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 مقدمة
 

 اَء منوذج دولةنظيم بنالت منذ أكثر من عشر سنوات مضت على أتسيس مجاعة بوكو حرام، كان اهلدف األول هلذا
د رقي نيجرياي بعشبشمال  اقعةاخلالفة يف مشال نيجرياي. وعلى إثر انسحاب مسلحي اجلماعة من مدينة غاميب الو 

دات الدول شغل أجنية تماعة املتمردة قضسلسلة من املعارك الطاحنة مع اجليش النيجريي، أصبحت هذه اجل
 اجملاورة. 

 
 لة جلغرافيا الرعب والقتل، من التنظيم آلة فعا2009جعل أبو بكر شيكاو، منذ توليه زعامة بوكو حرام سنة 

نة رًا من س، ولكن اعتبا(. ففي السابق، كانت أضرار بوكو حرام، ال تتعدى نيجرياي1والرتهيب يف املنطقة)
حرام  ومث ركزت بوك يجر.اجلماعة نشاطاهتا خارج نيجرياي، فشملت كالا من الكامريون والن ، وسَّعت2013

 نها منهو ما قد ميك   (، يف سعي منها للسيطرة على مساحة جغرافية أوسع، و 2هجومها بعد ذلك على تشاد)
ء مربعها ذها إىل ما وراال نفو عة جماحلصول على موارد مادية وبشرية واسرتاتيجية كبرية، من جهة، وسعًيا منها لتوس

ول املطلة على تلك الدمن لالتقليدي، من جهة أخرى. وهو ما قد يربك احلساابت السياسية ويزعزع معادلة األ
 حوض حبرية تشاد. 

 

 مقاتلو جماعة بوكو حرام بمنطقة شمال شرق نيجيريا وبحيرة تشاد )رويترز/أرشيف(



 

رت اصة وأهنا اختاماعة، خللج وهذا ما يدفع بنا إىل التساؤل عن خلفيات وأسباب هذا التمدد والتحول اجلغرايف
لك البحرية الوث احمليط بتهلا الثخال رية تشاد نقطَة عمل وارتكاٍز اسرتاتيجي، وحمطًة جغرافية هتدد منهذه املرة حب

 )الكامريون، والنيجر، وتشاد(.
 
 انعكاسات متركز "بوكو حرام" على الثالوث احمليط حبوض حبرية تشاد - 1

 
ابتت تعرف د ونيجرياي(، و جر وتشالنيلكامريون واتعترب حبرية تشاد مورًدا حيوايا ابلنسبة للدول املطلَّة عليها )ا

ركز البحرية هو مت هور وضعن تدمتقلًصا رهيًبا على مستوى متوسط مياهها، والذي يعود إىل فرتة بعيدة. وما زاد 
 ون االنطالق يفي حال دالذ "بوكو حرام" وغريها من اجملموعات املسلحة يف البلدان احمليطة هبا، وهو األمر

نة البحرية منذ س طلة علىامل ططات اإلنقاذ اخلاصة هبذا املورد املائي احليوي، الذي تبنته الدولمشاريع وخم
نقاذ ما ميكن إللالزمة االت ، واليت حالت سلسلة اهلجمات اإلرهابية يف املنطقة دون احلصول على التموي2008

لذي يعد لى البحرية، واعاملطل  دولت اثلوث الإنقاذه من تلك البحرية اليت تعد شرايًًن حيوايا ابلنسبة القتصاداي
 (. 3مليون شخص) 30مصدر رزق لنحو 

 
ة تشاد، طلَّة على حبري لدول املابات ونظرًا لتزايد خطر مجاعة بوكو حرام يف املنطقة، أثَّر ذلك على أولوايت وترتي

 حة.ية والصتنملليصبح عنصر األمن يف طليعة االهتمامات الوطنية، وهذا على حساب كل من قطاعي ا
 
 واقع التنمية ومحاية الطرق التجارية يف دول احلوض. 1. 1
 

صبحت هجمات أ، فلقد ليوماإىل وقت غري بعيد، كانت مشكلة اجلمارك الوحيدة يف املنطقة هي املهربني، أما 
نيجرياي  كل من  هتا معبادالبوكو حرام تشك  ل خطرًا على الطرق التجارية اليت كانت جنامينا تستعملها يف ت

ام ا النعدة ابلكامل، نظرً (. فبعد أن أصبحت احلدود مع نيجرياي شبه مسدود4والكامريون، على وجه التخصيص)
 اهتا األساسية.اد حاجيستري ااألمن فيها، وهذا منذ أكثر من سنتني، حتولت تشاد حنو الكامريون وهذا من أجل 

(، هذا 5شاد)تلى حوض لة عى أهم أولوايت الدول املطلتصبح بذلك، مسألة أتمني ومحاية الطرق التجارية إحد
تشادي، لفاالقتصاد ا شاد:بعد أن أهنكت احلرب على بوكو حرام اقتصادايت اثلوث الدول املطلة على حبرية ت

طعها خالل ق ك منعلى سبيل املثال، أضحى يعاين بسبب عملية اخلنق املمارسة من طرف اجلماعة، وذل
 (. 6ط تشاد حبركتها التجارية)للمحور الوحيد الذي يرب

 
% من ميزانيتها 20وبسبب توافد عناصر مرتزقة جبنوب ليبيا على بوكو حرام، أصبحت النيجر تنفق ما يقارب 

على األمن بسبب تصاعد التهديدات األمنية على حدودها مع ليبيا، هذا إىل جانب وجود العديد من اجلماعات 
(، وهو ما قد يضعف مقدرهتا على 7وار خصوًصا مايل وبوركينافاسو)املتشددة على حدودها مع بقية دول اجل



 

مواجهة التحدايت األمنية واالقتصادية وحىت الدميغرافية: حيث أسفرت عمليات بوكو حرام يف املنطقة عن مقتل 
الفظيعة  املئات من املدنيني وهتجري اآلالف من املواطنني )تنامي ظاهرة هجرات األزمات( هراًب من سلسلة اجملازر

 اليت ارتكبها مقاتلو اجلماعة.
 
 بوكو حرام وتشاد: بني العمل االنتقامي واسرتاتيجية اجلبهات املفتوحة. 2 .1

 
داخل النيجريي ا يف الواهتتشري التقديرات األمنية إىل أن انضمام تشاد إىل احلرب على بوكو حرام وتورط ق

رار كل من ى على غأخر  ستقطب وميتص جمموعات متطرفةوالكامريوين، قد حيو  ل هذا البلد إىل ثقب أسود ي
ها يف طوهو ما سيور  ايل،تنظيم القاعدة يف بالد املغرب اإلسالمي ومجاعات مسلحة أخرى موجودة يف مشال م
على تلك   احلربحة يفصراع لن يتوقف بسهولة. ويرجع األمر إىل كون تشاد شاركت سابًقا بقواهتا املسل

 هدف لتلك وذلك حتت ضغط وإيعاز فرنسي؛ لتتحول على إثر ذلك تشاد إىل، 2013التنظيمات عام 
مشال تشاد لنيجر و اال اجملموعات اليت تسعى من أجل أتسيس حتالف كبري، يضم جبهات عديدة مفتوحة )يف مش

 ويف شرق نيجرياي وغريب تشاد(. 
 

؛ لياا يف ليبياجودة حامو  لتحالفهذا، ابإلضافة إىل وجود جمموعات أخرى أبدت جاهزيتها لالنضمام إىل ذلك ا
، رام" يف نيجرياي"بوكو حيا وحيث فُت حت، على سبيل املثال، قنواُت التواصل بني كل من تنظيم "داعش" يف ليب

كبري خالل   إرهايب نشاطو وتنامت عالقات التعاون بينهما كخطوة ميكن أن تكون مقدمة ملشروع )جهادي( مهم 
 طًا كبرية خاصةذلك ضغو كفرض  من منطقيت مشال وغرب إفريقيا. وهذا التطور قد ي املرحلة املقبلة، خاصة يف كل

 على مصاحل الدول الغربية يف املنطقة. 
 

م إرهايب يربط لف حلزالتحاافمثل هذا األمر، من شأنه أن يعم  ق خماوف دول املنطقة من إمكانية تشكيل ذلك 
 ى أكرب مساحةلع إىل السيطرة داعش كان يسعى، ومنذ فرتة،بني منطقيت مشال إفريقيا وغرهبا؛ علًما أبن تنظيم 

قيا واليت نطقة مشال إفريل إىل ملدخو جغرافية يف املنطقة من أجل متكني اسرتاتيجيته القائمة يف أحد جزئياهتا على ا
 لى املصاحلعكبرية   طورةختطلق عليها اسم "بوابة روما"؛ وذلك من أجل الضرب بشكل أقوى. وهو ما سيشك  ل 

 . (8اعة جهادية)ألية مج فضلاالقتصادية واالسرتاتيجية لبعض دول املنطقة، واليت غالًبا ما مُتثل اهلدف امل
 
 كلة أتمني املنطقة: املخاوف واألسباب. مش3. 1
 

أحيت سلسلة العمليات اليت قامت هبا مجاعة بوكو حرام يف الدول املطلَّة على حوض حبرية تشاد جمموعة من 
سائل املرتبطة ابألمن اإلقليمي. هذا، بعد أن هيمنت يف السابق قضااي األمن الوطين على تصورات املخاوف وامل

دول املنطقة ولفرتة طويلة، مقوضة يف ذلك مشاريع بناء أمن إقليمي خيدم يف خمرجاته قضااي األمن الداخلي لدول 



 

ث الدول املطلة على حوض حبرية تشاد، ما املنطقة. ومن بني أهم املخاوف املطروحة على األجندة األمنية لثالو 
 (:9يلي)

 ضم هذه احلركة جملموعة مهمة )تقدر ابآلالف من املقاتلني(. -1
 
مجاعة و لنيجر( ادلتا احتمال حدوث حتالف يف املستقبل القريب بني كل من حركة اإلصالح بـ) -2

إنتاج   مناطقيفنية مبوكو حرام يف الشمال. وهو ما قد يؤدى إىل عدم استقرار األوضاع األ
ر مع ذا األمهتأكد النفط. األمر الذي قد حيول املنطقة إىل معقل للجماعات املسلحة، وي

يخ مالئمة روف تفر ران ظترسخ عوامل الفساد والفقر املستشريني يف غرب إفريقيا، واللذان يوف
 للتشدد.

 
ن موعة مجماثر أما  إعالن رئيس مجاعة بوكو حرام التحاق مجاعته بتنظيم القاعدة، وهو -3

لعابرة اهادية ات اجلاملخاوف من أن تصبح املنطقة أفغانستان جديدة أتوي إليها كل التيار 
احمليطة  والدول نظمةللقارات، على غرار القاعدة. لتتحول إىل منصة تنطلق منها لتهديد األ

 ابملنطقة.
 

 كوهنا مثرية لنعرات الفرقة تكمن خطورة بوكو حرام يف الدول املطلة على حوض حبرية تشاد يف -4
ية لصراعات الديناف فيها ة تعر واالنقسام بني النصارى واملسلمني: أي تعم  ق الفتنة الطائفية يف كل دول

 أو املذهبية شكاًل منتظًما.
 
 تمتركز بوكو حرام يف الثالوث املطل على حبرية تشاد: األسباب واخللفيا. 2
 ي

دة، العتبارات عدي ة تشادحبري  ، يف السنوات األخرية، يف الدول املطلة علىعود تركيز مجاعة بوكو حرام وجودها
ت ققته ضرابت قواح الذي لنسيبأمهها هو: أن هذا احلضور املتنامي يف تلك املنطقة أييت كرد فعل على النجاح ا

الشمال  قلها يفمعا التحالف اإلقليمي )والذي يضم كالا من النيجر ونيجرياي وتشاد والكامريون( ضد
لتقي فيها ت، اليت رية تشاد(. وهو األمر الذي دفع بعناصر بوكو حرام إىل اهلروب حنو منطقة حب10النيجريي)

ضد دول  نتقاميةاال حدود دول التحالف اإلقليمي، لتنطلق من خالهلا يف سلسلة من اهلجمات والعمليات
ن جهة أخرى، ماتيجي، سرت تشتيت تركيزه االالتحالف، هذا من جهة. وسعًيا من اجلماعة إىل تقسيم التحالف و 

ال نطقة أقصى الشممية، يف تشادجتنًبا للضغط املماَرس عليها سابًقا يف نيجرياي، وحالياا من ق بل القوات ال
 (. 11الكامريوين)

 



 

نيجر، احللقة هداف الاست وتعمل بوكو حرام من خالل هذا الرتكيز االسرتاتيجي يف دول حوض حبرية تشاد على
غم من على الر و رام ضعف من ذلك التحالف. وهي رسالة، يف نفس الوقت، إىل تشاد مفادها أن بوكو حاأل

د اجلماعة، بل وقف متديلن  النجاح العسكري الذي أحرزته القوات التشادية يف مشايل الكامريون، إال أن ذلك
 ستبقى تشاد هدفًا هلجماهتا املقبلة.

 
أي شخص فراهتا؛ ومقد التمدد تلك هو سوء تقدير دول احلوض لقوهتاأكثر ما ساعد بوكو حرام على عملية 

رية. هذا، إذا ستية كبلوج ميكنه االنضمام أو العمل ابسم تلك اجلماعة! فهذه األخرية ليس لديها احتياجات
تيكات حرب نفيذ تكة بتأضفنا ميزة مرونة وسرعة احلركة اليت يتمتع هبا مقاتلوها، وهو ما يسمح للجماع

جليش ابت سابق  وقيفاابت وأبرحيية كبرية )اهلجوم اخلاطف واالنسحاب السريع(. األمر الذي دفع العص
 ذه اجلماعة.هللياتية العم إىل االهنيار أمام املناورات -الذي يعد أحد أقوى اجليوش اإلفريقية-النيجريي 

 لي:يا ما ويُعزى هذا التخندق اجلديد للجماعة يف دول املنطقة إىل عدة عوامل، أمهه 
 

 تردي الوضع االقتصادي يف الدول املطلة على حبرية تشاد. -1
 
ىل االنضمام إملنطقة ادول  انتشار البطالة والفساد املستشري يف النخبة السياسية؛ ما دفع ببعض شباب -2

 إىل مجاعة بوكو حرام.
 
تيح هلذه اجملموعات احلدود الطويلة املفتوحة وحالة السيولة يف كل إفريقيا جنوب الصحراء، ت  -3

 غرايف.ها اجلاملسلحة التمدد، هذا أمام ضعف سيطرة الدولة املركزية يف املنطقة على فضائ
 

ىل أن هناك دولية إية الانتشار السالح خاصة بعد سقوط نظام القذايف؛ إذ تشري بعض التقارير األمن -4
ة ت املسلحلصراعااذايف، وتغذي مليون قطعة سالح لييب، مت تسريبها بعد سقوط نظام الق 23حوايل 

 (.12واحلركات القتالية يف الساحل اإلفريقي)
 

ن ألدولية، خاصة راتية استخباتعترب املنطقة إحدى أهم النقاط اجلغرافية اليت تعرف تنامي النشاطات اال -5
من ديد ًحا للعت مسر تشاد، والكامريون، والنيجر، مثلها مثل بقية الدول األخرى يف املنطقة، أضح

 الصراعات. وهو ما يوفر بيئة حاضنة ألية جمموعة متمر  دة أو متطر  فة.
 

خلفية تنافس  ذلك علىو قة، أكثر ما شجَّع عملية التمدد تلك، هو زايدة تعقيد احلرب على اإلرهاب يف املنط
ات لى تلك التحالفبقاء ع اإلبعض القوى األجنبية والغربية من أجل التموقع يف القارة اإلفريقية؛ ما أدى إىل

 نينية. العسكرية املعنية مبواجهة اجملموعات املسلحة يف مرحلتها اجل



 

 
 مواجهة بوكو حرام: االسرتاتيجيات والعقبات. 3
 

 يفصًرا أساسياا يعد عن الذيانطالقًا من ضرورة بناء القدرات يف مجيع الدول املطلة على حوض حبرية تشاد، و 
من ة تم اختاذ جمموعطرفة، ياملتو اجلهود اإلقليمية ملكافحة بوكو حرام وبقية اجملموعات املسلحة املتمردة منها 

هبا تلك  ابية اليت تقومل اإلرهألعماالرامية إىل تنمية قدرة تلك الدول على الوقاية من ااالسرتاتيجيات والتدابري 
 ون اإلقليمي يفابلتعا نهوضاجلماعة ومكافحتها. ويتم ذلك يف إطار تعزيز التنسيق داخل التحالف يف سياق ال

، حسب اتيجياتسرت يف الطريق. وميكن حصر تلك اال جمال مكافحة اإلرهاب، والذي تتخلله بعض العقبات
 درجة أمهيتها، كاآليت:

 
  ،ن اخلربات مستفادة ع االمتطوير وحتديث قوات األمن، واليت تعترب مبثابة خط األمن الداخلي األول

رار كل من غب )على إلرهاالعسكرية املرتاكمة واليت اكتسبتها قوات مسلحة وأمنية أخرى يف مكافحة ا
 واجلزائر(. مصر

 
 ة تشاد وحىت لى حبري طلة عضرورة توحيد اجلهود األمنية يف جمال مكافحة اإلرهابيني لكافة الدول امل

طار إاحل، وهذا يف طقة السىل منإالشقيقة والصديقة بدًءا من الدائرة اإلفريقية الغربية والوسطى، وصواًل 
 ياا. ه أمنبع اإلرهاب ومقاومتالسعي حنو اتباع سياسات موحدة من أجل القضاء على منا

 
 

 ني الدول ليها )بعصول تطوير مصادر وسبل تبادل املعلومات بني األجهزة األمنية وتنمية وسائل احل
احلديثة  ابري والوسائلفة التداذ كااملطلة على البحرية وبقية الدوائر اإلفريقية األخرى(. مع السعي حنو اخت

 وكشف حتركاهتا أواًل أبول.الالزمة لرصد العناصر اإلرهابية 
 

  ديثة، حتقنيات و عدات مدعم القوات العسكرية واألمنية املكلفة مبكافحة اإلرهاب ابالحتياجات من
طلة على لدول امليف ا وابملؤهلني من ذوي االختصاص وعقد دورات تدريبية يف جمال مكافحة اإلرهاب

 البحرية قصد االرتقاء ابملهارات.
 

 أجندة  ناء علىهذا بو إلصالح بكل أبعادها، السياسية واالقتصادية واالجتماعية، تنفيذ سياسات ا
ا، اليد جمتمعاهتدات وتقم وعاوطنية تُراعى فيها األهداف ومصاحل الدول املطلة على البحرية، وتالئم قي

 وتتكيف مع سياق النمو والتطور السياسي واقتصادي واالجتماعي.
 



 

 ل ر، وذلك من خالقة الذكة سابمع بقية دول منطقة الساحل والدوائر اإلفريقي زايدة التعاون االسرتاتيجي
غسيل مية املنظمة و ت واجلر خدراتنسيق املواقف السياسية وتبادل املعلومات واخلربات يف جمال اإلرهاب وامل

، الدفاعو ارجية اء اخلاألموال. ابإلضافة إىل وضع سياسات أمنية وعسكرية. ويتم ذلك من خالل وزر 
 .توسطوجملس السلم واألمن اإلفريقي. ويتم تنفيذه على املدى الزمين القريب وامل

 
 االت الثقة تعزيز جمو يمي، تفعيل سياسة الدول املطلة على حبرية تشاد على املستويني، اجلهوي واإلقل

ال إهناء جم ملية يفعطوات والتكامل اإلقليمي والتنسيق مع الدول الفاعلة يف هذا الشأن، مع اختاذ خ
ألخرى، مع افريقية ي اإلاالستغالل األجنيب لظروف الدول املطلة على حبرية تشاد وكذا بقية األراض

 ضرورة حتقيق ملعادلة االستقرار يف تلك الدول.
 

لك التحالف ذأهداف  كملةغري أن هناك، يف حقيقة األمر، جمموعًة من العقبات تقف حائاًل دون حتقيق أو ت
 لتايل:مهها كاكر أفريقية املشرتكة يف القضاء هنائياا على "بوكو حرام". وميكن ذ وتلك القوة اإل

 
اليت من و لبعيد، املدى اافتقاد التحالف اإلقليمي ضد "بوكو حرام" للرؤية االسرتاتيجية على  -1

 (.13شأهنا القضاء على هذه اجلماعة يف منطقة غرب إفريقيا)
 
ملشرتكة بني حلدود امني االتعاون األمين واالستخبارايت، وأتغياب التنسيق اإلقليمي فيما خيص  -2

 دول املنطقة.
 

ن م مزيد دى إىلأوجود ساحة مفتوحة أمام "بوكو حرام" للتنقل حبرية، وهو األمر الذي  -3
 الفوضى والعنف.

 
 نأ كان املفرتض  تباطؤ دول التحالف بشأن إنشاء قوة عسكرية مشرتكة متعددة اجلنسيات، -4

كة يف اإلفريقية املشرت   ، وهذا بعد أن عقد رؤساء أركان الدول2015يوليو/متوز  31امها يف تبدأ مه
وكو حرام"، على "ب لقضاءاالتحالف اإلقليمي قمة لالتفاق على تفاصيل نشر هذه القوة اليت من شأهنا 

 (.14والقيام بتنسيق اجلهود املشتتة فيما بني جيوش املنطقة)
 

ا على اعتمادهدمة، و اإلفريقية للكثري من التكتيكات العسكرية املتقافتقار معظم اجليوش  -5
 أرهقت الكثري ت اليتلعصااباتكتيكات تقليدية، مقابل متتع التنظيمات اإلرهابية خبربة عميقة يف حروب 

 من اجليوش النظامية.
 



 

ا أصبح أحد إفريقي يش يفالفساد الذي أصبح منتشرًا يف اجليوش اإلفريقية، إضافة إىل كون اجل -6
دماج اليت يات اإلن عملعالعناصر املهمة واألساسية يف احلفاظ على النظام السياسي القائم، فضاًل 

عناصر   ل إدماجظة يف تعرضت هلا بعض اجليوش اإلفريقية، مما كان له أثر يف اخرتاق صفوفها، خاص
 كانت منضمة سابًقا يف مجاعات انفصالية مسلحة.

 
التعاون و لتنسيق اعرقل تلتحالف: ويعد هذا األمر أحد أهم العقبات اليت تراجع أولوايت دول ا -7

اب إىل غي ساًسافيما بني دول التحالف اإلقليمي للتخلص من خطر "بوكو حرام"، ويرجع هذا أ
ا بشكل أهدافه تحقيقاسرتاتيجية موحدة مبنية على أهداف مجاعية. هذا، إىل جانب سعي كل دولة ل

ا ضد "بوكو يف حرهب زعامةافة إىل سعي القوى اإلقليمية املشرتكة يف انتزاع المنفرد ومنفصل. ابإلض
 حرام".

 
 خامتة

 حرام على حساب د لبوكوجلديبناء على ما سبق، فإنه قد أضحت هناك إمكانية كبرية، بعد التموضع اجلغرايف ا 
رفع من املرجح أن يطرفة. و ملتات االدول املطلة على حوض حبرية تشاد، ألن تتحول املنطقة إىل مالذ آمن للجماع

ألراضي ااصة يف خنته تنظيم بوكو حرام سقف طموحاته بعد االحتاد مع تنظيم "داعش"، وهو ما سيعزز مكا
ل إىل منطقة مشا للدخول حاتهالليبية املتصلة مع النيجر وتشاد؛ إذ تعد فرصة ذهبية أخرى للتمدد وتوسعة طمو 

حالف رام من طرف التبوكو ح اعةالضغوط العسكرية املستمرة اليت تتعرض هلا مج إفريقيا ومنها إىل أورواب. فأمام
 ملتوقع أن تشهدالك، من . لذالعسكري اإلفريقي، أصبحت ليبيا الغارقة يف الفوضى بيئة مناسبة للعمل اجلهادي
ة د يؤدي إىل موجهو ما قة، و يف املستقبل القريب تدافًعا أكرب ملقاتلي بوكو حرام على مدينة )سرت( الساحلي

 عنف تستهدف دول وشعوب املنطقة.
جتسيًدا  للحدود ابرةعمقابل ذلك، سيجين تنظيم داعش من وراء اندماجه مع بوكو حرام، أن ُيصبح مجاعة 

أي  ثخاصة إذا حد قيا،لشعاره "ابقية وتتمدد"، كما سيتمكن من إجياد ملجأ للهروب حنو بلدان غرب إفري
 ا، إضافة إىل كونه سيحصل على خطوط إمداد جديدة.تدخل عسكري ضده يف ليبي

______________________________________________________ 
 ائر(، )اجلز  2د. بلهول نسيم: أستاذ حماضر بقسم العلوم السياسية جبامعة البليدة  -*

 وابحث يف الشؤون األمنية واالسرتاتيجية.                         
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