
تشــر العمليــة األخــرة التي قــام بهــا تنظيــم »املرابطون« 
يف شــال مــايل، والتــي اســتهدفت مطار »غــاو« الــذي تتواجد 
فيــه قــوات حفظ الســام التابعة لألمم املتحــدة، يف 29 نوفمرب 
ــات  ــوى التنظي ــن أق ــد م ــذي يع ــم، ال 2016، إىل أن التنظي
املرتبطــة بـ«القاعــدة« يف منطقة الســاحل والصحــراء، ما زالت 
لديــه القــدرة عىل تنفيــذ عمليات إرهابيــة نوعيــة، ويف أماكن 
متفرقــة، رغــم الضغــوط التــي يتعــرض لهــا بســبب العمليات 
العســكرية التــي تشــنها بعــض األطــراف ضــده خــال الفــرة 
األخــرة، خاصــة بعــد أن دخــل يف صــدام حــاد مــع تنظيــم 

»داعــش« نفســه.

تنظيم معقد:
تــم اإلعــان عــن نشــأة تنظيــم »املرابطــون« يف 23 
أغســطس 2013، بعــد اتفــاق كلٍّ من زعيم كتيبــة »امللثمون« 
مختــار بلمختــار، وقائــد تنظيــم »التوحيــد والجهــاد يف غــرب 
إفريقيــا« أحمــد ولــد العامــر، عــىل دمــج الحركتــن يف تنظيــم 

واحــد أطلقــا عليــه اســم »املرابطــون«.

ورغــم انفصــال التنظيــم الجديــد عــن تنظيــم »القاعــدة 
يف بــاد املغــرب اإلســامي«، إال أنــه ظــل مرتبطـًـا بـ«القاعــدة« 
ــا، وهــو مــا أدي إىل انــدالع خافــات وظهــور  ــا ومنهجيًّ فكريًّ
انقســامات عديــدة، ال ســيا عندمــا أصــدر أبــو الوليــد 
الصحــراوي قائــد التنظيــم، بيانـًـا يف 13 مايــو 2015، يعلــن فيه 
مبايعــة تنظيــم »داعش« ويدعــو كل الجاعــات اإلرهابية إىل 

االنضــام للتنظيــم الجديــد.

ــار إىل املســارعة بإصــدار  ــار بلمخت وقــد دفــع ذلــك مخت
بيــان مضــاد ينفــي فيــه االلتحــاق بتنظيــم »داعــش«، ويجدد 
البيعــة لتنظيــم »القاعــدة« وزعيمــه أميــن الظواهــري، معتربًا 
بيعــة »داعــش« »الغيــة وباطلــة« و«ال تلــزم مجلــس شــورى 

املرابطــن«.

وقــد أدى ذلــك إىل تصاعــد حــدة الــراع بــن الطرفــن، 
والــذي انتهــي باإلطاحــة بأبــو الوليــد وتــويل بلمختار القيــادة. 
ويبــدو أن ذلــك أدى إىل اتســاع نطــاق الخافــات بــن تنظيــم 
»املرابطــون« وتنظيــم »داعــش« الــذي دعــا أنصــاره إىل 
اســتهداف بلمختــار، باعتبــار أنــه مســئول عن عرقلــة انضام 
ــن أن  ــن املمك ــكل كان م ــش«، بش ــم األول إىل »داع التنظي

ــا. يدعــم مــن نفــوذ األخــر يف شــال إفريقي

وتشــر اتجاهــات عديــدة إىل أن أحــد مــربرات بلمختــار 
لرفــض االنضــام إىل »داعــش« يتمثــل يف أن نفــوذ ونشــاط 
األخــر رمبــا يراجــع تدريجيًــا خــال املرحلــة القادمــة، يف ظل 
العمليــات العســكرية التــي يتعــرض لهــا يف العــراق وســوريا 
ــر،  ــكل كب ــه بش ــتنزاف قدرات ــه واس ــي أدت إىل إضعاف والت
وهــو مــا يعنــي، يف رؤية بلمختــار، أن تنظيــم »القاعــدة« رمبا 
يســتعيد موقعــه مــرة أخرى باعتبــاره التنظيــم األول والرئييس 

عــىل خريطــة التنظيــات اإلرهابيــة عــىل مســتوى العــامل.

هجمات مختلفة:
ــم  ــوف تنظي ــون« إىل صف ــم »املرابط ــودة تنظي ــذ ع من
»القاعــدة يف بــاد املغــرب اإلســامي« وهــو يعــد مــن أنشــط 
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املجموعــات القاعديــة التابعــة لــه، وأكرثهــا انتشــارًا، حيــث 
متكــن مــن القيــام ببعــض العمليــات النوعيــة التــي كان مــن 
أبرزهــا الهجــوم الــذي اســتهدف مطعــًا يف العاصمــة املاليــة 
ــة  ــل خمس ــا أدى إىل مقت ــو م ــارس 2015، وه ــو يف م باماك
ــة أشــخاص،  ــة نحــو مثاني ــون، وإصاب أشــخاص منهــم أوروبي
فضــا عــن هجــوم آخر شــنه التنظيم عــىل فندق »راديســون 
بلــو« يف باماكــو، يف نوفمــرب 2015، وقتــل عــىل أثــره أكــرث مــن 
عرشيــن شــخًصا مــن جنســيات أمريكيــة وروســية وصينيــة.

إال أن هجات التنظيم يف بوركينافاسو يف يناير 2016 تُعد 
األخطــر عــىل اإلطــاق، نظــرًا إىل أنهــا وقعــت خــارج نطــاق 
نفــوذه، حيــث هاجــم مقاتلــو التنظيــم مطعــم »كابتشــينو« 
وفنــدق »ســبلنديد« يف قلــب العاصمة واجادوجو، ما أســفر 
عــن مقتــل 29 شــخًصا، وإصابــة مــا يقــرب مــن 20 شــخًصا. 
ويف 4 نوفمــرب 2016، قــام التنظيــم بتفجــر عربــة عســكرية 
تابعــة للجيــش املــايل، كانــت تُقــل ســتة جنــود ماليــن عــىل 
الطريــق بــن مدينتــي غــاو ونتهــاق، هــذا باإلضافــة إىل عــدٍد 
ــي تســتهدف بشــكل مســتمر  ــة الت ــات املتفرق مــن العملي

القــوات الدوليــة يف شــال مــايل.

متغيرات عديدة:
رمبــا ميكــن القــول إن مثــة متغــرات عديــدة دعمــت مــن 
قــدرة تنظيــم »املرابطــون« عــىل تنفيــذ عمليــات نوعيــة يف 
مــايل وبوركينــا فاســو وبعــض الــدول األخــرى، ويتمثــل أبرزها 

يف:

١- نشــاط عمليــايت: بعــد تــويل مختــار بلمختــار قيــادة 
ــد  ــو الولي ــه مــن اإلطاحــة مبنافســه أب التنظيــم عقــب متكن
ــا واضًحــا، نظــرًا  الصحــراوي، شــهد التنظيــم نشــاطًا عملياتيًّ
إلرصار بلمختــار عــىل تنفيــذ عمليــات إرهابيــة نوعيــة، عــىل 
غــرار عمليــة احتجــاز الرهائــن التــي خطــط لهــا يف وحــدة 
إنتــاج الغــاز يف عــن أمينــاس جنــوب رشقــي الجزائــر يف ينايــر 

.2013

كــا أن بلمختــار تــوىل خــال العقديــن األخريــن قيــادة 
عــدة تنظيــات مســلحة، حيــث كان أمــرًا ملنطقــة الصحــراء 
ــة  ــال«، وأمــرًا لـ«كتيب يف »الجاعــة الســلفية للدعــوة والقت
امللثمــن« يف تنظيــم »القاعــدة يف بــاد املغــرب اإلســامي«، 
وهــو أيًضــا مؤســس »كتيبــة املوقعــن بالدمــاء«، وهــو 
مــا منحــه خــربة كبــرة مــن الناحيــة التنظيميــة والقتاليــة، 

ــك. انعكســت يف نشــاط التنظيــم بعــد ذل

٢- خــرات مرتاكمــة: متتلــك العنــارص اإلرهابيــة يف تنظيم 
»املرابطــون« خــربة قتاليــة ال تبــدو هينــة، نتيجــة مشــاركتها 
قبــل ذلــك يف بعض العمليــات اإلرهابية، فضــا عن انضامها 
ألكــرث مــن تنظيــم إرهــايب، مثــل تنظيــم »املوقعــون بالدماء« 
الــذي كان يقــوده بلمختــار يف الســابق عقــب انفصالــه عــن 
تنظيــم »القاعــدة يف بــاد املغــرب اإلســامي« بســبب بعــض 
الخافــات مــع عبداملالــك درودكال قائــد التنظيــم األخر، قبل 
أن ينضــم بلمختــار مــن جديــد إىل التنظيــم ويرفــض إعــان 

البيعــة لتنظيــم »داعش«.

٣- كثافــة عدديــة: يضــم تنظيــم »املرابطــون« يف صفوفــه 
مقاتــي تنظيــم »التوحيــد والجهــاد يف غــرب إفريقيــا« الــذي 
كان يعــد األكــرب مــن الناحيــة العدديــة مقارنــًة باملجموعــات 
والتنظيــات اإلرهابيــة املنتــرشة يف تلك املنطقة. وقد أشــارت 
ــون  ــن ينتم ــؤالء املقاتل ــض ه ــدة إىل أن بع ــات عدي اتجاه
لبعــض القبائــل العربية املنتــرشة يف تلك املناطــق، ويتميزون 
بخربتهــم يف التنقــل عــرب الــدروب الصحراويــة، والقــدرة عــىل 
تنفيــذ مهــام يف ظــروف مناخيــة صعبــة، وهــو مــا دعــم مــن 

قــدرة التنظيــم عــىل تنفيــذ عملياته.

ــن  ــار مــن أكــرب املهرب ــرب بلمخت ــل متعــدد: يعت ٤- متوي
ــورو«،  ــر مارلب ــه »مس ــق علي ــث كان يُطل ــة، حي يف املنطق
ــة، وهــو  ــب األدخن نظــرًا لشــهرته الواســعة يف مجــال تهري
مــا مكــن التنظيــم مــن الســيطرة بشــكل واســع عــىل طــرق 
ــة، ســواء مــن  ومســالك التهريــب، ومــن جنــي أمــوال طائل
خــال الرضائــب التــي يفرضهــا عــىل املهربن الذين يســلكون 
الــدروب الصحراويــة التــي يســيطر عليهــا رجــال التنظيــم، 
أو عــرب عمليــات التهريــب التــي يقــوم بهــا التنظيــم بنفســه، 
خاصــًة يف مجــال تهريب البــرش، إضافًة إىل تهريــب املخدرات 

والســلع والبضائــع املختلفــة.

٥- حــدود هشــة: يســتفيد تنظيــم »املرابطون« بقــوٍة من 
حالــة الهشاشــة الحدوديــة املوجــودة يف املنطقــة، أكــرث مــن 
أي مجموعــة أو تنظيــم مســلح آخــر، نظــرًا للخــربة الواســعة 
التــي متتلكهــا عنــارصه يف التهريــب والتنقــل عــرب الحــدود، 
ــر  ــايل والنيج ــال م ــن ش ــة ب ــة الحدودي ــًة يف املنطق خاص
وتشــاد وموريتانيــا، والتــي يصعــب الســيطرة عليهــا بشــكل 
كامــل، نظــرًا ألنهــا متتــد آالف األميــال، األمــر الــذي يســتغله 
التنظيــم يف التحــرك والتنقــل بــن هــذه الحــدود بقــدر كبــر 

مــن الحريــة.
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وأخــرًا، ميكــن القــول إنــه رغــم أن نشــاط تنظيــم 
»املرابطــون« يدعــم بقــوة موقــف تنظيــم »القاعــدة يف بــاد 
املغــرب اإلســامي« الــذي يُعــد املظلــة الرئيســية التــي تعمل 
مــن خالهــا املجموعــات القاعديــة يف منطقة شــال إفريقيا، 
وأنــه رمبــا يســاهم يف عــودة التنظيــم إىل موقعــه التقليــدي 
باعتبــاره التنظيــم اإلرهــايب الرئيــيس يف خريطــة التنظيــات 
اإلرهابيــة، إال أن هــذا النشــاط يُعــد ســاًحا ذا حديــن، إذ أنــه 
مــن ناحيــة يدعــم مكانــة تنظيــم »القاعــدة«، غــر أنــه مــن 
ناحيــة أخــرى يزيــد مــن نفــوذ مختــار بلمختــار، املعــروف 
بتوجهاتــه وتحالفاتــه املتغــرة باســتمرار، وهــو مــا مُيكــن أن 
يدفعــه مســتقبا إىل محاولــة اإلطاحــة بالقيــادة الحاليــة يف 
تنظيــم »القاعــدة يف بــاد املغــرب اإلســامي«، أو عــىل األقــل 
االنفصــال مــرة أخرى بـــتنظيم »املرابطون«، بشــكل ميكن أن 

يهــدد التاســك التنظيمــي لـ«القاعــدة« يف املســتقبل.
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عن المركز:
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبي، 

بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار 

العــام، ومســاندة صنــع القــرار، ودعم البحــث العلمي، فيــا يتعلق 

ــة  ــكالية حقيقي ــل إش ــت متث ــي أصبح ــتقبل، الت ــات املس باتجاه

ــىل  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 عــىل 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   عــىل   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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