
|1

تصعيد إرهابي حاد
تشــهد مــايل منــذ مطلــع 2022 تصاعــداً كبــراً يف وتــرة 
الهجــات اإلرهابيــة، والتــي بلغــت ذروتهــا يف يونيــو، وهــو مــا 

ــايل: ــو الت ــى النح ــن عرضــه ع ميك

ــة  ــدرت الحكوم ــكاس: أص ــن بان ــرب م ــاد بالق ــوم ح 1- هج
املاليــة بيانــاً، يف 20 يونيــو الجــاري، أعلنــت خاللــه مقتــل 
ــوايل  ــاغو ودي ــي ديالالس ــرى، ه ــالث ق ــاً، يف ث ــو 132 مدني نح
ــايل،  ــط م ــي، وس ــة موبت ــكاس، مبنطق ــدة بان ــاغو، يف بل وديس
فيــا رجحــت بعــض املصــادر املحليــة األخــرى أن عــدد القتــى 
ــوايل 200  ــل إىل ح ــا يص ــر، ورمب ــن بكث ــدد املعل ــى الع يتخط

ــاً لبعــض املصــادر. ــل، وفق قتي

واتهمــت باماكــو كتيبــة ماســينا بزعامــة أمــادو كوفــا، 
ــورط يف الهجــوم، وهــو مــا مل  ــم القاعــدة، بالت والتابعــة لتنظي
ــر  ــو، اعت ــاً، يف 23 يوني ــا، بيان ــدر كوف ــد أص ــر، فق ــه األخ ينف

فيــه الهجــوم رداً عــى قيــام قــوات الجيــش املــايل املدعــوم مــن 
عنــارص فاجــر الروســية بارتــكاب انتهــاكات كبرة ضــد املدنيني 
يف قريــة مــورا نهاية مــارس 2022، واســتهداف العنــارص التابعة 
لكتيبــة ماســينا يف هــذه املنطقــة. وتوعــد الجيــش املــايل، يف 23 
يونيــو الجــاري، بإطــالق رضبــات جويــة موســعة ضــد الحركــة 

بوســط البــالد.

ــة  ــرات األمني ــادت التوت ــايل: ع ــال م ــف بش ــدد العن 2- تج
للتصاعــد يف شــال مــايل، فقــد أعلنــت الرشطــة هنــاك مقتــل 
نحــو 20 مدنيــاً، يف منطقــة انشــاودج عــى تخــوم مدينــة غــاو، 
فيــا أشــارت حركــة تحريــر أزواد إىل مقتــل حــوايل 22 مدنيــاً 

يف بلــدة “إيزينغــاز” مبنطقــة مينــاكا. 

وأعلنــت بعثــة األمــم املتحــدة املتكاملــة املتعــددة األبعــاد 
لتحقيــق االســتقرار يف مــايل “مينوســا” أن أحــد جنــود قــوات 
حفــظ الســالم التابعــة لهــا قــد قتــل بعــد انفجــار عبوة ناســفة. 
وربطــت بعــض التقاريــر هــذه الهجــات بشــال مــايل بتنظيم 
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ــي اســتهدف  ــًا فــي هجــوم إرهاب ــل نحــو 132 مدني ــو 2022، مقت ــة، فــي 20 يوني أعلنــت الحكومــة المالي
وســط البــاد، فــي أحــد أكثــر الهجمــات دمويــة فــي البــاد، وهــو ثانــي هجــوم إرهابــي تشــهده باماكــو خــال 
األســبوع األخيــر، وجــاء ذلــك التطــور بالتزامــن مــع انســحاب القــوات الفرنســية مــن مينــاكا بشــمال شــرق 

مالــي.

اســتقطاب دولــي: تصاعــد وتيــرة الهجمــات اإلرهابيــة األخيــرة فــي مالــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1579، 24 يونيــو 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

استقطاب دويل:
تصاعد وترية الهجمات اإلرهابية األخرية يف مايل



24 يونيو 2022العدد 1579 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

داعــش يف الصحــراء الكــرى، والــذي ينشــط يف هــذه املنطقــة. 
وشــهدت األشــهر األخــرة مقتــل املئــات مــن املدنيــني ونــزوح 

اآلالف يف منطقتــي مينــاكا وغــاو.

ــي  ــات الت ــت الهج ــعة: الق ــة واس ــة وإقليمي ــة دولي 3- إدان
شــهدتها شــال ووســط مــايل إدانــة دوليــة وإقليميــة واســعة، 
ــاع أدان  ــراراً باإلج ــدويل ق ــن ال ــس األم ــدر مجل ــث أص حي
خاللــه العمليــات اإلرهابيــة التــي شــهدتها باماكــو. كــا أدانت 
العديــد مــن الــدول العربيــة هــذه الهجــات اإلرهابيــة، عــى 
ــة اإلمــارات العربيــة والســعودية والكويــت  غــرار مــر ودول

ــر واألردن. ــن والجزائ والبحري

استمرار التهديدات اإلرهابية
تعكــس وتــرة الهجــات املتصاعــدة التــي تعانيهــا مــايل جملــة 
مــن الــدالالت املهمــة، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التايل:

1- هشاشــة أمنيــة: تعــاين منطقــة شــال ووســط مــايل أوضاعاً 
ــردو  ــض متم ــا انتف ــام 2012، عندم ــذ ع ــة من ــة متفاقم أمني
األمــر  باماكــو،  الحكومــة يف  االنفصاليــون ضــد  الطــوارق 
الــذي اســتغلته الحــركات الجهاديــة لشــن هجــات موســعة، 
بلغــت حــد تهديــد العاصمــة املاليــة باماكــو يف الجنــوب، 
قبــل أن تتدخــل القــوات الفرنســية يف عــام 2013 لتصــد هــذه 

ــات. الهج

وكانــت الحكومــة املاليــة قد وقعــت اتفاقاً مــع االنفصاليني 
ــه  ــد أن ــر، بي ــاق الجزائ ــار اتف ــام 2015، يف إط ــوارق يف ع الط
حتــى اآلن مل يتــم تنفيــذ بنــوده، مــا جعــل الحكومــة املاليــة 
تشــن حربــاً مزدوجــة ضــد الحــركات الجهاديــة واالنفصاليــني 

يف الشــال.

وأشــار تقريــر األمــم املتحــدة الصــادر يف يونيــو الجــاري إىل 
أن الحكومــة املاليــة مل تعــد تســيطر ســوى عــى حــوايل %10 
ــالد، ونحــو 21% مــن منطقــة الوســط.  فقــط مــن شــال الب
ــذا  ــة ه ــيات املحلي ــة وامليليش ــات اإلرهابي ــتغلت الجاع واس

الفــراغ األمنــي لتوســيع رقعــة انتشــارها.

2- االنســحاب الفرنــي: تتزامــن الهجــات اإلرهابيــة يف مــايل 
مــع مغــادرة القــوات الفرنســية القاعــدة العســكرية يف مينــاكا 
ــت  ــوة مثل ــاري، يف خط ــو الج ــف يوني ــايل، منتص ــال م بش
املرحلــة مــا قبــل األخــرة يف انســحاب قــوة برخــان الفرنســية 
ــث يفــرض أن تغــادر القــوات الفرنســية مــن  ــايل، حي مــن م

ــة أغســطس 2022. قاعــدة “غــاو” مــع نهاي

وتظهــر روســيا حرصــاً عــى تعزيــز حضورهــا يف مــايل، حتى 
مــع انشــغالها بالحــرب األوكرانيــة. ويبــدو أن باريــس ســعت 
ــا  ــام به ــي ق ــارة الت ــح يف الزي ــا وض ــو م ــك، ه ــى ذل ــرد ع لل
الرئيــس الفرنــي، إميانويــل ماكــرون إىل العاصمــة األوكرانيــة، 

ــني  ــد يوم ــك بع ــا، وذل ــكري له ــه العس ــد دعم ــف، لتأكي كيي
فقــط مــن انســحاب قواتــه مــن قاعــدة مينــاكا يف مــايل.

ــال  ــة يف الش ــوات املالي ــه الق ــددة: تواج ــدات متع 3- تهدي
تصاعــد واضــح يف وتــرة الهجــات التي يشــنها تنظيــم “داعش 
ــة  ــات أمني ــو تحدي ــا تواجــه باماك يف الصحــراء الكــرى”، بين
متزايــدة يف منطقــة الوســط جــراء الهجــات التي تشــنها كتيبة 
“ماســينا”، الــذراع املحليــة لجاعــة نــرة اإلســالم واملســلمني، 

املواليــة لتنظيــم القاعــدة. 

وترتبــط العمليــة اإلرهابيــة األخــرة التــي قامــت بهــا 
الكتيبــة مبحاولــة االنتقــام مــن املدنيــني املتعاونــني مــع القوات 
الحكوميــة. فقــد أشــارت بعــض التقاريــر املحليــة يف مــايل بــأن 
ــني  ــوع اشــتباكات ب ــد شــهدا وق ــا ق ــني كان األســبوعيني املاضي
قــوات الجيــش املــايل وعنــارص املجموعــات الجهاديــة، ما دفع 
هــذه املجموعــات إىل حشــد أعــداد أكــر والعــودة لالنتقام من 
املدنيــني الذيــن دعمــوا القــوات الحكوميــة. وترتبــط العمليات 
ــني  ــًة ب ــة، خاص ــات العرقي ــايل بالراع ــط م ــة يف وس اإلرهابي
الفــوالين والدوغــون، إذ تتهــم الفــوالين بالتحالــف مــع داعــش، 

يف مقابــل دعــم الدولــة املاليــة للدوغــون.

انعكاسات داخلية وإقليمية
ــة التــي تشــهدها مــايل وجــود عــدد  ــات اإلرهابي ــر العملي تث

ــايل: ــات، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو الت مــن التداعي

1- خــاف حــول دور مينوســا: جــاء مقتــل أحــد عنــارص قــوة 
حفــظ الســالم التابعــة لألمــم املتحــدة يف إطــار الجــدل الراهــن 
ــوات، خاصــًة يف ظــل الخســار  ــام هــذه الق ــد مه بشــأن متدي
املتكــررة التــي باتــت تتكبدهــا، والتــي بلغــت أكــر مــن 270 
مــن عنارصهــا البالــغ عددهــم نحــو 13 ألــف جنــدي، وذلــك 
ــهر  ــالل الش ــود خ ــل ثالثــة جن ــث قت ــام 2013، حي ــذ ع من

الجــاري فقــط.

وتتصاعــد وتــرة هــذا الجــدل قبــل أيــام قليلــة مــن 
التصويــت عــى قــرار متديــد مهــام قــوات مينوســا مــن 
قبــل مجلــس األمــن، يف 29 يونيــو الجــاري، وعــى الرغــم مــن 
إجــاع أعضــاء مجلــس األمــن عــى أهميــة تجديــد عمــل هذه 
القــوات، فــإن هنــاك خالفــات حــادة بشــأن مســتقبل الــدور 
الفرنــي يف باماكــو، حيــث تدعــم باريــس متديــد مهــام البعثــة 
األمميــة يف مــايل، مــع اقــراح اســتمرار تقديــم الدعــم الجــوي 

الفرنــي لهــا، وهــو مــا ترفضــه باماكــو.

ــدة،  ــم املتح ــام لألم ــني الع ــرح األم ــياق، ط ــذا الس ويف ه
أنطونيــو غوتريــش، مؤخــراً فكــرة قــوة أفريقيــة مميــزة ذات 
ــك للتعامــل مــع  تفويــض هجومــي أكــر مــن مينوســا، وذل
الوضــع األمنــي املــأزوم يف مــايل، وذلــك عــى غــرار تلــك القــوة 
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التــي كانــت قــد دعمــت مهــام حفــظ الســالم لألمــم املتحــدة 
يف كينشاســا.

ــات  ــدي الوالي ــريب: تب ــرويس – الغ ــتقطاب ال ــي االس 2- تنام
ــايل،  ــية يف م ــر الروس ــارص فاج ــدد عن ــن مت ــاً م ــدة قلق املتح
خاصــًة بعدمــا عمــدت هــذه العنــارص إىل االنتشــار يف القاعــدة 
ــا القــوات الفرنســية،  ــي غادرته ــاكا، الت ــدة مين العســكرية ببل
وتســعى واشــنطن للتأكيــد أن انتشــار عنــارص فاجــر ســيفاقم 
األوضــاع األمنيــة يف مــايل، ولــن يســاعد يف مكافحــة اإلرهابيــني 

هنــاك.

ــاء  ــو الجــاري، إلق ــت فرنســا، يف 15 يوني ــل، أعلن ويف املقاب
القبــض عــى القيــادي البــارز بتنظيــم داعــش يف مــايل، أميــة 
ولــد البقاعــي، بالقــرب مــن الحــدود بــني مــايل والنيجــر، ويعــد 
البقاعــي رئيــس داعــش يف الصحــراء الكــرى، خاصــة منطقتــي 
لغورمــا يف مايل، ولوداالن يف شــال بوركينا فاســو. وكان مرشــحاً 
لخالفــة األمــر الســابق للتنظيــم، عدنــان أبــو وليد الصحــراوي، 
ــة  ــد محوري ــس لتأكي ــا باري ــن خالله وهــي خطــوة ســعت م
دورهــا يف مكافحــة اإلرهــاب يف الســاحل األفريقــي، وصعوبــة 

اســتبدالها بــأي فاعــل أخــرى.

ــد  ــأيت هــذا التصعي 3- انفراجــه يف عاقــة مــايل باإليكــواس: ي
األرهــايب يف مــايل بالتــوازي مــع بعــض التقــدم يف الحــوار 
الراهــن بــني املجلــس العســكري الحاكــم يف مــايل واملجموعــة 
االقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيــا “إيكــواس”، حيــث قــام 
وســيط املجموعــة، الرئيــس النيجــري الســابق، جــودالك 

جوناثــان، بزيــارة غــر معلنــة إىل باماكــو خــالل األســبوع 
املــايض، وذلــك قبيــل القمــة املقبلــة لإليكــواس، واملقــررة يف 3 
يوليــو 2022، حيــث تتوقــع بعــض التقديــرات أن تشــهد هــذه 
ــايل  ــى م ــة ع ــات املفروض ــض العقوب ــزيئ لبع ــع ج ــة رف القم
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ويف املقابــل، أصــدرت الحكومــة املاليــة، يف 24 يونيــو 
الجــاري، مرســوماً أقــرت خاللــه قانونــاً انتخابيــاً جديــداً، وذلــك 
ــاري، عــن الجــدول  ــو الج ــالن، يف 6 يوني بالتزامــن مــع اإلع
ــدأ مــن  ــات يب ــه عامــني إلجــراء االنتخاب ــد مدت الزمنــي الجدي
مــارس 2022، بعدمــا كانــت هــذه املــدة املقرحــة تبلــغ نحــو 

خمســة ســنوات.

ويرتبــط تراجــع التوتــر بــني الحكومــة املاليــة واإليكــواس 
بالتحديــات األمنيــة املتصاعــدة يف الســاحل األفريقــي، خاصــًة 
بعــد قــرار باماكــو االنســحاب مــن مجموعــة الســاحل، ويبــدو 
أن هنــاك محاولــة إلقنــاع مــايل بالعودة عــن قرارها لالنســحاب 
مــن املجموعــة مقابــل تخفيــف العقوبــات االقتصاديــة عليهــا.

ويف الختــام، تــزداد األوضــاع األمنيــة تأزمــاً يف مــايل، يف ظــل 
تعــدد األطــراف التــي تواجههــا الحكومــة املاليــة، ســواء كانــت 
ــض  ــاحل، أو بع ــة الس ــرشة يف منطق ــة منت ــات إرهابي تنظي
املجموعــات املحليــة االنفصاليــة، يف الوقــت الــذي تــزداد فيــه 
حــدة املنافســة بــني روســيا والقــوى الغربيــة، خاصــة فرنســا 
هنــاك، األمــر الــذي ينــذر مبزيــد مــن التحديــات األمنيــة خــالل 

الفــرة املقبلــة.
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