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 مكافحة التشدد والتطرف العنيف في منطقة الساحل والمغرب
 

 إطالق مشروع تجريبي جديد االتحاد األوروبي  األمم المتحدة
 
 

في العنيف والتطرف التشدد لمواجهة جديد تجريبي مشروع انطالق 2015 أيلول 10              بروكسل،
مستوى على مسؤولين حضره اجتماع خالل بروكسل في اليوم بدأ قد والمغرب الساحل               منطقة

 رفيع من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة.
 

التهديد لمواجهة المنطقة دول لدعم والمحلية واإلقليمية الدولية الموارد بدمج المبادرة             ستقوم
منطقة في الدولة حدود وراء وما األسري اإلرهابي التهديد نشوء العنيف. التطرف من               المتزايد
واالقتصادية االجتماعية العوامل من مجموعة من قوته يستمد والذي والمغرب            الساحل
كثيرة أماكن في الناس نجد حيث واأليديولوجية. والسياسية والقبلية والعرقية واألثنية             واألصولية
الجنسي، والعنف األطفال، تجنيد ومن محاكمة بدون اإلعدام من خوف في يعيشون المنطقة               من
ضخم سكاني نزوح يحدث لذا اليومي. الواقع هو وهذا الممتلكات ونهب وتدمير              واالختطاف

 هروبا من العنف والمجاعة.
 

للحدود العابرة الجماعات من واسعة مجموعة على ينطوي المنطقة في العنيف التطرف              تصاعد
من السياق هذا في المحلية. السلطات وضد المدنيين ضد فظائع بارتكاب القانون فيها ينعدم                التي
السياسي، االستقرار وعدم المتفكك والمجتمع لها، نهاية ال التي والصراعات الحكم وسوء              الفقر
التي للمجتمع باالنتماء والشعور االقتصادي الدعم وتقدم للهوية، قيمة المتطرفة الحركات             تقدم
الحركات القرار. صنع عملية من استثناءهم يتم الذين الشباب أولئك وخاصة الشباب، فئة               تجذب
وبالمخدرات بالبشر االتجار تدير إجرامية شبكات مع متزايد بشكل تلتقي والمتمردة             اإلرهابية

 واألسلحة.
 



ال العنيف "التطرف أن: أكد كوهلر مايكل السيد الجنوبية للمنطقة األوروبية المفوضية              مدير
احتواء في األهمية بالغ أمر المنطقة دول وبين أوروبا بين التعاون فإن لذا حدود، عند                 يتوقف
إلى تؤدي أن يمكن التي العوامل لمعالجة شاملة وسيلة نجد أن علينا يجب المتنامي. التهديد                 هذا
األربع الركائز من واحدة هي هذه اإلرهابية. الجماعات قبل من وتجنيدهم الناس              تطرف

 الستراتيجية مكافحة اإلرهاب في االتحاد األوروبي ".
 

المتحدة األمم معهد وسينفذه يورو ماليين بخمسة األوروبي االتحاد سيموله الجديد             المشروع
من يتم سنوات أربع مدة المشروع ويستغرق (يونيكري)، والعدالة الجريمة لبحوث             األقاليمي
والمغرب الساحل منطقة في التطرف ومنع الوقاية ألنشطة والمصداقية الشمولية تعزيز             خالله
انخراط في للمشروع األساسي العنصر يتمثل ومتفاعلة. متجاوبة مجتمعات تنمية خالل             من
وضحايا الحكومية، غير المنظمات وستكون المدني. المجتمع في الفاعلة األطراف            وإشراك
شركاء الشبابية والمنظمات النسائية والمنظمات الثقافية والمؤسسات اإلعالم ووسائل           اإلرهاب،

 رئيسيون في تنفيذ تلك األنشطة.
 

شعبي بدعم تتمتع المدني المجتمع في الفاعلة األطراف أن افتراض على المشروع              ويستند
المتطرفة األيديولوجيا تأثير من للحد إجراءات تنفيذ في أساسية موارد توفر أن ويمكن               حقيقي،

 العنيفة والطعن في روايات المتطرفين من خالل تقديم بدائل إيجابية للعنف.
 

الخبرات تبادل تسهيل في المشروع محوري سيكونان والناس المحدد السياق أن حين              في
يدعم سوف مما المعنية. الجهات كافة وبين المنطقة في الجيدة والممارسات التوجيهية              والمبادئ
 التعاون عبر الحدود وإقامة التآزر والتفاهم المتبادل بين جماعات المجتمع المدني والمؤسسات.

 
االتحاد واستراتيجية اإلرهاب، لمكافحة األوروبي االتحاد استراتيجية بين سيجمع المشروع            هذا
في والتنمية لألمن األوروبي االتحاد استراتيجية اإلرهاب، وتجنيد التطرف لمكافحة            األوروبي
المشروع هذا أن كما اإلرهاب. لمكافحة العالمية المتحدة األمم واستراتيجية الساحل،             منطقة
بما والدولية، واإلقليمية المحلية الفاعلة الجهات إشراك خالل من موحد نهج تطوير على               سيعمل
والسلطات الدوليين، والخبراء هداية، وحركة اإلرهاب، لمكافحة العالمي المنتدى ذلك            في

 الوطنية المختصة في البلدان المعنية.
 

والعدالة الجريمة لبحوث األقاليمي المتحدة األمم معهد مديرة سميت سيندي السيدة             وبحضور
باإلرهاب مهدد العالم في مجتمع كل " قائلة: االجتماع خالل المشروع طرحت              (يونيكري)
العنيفة. المتطرفة الجماعات إلى االنضمام من الناس من اآلالف لوقف سحري حل هناك               وليس
هو لنا حليف وأفضل القانون، وسيادة التنمية هي اإلرهاب ضد أسلحتنا أفضل أن نعتقد                لكننا



الحوار دون من المنطقة في واالزدهار والسالم االستقرار نحقق لن ونحن المدني.              المجتمع
 والتماسك االجتماعي، وإنشاء الملكية المحلية وتمكين المنظمات المحلية ".

 


