
يبــدو أن مثــة منطـًـا جديــًدا مــن التنظيــات اإلرهابيــة 
بــدأ يظهــر عــى الســاحة خــال الفــرة األخــرة، ويتمثــل 
يف التنظيــات التــي تســتند إىل ظهــر عرقــي، يوفــر لهــا 
ــتية  ــهيات لوجيس ــة، وتس ــدو هين ــة ال تب ــدة برشي قاع
التمــدد  نتيجــة  األحيــان،  بعــض  للحــدود، يف  عابــرة 

ــي يف بعــض دول الجــوار.  العرق

ومتثــل »جبهــة تحريــر ماســينا« يف مــايل أحــد النــاذج 
الجديــدة لهــذه التنظيــات اإلرهابيــة، التــي ســعت إىل 
اســتغال انتــاء معظــم عنارصهــا إىل قوميــة »الفــوالين« 
التــي تتواجــد يف وســط مــايل ومتثــل نحــو %9 مــن عــدد 
ــذ  ــل تنفي ــن أج ــرات، م ــض التقدي ــب بع ــكان حس الس
نفوذهــا،  نطــاق  وتوســيع  نوعيــة  إرهابيــة  عمليــات 
ــان املســئولية  ــا يف مســارعتها إىل إع ــدا جليً ــا ب ــو م وه
عــن الهجــوم اإلرهــايب عــى فنــدق »ماديســون بلــو« يف 
العاصمــة املاليــة باماكــو، يف نوفمــر 2015، رغــم إعــان 
تنظيــم »املرابطــون«، قبــل ذلــك، مســئوليته عــن وقــوع 

الهجــوم. 

تنسيق ملحوظ:
لكــن الافــت يف هــذا الســياق، هــو أن تلــك الجبهــة 
مل تســع إىل منافســة التنظيــات اإلرهابيــة الرئيســية 
املوجــودة يف غــرب أفريقيــا، بــل عــى العكــس مــن 

ــيق  ــتوى التنس ــع مس ــل ورف ــت إىل التواص ــك، اتجه ذل
مــع بعــض تلــك التنظيــات فضــا عــن املشــاركة يف 
تنفيــذ بعــض العمليــات اإلرهابيــة، عــى غــرار العمليــة 
ــكرية  ــد العس ــدى القواع ــت يف إح ــي وقع ــة الت اإلرهابي
يف وســط مــايل، يف يوليــو 2016، وأســفرت عــن مقتــل 17 
ــة يف  ــث شــاركت الحرك ــن، حي ــة 35 آخري ــا وإصاب جنديً
ــرب  ــاد املغ ــدة يف ب ــم القاع ــب »تنظي ــا إىل جان تنفيذه
ــة  ــتهداف أي ــا يف اس ــة عنارصه ــت مهم اإلســامي« ومتثل
ــكرية  ــدة العس ــد إىل القاع ــد تف ــكرية ق ــزات عس تعزي
التــي ســيطرت عليهــا عنــارص التنظيــم األخــر لفــرة 

ــزة. وجي

سمات جديدة:
ميكــن القــول إن اســتناد تلــك الجبهــة إىل ظهــر عرقي، 
ــش،  ــرض للتهمي ــي تتع ــوالين« الت ــة »الف ــل يف قومي يتمث
عليهــا  تأسســت  التــي  التقليديــة  القواعــد  يخالــف 
ــام  ــة يف املق ــت حريص ــي كان ــة، الت ــات اإلرهابي التنظي
األول عــى توســيع هامــش الخيــارات املتــاح أمامهــا 
مــن أجــل اســتقطاب أكــر عــدد مــن املتعاطفــن معهــا. 
ــل  ــدة هــى العام ــك الســمة الجدي ــون تل ــا تك ــن رمب لك
الرئيــي الــذي مكــن الحركــة مــن تنفيــذ عمليــات 
عابــرة للحــدود، يف ظــل متــدد تلــك القوميــة داخــل 
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العديــد مــن دول املنطقــة، حيــث تشــر تقديــرات 
عديــدة إىل أن تعــداد تلــك القوميــة يصــل إىل نحــو 18 
مليــون نســمة، وتتواجــد يف دول مثــل موريتانيــا وتشــاد 

ــايل. ــاو وم ــا بيس ــا وغيني ونيجري

ورغــم أن تأســيس تنظيــات عرقيــة مســلحة ال ميثــل 
ــا جديــًدا، حيــث ظهــرت يف مــايل نفســها تنظيــات  منطً
عرقيــة مســلحة، عــى غــرار »الجبهــة الوطنيــة لتحريــر 
أزواد«، إال أن مــا مييــز »جبهــة تحريــر ماســينا« هــو 
ــا  ــاطها وعملياته ــى نش ــا ع ــًدا جهاديً ــت بع ــا أضف أنه

داخــل مــايل. 

استقطاب متواصل: 
التــي  ماســينا«،  تحريــر  »جبهــة  تأسســت  وقــد 
إىل  يصــل  عنارصهــا  عــدد  أن  إىل  التقديــرات  تشــر 
ــم  ــام 2015. ورغ ــة ع ــل، يف بداي ــة آالف مقات ــو ثاث نح
عــدم ارتباطهــا بــأي مــن التوجهــات الفكريــة اإلرهابيــة 
قريبــة  تبــدو  أفكارهــا  أن  إال  املنطقــة،  يف  الســائدة 
ــا  ــو م ــدة«، وه ــم »القاع ــر تنظي ــن فك ــر م ــكل كب بش
ــوظ  ــكل ملح ــاون بش ــا إىل التع ــباب اتجاهه ــر أس يف
»القاعديــة«، مثــل »كتيبــة  املجموعــات  بعــض  مــع 
ــد بــن الوليــد« التابعــة لـ«تنظيــم القاعــدة يف بــاد  خال
ــا باســم »أنصــار  املغــرب اإلســامي« والتــي تعــرف أيًض

الديــن الجنــوب«.

ــينا«  ــأت »ماس ــد نش ــدة، فق ــات عدي ــا التجاه ووفًق
كحركــة تهــدف إىل الدفــاع عــن قوميــة »الفــوالين« التــي 
عانــت مــن سياســات التهميــش واإلقصــاء، ليــس يف مــايل 
فقــط، وإمنــا يف دول أخــرى مثــل الســنغال والنيجــر 
ــا. وقــد اســتغلت الجبهــة التدخــل العســكري  وموريتاني
الفرنــي يف شــال مــايل يف عــام 2013، والــذي أدى إىل 
ــتقطاب  ــن«، يف اس ــار الدي ــة »أنص ــي حرك ــتت مقات تش
املقاتلــن الذيــن ينتمــون لقوميــة »الفــوالين« وكانــوا يف 
صفــوف الحركــة األخــرة، حيــث اســتفادت، إىل حــد مــا، 
ــا  ــكل مكنه ــكرية، بش ــة والعس ــم التنظيمي ــن خراته م

ــة. ــات اإلرهابي ــد مــن العملي ــذ العدي مــن تنفي

تداعيات مختلفة:
رمبــا يفــرض ظهــور »جبهــة تحريــر ماســينا« وتصاعــد 

نشــاطها تداعيــات عديــدة، يتمثــل أبرزهــا يف:

تســعى  الجــوار:  دول  ومصالــح  أمــن  تهديــد   -١
الجبهــة، حســب تقاريــر عديــدة، إىل إعــادة تأســيس مــا 
ــي  ــد والت ــة« مــن جدي ــة الفوالني يســمى بـ«اإلمراطوري
تعــود إىل القــرن التاســع عــرش، ولكــن مــن خــال تبنــي 
اســتقطاب  محاولــة  وعــر  عنيــف،  »قاعــدي«  فكــر 
الســنغال  مثــل  دول  يف  »الفــوالين«  قوميــة  عنــارص 

والنيجــر وموريتانيــا، إضافــة إىل مــايل. 

ومــن دون شــك، فــإن تركيــز الجبهــة عــى املشــكات 
االجتاعيــة واالقتصاديــة التــي تواجــه تلــك القوميــة يف 
هــذه الــدول، ميكــن أن يدعــم جهودهــا يف هــذا الصــدد، 
ــا  ــة إم ــك القومي ــارص تل ــك بعــض عن ــع ذل ــا يدف إذ رمب
إىل االنضــام للجبهــة الرئيســية يف مــايل، أو إىل تبنــي 
ــادي  ــم جه ــيس تنظي ــال تأس ــن خ ــها م ــة نفس السياس
ــك  ــا يفرضــه ذل ــكل م ــوار، ب محــي يف إحــدى دول الج

مــن تهديــد ألمــن ومصالــح تلــك الــدول.

ــؤدي  ــا ي ــة: رمب ــات العرقي ــدة الرصاع ــد ح ٢- تصعي
اتســاع نطــاق العمليــات اإلرهابيــة التــي تقــوم الجبهــة 
ــاين  ــي تُع ــة الت ــات العرقي ــم الرصاع ــا إىل تفاق بتنفيذه
ــه  ــم ب ــذي يتس ــي ال ــع العرق ــرًا للطاب ــاد، نظ ــا الب منه
نشــاط الجبهــة؛ والــذي ميكــن أن يدفــع قوميــات أخــرى 
ــة  ــة الجبه ــدف مواجه ــلحة به ــة مس ــيس أجنح إىل تأس

ــا. ــص نفوذه وتقلي

٣- تهديــد املصالــح الغربيــة: تبــدي الجبهــة أهميــة 
يف  املوجــودة  الفرنســية  القــوات  الســتهداف  خاصــة 
بعــد  الثــاين  الخصــم  تعترهــا  حيــث  مــايل،  شــال 
القــوات املاليــة، خاصــًة أن العديــد مــن مقاتــي الجبهــة 
كانــوا قــد انضمــوا مــن قبــل إىل حركــة »أنصــار الديــن« 
التــي نجحــت القــوات الفرنســية يف إخراجهــا مــن شــال 

مــايل.

ــدة  ــة: تشــر اتجاهــات عدي ٤- تكويــن شــبكة قاعدي
ــا  ــي يقوده ــة الت ــة للمجموع ــال انضــام الجبه إىل احت
أبــو بكــر شــيكاو بعــد انفصالهــا عــن حركــة »بوكــو حرام« 
النيجريــة التــي بايعــت تنظيــم »داعش« يف مــارس 2015، 
ــو  ــب أب ــيكاو وتنصي ــة ش ــى إقال ــر ع ــدام األخ ــد إق بع
ــة نتيجــة اتســاع  ــًدا للحرك ــًدا جدي ــاوي قائ مصعــب الرن
نطــاق الخافــات فيــا بينهــا، بشــكل دفعــه إىل العــودة 
مــن جديــد إىل النهــج »القاعــدي«، والتخــي عــن الفكــر 
»الداعــي« الــذي تبنتــه الحركــة بعــد مبايعــة »داعــش«. 
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ــو أن  ــال ه ــذا االحت ــم ه ــا يدع ــإن م ــع، ف وبالطب
الفكــر  إىل  أقــرب  تبــدو  توجهــات جبهــة »ماســينا« 
»القاعــدي«، وهــو مــا ميكــن أن يحولهــا إىل محــور 
املغــرب  بــاد  يف  »القاعــدة  تنظيــم  بــن  التواصــل 
ــي  ــا يعن ــا، مب ــيكاو يف نيجري ــة ش ــامي« ومجموع اإلس
تأســيس شــبكة قاعديــة ممتــدة مــن شــال إفريقيــا إىل 

نيجريــا.

ــد  ــول إن تصاع ــن الق ــا ميك ــك، رمب ــوء ذل ــى ض وع
يف  يــؤدي،  ســوف  ماســينا«  تحريــر  »جبهــة  نشــاط 
ــايل،  ــارة يف م ــة املنه ــم األوضــاع األمني ــب، إىل تفاق الغال
تصعيــد حــدة  اتجــاه  يدفــع يف  نشــاطها  أن  خاصــًة 
ــك  ــى دول تل ــرض ع ــات يف ــكل ب ــي، بش ــرصاع العرق ال
ــا  ــة بأزماته ــة املعني ــوى الدولي ــن الق ــا ع ــة فض املنطق
رفــع مســتوى التنســيق فيــا بينهــا ملواجهــة التهديــدات 
التنظيــات  التــي تفرضهــا تلــك الجبهــة إىل جانــب 
اإلرهابيــة، قبــل أن تتمكــن مــن توســيع نطــاق نشــاطها 
ومــده إىل بعــض دول الجــوار التــي تعــاين بدورهــا مــن 

ــة. ــدو هين ــات ال تب أزم
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ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــى  ــدرة ع ــدم الق ــتقرار، وع ــدم االس ــة ع ــل حال ــة، يف ظ باملنطق

التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليــل وتقديــر 

»املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت السياســية واالتجاهــات األمنية، 

والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات 

املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف 

نطــاق الــرشق األوســط عمومــاً.

Policy Brief
يهتــم   بتقديــم   تحليــات   موجــزة      » موجــز   سياســات « 

حــول   أبــرز   التطــورات   اإلقليميــة   يف   الــرشق   األوســط، 

والتطــورات   الدوليــة   املؤثــرة   عــى   أوضــاع   اإلقليــم،  

املتعلقــة  تدخــل   يف   مجــال   عمــل   املركــز،   الســيا   والتــي 

باهتامــات   دول   منطقــة   الخليــج   العــريب،   خاصــة   تلــك 

املتعلقــة   بالتوجهــات   غــر   التقليديــة   والظواهــر   قيــد 

التشــكل،   فالهــدف   هــو   تحليــل   األحــداث   الجاريــة،   ومحاولــة 

توقــع   مســاراتها   أو   تداعياتهــا   ىف   املســتقبل   القريــب . 
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