعدة

المعروف تارخ ا بتغلغله في منطقة الساحل اﻹفرقي
والصحراء.

وأوضح موسى أغ آشاراتمان عضو لجنة

اﻻتصاﻻت في تنس ق ة الحر ات اﻷزواد ة  ،أن

"اﻻشت اكات بين مقاتلي التنس ق ة والمنشّقين عن
جماعة الم ار طين )مجموعة مسلحة تنش

شمال

المقر ين من داعش )تنظ م الدولة اﻹسﻼم ة(
ال ﻼد(
ّ
ق ادة أبو وليد الصحراو  ،اندلعت منذ  3أ ام في

منطقة تنساﻻتين قرب ميناكا" في شمال ال ﻼد دون
تقد م المزد من اﻹ ضاحات حول أس اب اندﻻع

المواجهات.

خّلفت 6

أن المعارك
وأضاف المصدر نفسه ّ
قتلى في صفوف العناصر المسّلحة التا عة للفصيل
المقرب من الدولة اﻹسﻼم ة ،ف ما استولى مقاتلو
ّ
تنس ق ة الحر ات اﻷزواد ة على م ات مهمة من

أن
اﻷسلحة والذخيرة وعدد من الدراجات النارة ،ﻻفتا ّ
مجموعته لم تسجل خسائر في اﻷرواح.

اعتقلت السلطات في مالي  ،أحد المسؤولين في

"جبهة تحرر ماكينا" وهي مجموعة ناشطة منطقة
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المتطرف
مو تي أنشئت مطلع  2015ق ادة الداع ة
ّ

أمادو وفا ،حسب مصدر أمني في مالي.
جماعة المرابطين واحتجاز رهائن:
أعلنت ح ومة مالي حال الطوار "في ل أنحاء

ال ﻼد" لمدة عشرة أ ام ،وذلك في ختام جلسة طارئة
عقدتها إثر تعرض فندق فخم في اماكو لهجوم مسلح

احتجز خﻼله أكثر من مئة رهينة وأسفر عن سقو
 27قت ﻼ على اﻷقل.
وقالت

الح ومة

في

ب ان

بثته

اﻹذاعة

الرسم ة ،إنه وخﻼل جلسة طارئة لمجلس الوزراء،
تقرر "إعﻼن حال الطوار في ل أنحاء ال ﻼد لمدة
عشرة أ ام اعت ا ار من منتصف ليل  20نوفمبر" و ذلك

"إعﻼن الحداد الوطني لثﻼثة أ ام.

واستمرت عمل ة احتجاز الرهائن التي تبنتها ﻻحقا

جماعة الم ار طين المرت طة بتنظ م "القاعدة" حوالي

تسع ساعات وانتهت .عمل ة عس رة مشتر ة نفذتها

قوات مال ة وأجنب ة.
من الخاسر ومن المستفيد ..وفرنسا تتدخل :
شنت القوات الفرنس ة حرًا على الجماعات
اﻹسﻼم ة التي تس طر على "إقل م تم تو" شمالي

مالي ،حرب تشارك فيها مورتان ا والجزائر والمجموعة

اﻻقتصاد ة لدول غرب إفرق ا "إ واس" ،واعتبرت
فرنسا أن هذه الحرب ذات أهم ة بيرة لوقف زحف

الحر ات اﻹسﻼم ة على جنو ي مالي ،ووقف
نشاطاتها "اﻹرهاب ة" ومنعها من إقامة دولة راع ة

لـ"اﻹرهاب" ،وغير ذلك من اﻷس اب ،مع تهيئة
إعﻼم ة بيرة.

تحديدا هي التي تقود تلك الحملة ول س
لماذا فرنسا
ً
حلف الناتو أو الوﻻ ات المتحدة اﻷمر ة؟!
تحديدا ق ادة العمل ة العس رة في
إن ق ام فرنسا
ً

مالي ،يؤ د أن الهدف الحق قي ل س مصلحة الشعب
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المالي ،بل إن ذلك اﻷمر ل س في حس ان فرنسا ،وﻻ

مطلقا ،ولكنها حرب
العمل ة العس رة التي تقوم بها
ً

على اﻹسﻼم متمثﻼً في الجماعات اﻹسﻼم ة؛ لمنعها

من إقامة دولة إسﻼم ة ،وللس طرة على مقدرات

وثروات ال ﻼد.
حركة الشباب المجاهدين الصومالية
عود تارخ تأس س حر ة الش اب الصومال ة إلى
العام 2004م ،غير أن ثافة نشاطها وتداول اسمها

في اﻹعﻼم عود إلى العام  ،2007ظلت الحر ة

توصف في البدا ة أنها الجناح العس ر للمحاكم
اﻹسﻼم ة .انفصلت حر ة الش اب الصومال ة في
منتصف عام  2007عن المحاكم الشرع ة عدما

تحالفت مع العلمانيين والمس حيين -حسب تعبير

الحر ة -وأعلنت أنها تخوض جهادا مسلحا ضد ما

سمته "العدوان اﻹثيو ي ".استطاعت الحر ة تحقي

م اسب على اﻷرض ،وأسست وﻻ ات إسﻼم ة في
مناط

وس

وجنوب الصومال .قدر عدد أفرداها ما

بين  3000و 7000مقاتل ،عتقد أنهم يتلقون تدربهم

في إرترا حيث ق م المسلحون لمدة ستة أساب ع في

دورة أساس ة تسبون خﻼلها مهارات حرب العصا ات
واستعمال المتفجرات ،وتذ ر التقارر الغر ة أن قادة

الحر ة تلقوا تدربهم على أيد

أفغانستان.

تنظ م القاعدة في

صنفت و ازرة الخارج ة اﻷمير ة حر ة

الش اب الصومال ة في قرار صادر في
فبراير/ش ا

2008

29

أنها حر ة إرهاب ة ،وأنها

مجموعة متطرفة عن فة ووحش ة تنتمي إلى تنظ م

القاعدة ،وأعلنت الو ازرة تجميد أموال الحر ة في

الوﻻ ات المتحدة.

أعلنت حر ة الش اب الصومال ة وﻻءها لتنظ م

القاعدة عام  ،2012و عد ظهور تنظ م "الدولة
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اﻹسﻼم ة" ذ رت عض التقارر اﻹعﻼم ة أن الحر ة

عرفت نقاشا داخل ا عد مقتل أحمد عبد غودان ،بين
مع القاعدة ومنهم الزع م

من يرد تجديد الروا

الجديد للحر ة أحمد عمر ،ومن له رغ ة في اﻻنضمام

إلى تنظ م الدولة ،ومنهم مهاد راتي مسؤول جناح
اﻷمن الداخلي.

هجمات الحر ة في الصومال و ين ا:

 -تفجير فندق مقد شو في  20مارس ،2015

أسفر عن مقتل ٕواصا ة أكثر من  70شخصا على
اﻷقل بينهم وزر ونائ ان في البرلمان.

-اقتحام جامعة في مدينة "غارسا" شمال شرق

ين ا يوم  2أبر ل  ،2015واحتجاز رهائن مس حيين

ومسلمين،
العشرات.

وقتل أكثر

5يوليو

من

 140شخصا

وجرح

 2015س طرت حر ة "الش اب

المجاهدين" ،على منطقة ونلو ن ،بإقل م شبيلي

السفلى ،جنو ي الصومال ،عد اشت اكات محدودة مع
القوات الح وم ة.
وفي

2015/9/15م

قالت

حر ة

الش اب

المجاهدين الصومال ة  ،إن الحر ة انتزعت الس طرة
على بلدة جانالة الواقعة على عد نحو  90لم جنوب

مقد شو من القوات اﻷفرق ة ،لتضاف إلى عدد من
المناط التي ه منت عليها  ،حسب رو ترز.

جدول يوضح نس ة المسلمين الكينيين وس س ان
ين ا

سنة

التعداد
2014

عدد الس ان

45,010,056

عدد المسلمين نسبتهم
3.900.277

جدول يوضح عدد النصار

الطوائف الكنس ة في ين ا

المئو ة

%10

وانتمائهم وس
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الجماعات اﻹسﻼمية المسلحة في شمال إفريقيا
عقب ما عرف الر ع العري انتشرت جماعات
إسﻼم ة مسلحة في ل من :تونس ليب ا ومصر،
وشنت هجمات في هذه الدول خﻼل العام المنصرم،
من جماعات مسلحة مختلفة،

تنظ م

سنة

القاعدة والدولة اﻹسﻼم ة المنتقل حديثاً

التعداد

لهذه المناط .
الجماعات الدينية في ليبيا:
الجماعات الدين ة الليب ة المعتدلة ،م ن تصن فها
اﻹسﻼم ة للتغيير التي نشأت قبيل ثورة السا ع عشر

من فبراير بديل معتدل للجماعة المقاتلة المنحلة؛
وجماعة اﻹخوان المسلمين ،والجماعات الصوف ة التي

تقودها الحر ة السنوس ة التي تتخذ من منطقة الجبل

اﻷخضر معقﻼ تارخ ا لها ،والتجمع اﻹسﻼمي الليبي
يتخذ من جنيف مق ار له ،و ف ر في العودة عد

سقو نظام القذافي.
أما أول نشا

جهاد

في ليب ا ،عود إلى نها ة

ثمانين ات القرن الماضي ،وامتدت هذه المرحلة حتى

عام  2008وفيها تأس س فصيلي " تائب الشهداء"

و"الجماعة اﻹسﻼم ة المقاتلة".

" تائب الشهداء" ان تنظ ما عس را حتا ق ادة

عدد من ق ادات الرعيل اﻷول أمثال الشيخ أبو شرتيلة
أو الشيخ البرغثي .أما "الجماعة اﻹسﻼم ة المقاتلة"،

فقد اختار هذا الفصيل أن ير ز نشاطه وحر ته خارج
اﻷراضي الليب ة ،ومنه انبث

عدد من أشهر الق ادات

الجهاد ة الليب ة والتي أص حت معروفة على نطاق
الجهاد العالمي ،خصوصا في أفغانستان .وهنا نذ ر

على سبيل المثال ﻻ الحصر عط ة ﷲ الليبي وأبو
حيى الليبي وعبد الح م بلحاج الذ

معمر القذافي.

عبر هذا التقرر سيتم التر يز على الجماعات

الدين ة المسلحة في ليب ا ،وذلك ف ما يلي-:

عدد الس ان

45,010,056 2014

في أرع جماعات رئ س ة؛ أبرزها في الجماعة

الذ

الصراع الس اسي عد أن ساهم في إسقا نظام العقيد

دخل ساحة

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني2105- 2014

نس ة

النصار
82.5

بروتست

47.4

 .1أنصار الشر عة في ليب ا:

اثول ك أرثوذ س

23.3

قليلة جداً

تأسست هذه الجماعة على الشيخ ﷴ الزهاو

وهو من السجناء السا قين في سجن أبو سل م الشهير

في العاصمة الليب ة طرابلس ،المراقبون يختلفون حول

تارخ إنشاء "تنظ م أنصار الشرعة" في ليب ا ،حيث
قال إنه أنشئ أواخر عام  2011أو في أ عد تقدير

بدا ة عام  ،2012لكن عض المصادر تعيد تارخ

إنشاء التنظ م إلى ق ام ما عرف " الملتقى اﻷول
ﻷنصار الشرعة" في بنغاز  ،وهو ان مثا ة أول

ظهور إعﻼمي للتنظ م ،في صيف  ،2012وذلك عد

انشقاق أو خروج عدد من الكوادر من "س ار ا راف ﷲ

شحاتي" التي ما زالت تعمل في بنغاز حتى يومنا
هذا .

هذه الجماعة اﻵن أكثر اعتداﻻً ،ومن هذا
المنطل بدأت جماعة "أنصار الشرعة" والق مون عل ه
تطو ر وتر يز النشا

الدعو والخدمي في مناط

تواجدهم .ف موا ازة المجهود الدعائي الذ

ُظهر

جاهزة الفصيل العس رة والتنظ م ة ،قام الق مون
على "أنصار الشرعة"

واجتماع ة في بنغاز

عدة نشاطات دعو ة

نفسها ،من تنظيف للشوارع

ومساعدة المحتاجين والفقراء ،أما في ما يخص تطبي

الشرعة اﻹسﻼم ة وهو أمر صبو إل ه التنظ م طب عة
الحال ،فإن عمله في هذا الس اق قتصر حتى الساعة

على مصادرة الكحول وم افحة المخدرات التي اتت
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أهم طرق مرورها عد أحداث مالي

ليب ا إحد
اﻷخيرة.

رفضوا

مثل

سلطتهم

سل م حل فة تنظ م القاعدة.

تي ة

شهداء

أبو

إﻻ أن الجماعة مهتمة الشأن الليبي العام؛ وفي

في سبتمبر 2014م و عد وصول م عوثي أبي

المتقاعد خل فة حفتر " العمالة للوﻻ ات

معا الم ا عة لتنظ م الدولة اﻹسﻼم ة .وفي
وقدموا ً
أصدر ال غداد تسجيل صوتي
 13نوفمبر ،2014
ّ

هذا المنحى وقد خرج المسؤول العام للتنظ م ،ﷴ

الزهاو  ،بب ان الصوت والصورة وأمام اﻹعﻼم يتهم

ف ه الضا

المتحدة اﻷمر ة

ما لﻺمارات العر ة المتحدة

ر ال غداد

قائد التنظ م في أرض الشام والعراق،

قامت مجموعة من مجلس شور

ش اب اﻹسﻼم

ما

أعلن فيها قبوله لم ا عات الوﻻء من مؤ د ه في خمسة

ت سر لهم في ل من مصر وتونس فإنهم قد صدموا

برقة في الشرق ،فزان الجنوب ،وطرابلس في الغرب.

والمملكة

العر ة

السعود ة

ومصر

"في

وصفه " معر ة الخ انة والحرب على اﻹسﻼم وأهله
و ع لثروات ﻼدنا ،"...مؤ دا أنه "إذا ان اﻷمر قد
عائ

القذافي

المجاهدين الذين حملوا السﻼح في وجه
...فأدعوا

أن

حرهم

على

اﻹرهاب

والتطرف ...والواقع أن هدفهم الس طرة على السلطة

وتكرار العمل ة المصرة في ليب ا لتعود الد تاتورة
ق ادة س سي جديد يدعى خل فة حفتر...".

 .2تنظ م الدولة اﻹسﻼم ة:

دول ،ضمت ليب ا ،وأعلن وسع تنظ مه إلى تلك

الدول ;.ما أعلن عن إقامة ثﻼث وﻻ ات في ليب ا،
اليوم على أرض الواقع ،داعش لد ه س طرة املة

على مدينة سرت ،وهم س طرون على مساحة تتراوح

بين  150إلى  200يلومت ار من المناط

الساحل ة

ٕوالى الشرق هم على مشارف بوا ات النف

الرئ س ة

حول سرت وجنو ا إلى بلدة أبوغرن بنحو 120
يلومت ار وعلى عد  60يلومت ار عن مدينة مصراتة،

في العام 2012م أعلنت مجموعة من المقاتلين

في ليب ا وتشير التقارر إلى أنهم عززون قواتهم في

اﻹسﻼم ة العراق والشام ،وفي العام 2014م قاتل

و عد هذه الم ا عة الجهاد ة والقتال في سبيل

الليبيين في سورا؛ عن إنشاء ميل ش ا اسم لواء
البتار ،ومن ثم قدم لواء البتار الب عة لتنظ م الدولة
ﻷجله في ل من سورا والعراق.

عاد أكثر من  300من محاري لواء البتار
القدامى إلى ليب ا و التحديد مدينة درنة؛ حيث ُش ِ َل
فصيل جديد أطل عل ه اسم مجلس شور ش اب

اﻹسﻼم ،الذ

بدأ بتجنيد مقاتلين من جماعات محل ة

أخر  ،معظمهم من أعضاء أنصار الشرعة ،و عد
أشهر قليلة ،أعلنوا الحرب على أ

شخص في درنة

ّعارضهم ،قضاة المحاكم ،قادة المجتمع المدني،
ومعارضين أخرن ،ما فيهم المقاتلين المحليين الذين
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بلدة النوفل ة التي ت عد  40يلومت ار فق

منطقة نفط ة في ليب ا.

انطلقت

عن أهم

تائب التنظ م في سلسلة من العمل ات

المسلحة نجملها ف ما يلي-:

 .1يناير  ،2015نشرت وﻻ ة برقة صور اّدعت فيها

قتلها لصحفيين اثنين من تونس انا قد اختف ا في
سبتمبر .2014
27 .2

يناير

،2015

اﻻعتداء

على

فندق

كورنثيا في طرابلس الم ون من س ارة مفخخة تﻼها

رجال مسلحين قتلوا النها ة  10أشخاص ،من بينهم

خمسة أجانب.
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 3 .3فبراير  ،2015اقتحام

حقل نفطي ليبي-

فرنسي قرب بلدة المبروك ،مما أسفر على مقتل تسعة

حراس.

والمجموعة اﻷخر من نفس العدد ان قد أطل النار
عليهم في الرأس .

 27 .10أبرل  ،2015وجدت جثت خمسة رجال

 15 .4فبراير  ،2015أصدرت الدولة اﻹسﻼم ة

مقطعين بخناجر في غا ات الجبل اﻷخضر .تم التعرف

سرت.

لمحطة تلفزون ة ليب ة قد اختطفوا في نقطة تفت ش

فيديو ظهر ذبح  21مسيحيا ً مصريا ً انوا قد اختطفوا في

.5

 20فبراير  ،2015نفذت الجماعة تفجيرات

القبة ،والتي استهدفت محط ًة للوقود ،ومديرة أمن

ومنزل رئ س مجلس النواب الليبي ،وأودت ح اة 40
شخصا على اﻷقل.
ً
 .6أعلنت الدولة اﻹسﻼم ة مسؤوليتها في  24مارس
 2014على عمل ة انتحارة بواسطة س ارة مفخخة

قتلت خمسة جنود ومدنيين اثنين بنقطة تفت ش أمن ة

تا عة للج ش.

5 .7أبرل  ،2015وﻻ ة طرابلس الدولة اﻹسﻼم ة

أعلنت مسؤوليتها عن تفجير انتحار بنقطة تفت ش

خارج مصراتة ،قتل فيها أرعة أشخاص وجرح 21
أخر .

 13 .8أبرل  2015مسلحون موالون للدولة

اﻹسﻼم ة نشروا على تويتر مسؤول ة تفجير وقع خارج

السفارة المغربية الذ

لم يوقع أ

أضرار ،واﻻعتداء

المسلح على سفارة كوريا الجنوبية في اليوم الساب لقتل

حارسين.

صدر فيديو على اﻹنترنت من
 19 .9أبرل 2015
ّ

قبل الدولة اﻹسﻼم ة ظهر قتل ق ار ة  30مس ح اً
إثيوبيا في ليب ا .قطعت رؤوس  15رجل منهم،
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على الجثت على أنها تعود لخمسة صحفيين عملون

للدولة اﻹسﻼم ة في أغسطس .2014

 9.11يونيو  2015أكدت الح ومة اﻷمير ة أسر

الدولة اﻹسﻼم ة في ليب ا  86إريتريا ً جنوب طرابلس.

 10 .12يونيو  ،2015مسلحو الدولة اﻹسﻼم ة قتلوا

ناصر الع ر وسالم دري ،اثنان من

شورى مجاهدي درنة التا ع لتنظيم القاعدة

ار قادة مجلس

 .13أعلن مسلحون متشددون ،ا عوا تنظ م الدولة

اﻹسﻼم ة ،مسؤوليتهم عن التفجيرات التي وقعت في
مدينة الق ة شرقي ليب ا وأسفرت عن مقتل  40شخصا

ٕواصا ة العشرات.

.14قالت جماعة متشددة في ب ان حمل توق ع "الدولة

اﻹسﻼم ة"  -وﻻ ة برقة إن "الهجمات التي استهدفت
محطة للوقودن ومر از للشرطة ،ومنزل عقيلة صالح

رئ س مجلس النواب التا ع للح ومة المعترف بها

دول ا ،جاءت ردا على الغارات التي شنتها طائرات
مصرة على مسلحين متشددين في مدينة درنة

المجاورة".

الجماعات الدين ة في تونس

 .1تنظ م القاعدة في تونس:

اخترقت الجماعات المرت طة القاعدة تونس في

فترة ما عد  ،2011وأص حت عمل ة التأمين والتح م
الحدود التونس ة الليب ة صع ة جداً نتيجة للصراع

الدائر على السلطة وضعف الح ومة في ليب ا،
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و التالي أص ح من السهل على التنظ مات المرت طة

عدائ ة في تونس؛ وما لذلك من تأثير على اﻷمن

انع ست تلك التطورات على الواقع التونسي،

أ .فجر التنظ م يوم اﻷرعاء 2015/3/18م متحف

الخمور ،وفرض اﻻلتزام

ب.وفي يونيو 2015م نفذ أبو حي القيرواني

القاعدة عبور الحدود التونس ة لتنفيذ عمل ات عنف

في تونس.

حيث شهدت تونس اغت اﻻت س اس ة وتزايد في

معدﻻت العنف ،مثل الهجوم على الجامعات والمقاهي
والمطاعم التي تقدم
الحجاب ،اﻷمر الذ

خل

أزمة س اس ة في تونس

وتوج ه انتقادات شديدة لح ومة حر ة النهضة
اﻹسﻼم ة .لكن عد الهجوم على أقسام الشرطة

ومقرات اﻷحزاب العلمان ة وال سارة ،اﻹضافة إلى
اغت ال ق ادات معارضة مثل ش ر

بلعيد وﷴ

اﻹبراه مي ،قررت ح ومة النهضة تبني س اسة أمن ة
بدﻻ من س اسة اﻹدانة مع المفاوضات ،وقد ترتب
ً

على هذا التغيير الق ام عمل ات واسعة النطاق ضد
الجماعات المرت طة

العن فة في تونس.

القاعدة والمنظمات السلف ة

عتبر تنظ م أنصار الشرعة في تونس أحد أبرز

الجماعات المرت طة القاعدة ،حيث ُنسب الهجوم على
السفارة اﻷمر ة في تونس في سبتمبر  2012إلى

واﻻستقرار وقضا ا اﻹرهاب في تونس.
 .2تنظ م الدولة اﻹسﻼم ة:

اردو وس العاصمة تونس ،وقد

سائحاً من جنس ات مختلفة. .
منتجعا س اح اً

الساحل ة.

فندق أمبرال

الجماعات الدين ة المسلحة في مصر:

ان ضحيته 17
مدينة سوسة

لم تكن موجة اﻹرهاب التي اجتاحت مصر في

أعقاب ثورة  25يناير ،على يد التنظ مات الجهاد ة

في سيناء معزل عن موجة اﻹرهاب التي اجتاحت

المنطقة في أعقاب ما ُسمى " الر ع العري" ،حيث
ظن الكثير من المحللين والمتا عين ،أن الثورات

العر ة قد تبت بدا ة النها ة لعنف الجماعات الدين ة
والجهاد ة ،وأن الف ر الجهاد
الزوال واﻻختفاء.

العنيف في طر قه إلى

ارتكز هذا الظن على أن الثورات السلم ة العر ة

أثبتت فشل الف ر الجهاد  ،حيث استطاعت أن تحق

أبو إ اد )سيف ﷲ بن حسين( زع م تنظ م أنصار

في وقت وجيز ما فشلت ف ه الت ارات الجهاد ة على

محارة حر ة النهضة ٕواسقاطها ،و اﻹضافة إلى ذلك
ألقى أبو إ اد خطا ًا في يونيو  2014دعا ف ه تنظ م

اﻷنظمة

الشرعة في تونس ،و عد وفاة عضو ن من أعضاء

أنصار الشرعة في تونس السجن توعد التنظ م

مدار ثﻼثين عاماً ،إذ نجحت هذه الثورات في تغيير
عض اﻷنظمة العر ة ،إﻻ أنه و عد فترة زمن ة قصيرة

من اندﻻع الثورات العر ة واﻹطاحة

الموجودة في ل من تونس ومصر وليب ا وال من،

داعش و ل الجهاديين إلى التوحد معاً ،وقد صرح

وق ام أنظمة جديدة من نتاج الثورات ،ثبت أن اﻻعتقاد

قاتلون في سورا عاد منهم حوالي  400تونسي ،وهو

ضراوة من الموجات السا قة ،حيث فوجئ الجم ع

وزر الداخل ة التونسي لطفي بن جدو في يونيو

 2014أن هناك حوالي أكثر من  2400تونسي
ما يثير المخاوف من احتمال ة ممارستهم ﻷنشطة
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الساب ل س صح حاً ،حيث تبين أن هذه الثورات هي
بدا ة لموجة جديدة من الجهاد ،رما تكون موجة أشد

الصعود القو للت ارات الجهاد ة في مصر عد ثورة

 25يناير ،وخاصة في ش ه جز رة سيناء ،حيث عادت
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هذه الت ارات مرة أخر إلى الساحة أكثر قوة ونشاطاً،

وأص حت أكثر قدرة على التأثير قوة في مجرات

اﻷحداث ،وقامت عمل ات عنف بيرة ومتنوعة على
نحو فرض واقعاً جديداً لم ن مألوفاً من قبل.

أوﻻً :التنظ مات الجهاد ة في سيناء:
عادت التنظ مات الجهاد ة المختلفة إلى مصر،

في أعقاب اﻻنفﻼت اﻷمني الذ

ضرب مصر عد

ثورة  25يناير ،وتمر زت هذه التنظ مات في سيناء،
ثم سرعان ما نمت وتضخمت واتخمت المال والسﻼح

واستفحل خطرها في عهد الرئ س الساب ﷴ مرسى،

مما جعل سيناء أحد معاقل التنظ مات الجهاد ة في

المنطقة ،والتي يجمع بينها قاسم مشترك وهو:

استخدام العنف المسلح لتحقي

للدماء واﻷموال ،ﻻ س ما ضد مؤسسات الدولة من

وجهة نظرهم ،و ذلك اﻷق ا

و عض منتسبي العمل

الشرطي واﻷمني ش ل عام ،وهم في ذلك يتحر ون
تحت شعار "الغا ة الشر فة النبيلة تبرر الوسيلة".

وهذه الطائفة من الجماعات ،التي تنزع إلى

التكفير ،ﻻ م نها الظهور أو التكيف سهولة داخل

تنظ م ة بيرة

المجتمع المصر لعدم وجود روا

تجمع أفرادها من جهة ،وغ اب البيئة المجتمع ة

المناس ة ﻻنتشارها من جهة أخر في غالب ة القطر

المصر .
-2

الطائفة

هي

الثان ة

المجموعات

الجهاد ة ،وهي التي تنتهج العنف ـ"غا ة" ضد النظم

أهدافها ،ما غلب

الس اس ة "العلمان ة" المس طرة على الدولة من أجل

لذلك م ن تقس م ت ارات العنف المسلح )الجهاد ة

ﻹث ات جدارته وهزمة الطرف اﻵخر والقضاء عل ه

عليها التشدد الف ر

لدرجة تصل في

اﻷح ان إلى درجة التكفير.

ثير من

والتكفيرة( في مصر ،و صفة خاصة في سيناء إلى
طائفتين:

الطائفة اﻷولى وهي المجموعات

-1

التكفيرة ،والتي قوم ف رها على تفسيرات مغلوطة
تقوم على تكفير المجتمع

ل ،فهم فرون الحاكم أو

من ين ر عض التعال م الدين ة ،بل و تجهون إلى

تكفير من ﻻ

فر الحاكم ،ومن ثم التكفير المطل

إلحاق الهزمة بها ،على أساس أن العﻼقة بينهم و ين
تلك النظم هي حرب مت ادلة ،عمل ل طرف فيها

لوضع مشروعه الس اسي والف ر موضع التنفيذ ،ما

أننا نجد أن هذه الت ارات على اختﻼفها واختﻼف
منهجيتها ومرجعيتها الس اس ة والف رة ،ﻻ تعدم من

فر

أو ت ار أو مجموعة تكفرها أو تعتبرها غير

"شرع ة" من وجهة نظرها ،ومن ثم تبدأ في محارتها

سواء العنف أو الفتاو التكفيرة.

إن هم الت ارات الجهاد ة والتكفيرة الموجودة

لعموم الناس ،اعت ارهم من الراضين الكفر أو غير

اﻵن في مصر وخاصة في ش ه جز رة سيناء ،هي

دعائم قو ة تثبت من ف رة وجوده على اﻷرض ،بل إنه

متطرف شديد العنف ،قترب

المن رن له ،و الرغم من أن الف ر التكفير في مصر
ل س له انتشار واسع أو بيئة مﻼئمة تسمح بوجود
دائماً ما

ون في صراع حاد مع المجتمع الذ

يرفضه شدة نظ اًر لتهافت حجته ،وضعف منطقه،

وشدة غلوه ،وشططه عن الفطرة السل مة ،إﻻ أن
خطرها شديد من حيث لجوئها إلى العنف واستحﻼلها
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني2105- 2014

اﻵتي:
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تنظ م التوحيد والجهاد:

وهو تنظ م جهاد

إلى الف ر التكفير أكثر من اقت ار ه من الف ر السلفي
الذ

تعتنقه معظم الت ارات الجهاد ة الموجودة على

الساحة ،وهذا التنظ م هو الذ

قام بتفجيرات سيناء

الشهيرة ،والمعروفة إعﻼم اً اسم تفجيرات طا ا وشرم
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الشيخ ،وهذا التنظ م قد انحسر نشاطه لدرجة بيرة عد
الضرات اﻷمن ة التي وجهت لهم من قبل اﻷمن

المصر عقب تفجيرات سيناء.
-2

تنظ م أنصار بيت المقدس:

هو تنظ م جهاد

ان علن في الماضي أنه

سعى في المقام اﻷول إلى تهديد الك ان الصهيوني
عدد من الوسائل ،منها تفجير خطو الغاز المتجهة

من مصر إلى إسرائيلٕ ،واطﻼق العديد من الصوارخ
غير وجهته في
على إسرائيل من داخل سيناء ،ولكنه ّ
الفترة اﻷخيرة وأص ح يوجه عمل اته إلى الداخل

المصر  ،و شن هجماته ضد قوات الج ش والشرطة

ﻻ من شن الهجمات ضد إسرائيل،
المصرة ،بد ً

و تكون هذا التنظ م من مصرين وفلسطينيين وأجانب،

تنظ م أنصار الجهاد:

-3

هو أحد نماذج تنظ م "القاعدة" المنتشرة في العالم،

وتمثل الظهور اﻹعﻼمي الرسمي لهذا التنظ م عقب
ب ان م ا عة لزع م تنظ م القاعدة أ من الظواهر  ،وقد
ظهر التنظ م على السطح عقب الثورة المصرة ،وما

ت عها من تدهور أمنى شديد أص ح معه طل

سيناء أنها خارج نطاق الس طرة اﻷمن ة المصرة،

و تكون التنظ م في معظمه من المصرين من أبناء
سيناء وغيرهم من المحافظات المصرة ،إضافة إلى
وجود أن اء عن وجود عض العناصر السا قة من

تنظ م الجهاد الذين خرجوا من السجون في أحداث

يناير مع التنظ م.

وقام تنظ م" أنصار الجهاد في سيناء" العديد من

وأغلب مقاتلي هذا التنظ م من اﻷجانب ،وهم غال اً
ينتمون ش ل بير إلى ف ر القاعدة ،و تميز هذا

المؤد

)مسؤول ملف اﻹخوان المسلمين في جهاز اﻷمن

أغسطس الماضي.

التنظ م قدرته على الق ام عمل ات نوع ة )مثل عمل ة
اغت ال ضا

اﻷمن الوطني المقدم ﷴ مبروك

الوطني( ،ومن قبلها المحاولة ﻻغت ال وزر الداخل ة

اﻷسب اللواء ﷴ إبراه م.
و رت

على

العمل ات الخطيرة ،منها التفجيرات المتتال ة لخ الغاز

إلى إسرائيل عبر محافظة شمال سيناء،

و ذلك تفجير إ ﻼت اﻷخير في اﻷراضي الفلسطين ة

المحتلة ،والتي قتل فيها  8جنود إسرائيليين في
وقد حاول هذا التنظ م تدمير وحرق قسم شرطة

ثان العر ش ،وذلك عندما قامت مجموعة من

هذا التنظ م عﻼقة مع عض التنظ مات

"الملثمين" ُقّدر عددها بنحو  200فرد ،الس طرة على
قسم شرطة العرش ،واستخدموا في ذلك أسلحة

قدرات تنظ م ة عال ة إذا ما قورن بتنظ م التوحيد

"أنصار الجهاد في سيناء" إلى إقامة إمارة إسﻼم ة في

الفلسطين ة ،والتي تمد له يد العون من المال والسﻼح

وغيره ،إضافة إلى تقد م الخبرة والمشورة والتدرب على

متطورة )أر بي ج ه – وقنابل وأسلحة آل ة( ،في

العمل ات العس رة وما شا ه ذلك ،و متلك هذا التنظ م

سا قة هي اﻷولى من نوعها في مصر ،و سعى تنظ م

التنظ م بخﻼف العناصر المصرة والفلسطين ة؛ اﻷمر

ون اﻹسﻼم هو المصدر الوحيد

والجهاد ،ما أن هناك عناصر أخر تنضم إلى هذا
الذ

ضع العديد من عﻼمات اﻻستفهام حول هذا

التنظ م وظهوره في هذا التوقيت الحرج.
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سيناء ،حيث طالب في ب انه أن تكون سيناء إمارة

إسﻼم ة ،وأن

للتشرع ،وذلك عن طر

طرد الج ش والشرطة من

سيناء واﻻست ﻼء على جم ع المقار اﻷمن ة ،و ذلك
الضغ

على الح ومة المصرة من أجل إلغاء

اﻻتفاق ات الموقعة مع إسرائيل ،والتدخل لفك الحصار
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عمل ات أنصار بيت المقدس )وﻻ ة سيناء( خﻼل

وفي يوم الثﻼثاء 2015/11/24م أعلن تنظ م

يتخذ من شمال سيناء معقﻼً له

انتخا ات مجلس النواب التي عقدت مع نها ة نوفمبر

 .1أكتو ر قتل شخصين وأصيب ستة في انفجار

س ارة مفخخة أمام فندق مخصص ﻹقامة القضاة

العام 2015م:

في  14نوفمبر 2014م ،أعلن تنظ م "أنصار

بيت المقدس" الذ

وﻻءه لتنظ م الدولة اﻹسﻼم ة وأطل على نفسه حينها

اسم "وﻻ ة سيناء".

عبوة ناسفة في مدينة العرش ،عاصمة

محافظة شمال سيناء المصرة ،حسب و ازرة
الداخل ة المصرة.

وقالت الو ازرة في ب ان رسمي إن أحد القتيلين

شرطي واﻵخر مدني ٕوان المصابين لهم من أف راد
اﻷمن.

"داعش" في سيناء مسؤوليته للهجوم الذ

تعرض له

فندق مدينة العرش ينزل ه قضاة شرفون على
2015م ،أد

إلى مقتل  6بينهم قاض ان وأمين

شرطةٕ ،واصا ة  14شخصا آخرن في تفجير انتحار

المشرفين على اﻻنتخا ات البرلمان ة.

قراءة في مشهد الشمال اﻹفر قي  ..من الخاسر

ومن المستفيد؟

منا للقاعدة
منذ أن أص حت ليب ا مﻼ ًذا آ ً
والتنظ مات المتعلقة بها ،بدأت تلك التنظ مات في
زادة نشاطاتها في دول أفرق ة أخر خاصة دول

وقد انفجرت العبوة في آل ة للشرطة في شارع

الجوار الليبي ،حيث بدأت التنظ مات المرت طة

تشهد منذ شهور هجمات مسلحة ضد أفراد للشرطة

وق ائل الطوارق إلى إضعاف الح ومة المر زة في

ال حر العرش ،بر مدن محافظة شمال سيناء.

و أتي التفجير عد أ ام من هدوء ساد المدينة التي

والج ش ومنشآتهما.

 14أكتو ر مقتل شرطي ومدني إثر تفجير مدرعة

تا عة للشرطة في مدينة العرش )عاصمة شمال

سيناء(

ما أصيب ستة من رجال الشرطة جراء

التفجير ،حسب مسؤولين أمنيين.

وفي  15أكتو ر 2015م تبنى فرع تنظ م الدولة

اﻹسﻼم ة في مصر هجوما وقع ص اح الخم س على

أفراد قبيلة موال ة للح ومة في مدينة الشيخ زو د

القاعدة في مد عمل اتها من ليب ا إلى الدول المجاورة

مثل مالي ونيجرا ،وأد
عض المناط

إنشاء تحالف بين القاعدة

من مالي وهو ما ظهر أثناء الحرب

اﻷهل ة المال ة في عام .2012

ما أن هناك زادة بيرة في أنشطة الميل ش ات

المسلحة في الدول اﻷفر ق ة جنوب الصحراء ،وذلك

سبب عودة الماليين والنيجيرين والتشاديين الذين فروا

من الحرب اﻷهل ة الليب ة عام  2011إلى ﻼدهم؛

مما

ان له أثر

بير على اله اكل اﻻقتصاد ة

واﻻجتماع ة لهذه الدول ،فهؤﻻء المواطنون

انوا

شمال سيناء أسفر عن خطف ثﻼثة أشخاص ٕواصا ة

عملون في ليب ا؛ اﻷمر الذ خفف من مش لة ال طالة

من قبيلة "أبو شو طر" في الشيخ زو د وصفهم ب

انتشار اﻷسلحة على طول

اثنين آخرن ،حسب مسؤولين أمنيين.وفي ب ان على

تو تر ،أعلن التنظ م أنه نفذ هجوما على مين ﻷفراد

"المرتدين" .وأكد أن الهجوم أسفر عن "تصف ة عدد
منهم ٕواصا ة آخرن".
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ﻼ عن المنافع اﻻقتصاد ة الناجمة
بتلك الدول ،فض ً

عن إرسال العديد من العمال مرت اتهم لعائﻼتهم
الوطن اﻷم ،وقد أد

الحدود الليب ة إلى تهديد اﻻستقرار الس اسي واﻷمني
في تلك الدول ،ومن ثم فإن تنظ م القاعدة في ﻼد
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المغرب اﻹسﻼمي وجد بيئة مناس ة له في جنوب

تدخﻼت خارج ة ﻻحتواء تداع ات انتشار الجماعات

تعتبر ليب ا قاعدة أساس ة لتنظ مات المسلحة التي

والتقس م ،أو هو ذا إﻻ أنه لم حن موعد الم ﻼد

الصحراء ،اﻹضافة إلى دول شمال أفرق ا.
ليب ا وتنظ مات المسلحة شمال إفر ق ا:

المتطرفة في تلك المنطقة.

ما أن ليب ا غاب قوسين أو أدنى من التشظي

ترتكز أنشطتها صفة أساس ة في شمال أفر ق ا ،وذلك

واﻹعﻼن.

حيث يتواجد بها حوالي  125ألف فرد مسلح

العديد من الت ارات الجهاد ة في سيناء ،مثل جماعة

لﻸس اب التال ة:

 -1أص حت ليب ا مﻼذا آمناً لتنظ مات القاعدة

اﻹضافة إلى فشل برنامج نزع السﻼح من اﻷفراد.
 -2ل س لد

ليب ا ح ومة مر زة قو ة وج ش

ثان اً :وقفات مع التنظ مات الجهاد ة في مصر:

لقد شهدت المرحلة اﻻنتقال ة في مصر ظهور

"التوحيد والجهاد" وتنظ م "أنصار الجهاد" الذ

أعلن

م ا عته ﻷ من الظواهر زع م تنظ م القاعدة ،وتنظ م

قو محترف ،فضﻼً عن عدم بناء جهاز بيروقراطي

"أنصار بيت المقدس" ،هذا بخﻼف عض الخﻼ ا

ليب ا بإنشاء معس رات للتدرب وجمع اﻷسلحة وتجنيد

سيناء ،خاصة اﻻعتداءات المستمرة على رجال

قو .

 -3استفادة القاعدة من حالة عدم اﻻستقرار في

المسلحين وتوس ع ش اتها.

 -4انه ار الدولة في ليب ا ودخول اﻷطراف في

الجهاد ة اﻷخر المتناثرة في سيناء ،وقد قامت هذه
الت ارات الجهاد ة العديد من العمل ات اﻹرهاب ة في

الج ش والشرطة في سيناء.

ولكن منذ ثورة  30يونيو التي أعقبها ق ام الج ش

حرب أهل ة ،وق ام الميل ش ات والعائﻼت القو ة مهمة

المصر

الليب ة.

الضوء عليها ،ومن أهم هذه النقا :

توفير اﻷمن ،فضﻼ عن أن المطال ات الفيدرال ة تهدد

الجهود الرام ة إلى تحقي

اﻻستقرار ووحدة اﻷراضي

م ننا القول إن أنشطة الجماعات المرت طة

القاعدة في شمال أفرق ا و صفة خاصة في ليب ا

وتونس اتت تمثل تهديداً إقل م اً خطي اًر ،خاصة عد

التطورات اﻷخيرة في سورا والعراق .إن عمل ات

التحول في دول شمال أفرق ا أثرت سل اً على قدرة تلك

الدول في ض

الحدود ،وهو ما سهل من عمل ة تدف

اﻷسلحة وانتقال التنظ مات اﻹرهاب ة من ليب ا إلى دول
الجوار ،يوفر الوضع شمال أفرق ا ظروف مناس ة

للتنظ مات المرت طة

القاعدة لكي تمدد أنشطتها

أفرق ا ،وفي حال تدهور اﻷوضاع اﻷمن ة شمال

إفرق ا ،خاصة في ليب ا قد

ون من المحتمل حدوث

التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني2105- 2014

عمل ات واسعة النطاق في سيناء ضد

التنظ مات الجهاد ة والتكفيرة هناك حدثت عض

التغيرات المهمة التي تحتم علينا التوقف عندها ٕوالقاء
-1

تراجع دور عض التنظ مات الجهاد ة

في سيناء والتي انت تتمتع شهرة وتواجد قو
الماضي ،مثل تنظ م "أنصار الجهاد" الذ

في

أعلم

م ا عته من قبل ﻷ من الظواهر وانضمامه تحت لواء
القاعدة ،و ذلك تنظ م "مجلس شور

أكناف بيت المقدس" ،في الوقت الذ

المجاهدين

يتصاعد ف ه

دور تنظ م "أنصار بيت المقدس" ،حيث يبدو أن هذه
التنظ مات اندمجت مع تنظ م أنصار بيت المقدس ،أو
على اﻷقل بدأت تعمل تحت لوائه على اﻷقل.
-2

اختفاء دور تنظ م "ج ش اﻹسﻼم" نهائ اً

من سيناء ،عد هدم أكثر من  %85من اﻷنفاق عقب
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العمل ة العس رة التي قام بها الج ش في سيناء في

"الجهاد ضد الغرب" ،حيث ان ﷴ الظواهر يرغب

الفترة اﻷخيرة ،مما يدل على أن التنظ م عاود أدراجه

في إعادة أ من الظواهر إلى مصر من جديد اتفاق

سقوطه في ق ضة الج ش المصر  ،ﻷن البيئة التي

مصر ،و عدها تص ح سيناء مر ز القاعدة الجديد في

التكفيرة في سيناء هر ت من مﻼحقات الج ش لها

انت هذه التنظ مات

إلى قطاع غزة خوفاً من انقطاع طرق العودة إلى

القطاع واستمرار حصاره في سيناء؛ مما يؤد

إلى

ان تتوفر في نظام ﷴ مرسى لم تعد موجودة ،حيث

أكدت عض المعلومات أن  %70من العناصر
في سيناء لقطاع غزة ،وأن تلك العناصر تقوم
التدرب على العمل ات اﻹرهاب ة منطقة "دير البلح"

وس

قطاع غزة ،وهي المنطقة التي تشهد تدر ات

حر ة حماس وتنظ م "ج ش اﻹسﻼم" الذ
عل ه "ممتاز دغمش".
-3

التنظ مات الجهاد ة والتكفيرة

س طر

مع الرئ س الساب

ﷴ مرسى واﻹخوان المسلمين،

حيث قود أ من الظواهر القاعدة من سيناء داخل

العالم ،مما عنى أن أ

الظواهر

اقتراب من سيناء أو من

ان س قابل برد عنيف من الت ارات الجهاد ة

داخل وخارج مصر ،حيث

ستحاول استهداف المصالح المصرة في ل م ان

تستط ع الوصول إل ه ،مما

القومي المصر للخطر.

ان س عرض اﻷمن

ثالثاً :تداع ات وجود الت ارات التكفير ة في سيناء:

تتبنى "الجماعات الجهاد ة والتكفيرة" في سيناء

انت

ف اًر متشدداً قوم على مبدأ الجهاد ضد الكفار وتكفير

سيناء ،و التالي تص ح سيناء بؤرة جهاد ة ﻻ م ن

المجتمع ال عيدة عن شرع ﷲ ،وتتشا ه أف ار

تحاول أن تجعل من سيناء قعة جهاد ة أمام العالم،

حتى تستدعى الجهاديين من ل العالم للقدوم إلى
الس طرة عليها ،حيث

ان سيتدف

على سيناء

الجهاديين من ل حدب وصوب ،مما ان سيجعل

الج ش المصر

في مواجهة أكثر صعو ة من

المواجهة الحال ة لو تم تنفيذ هذا المخط  ،فجاءت

عمل ات الج ش المصر القو ة لتح

هذا المخط

الحاكم الذ

ﻻ طب شرع ﷲ ،وتسحب ح مها على

من دونه من أر ان نظام ح مه وصوﻻً إلى قاعدة

الجماعات التكفيرة المختلفة دون أن يجمعها إطار
تنظ مي واحد ،وتتر ز هذه الجماعات

المنطقة

الحدود ة خاصة مر ز رفح والشيخ زو د ،اﻹضافة

إلى منطقة الوس .

وﻻ شك أن وجود هذه الجماعات الجهاد ة

وتقضى على أحﻼم الت ارات الجهاد ة في سيناء

التكفيرة في سيناء سوف ون له عدد من التداع ات

الموجودة في سيناء ترغب في جعل سيناء مر اًز

فضل الظروف اﻷمن ة الصع ة التي أحدثها ما سمى

زع م تنظ م القاعدة –والتي أطلقها في 2012/9

في ﻼد المغرب اﻹسﻼمي" والتنظ مات الجهاد ة في

والمنطقة أن تكون لهم قاعدة آمنة في سيناء.
-4

انت التنظ مات الجهاد ة والتكفيرة

لتنظ م القاعدة اﻷم في المنطقة ،ومن هذا المنطل
جاءت م ادرة ﷴ الظواهر –شقي

أ من الظواهر

"للهدنة والصلح" ،معر اً عن استعداده لتولي مهمة
الوس

بين الوﻻ ات المتحدة وتنظ م القاعدة ﻹنهاء
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المهمة من بينها:
-1

تم نت التنظ مات الجهاد ة في سيناء –

الر ع العري –من إقامة ش ة عﻼقات مع عدد من

التنظ مات الجهاد ة في المنطقة ،مثل تنظ م "القاعدة
سورا والعراق ،و ذلك مع الجماعة اﻹسﻼم ة المقاتلة

والتي س طر أعضائها على العديد من المناصب
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اﻷمن ة في ليب ا وخاصة في مناط الحدود ،مما جعل
مصر محاصرة

التنظ مات الجهاد ة من الشرق

والغرب ،وهو ما مثّل خط اًر حق قاً على اﻷمن القومي

المصر .

نتج عن النشا الكبير للت ارات الجهاد ة

-2

إمارة إسﻼم ة في سيناء تكون نقطة انطﻼق لها
ﻹسقا

النظم الس اسي ،ولشن هجمات على إسرائيل

من داخل سيناء ،اﻷمر الذ

ان م ن أن يؤد إلى

أن تتخذ إسرائيل هذا اﻷمر ذرعة للدخول إلى عم

سيناء حجة القضاء على هذا التنظ م ،وحما ة

التكفيرة في سيناء عد ثورة  25يناير تداع ات أمن ة

حدودها ،في وقت تعانى ف ه ال ﻼد من المشاكل

الت ارات قادرة على الق ام عمل ات بيرة تهدد أمن

الغة على اﻷمن القومي المصر في هذه المرحلة

خطيرة ،خاصة مع الزادة الكبيرة في حجم هذه
الت ارات من حيث اﻷفراد والعتاد ،مما جعل هذ

الداخل ة ،واﻻضط ار ات الس اس ة ،التي لم تشهدها

ال ﻼد من قبل ،اﻷمر الذ

ان م ن أن مثل خطورة

ال ﻼد ش ل عام وأمن سيناء ش ل خاص ،سبب

الحرجة التي تمر بها ال ﻼد خاصة في الفترة الماض ة.

الشرطة والج ش ،إضافة إلى قدرتها على تهديد أمن

تعاني ف ه المنطقة من عمل ات التنظ مات الجهاد ة

الس طرة على عض الم ناط

وفرض أح امها فيها،

وقدرتها على إحداث خسائر بيرة في صفوف رجال
المجتمع

والطرق

عمل ات عنف طالت اﻷق ا

الصوف ة ،مما أظهر الدولة المصرة صورة العاجز
عن الدفاع عن المجتمع أمام هذه الت ارات.
-3

أد

وجود الت ارات الجهاد ة والتكفيرة

في سيناء إلى آثار اقتصاد ة سيئة على مصر ،حيث
أدت العمل ات التي تقوم بها هذه الت ارات إلى هروب

اﻻستثمارات وتعطيل اﻹنتاج ،إضافة إلى أن هذه

العمل ات وجهت في عض المناط

الس احة الذ

إلى قطاع

مثل أهم ة قصو لﻼقتصاد ،ضاف

إلى ذلك اﻻعتداء على عض مراف الدولة وتدميرها،
مما أد إلى خسائر اقتصاد ة بيرة ،ضاف إلى ذلك
رفع تكلفة مقاومة هذه الت ارات ،والتي أص حت تكلف

الدولة أموال طائلة.
-4

-5

العمل ات اﻹرهاب ة اﻷخيرة التي قامت

بها التنظ مات الجهاد ة في سيناء في الوقت الذ

التي انتشرت النار في الهش م عقب ما سمى الر ع

العري ،والتنسي والتعاون الكبير بين هذه التنظ مات،
في ظل س طرة عدد من التنظ مات الجهاد ة في ليب ا

على مخازن السﻼح والحدود ووصول م ات بيرة

من اﻷسلحة المتقدمة لهذه التنظ مات في الدول

المجاورة يدل على أننا على أعتاب موجهة إرهاب ة

جديدة م ن أن تستمر لفترة زمن ة ل ست القليلة.
-6

الموجة اﻹرهاب ة الجديدة في مصر ،تدل

على أن التنظ مات اﻹرهاب ة التي تقود هذه الموجة

حال اً ،ترد إح اء الخط

التكت ة للتنظ مات

الجهاد ة السا قة )الجماعة اﻹسﻼم ة –تنظ م الجهاد(

في مواجهة الدولة ،والتي انت تعتمد على ثﻼثة

محاور رئ س ة ،وهي اﻻغت اﻻت أش الها المختلفة ثم

ظهور الت ارات الجهاد ة التكفيرة على

ضرب الس احة والبنوك ثم استهداف قناة السو س ،وقد

المصرون ،ان م ن أن تكون لها تداع ات س اس ة

استهداف الس احة والبنوك ،وهو ما حب توقعه في

الساحة الس اس ة بهذه الصورة ،وممارسة نشاطها

اﻹرهابي على أرض سيناء

الصورة التي رآها

خطيرة ،حيث انت هذه الت ارات تسعى إلى تكو ن
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني2105- 2014

قامت التنظ مات الحال ة استهداف قناة السو س ثم
هي اﻵن تبدأ في مرحلة اﻻغت اﻻت ولم يب

الفترة المقبلة.

سو
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وأخي اًر ،فإنه برغم الظروف الصع ة التي تمر بها

سعى عند تأس سه للحر ة إلى اﻹطاحة بنظام

المال أو السﻼح أو الغطاء الس اسي أو اﻹعﻼمي،

عندما قو ت شو ته أصدر أوامره لج ش الرب

مصر وهى تواجه هذه الموجة اﻹرهاب ة الجديدة ،في

ظل وجود من يدعمون هذه الموجة اﻹرهاب ة ،سواء

أو حتى الصمت معتقدين أن اﻹرهاب في مصر
م ن أن عيد الزمن إلى الوراء ،أو حدث أ

تغيير

الرئ س اﻷوغند يور موسفينيٕ ،واقامة دولة مس ح ة
تبني على الوصا ا العشر في الكتاب المقدس.

مهاجمة القر المجاورة له وقتل أهلها ،مما أد

نزوح أكثر من مليوني أوغند

إلى

عن قراهم .وجند

س اسي في مصلحتهم ،حتاجون إلى مراجعة أنفسهم،

اﻷطفال في ج شه عد اختطافهم من ذو هم وسخرهم

قادرة على تحقي اﻻنتصار في المعر ة الحال ة ،ﻷن

ل شاعة جرائمه أصدرت المح مة الجنائ ة الدول ة

حيث أن مصر قد مرت بتجرة سا قة في مواجهة

اﻹرهاب وانتصرت فيها انتصا اًر ساحقاً ،والدولة اﻵن

الشواهد التارخ ة والخبرة العمل ة في مواجهات

التنظ مات اﻹرهاب ة تصب في صالح الدولة المصرة،
خاصة في ظل التأييد الشعبي الكبير لخطوات الدولة

المصرة في مواجهة اﻹرهاب ،ولكن ذلك ﻻ عنى

سهولة المعر ة ،أو عدم دفع تكلفة فاتورة القضاء على

اﻹرهاب ٕواعادة اﻷمن واﻷمان وهى غال اً ما تكون

فاتورة مرتفعة الثمن.
الجماعات المسيحية المسلحة
جيش الرب في أوغندا وبعض دول الوسط
اﻹفريقي:
تأسس ج ش الرب عام  1986على يد سيدة
تدعى "أل س أوما" وتلقب بـ"ﻻكو نا" أ

المتنبئة بلغة

أشولي ،وقد تولى ابن أخيها جوزف وني رئاسة

التنظ م سنة  ،1987ولكنه أص ح  -منذ - 2005
مطاردا من قبل مح مة ﻻها
ً
ضد اﻹنسان ة.
وتر ز نشا

بتهمة اقتراف جرائم

ج ش الرب العس ر على الحدود

بين أوغندا والسودان) قبل انفصال الجنوب( ،قبل أن
ينتقل إلى اﻷدغال الواقعة على الحدود الكونغول ة

اﻷوغند ة ،وله ذراع س اس ة تدعى حر ة الرب
المقاومة.
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ل ونوا عبيدا في صفوفه عد أن أقنعهم أن الماء

المقدس يجعل أجسادهم مقاومة للرصاص ،ونظ ار
عام 2005بهولندا أم ار اعتقاله متهمة إ اه ارتكاب

جرائم ضد اﻹنسان ة ،من بينها قتل عشرة آﻻف

شخص وخطف أكثر من 75ألف طفل وتشرد
نحو 200ألف أوغند

 ،وممارسة الرق ضد س ا اه

من البنات ،واستغﻼلهن جنس ا ،واﻹ ادة الجماع ة

للمدنيين ،والنهب والسلب ،و تر أيد
أعينهم وقطع آذانهم.

أسراه وسمل

جهود محل ة ٕواقل م ة ودول ة للقضاء على ج ش

الرب:

شنت جنوب السودان وأوغندا عمل ات مشتر ة

أطلقت عليها' البرق والرعد' للقضاء على مل ش ات ج ش

الرب ،ورغم تأثر قوات وني بتلك العمل ات،إﻻ أنها فشلت
في إلقاء الق ض عل ه أو القضاء علي مل ش اته التي نقلت
مواقعها إلى داخل أراضي الكونغو وأفرق ا الوسطى.

تمدد نشاطات الج ش المسلحة لتشمل الكونغو
ٕواثر ّ
الد مقراط ة وجمهورة أفرق ا الوسطى وجنوب السودان،

وتحو له تهديداً أمن اً ذا عد إقل مي،؛ تسعى جهات عديدة
للقضاء على ج ش الرب ،منها اﻻتحاد اﻹفرقي ،فقد أعد

قوة عس رة قارة تضم  5000جند

لمحار ته وقال

الم عوث الخاص لﻼتحاد اﻷفرقي الم لف ملف »ج ش

الرب« ،فرانس س مادييرا ،في لقاء مع الصحافيين في
عنتيبي ،إن مهمة هذه القوات ستكون »التخلص من زع م
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«ج ش الرب« ،جوزف وني ،ومقاتل ه« .وأوضح »أن

ملف التنصير :الكن سة الكاثول ة والز ارات

هذه القوات اﻷفرق ة ستقتحم الغا ات التي توجد فيها معاقل

ال ابو ة :قراءة تحليل ة في ز ارة ال ا ا فرنس س

ُعتقل ح اً أو ُقتل.
وفي مايو  ،2014أعلنت اﻷمم المتحدة أن وني

1919م و1926م ،بدأت الكن سة الكاثول ة تعزز

»ج ش الرب« ،وس ستغرق عملها ثﻼثة أشهر ،حيث لن
تترك لكوني سو ثﻼثة خ ارات :أن سّلم نفسه أو

و عض ق ادات ج ش الرب مختبئون في مناط

متنازع عليها في جنوب السودان على الحدود مع

أفرق ا الوسطى والسودان ،ف ما تتهم المنظمة اﻷمم ة

ج ش الرب قتل حوالي  100ألف شخص وخطف
أكثر من  60ألف طفل خﻼل  27عاما.

وفي الـ 21من مايو لعام  ،2013قالت اﻷمم

المتحدة ،إن متمرد

جوزف وني ،الذ

"ج ش الرب للمقاومة ق ادة

تﻼحقه المح مة الجنائ ة الدول ة

وواشنطن ،قتلوا أكثر من مائة ألف شخص في وس

أفرق ا خﻼل اﻷعوام الـ 25اﻷخيرة".

مقاتلة ج ش الرب ...وذرائع التدخل اﻷمر ي في
المنطقة:

اﻷخيرة )نوفمبر 2015م(
د.أبو بكر حسن علي بخيت
منذ المنشورات ال ابو ة العامة الصادرة في العام

من مقدرتها في التعرف على التارخ اﻷفر قي والثقافة
اﻷفرق ة ،وتشجع أفرقة الكن سة ،حيث أصدر ال ا اوان
بند يت الخامس عشر و ص الحاد

عشر التتا ع

رغبتهما في تأهيل رجال الدين المس حي في أفرق ا.

منذ ذلك التارخ والكن سة الكاثول ة في إفرق ا،

تنمو نموا مطرداً في القارة ،للعديد من اﻷس اب؛ في
صدارتها اﻻهتمام ال ابو  ،حيث تكررت الزارات

الرسول ة للحبر اﻷعظم وأسقف روما و ا ا الفات ان
ﻹفرق ا.

ان العام 1969م م ﻼد الزارة اﻷولى التي قام

بها ال اب بول السادس،

تلتها زارات ال ا ا يوحنا

بولس الثاني المتكررة ،والتي تجاوزت العشر زارات،

تجدر اﻹشارة إلى أن الوﻻ ات المتحدة وحلف

وزارتي بند يت السادس عشر ،وأخي اًر زارة ال ا ا

عتقدون أن المجازر التي تتخذ منها الوﻻ ات المتحدة

اﻹجمال ،إﻻ إننا سنفرد حي اًز واسعاً ،ونفصل تفص ﻼً

اﻷطلسي سب

أن أرسﻼ قوات عس رة ،في 2011م

الماضي ،لمحارة »ج ش الرب« ،لكن عض المراقبين
حججاً نبيلة لتبرر تدخلها في المنطقة ل ست سو غطاء
لدوافع خف ة تتعل

الصراع على النفوذ بينها و ين الصين

في شرق أفرق ا .و عتقد هؤﻻء أن اﻻهتمام اﻷمير ي

المفاجئ محارة »ج ش الرب« ،عد رع قرن من الصمت
والﻼم اﻻة ،تحر ه مصالح ﻻ عﻼقة لها العمل اﻹنساني

وحما ة المدنيين ،حيث ترد السلطات اﻷمير ة تحييد

»ج ش الرب« ،لتسهيل مد أنابيب النف

من جنوب

السودان إلى ين ا ،للسماح لح ومة جو ا بتصدير النف

من دون المرور عن طر السودان الشمالي.
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الحالي فرنس س اﻷول في نوفمبر من العام 2015م.

ف ما سنتناول هذه الزارات ال ابو ة

شيء من

للزارة ال ابو ة اﻷخيرة في خوات م العام 2015م ،ف ما
يلي-:

 .1زارة ال ا ا بولس السادس:

في أول خروج ابو للحبر اﻷعظم وأسقف روما

من مقر ح مه الفات ان ،في زارات عرفت ف ما عد

الزارات الرسول ة ،زار ال ا ا بولس السادس أوغندا،

وهي بهذه الصفة تكتب أول زارة ل ا ا الفات ان
ﻹفرق ا في سفر التارخ ،وقد حدثت هذه المناس ة

التارخ ة في شهر أغسطس من العام 1969م.
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 .2زارات ال ا ا يوحنا بولس الثاني:

خص ال ا ا يوحنا بولس الثاني أفرق ا حوالي

) 16رحلة( من إجمالي  104رحلة قام بها خارج

إ طال ا ،زار خﻼلها اثنين وأرعين بلداً أفرق ا خﻼل

حبرته الطو لة ،في خمس زارات ،في اﻷعوام

1980م 1982م وأغسطس عام 1985م وال ار عة في

نوفمبر 1993م ،والخامسة لكين ا في العام 1995م
واﻷخيرة لمصر في العام 2000م.

الز ارة اﻷولى:

شهد شهر مايو من العام 1980م أول ز ارات

الز ارة اﻷخيرة :

في فبراير من العام  ،2000قام ا ا الفات ان

يوحنا بولس الثاني بزارة مصر العر ة ،وفي ص اح

قداسا احتفال ًا
اليوم التالي  2000-2-25أقام ال ا ا ً
بير ض ﱠم نحو  23ألف مس حي ينتمي معظمهم إلى
ًا
الطائفة الكاثول ة التي يرأسها ،ما ضم ممثلين عن
الطوائف المس ح ة اﻷخر .

زارات ال ا ا بند يت السادس عشر:

قام ال ا ا بند يت خﻼل حبرته بزارتين ﻹفرق ا،

اﻷولى في  23 – 17مارس من العام  ،2009زار

ال ا ا يوحنا بولس الثاني وشملت ل من  :زائير،

فيها ﻼً من  :الكاميرون وأنغوﻻ .ان محور هذه

الز ارة الثان ة:

اﻹيدز" ،وأضاف ال ا ا بند توس إن توزع الواقي

والكنغو ب ارزافيل ،و ين ا ،وغانا ،و ور ينافاسو ،وساحل

العاج.

وفي فبراير العام 1982م ،زار ال ا ا يوحنا بولس
الثاني أرع دول هي:نيجيرا ،و نين ،والجابون،
وغين ا اﻻستوائ ة.

الز ارة الثالثة:

شهد العام 1985م وفي شهر أغسطس على وجه

التحديد ،قام ال ا ا جولة إفرق ة شملت س ع دول على

النحو التالي -:ساحل العاج ،وتوجو،

والكاميرون،

ٕوافرق ا الوسطى،ـ وزائير ،و ين ا  ،والمغرب.
الز ارة الرا عة:

في العاشر من شهر فبراير من العام 1993م ،زار

ال ا ا جمهورة السودان ،أول زارة قوم بها ا ا
الفات ان لهذه الدولة ،التي وصفت آنذاك اﻷصول ة
اﻹسﻼم ة ،ودولة أوغندا.

الز ارة الخامسة:

انت هذه الزارة في العام 1995م ،وقد زار

فيها ﻼً من ين ا والكاميرون.
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الزارة محارة اﻷيدز وتوز ع الواقي الذ ر حيث قال
":إن توزع الواقي الذ ر ل س مجد اً لمحارة فيروس
الذ ر "يزد المش لة ".ووصف ال ا ا في تصرحات
للصحفيين اﻹيدز أنه "مأساة ﻻ م ن التغلب عليها

المال فق وﻻ بتوز ع الواقي الذ ر " ،مض فاً أن الحل
ون " الصحوة اﻹنسان ة والروح ة وصداقة من
عانون .".

والثان ة من  18إلى  20نوفمبر  2011إلى بنين

مناس ة مرور  150عاما على دخول المس ح ة إلى

بنين .وتميزت الزارة خاصة بتوق ع اﻹرشاد الرسولي
ما عد السينودس للجمع ة العامة اﻻستثنائ ة الثان ة

لمجمع اﻷساقفة حول إفرق ا.

ز ارة فرنس س اﻷول ) :ال ا ا الحالي(:

تعد زارة ال ا ا فرنس س الحاد ة عشرة خارج

اﻷراضي اﻹ طال ة والتي قادته هذه المرة إلى القارة
اﻷفرق ة ،و التحديد إلى

ل من

ين ا ،وأوغندا

وجمهورة أفرق ا الوسطى في الفترة من 30 – 25
نوفمبر 2015م.

ين ا المحطة اﻷولى من الز ارة:
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حطت الطائرة ال ابو ة عد ظهر يوم اﻷرعاء 25

نوفمبر 2015م في مطار نيرو ي الدولي ،حيث ان

الرئ س أوهور ين اتا في انتظار الحبر اﻷعظم الذ
تطأ قدماه القارة اﻹفرق ة للمرة اﻷولى .

واستقبل الحبر اﻷعظم حفاوة من قبل حشد صغير

على وقع الرقصات التقليد ة ف ما ازدانت شوارع

العاصمة ﻼفتات عمﻼقة ترحب ال ا ا فرنس س
اللغتين السواحيل ة والﻼتين ة.

برنامج ز ارة ال ا ا في ين ا:

اجتماع مع الرئ س واﻻستق ال الرسمي:

مقر رئاسة الجمهورة و حضر الرئ س الكيني،

وتا ع ”إن اﻹنجيل قول لنا أن أولئك الذين تلقوا

الكثير س طلب منهم الكثير )…( في هذه الروح ة

أحثكم على العمل بنزاهة وشفاف ة من أجل الخير العام

وتحفيز روح التضامن على ل مستو ات المجتمع”.

واعتبر الحبر اﻷعظم أن ”هناك ار طا أكيدا بين

حما ة الطب عة و ناء نظام اجتماعي عادل ومنصف”.

قداس جامعة نيرو ي ..وتحذير من التطرف الديني:
يتقدمهم الرئ س الكيني أوهور

ين اتا ،حضر

حوالي  200ألف شخص حسب وسائل اﻹعﻼم

الكين ة ،بينهم القداس الذ

احتفل ه ال ا ا في جامعة

نيرو ي ،حيث وصل في س ارة ا امو يل م شوفة ،وقد

أجرت مراسم اﻻستق ال الرسمي تﻼها لقاء مع

احتشدت الجموع حاملة مظﻼت لﻼحتماء من المطر

استهله معرا عن ش ره على اﻻستق ال الحار الذ

وتحدثوا عن "لحظة تارخ ة ".وتا ع عشرات آﻻف

الممثلين عن السلطات المدن ة وأعضاء السلك

الدبلوماسي .وألقى ال ا ا فرنس س خطا ا للمناس ة

الخفيف .وقال عض الناس أنهم تحدوا اﻷمطار

الغز رة خﻼل الليل ،ووصلوا في الثان ة ص احا،

ﻻقاه في ين ا التي وصفها اﻷمة الفت ة والحيو ة

اﻷشخاص أ ضا القداس أمام شاشات نصبت في

وقال ال ا ا في أول خطاب له ،اﻹن ليزة ،أمام

 1980و 1985و .1995لكن عدد الذين شار وا في

وتتميز مجتمعها المتنوع فضﻼ عن ونها تضطلع
ّ
بدور مهم في المنطقة.

الط قة الحاكمة في ين ا عقب اجتماعه مع ن اتا في

القصر الرئاسي” ،في العمل على بناء نظام د مقراطي

متين )…( فإن الهدف اﻷول يجب أن
الخير العام”.

ون متا عة

ون ه ال ا ا إلى الحاجة لحل مش لة الفقر اعت اره

المحرك الرئ سي للنزاعات .وقال إن ”التجرة برهنت
أن العنف والنزاع واﻹرهاب تتغذ على الخوف وانعدام

الثقة وال أس الناشئ من الفقر واﻹح ا ”.

وتوجه إلى الط قة الحاكمة ل طالبها ب“إبداء

حرص حق قي على حاجات الفقراء وتطلعات الش اب

و ذلك توزع عادل للثروات الطب ع ة وال شرة التي
وهبها الخال ل ﻼد م”.
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متنزه أوهورو الشاسع ،الذ سب أن أمته جموع غفيرة
خﻼل قداد س احتفل بها ال ا ا يوحنا بولس الثاني في

القداس لم صل إلى رقم المليون الذ

ان متوقعا.

وفي لمة القداس حذر ال ا ا فرنس س في ين ا من

انجرار الش اب إلى التطرف ودعا الشعب الكيني إلى
الدفاع عن ق م العائلة .

لقاء الره ان والراه ات وطﻼب الدين الكينيين:

التقى قداسة ال ا ا فرنس س عصر الخم س السادس

والعشرن نوفمبر الكهنة والره ان والراه ات والطﻼب
اﻹكلير يين في مدرسة القد سة مرم التي تأسست
عام  1939والتا عة لرئاسة أبرش ة نيرو ي ...وقد

تخللت اللقاء لمة ترحيب ة ألقاها المطران أنطوني
مو و و رئ س اللجنة اﻷسقف ة لﻺكليروس والح اة

الم رسة التا عة لمجلس أساقفة ين ا وقراءة من رسالة
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القد س بولس ﻷهل فيليبي ) 3 ،1ـ  (6وشهادتا ح اة

وثﻼثين نسمة ،وهناك العديد من المنظمات العلمان ّة

بدأ هذا

الش ان

لراه ة و اهن .وقد وجه ال ا ا فرنس س لمة مرتجلة
اللغة اﻹس ان ة ،وتوقف بدا ة عند رسالة القد س

ذاك الذ
بولس ﻷهل فيليبي " ٕواّني لواث أن َ
ِ
إتمامه إلى يو ِم المس ِح
سير في
العمل الصالح س ُ
َ

سوع" ،وقال اﻷب اﻷقدس إن المس ح بدأ عمله في

والحر ات المس ح ة التي تشهد على حيوّة هذه
الكن سة ،و ش ّ ل هذا اﻷمر جانًا إيجاب ا.
بخمسين ة

 .2اﻻحتفال
اﻷوغنديين:

الشهداء

أحيي ال ا ا قداس الذ ر الخمسين في ناموغونغو

ﻻحقا عندما
اليوم الذ نظر ف ه إلينا في المعمود ة ،و ً
شئت ات عني" وأشار إلى أن
نظر إلينا وقال "إن
َ
المس ح هو من يبدأ العمل .

الملك بوغاندا موانغا ،ﻷنهم تعمدوا ورفضوا الخضوع

التقى قداسة ال ا ا فرنس س ص اح الجمعة الش اب في

نس ة أمام المزار اﻹنغل اني المجاور للنصب

لقاء الشاب الكيني:

في اليوم اﻷخير من زارته الرسول ة إلى ين ا،

استاد ازارني في العاصمة نيرو ي ،وقد تخللت اللقاء

على عد  13يلومت ار عن م اﻻ ،وفي هذا الموقع

أحرق ش ان مس حيون اثول ك وأنغل ان من ﻼ

لﻼستع اد الجنسي للملك ،أحرقوا أح اء في القرن

التاسع عشر .ما توقف الحبر اﻷعظم في ادرة

المس حي.

قراءة من رسالة القد س بولس الثان ة إلى ط موتاوس

وفيها أعلن ال ا ا أن أوغندا عاشت استشهاد

شهادتي ح اة لشاب وشا ة ...وقد وجه اﻷب اﻷقدس

لرحلته في أفرق ا ،إذ وضعها على موقعه في "تو تر"

) 3 ،1ـ  ،(10و لمة ترحيب ة ألقاها المطران أنطوني

موهي ار المسؤول عن رعو ة الش اب ،إضافة إلى
لمة مرتجلة اللغة اﻹس ان ة ضمنها تح ة حارة

المس حيين ،ليتهم عاونوننا على نشر فرحة اﻹنجيل

ﻼ خوف ،وهي ع ارة يبدو أنها تمثل الدافع اﻷساسي

قائﻼً" :إن أوغندا قد عاشت عصر استشهاد

للش اب ،وتوقف عند اﻷسئلة التي طرحها ل من

المس حيين ،ليتهم عاونوننا على نشر الفرحة )،"(...

أوغندا المحطة الثان ة من الز ارة:

استن ا دﻻلتين مختلفتين :اﻷولى أنه أمام المس حيين

مانو ل ولينيت حول اﻻنقسامات والحرب والموت
والدمار والتعصب.

وصل ال ا ا فرنس س اﻷول أوغندا في ثاني

وتوقف عندها وأغفل ع ارة "اﻹنجيل ﻼ خوف"،
ووضع م انها قوسين وثﻼث نقا ! وهو ما م ن منه

طلب من الشهداء معاونته على نشر اﻹنجيل ﻼ

محطات زارته ،في يوم 2015/11/27م ،و ان في

خوف؛ والثان ة على موقعه في "تو تر" الذ

اﻷوغند .

ه ة الروح القدس".

استق اله

مطار عنتبي الرئ س اﻷوغند

موس فيني وعدد من
لماذا أوغندا:

يور

ار رجاﻻت الدولة والدين

 .1إن ن سة أوغندا هي ثمرة دم الشهداء والذ

هو بذار المس ح ّة .يبلغ عدد الكاثول ك ُزهاء أرعة
مليونا من مجموع عدد الس ان ال الغ أرع
عشر
ً
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني2105- 2014

سيراه

الجم ع ،مس حيون ومسلمون ،طلب المساعدة لينشر
ﻼ" :عمدوا ،أحيوا ل يوم
الفرحة! وأنهى خطا ه قائ ً
وهناك ع ارة أخر تناثرت في خط ه أن "الحوار

المس وني بين اﻷد ان ل س من قبيل الرفاه ة ،ول س
اخت ارا" ،أ

قول آخر :إنه إج ار  ،ما أنه أحد أهم
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ق اررات مجمع الفات ان الثاني ،وتم إصداره

ومعه تفسيره الذ

عني :تنصير العالم.

قرار

 .3أن الكن سة الكاثول ة تدير عدداً مؤهﻼً من
المؤسسات ،ومثﻼً فهي تدير على الجانب

الصحي

مائتين وثمان وثمانين مؤسسة

صح ة في أوغندا.

ولهذا عبﱠر المطران جوزب ه فرانز ّلي أسقف

س مر بها مو ه خاصة في حي "پ ى  "5حيث يوجد

المسجد الرئ س الذ ازره .
ورغم الفقر المدقع الذ

فإن الطر

الذ

تعاني منه هذه الدولة،

س سلكه ال ا ا والمرافقون له تم

رصفه اﻷسفلت وتنظ فه ،إذ انت البولدوزرات تعمل

طوال أساب ع قبل مجيئه لتمهيد الطرق وتغط ة
الحفرات لتجميل انجي وشوارعها ،بل حتى الش اب تم

أبرش ّة لي ار في أوغندا".هذا اﻷمر يجعلنا نفتخر أن
أوغندا هي البلد اﻷفرقي الوحيد ،الذ قد شهد على

تكل فهم بتنظيف جوانب الطرقات ٕواعادة دهان جدران
البيوت المتشققة لتغط ة ما سوها من بؤس ودموع..

ال ا ا فرنس س"

والمو ب المراف له ..من الذ تحملها؟!

زارات ثﻼث ا اوات :ال ا ا بولس السادس عام

 1969وال ا ا يوحنا بولس الثاني عام  1993واﻵن

المحطة اﻷخيرة الز ارة  :إفر ق ا الوسطى

إن سبب هذا البؤس معروف قطعاً ،لكن ل تلك
التكاليف والنفقات التي تسببت فيها رحلة ال ا ا
لماذا أفر ق ا الوسطى؟

في زارة محفوفة المخاطر وس تحذير وتوص ة

أفرق ا الوسطى من أفقر بلدان العالم؛ إذ تحتل

اﻻحت اط ة الشديدة ،فقد انت هناك طائرات هيلكو تر

والمسلمين ،حروب أدت إلى هروب عشرات اﻵﻻف

الكم من
الزرقاء الغر ة والمحل ة وغيرها ،ل هذا ّ
المسلحين تم تجنيدهم لهذه المهمة ولحما ة مطار

 12000مسلم محاصرن في حي "پ ى ،"5

من قبل الح ومة الفرنس ة بإلغائها ،زار ا ا الفات ان

جمهورة أفر ق ا الوسطى ،وس

م هائل من التدابير

تجوب السماء لحراسة مو ه ،وفرق المدرعات
المصفحة الفرنس ة ،و 10900جند

وفرق الخوذات

الترتيب  180من  186دولة على الكرة اﻷرض ة،

ومنذ عدة عقود ،وهي في حرب قاتلة بين المس حيين

من المسلمين إلى الغا ات أو إلى بلدان مجاورة هر اً
من السرقات واﻻغتصاب والعنف ،وﻻ ي قى سو

معزولين منذ عدة أشهر عن ق ة العاصمة سبب

انجي ،وتم وضع جند مسلح من هيئة اﻷمم في ل

المل ش ات المس ح ة التي تحاصرهم وتمنعهم من

حول انجي ،وجندت

والد انات اﻷساس ة في أفرق ا الوسطى ،إجماﻻً،

س ارة تقل الصحافة واﻹعﻼم والمدعو ن ،بينما انت
الفرق الدفاع ة الفرنس ة على أه ة اﻻستعداد ،فقد

وضعت فرنسا  900جند

الح ومة المحل ة حوالي  500من رجال البول س
المسلحين.

و انت الخوذات الزرقاء والفرق العس رة الفرنس ة

تعاون البول س المحلي منذ يوم اﻷحد قبل وصول

ال ا ا ،مشطون العاصمة انجي وطرقاتها ،ما تمت
تقو ة وتدع م وسائل الحما ة في افة اﻷماكن التي
التقرير اﻻستراتيجي اﻹفريقي الثاني2105- 2014

الخروج حتى لشراء حاج اتهم من الطعامٕ ،واﻻ تعرضوا
للموت.

هي :المس ح ة ) %75منهم  %50بروتستانت،

و %30اثول ك( ،و %15مسلمون ،و %10وثنيون،

ف يف م ن لهذه اﻷقل ة من المسلمين المعدمين أن

تمثل تهديداً أ اً ان للمس حيين؟ لكنهم يدفعون ثمناً

غال اً في محاولتهم الحفا على إسﻼمهم.
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والتعل م في أفرق ا الوسطى يت ع النظام الفرنسي،

سيبدأ رسم اً في روما يوم  8د سمبر الحالي ،و هذا

وخاصة دين ة ،وفي إفرق ا الوسطى مثلها مثل معظم

ثم أضاف :إن أ شخص س عبر هذا ال اب ستغفر له

اﻷفرق ة ،وفي غالب ة اﻷح ان ﻻ م نهم التكفل

حدد قائﻼً :مهمتكم هي تجسيد قلب الرب بين

مع شيء من التفاوت ف ما يتعل بإم ان ة الدخول في
منظومة التعل م بناء على معايير اجتماع ة وجغراف ة

البلدان اﻷفرق ة ،بخﻼف المرحلة اﻻبتدائ ة فإن التعل م
مدفوع اﻷجر تدرج اً ،والمسلمون من أفقر الجماعات

مصارف أبنائهم ..أما النس ة للمس حيين ،فإن

الكن سة ومؤسساتها المختلفة تقوم بهذه المهمة،
والنتيجة هي أن المس حيين صلون إلى التعل م

الجامعي؛ و التالي فهم الذين حصلون على معظم

اﻹجراء أعلن ال ا ا أنه تمنى أن فتح في أفرق ا فترة
غفران ،وأن ص ح شعب أفرق ا الوسطى قلب العالم،

خطا اه ،وذلك أمام أر عة آﻻف من أبراش ة المنقذ
المقدس ،وقبل أن فتح اب الكاتدرائ ة على مصراع ه
مواطن م ،مض فاً :وه ذا ستص ح انجي العاصمة

الروح ة للعالم أجمع :إن سنة الرحمة هي خاصة

النس ة لهذا البلد ولكل البلدان التي عرفت محنة

الحرب! أ أنها للعالم أجمع.

الوظائف الح وم ة وفي القطاع الخاص؛ لذلك ﻻ

وهنا ﻻ م ن إﻻ أن نسأل :أﻻ تدرك هذه

الم توب فيها اسم "ميخائيل ﷴ" ،وحينما تسأله من

بين مواطني البلد الواحد؟ أﻻ تبدو اﻹجا ة واضحة في

ي قى للمسلمين سو الوظائف الدن ا ،و ثي اًر ما نﻼح

الﻼفتة الصغيرة على صدر أحد العاملين الفندق
اب الفضول ،فإن الجواب الذ

م ن استنتاجه شديد

اﻷلم ،فلكي حصل حتى على إحد
عل ه تغيير د انته.
وتحتو

هذه الوظائف

المؤسسة الفات ان ة أنه محاولتها اقتﻼع الناس من
عقيدتهم ٕوا مانهم ،أنها تثير العداوات التي ﻻ تنتهي

جم ع أنحاء العالم؟

لقاء الش اب المس حي:

في ساحة الكاتدرائ ة المجتمعين ﻹح اء أمس ة صﻼة

أفرق ا الوسطى على مناجم ألومنيوم

فدعاهم ال ا ا لكي ونوا دعاة سﻼم من خﻼل الصﻼة

تصل إلى  5مل ارات برميل ،إضافة إلى عشرن ألف

شجعانا في المغفرة وفي المح ة
إ اهم لكي ونوا
ً
وصنع السﻼم .ثم أعطاهم ال ا ا العديد من صنادي

ونحاس وذهب وماس و ورانيوم وآ ار بترول ،و وجد
بها مل ار برميل ،بل قول عض الخبراء :إنها قد

طن من احت اطي اليورانيوم،

ما أن الماس من

نوع ات عال ة الجودة ،و تم استخراج حوالي  500ألف
قي ار

خام في العام الواحد ،وهو ما ضع أفرق ا

صنع ل يوم وهو
والمغفرة والمح ة .وقال" :السﻼم ُ َ
مشج ًعا
عمل حرفي فمن خﻼل المح ة أتي السﻼم"،
ّ

أمنها مستشفى "الطفل سوع" (Bambino
الدواء التي ّ
).Gesu

الوسطى في المرت ة ال ار عة أو الخامسة في العالم من

انتهت زارة ال ا ا إلى أفرق ا اليوم عد ص اح حافل

افتتاح تدرائ ة انغي ٕواعﻼن عام الرحمة:

أندراوس .ومن المتوّقع أن صل إلى روما.

حيث الجودة.

برنامج ال ا ا في انقي:

الحدث اﻷهم في ز ارته ،فهو فتح اب الكاتدرائ ة في
انجي ،معلناً بذلك بدا ة احتفال ة عام الرحمة الذ
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النشاطات نذ ر منها لقاءه ممثلين عن المسلمين في

مسجد انغي وقداس احتفالي لمناس ة عيد القد س

208

قضـ ـ ـ ـا ا اﻷد ان في إفرق ا

القداس اﻹلهي في إستاد انغي:

في جم ع غفير بإستاد العاصمة انغي أقامة ال ا ا
قداساً إله اً  ،حث ف ه على المح ة والتعاون والسﻼم.

لقاء الشخص ات والهيئات المدن ة:

اجتمع السلطات المدن ة في القصر الرئاسي

ب انغي ،و ان محور اللقاء حول تثبيت أر ان السﻼم.

ز ارة مخ م الﻼجئين:

خﻼل زارته الرسول ة إلى جمهورّة أفرق ا
الوسطى زار قداسة ال ا ا فرنس س ظهر اﻷحد مخ ًما

ما أشار ال ا ا في هذا الخطاب إلى أن انقسام

المس حيين فض حة ،ﻷنه قبل

ل شيء يتعارض

ورغ ة الرب ،ما أنه فض حة إزاء الحقد والعنف اللذين

مزقان ال شرة ،وأمام العديد من التناقضات التي

عبر ال ا ا
تعترض إنجيل المس ح .من هذا المنطل
ّ
فرنس س عن تقديره لروح اﻻحترام المت ادل والتعاون
القائم بين مختلف الجماعات المس ح ة في ال ﻼد،

وشجع الكل على السير قدما في هذه الدرب خدمة

للمح ة .وأمل ال ا ا في الختام أن يواظب جم ع

لﻼجئين في انغي ،حيث التقى اﻷطفال والعائﻼت،

المس حيين على أعمال الرحمة والصﻼة والتأمل

سﻼم ومغفرة ووحدة ومحّة ...ين غي علينا أن نعمل
ونصلّي لنحق السﻼم ،ﻷن السﻼم مستحيل بدون

للحاضرن أن صلواته ترافقهم في هذه المسيرة

اﻷخو ة ،مسيرة المصالحة والرحمة .إنها مسيرة طو لة

أسره ،وأتمنى أن تتم نوا من الع ش سﻼم الرغم من

الرغم من ل اﻻحت اطات المأخوذة من أجل

وجه اﻷب اﻷقدس لمة قال فيها :أُحي م
وللمناس ة ّ
أنتم جم ًعا الحاضرن هنا ،لقد قرأت ما ت ه اﻷطفال:
المح ّة والصداقة والمغفرة والتسامح .على ل منا أن
قوم بدوره .أتمنى السﻼم لكم ،ولشعب أفرق ا الوسطى
اختﻼف

اﻹثن ات

والثقافات

والد انات

والوضع

اﻻجتماعي ،ﻷننا جم عنا إخوة .قولوا معي" :جم عنا
إخوة" وﻷننا جم عنا إخوة نحن نرد السﻼم .لي ار م

الرب وأسألكم أن تصّلوا من أجلي!
ز ارة الكل ة اﻹنجيل ة الﻼهوت ة:

ان لقاؤه مع ممثلين عن الجماعات اﻹنجيل ة،

المشترك وال حث عن تعارف مت ادل أفضل وثقة أكبر
وصداقة أعم  ،تمهيدا لتحقي

الشر ة التامة .وأكد

لكنها مفعمة الفرح والرجاء.
ز ارة مستشفى اﻷطفال :

ضمان سﻼمة ال ا ا اﻷخص ،وأنه موجود في منطقة

ان ال ا ا فرنس س عن التوّقف لزارة
حروب ،لم يتو َ
مستشفى لﻸوﻻد ضمن زارة خارج البرنامج في

العاصمة انغي في جمهورة أفرق ا الوسطى حسب
ما أفادت إذاعة الفات ان.

ز ارة مقبرة ضحا ا اﻷحداث اﻷخيرة:

وألقى ال ا ا خطا ا للمناس ة استهله معرا عن سروره

في هذه الزارة قام فرانس س بتكرم الشهداء

ثم لفت إلى أن جم ع المس حيين يخدمون الرب القائم

المسمى "پ ي  ،"5وهو جزء من آخر حي ضم

الكبير لهذا اللقاء ومتوجها الش ر إلى عميد الكل ة

ورئ س اتحاد الكنائس اﻹنجيل ة في أفرق ا الوسطى،
من الموت والذ

يجمعهم اليوم في ذلك الم ان،

فضﻼ عن العماد وفرح إعﻼن اﻹنجيل على رجال

ونساء هذا البلد.
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الكاثول ك واﻷنجل ان الذهاب إلى مدفن مونيونو،
وأوضح أن السﻼم م نه أن عود في ذلك الحي

مسلمين في مدينة انجي ،وهي منطقة رمزة ،إذ اتت
ﻻ تحو سو  12000مسلم ،ﻻ غادرون منازلهم

خش ة أن تقتلهم المل ش ات المس ح ة.
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وقد أعلن أحد قساوسة الكن سة اﻹنجيل ة الدول ة

أن هذا الرقم قفز إلى نحو ) (140مليون حلول

الجديدة ،قاصداً الكاثول ك :إنهم يردون أن يجعلوا من

عام .2000وتشير عض التوقعات إلى أن الكن سة

زائن يجازفون أرواحهم ،تلك انت الرؤ ة اﻷولى

يجعلهم نحو سدس إجمالي الكاثول ك في العالم .أعلن

ز ارة مسجد ضاح ة انغي:

مليونا( ،و %32،3من الكينيين ) 13،8مليونا(

البلد بلداً خال اً من المسلمين! أما الطر

المؤد

إلى

هذه الضاح ة ف انت ل حوانيته مغلقة لعدم وجود

الواضحة لزارة ال ا ا فرنس س التي تضم في الواقع
عناصر أخر .

تعمل على أن صل عدد الكاثول ك في إفرق ا إلى

نحو  230مليون شخص حلول عام  ،2025وهو ما

الفات ان في إحصاءات أعيد النظر فيها أواخر

 ،2014أن  %47من اﻷوغنديين )أكثر من 17

استقبل إمام المسجد أحمد تيجاني ال ا ا فرنس س

و 37،3من س ان إفرق ا الوسطى 7 ،1مليون( هم

هجرتهم أعمال العنف ،وجاءوا ﻻستق اله في احة

وأفرق ا الوسطى التي زارها ال ا ا_فرنس س من 25

في حضور وفود اثول ة و روتستانت ة .وفي الزارة
تحدث ال ا ا إلى مئات اﻷشخاص ومنهم الذين
المسجد ،في أجواء غير متوترة ،لكن وس

تضم البلدان اﻹفرق ة الثﻼثة،

ين ا وأوغندا

تدابير

إلى  30نوفمبر  2015مجموعات اثول ة بيرة،

في ن سة العنصرة :إن "هذه

ين ا ،و 32أوغند ا

أمن ة مشددة اتخذتها قوة اﻷمم المتحدة التي نشرت
عضا من عناصرها حول مئذنة المسجد .وقال القس

جان بول سانغاغو

اثول ك.

الزارة انتصار لل ا ا وجمهورة إفرق ا الوسطى ضد

طيور الشؤم" التي انت تتخوف من أعمال عنف

خﻼل زارة ال ا ا انغي" .

وصب حة مغادرة ال ا ا ،قام عض المسلحين

المس حيين قتل أحد المسلمين ،وهو أب لثﻼثة أطفال،

و ان متجهاً لﻸجزخانة لشراء دواء لهم .من الواضح
أنه قد تم است عاب درس ال ا ا وتطب قه!
قراءة تحليل ة بين يد الزارة:
تنافس نصراني:

ُ ّش ل البروتستانت أكثر من نصف مس حيي
أفرق ا ) (%57.2من مجمل مس حيين أفرق ا ،بينما
تصل نس ة الكاثول ك  %34.1واﻷرثوذ س %7.8

من مجمل المس حيين في أفرق ا.

ان عدد أت اع الكن سة الكاثلو ة في إفرق ا

مطلع القرن العشرن ،ﻻ يتجاوز المليونين أفرقي بيد
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يؤازرها عدد بير من رجال الدين وآﻻف معلمي

الم اد

الدين ة .وعدد رجال الدين في البلدان الثﻼثة

بير أ ضا .فثمة  38أسقفا

و 126من إفرق ا الوسطى .و ساعدهم على التوالي
 2744و 2180و350

اهنا .وثمة آﻻف من

الره ان والراه ات في هذه البلدان الثﻼثة ،حيث يتولى
تعل م اﻹ مان الكاثول ي،

إفرق ا ،أعداد

ما حصل غال ا في

بير من العلمانيين .و بلغ عددهم

 11،300في ين ا و 15،800في أوغندا و6200

في إفرق ا الوسطى.

وتتوقع ين ا وأوغندا اب ضا ازد ادا بي ار لرجال

الدين فيهما ،مع آﻻف من اﻷشخاص الذين

س ص حون هنة عد أن ينهوا دروسهم في المعاهد
الصغيرة والكبيرة ) 5500في

ين ا و 7000في

أوغندا( .و ناهز عددهم  400في إفرق ا الوسطى.

وتضطلع الكن سة الكاثول ة بدور أساسي في

مجاﻻت التعل م والصحة والمساعدة اﻻجتماع ة،
خصوصا في البلدين الناطقين

اﻹن ليزة،

ين ا
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وأوغندا .وتفيد إحصاءات الفات ان عن وجود أكثر من

 12ألف مدرسة منها  10آﻻف روضة أطفال

وابتدائ ة في ين ا ،وحوالي  7000في أوغندا .و فوق

عدد المستوصفات والمستشف ات ودور المعاقين
والمسنين ،الخ.2700 ،

)نس ة الطائفة الكاثول ة حسب اﻷقال م في

اﻹقل م
وسط
أفريقيا
شرق
أفريقيا
شمال
أفريقيا
أفريقيا
الجنوبية
غرب
أفريقيا
العدد
الكلي

عدد الس ان
الف نسمة
83,121

إفر ق ا(

 %نس ة

37,353,218

44.93

3.47%

2,369,490

1.17

0.22%

عدد الكاثول ك

193,741

34,872,130

137,092

202,151
268,997

885,103

نﻼح

الكاثول ك

17.99

اثول ك

العالم

3.24%

24,463,640

17.84

2.27%

135,211,325

15.27

12.57%

36,152,847

مناط تر يز الفات ان:

من خﻼل متا عتنا لخ

الساب

%

النس ة من

13.43

3.36%

سير الرحﻼت ال ابو

واهتماماته الدول اﻷفرق ة ،خﻼل الزارات،

أن اهتمامات ال ا ا يوحنا بولس الثاني ساحل

العاج و ين ا ونيجيرا  ..فقد زار ال ا ا هذه الدول
مرتين خﻼل زاراته الثﻼث ،وهو ما ع س تر يز

الفات ان على منطقة غرب إفرق ا >

إن الفات ان بدأ خﻼل السنوات اﻷخيرة يوجه

اهتماماته إلى الدول العر ة أ ضاً ..فقد زار ال ا ا
الساب

يوحنا بولس الثاني المغرب ،والسودان،

ومصر ،ومعنى هذا أن الفات ان ﻻ قصر جهوده
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على القارة غرب اﻷفرق ة فحسب ..إنما حاول التغلغل في
دول عر ة في النطاق اﻷفرقي.

ما أن اخت ار ل من الكاميرون وأنجوﻻ حمل مغز

معيناً .فمؤسسة الفات ان ترد أن تقف على أرض صل ة
خارج إطار نفوذها في منطقة إفرق ا الناطقة اﻹنجليزة.

فالكاميرون الناطقة الفرنس ة واﻹنجليزة ،تقدم أنموذجاً

للتعا ش الديني م ن أن حتذ

في غرب إفرق ا وغيرها

من المناط التي تشهد صراعات دين ة عن فة مثل نيجيرا
والسودان .أما اخت ار أنجوﻻ ،فإنه ع س أهم ة التراث

الكاثول ي على هذا البلد ،حيث شهدت ال ﻼد وجود أول

عثة ت شيرة منذ خمسمائة عام أقامها البرتغاليون من أجل

تحو ل الناس إلى المس ح ة.

الدول اﻹفرق ة التي زارها ابوات الفات ان في

الدولة

ين ا
أوغندا

الفترة 1969م – 2015م
ال ا ا

يوحنا بولس

الثاني ،فرنس س

اﻷول

بول السادس،

يوحنا بول

الثاني ،فرنس س

اﻷول

أ .الوسطى

يوحنا بولس

ساحل العاج

يوحنا بولس

زائير
بنين

الكاميرون

الثاني ،فرنس س

اﻷول

الثاني

يوحنا بولس
الثاني

يوحنا بولس

و ند يت الـ16

يوحنا بولس

و ند يت الـ16

سنة الزارة

1980م و85

و 95و 2015
1969م،1993 ،
2015م

عدد

الزا ار
ت

ال ابو
ة

4
3

 1985و 2015م

2

1980م 1985م

2

1980م 1985م

1985م و2011م

1985م و 2011م

2
2
2
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نيجيرا

يوحنا بولس

مصر

يوحنا بولس

أنغوﻻ
توجو

الثاني

بند يت الـ 16
الثاني

يوحنا بولس

الثاني

المغرب

يوحنا بولس

غانا

يوحنا بولس

الكنغو

ب ارزافيل

بور ينافاسو
غين ا

الثاني
الثاني

يوحنا بولس

الثاني

يوحنا بولس

الثاني

يوحنا بولس

اﻻستوائ ة

الثاني

السودان

يوحنا بولس

الجابون

يوحنا بولس

الثاني
الثاني

1985

2011م
2000م
1985م
1985

1980م

1980م 1985م
1980م 1985م
1982م
1982م
1993م

اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ:

1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1

إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺟﺒﻬﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟـ"اﳊﺮب ﻋﻠﻰ اﻹرﻫﺎب" ،ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﻌﺮب ،ﻟﻨﺪن –
اﻟﺮاﺑﻂ:
ﻋﻠﻰ
،2014/7/1
ﺑﺘﺎرﻳﺦ
اﳌﺘﺤﺪة،
اﳌﻤﻠﻜﺔ
http://www.alarab.co.uk/
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻨﻌﻤﺔ ،اﻹﺳﻼم ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،دار اﻟﺰﻫﺮاء اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ط،3
2009م ،ص.24 :
ﻛﻤﺎل ﷴ ﺟﺎﻩ ﷲ ،ﻗﺮاءة أوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﻮع اﻟﺪﻳﲏ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﳎﻠﺔ اﻹﺳﻼم
ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﻌﺪد اﳋﺎﻣﺲ ،ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،2015اﺻﺪرارت ،ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺒﺎرك ﻗﺴﻢ ﷲ
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ص  ،172 :ﺑﺘﺼﺮف.
أﺑﻮﺑﻜﺮ حﺴن ﻋﻠي ﲞﻴت ،ﻗﻀﺎ اﻷد ن ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻹﺳﱰاتﻴجي
اﻷول ،ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ إﻓﺮﻳﻘي اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،اﳋﺮﻃﻮم –
اﻟﺴﻮدان ،ط ،2014 ،1ص .213 :
ﷴ اﻟﺒﺸﲑ أﲪﺪ ﻣﻮﺳﻰ ،اﻟﺼﺮاع ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ  ..أﺳﺒﺎﺑﻪ وتﺪاﻋﻴﺎتﻪ ﻋﻠﻰ
اﳌﺴﻠﻤﲔ ،ﳎﻠﺔ ﻗﺮاءات إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ،17 ،رﺟﺐ – رﻣﻀﺎن 1424ه ،ﻳﻮﻟﻴﻮ
– ﺳﺒﺘﻤﱪ 2013م ،ص .39 :
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ /22ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015م،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂhttp://www.assakina.com/politics/news-:
/muslims
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ﺻﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻤﺮ ،اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻌظﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ،
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺴﻠﻢ دون ﻧت ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1426/6/4ه ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
http://www.almoslim.net/node/230376
أﺑﻮﺑﻜﺮ حﺴن ﻋﻠي ﲞﻴت ،اﺳﱰاتﻴجﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼﲑ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ) دوﻟﺔ
ﻧﻴجﲑ ( ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﺼﲑي ،ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﺻﺪارات ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺒﺎرك ﻗﺴﻢ ﷲ
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻣﻨظﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﳋﺮﻃﻮم – اﻟﺴﻮدان ،ص.40 :
ﻋﻤﺮ داؤود ﻣﻼﺳﺎ ،ﻧﻴجﲑ أﻛﱪ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ
2010/4/27م.
ﻣﻨﻬﺎ
اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ،
اﳌﻮاﻗﻊ
ﻣن
اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ
اﳋﱪ
و
slammemo.cc/akhbar/arab/2015/06/18
/http://www.skynewsarabia.com/web/article
http://www.elwatannews.com/news/details/8247
74
اﳋﱪ ﻣﺘﻮاتﺮ ﰲ ﻣﻌظﻢ اﻟﻘﻨﻮات اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ :ﻣﻮﻗﻊ تﺮﻛﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
 ،http://aa.com.tr/arوﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺮأي اﻹﻟﻜﻴﱰوﻧﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
2015/10/28م ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
.http://www.alrai.com/article/748405.htm
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﺎﱂ  :ﺑﺮﳌﺎن اﻟﻨﻴجﺮ ﻳﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺒﻮﻛﻮ حﺮام ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2015/2/10م،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ :ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺮ ﺑﻮﻛﻮ حﺮام،
 ،http://www.alalam.ir/news/1675030وﳑﻮﻗﻊ ﻓﺮاﻧﺲ 24
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂhttp://www.france24.com/ar/20150210 :
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮوق اﻷﺧﺒﺎري ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
.http://www.shorouknews.com/news
ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻔﻜﺮة اﻹﺳﻼم،
http://islammemo.cc/akhbar/Africa-we ،Europe/2015/11/22وﻣﻮﻗﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺻﺪ ﻋﻠﻰ اﻟ ﺮاﺑﻂ :
 ،http://rassd.com/166376.htmﻣﻮﻗﻊ تﺮﻛﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
2015/11/22م ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ./http://aa.com.tr/ar :
)ﻛﻤﺎل اﻟﺪﻳن ﺷﻴﺦ ﻋﺮب ،حﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎب ا ﺎﻫﺪﻳن اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻴﺔ وآﻓﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒل،
ﳎﻠﺔ ﻗﺮاءات إﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ،اﻟﻌﺪد ، 25:ﺑﺘﺎرﻳﺦ 2015/8/31م ،ص.113 :
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﱯ ﰊ ﺳي اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ2015/3/27 :م ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/03/
.15
.http://www.futuretvnetwork.com/node/167354
رﻓﻌت اﻟﺴﻴﺪ اﲪﺪ وﻋﻤﺮ اﻟﺸﻮﺑﻜي ،ﻣﺴﺘﻘﺒل اﳋﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ 11
أﻳﻠﻮل )ﺳﺒﺘﻤﱪ( ،دار اﻟﻔﻜﺮ ،ط1425 ،1ﻫـ 2005 -م ،ص  71 :وﻣﺎ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﺼﺮف.
ﺳﻠﻮى ﷴ اﻟﻌﻮا ،اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ 2004 – 1974م،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ط2006 ،1م ،ص 98 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﺼﺮف.
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳉﺰﻳﺮة ،ﻣﺮﻛﺰ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
http://www.aljazeera.net/specialfiles
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ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ /22ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015م،
ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂhttp://www.assakina.com/politics/news-:
/muslims
ﺻﺮ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻌﻤﺮ ،اﳌﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻣﻌظﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻟﻮﺳﻄﻰ،
ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﺴﻠﻢ دون ﻧت ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ 1426/6/4ه ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ:
http://www.almoslim.net/node/230376
أﺑﻮﺑﻜﺮ حﺴن ﻋﻠي ﲞﻴت ،اﺳﱰاتﻴجﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼﲑ ﺑﲔ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻷﻓﺎرﻗﺔ ) دوﻟﺔ
ﻧﻴجﲑ ( ،ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻨﺼﲑي ،ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﺻﺪارات ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺒﺎرك ﻗﺴﻢ ﷲ
ﻟﻠﺒﺤﻮث واﻟﺘﺪرﻳﺐ ،ﻣﻨظﻤﺔ اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،اﳋﺮﻃﻮم – اﻟﺴﻮدان ،ص.40 :
ﻋﻤﺮ داؤود ﻣﻼﺳﺎ ،ﻧﻴجﲑ أﻛﱪ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ
2010/4/27م.
ﻣﻨﻬﺎ
اﻹﻟﻴﻜﱰوﻧﻴﺔ،
اﳌﻮاﻗﻊ
ﻣن
اﻟﻌﺪﻳﺪ
ﻋﻠﻰ
اﳋﱪ
و
slammemo.cc/akhbar/arab/2015/06/18
/http://www.skynewsarabia.com/web/article
http://www.elwatannews.com/news/details/8247
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http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2015/03/
.15
.http://www.futuretvnetwork.com/node/167354
رﻓﻌت اﻟﺴﻴﺪ اﲪﺪ وﻋﻤﺮ اﻟﺸﻮﺑﻜي ،ﻣﺴﺘﻘﺒل اﳋﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ 11
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ﺳﻠﻮى ﷴ اﻟﻌﻮا ،اﳊﺮﻛﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ 2004 – 1974م،
ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ط2006 ،1م ،ص 98 :وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺘﺼﺮف.
ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ اﳉﺰﻳﺮة ،ﻣﺮﻛﺰ اﳉﺰﻳﺮة ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﱄ:
http://www.aljazeera.net/specialfiles
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