اإلرهاب في منطقة الساحل :حقائق وأرقام
التقرير الثالث المشترك بين محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب
و المركز األفريقي للدراسات والبحوث حول اإلرهاب
يناير  - ٢٠١٩ديسمبر ٢٠٢٠
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تم إنشاء محور المسار االستراتيجي للناتو في الجنوب في قيادة الناتو نابولي بهدف تعزيز وعي
الناتو بالتحديات المشتركة في منطقة أفريقيا والشرق األوسط وتحديد فرص التضافروالتعاون .يتم
تطوير نشرات المحور استنادا ً إلى معلومات مفتوحة مصدر ,وهي مقدمة من قبل خبراء في المواد
و جهات فاعلة إقليمية و منظمات حكومية  ،منظمات غير حكومية و منظمات الدولية و منظمات
عسكرية و مؤسسات أكاديمية ووسائل إعالمية.
تم إنشاء المركز األفريقي للدراسات والبحوث حول اإلرهاب كمركز امتياز لالتحاد األفريقي في
عام  ٢٠٠٤لتعزيز قدرات مكافحة اإلرهاب في الدول األعضاء  ،وتحليل األحداث والمعلومات
المتعلقة باإلرهاب
ال تمثل نشرات المحور اآلراء أو المواقف الرسمية ألي مؤسسة أخرى.
https://thesouthernhub.org/publications/nsds-hub-publications
http://caert.org.dz/
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ملخص
اظهرت االحصائيات المتعلقة بمكافحة اإلرهاب في منطقة الساحل وقائع متضاربة خالل عام  .٢٠٢٠فقد
انخفضت درجة فتك الهجمات اإلرهابية بشكل ملحوظ على الرغم من تكثف وانتشار النشاط اإلرهابي والعنف في
المنطقة.
وقد ادت العوامل مختلفة ومنها الخالفات بين الجماعتين جماعة نصر اإلسالم والمسلمين والدولة اإلسالمية في
الصحراء الكبرى الى اشتباكات بعد سنوات من التعايش والتعاون.
تتناول الدراسة التالية مختلف األوجه المتعلقة باالرهاب في منطقة الساحل ومنها:
•
•
•
•
•
•
•

اشتداد العنف في النيجر ( ٪ ٥١ +خالل عام  ٢٠٢٠و  ٪ ٨٥ +خالل األشهر األربعة الماضية) ال سيما
في منطقة تيالبيري الغنية بالذهب ومختلف المعادن األخرى ؛
أفضل الممارسات من حيث األمن في بوركينا فاسو بحيث تم قمع أنشطة الجماعات االرهابية بنسبة .٪١٢
خطورة تشتت أنشطة جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين في جنوب موريتانيا والسنغال.
وجود جبهة تحرير ماسينا في منطقة كايس الحدودية (مالي) وتحتوي المنطقة على ٪ ٧٧من إنتاج الذهب
في مالي.
مخاطر امتداد جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين ومجموعة الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى في دول
خليج غينيا على المدى المتوسط  /الطويل.
تداعيات االنقالب العسكري في مالي.
عواقب جائحة الكوفد.

يمكن أن تولد هذه االتجاهات تحديات وخواطر جديدة لمنطقة الساحل وخارجها .التوعية وبناء القدرات الوقائية
تعتبر جهود أساسية في محاربة األنشطة اإلرهابية.
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المقدمة
التقرير الثالث "اإلرهاب في الساحل :حقائق وبيانات" يتضمن
استنتاجات الممتدة من التقريرين السابقين  ،ومقارنة بين
األحداث المتعلقة باألنشطة االرهابية في الساحل في الفترة
الممتدة بين عامي  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠بما في ذلك تأثير العوامل
الخارجية على أنشطة المنظمات اإلرهابية العنيفة.
عامين من التحليالت المتعمقة ساهمت في تحديد ديناميكيات
اإلرهاب و اتجاهات الجماعات اإلرهابية وقدراتها
واستراتيجياتها في منطقة الساحل.
يتناول التقرير الفترات الزمنية التالية:
• الفترة  :١يناير  - ٢٠١٩أبريل ٢٠١٩
• الفترة  :٢مايو  - ٢٠١٩أغسطس ٢٠١٩
• الفترة  :٣سبتمبر  - ٢٠١٩ديسمبر٢٠١٩ .
• الفترة  :٤يناير  - ٢٠٢٠أبريل ٢٠٢٠
• الفترة  :٥مايو  - ٢٠٢٠أغسطس ٢٠٢٠
• الفترة  :٦سبتمبر  - ٢٠٢٠ديسمبر .٢٠٢٠
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التحليل الكمي
يستند التقرير إلى تحليل كمي للنشاط اإلرهابي والمناطق الجغرافية المتضررة والجماعات اإلرهابية الرئيسية
وأهدافها وأساليبها .تم مقارنة عامي  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠مع التركيز على عام  ٢٠٢٠للكشف عن العواقب الحالية
لالتجاهات االرهابية في منطقة الساحل وخارجها.

عدد العمليات اإلرهابية
ارتفع العدد اإلجمالي للعمليات اإلرهابية بنسبة ٪١٨٫٥
في عام  ١٥١ - ٢٠٢٠عملية إضافية (ما يعادل ٨٠
عملية في الشهر) .بعد انخفاض طفيف خالل الفترة ، ٥
لوحظ زيادة بنسبة  ٪٣ ١خالل األشهر األربعة الماضية
الفترة . ٦

Per. F

Per. E

Per. D

Per. C

Per. B

Per. A

شهدت بوركينا فاسو انخفاض في عدد الهجمات اإلرهابية ( )٪ ١٥٫٢-بينما لم تشهد تشاد وموريتانيا أي تغيير .
عانت مالي من زيادة في عدد الهجمات اإلرهابية ( )٪ ٥٦٫٤ +كما النيجر (. )٪ ٥١٫٢ +
في عام  ٢٠٢٠عانت مالي من زيادة كثيفة في عدد الهجمات من قبل جميع الجماعات اإلرهابية .
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سجلت النيجر زيادة في عدد الهجمات  ٥٢في
الفترة  ٤و  ٧١في الفترة  ٥و  ١٣١في الفترة
( ٦زيادة بنسبة  ٪ ٨٤٫٥عن الفترة السابقة).
حدث أكبر تصعيد للهجمات في غرب النيجر
وقد نفذته بشكل أساسي الدولة اإلسالمية في
الصحراء الكبرى .

المواقع المتضررة من الهجمات اإلرهابية
توضح الخريطتين  ٥و  ٦المواقع الجغرافي لجميع الهجمات اإلرهابية في المنطقة بين عامي  ٢٠١٩و .٢٠٢٠
ويالحظ انخفاض في عدد الهجمات اإلرهابية في شمال وسط مالي وزيادتها في غرب وسط مالي وغرب
النيجر.
٢٠٢٠

٢٠١٩

انتشرت جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين إلى منطقة موبتي وجنوب شرق بوركينا فاسو وغرب النيجر (غرب
نيامي في منطقة تيالبيري) وتم تسجيل هجمات لجماعة نصرة اإلسالم والمسلمين في مناطق الذهب في مالي.
تزايدت األنشطة االرهابية في جنوب شرق بوركينا فاسو  /جنوب غرب النيجر في مناطق مسارات التهريب.
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٢٠١٩

٢٠٢٠

قامت الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى بنقل معظم أنشطتها من شمال بوركينا فاسو إلى المناطق الشمالية
الوسطى والشرقية وإلى النيجر في هدف تعزيز أنشطتها في المناطق الحدودية وعبرها .الدولة اإلسالمية في
الصحراء الكبرى هي الجماعة اإلرهابية األكثر نشا ً
طا في منطقة غاو (مالي) .
الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى ٢٠٢٠

والية غرب أفريقيا اإلسالمية ٢٠٢٠

الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى ٢٠١٩

والية غرب أفريقيا اإلسالمية ٢٠١٩

عززت جماعة بوكو حرام هجماتها في تشاد وأصبحت أهم الجماعات اإلرهابية في تشاد.
 ٢٠٢٠بوكو حرام

بوكو حرام ٢٠١٩
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الجماعات و الهجمات اإلرهابية
يوضح البيان التالي نسبة الهجمات من قبل الجماعات اإلرهابية
في عامي  ٢٠١٩و .٢٠٢٠
زادت الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى أنشطتها بشكل
كبير في األشهر األربعة الماضية  ،والسيما في الشهرين
األخيرين من عام .٢٠٢٠
ال تزال جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين هي المجموعة
األكثر نشطا في منطقة الساحل حيث سجلت  ٤٧٧هجوما في
 ٢٠١٩و  ٤٧٩في  ( ٢٠٢٠حوالي ٤٠هجوما  /شهر).

بوكو حرام

الدولة اإلسالمية في
الصحراء الكبرى

والية غرب أفريقيا
اإلسالمية
جماعة نصر
اإلسالم والمسلمين

انخفضت أنشطة والية غرب أفريقيا اإلسالمية ) المنظمة
اإلرهابية الرئيسية في حوض بحيرة تشاد ( بشكل طفيف في
عام ( ٢٠٢٠انخفاض بنسبة  )٪ ٦٫٥بسبب انخفاض األنشطة في تشاد ( .)٪ ٤٢-بالمقابل زادت بوكو حرام
أنشطتها ( )٪ ٥٦ +في كل من النيجر ( )٪ ٣٧ +وتشاد (.)٪ ١٢٢ +
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يظهر البيان عدد الهجمات التي نفذتها الجماعات اإلرهابية في كل دولة خالل العامين الماضيين وكشفت عن أن
جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين هي األكثر نشاطا ً في مالي وبوركينا كما الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى
في النيجر  ،و والية غرب أفريقيا اإلسالمية في تشاد .النيجر هي الدولة الوحيدة التي نشطت فيها كل من الجماعات
اإلرهابية األربع  ،وقد عانت البالد من تكثف الهجمات االرهابية خالل الفترتين  ٥و ٦

كثفت جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين هجماتها في مالي ( )٪ ٥٢ +والنيجر ( )٪ ١٢٥ +وقلصت نشاطها
بشكل كبير في بوركينا فاسو (.)٪ ٤١-
كثفت الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى هجماتها في بوركينا فاسو ( )٪ ٤٤ +وضاعفت أنشطتها في النيجر
ومالي في عام .)٪ ٨٣ +( ٢٠٢٠
ركزت بوكو حرام أنشطتها على تشاد.
انخفضت هجمات الدولة اإلسالمية في غرب إفريقيا في تشاد وزادت بشكل طفيف في النيجر ( )٪ ٦ +حيث
تنفذ الجماعة معظم هجماتها ( . )٪ ٨٤زادت عدد الهجمات في النيجر بنسبة  ٪ ٨٤٫٥في األشهر األربعة
الماضية.
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استهدفت الجماعات اإلرهابية أهداف مدنية بشكل أساسي باستثناء جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين التي استهدفت
القوات المسلحة وقوات األمن .بوكو حرام هي األقل نشا ً
طا بين المنظمات اإلرهابية ولكنها تعتبر الجماعة األكثر
دموية على االطالق .
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القتلى
Figure 19: Number of fatalities by country and year

بلغ إجمالي ضحايا اإلرهاب في منطقة الساحل
 ٣٩٥٩ضحية خالل عامي  ٢٠١٩و  ، ٢٠٢٠زيادة
 ٪ ٧٫٧في عام  ١٩٠٦( ٢٠٢٠ضحية عام ٢٠١٩
و  ٢٠٥٣ضحية عام  .)٢٠٢٠سجل انخفاض في
بوركينا فاسو ( )٪ ٥٫٦-على الرغم من زيادة عدد
الضحايا في األشهر األربعة الماضية.
• كانت الفترتان  ٣و  ٤هي األكثر دموية.

• زاد عدد القتلى في بوركينا فاسو خالل الفترتين  ٣و  ، ٤مقارنة بفترة  ١التي سجلت أكبر عدد هجمات.
• زاد عدد الضحايا في النيجر بشكل ملحوظ خالل الشهر الماضي.

عدد القتلى

Figure 21: Lethality by objective

)(f.p.a.

في حين زاد العدد اإلجمالي للهجمات (١٨٫٣ +
 ،)٪انخفض معدل الوفيات بشكل ملحوظ في عام
.)٪ ٩-( ٢٠٢٠
تم تسجيل انخفاض في معدل ضحايا الدولة
اإلسالمية في الصحراء الكبرى و والية غرب
أفريقيا اإلسالمية في عام  ٪ ٣٥-( ٢٠٢٠و ٣٦-
 ٪على التوالي)  ،بينما كثفت بوكو حرام مستوى
فتكها بشكل كبير ( ، )٪١٣٥ +وأصبحت
المجموعة األكثر فت ًكا في منطقة الساحل.

على الرغم من االنخفاض العام في معدل القتلى في عام  ، ٢٠٢٠حصلت الهجمات الثالث األكثر دموية على
االطالق خالل الفترة د نفذتها جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين ( ١٠٣قتلى) وبوكو حرام ( ١٠١حالة وفاة) و
الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى ( ٨٩حالة وفاة).
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االهداف

Figure 23: Number of attacks by objective

الهجمات على المدنيين
في عامي  ٢٠١٩و ٢٠٢٠استهدفت
المنظمات اإلرهابية المدنيون بشكل رئيسي.
على الرغم من تكثيف الهجمات خالل الفترة
 ٦لم تسجل زيادة في عدد القتلى .استخدمت
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة في
التكتيكات والتقنيات واإلجراءات األساسية
لمهاجمة وقتل المدنيين في عام  .٢٠٢٠قللت
جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين عدد
هجماتها في عام  ٢٠٢٠لكنها سجلت نفس
العدد من الضحايا.
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اعتداءات على قوات األمن المسلحة
انخفض عدد الهجمات التي استهدفت قوات األمن المسلحة عام .٢٠٢٠
في عام  ، ٢٠٢٠واصلت جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين تسجيل أكبر عدد من الهجمات ضد القوات المسلحة
وخفضت الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى نسبتها من ضحايا قوات األمن المسلحة وصعدت بوكو حرام
سجلت زيادة كبيرة في وفيات القوات المسلحة على طول الحدود
بشكل كبير هجماتها على قوات األمن المسلحةُ .
بين النيجر وبوركينا فاسو.
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الهجمات على األهداف اإلدارية
انتشارا وزادت
انخفضت الهجمات على الموظفين اإلداريين في عام  .٢٠٢٠وأصبح استخدام العبوات الناسفة أكثر
ً
عدد الوفيات الناجمة عنها.
كانت الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى هي الجمعات االرهابية األكثر دمويا ً وذات أسلحة الدمار الشامل في
عام  .٢٠٢٠زاد عدد الهجمات في شرق بوركينا فاسو والنيجر في عام .٢٠٢٠
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الهجمات على المنظمات الدولية
على الرغم من تكثيف الهجمات ضد المنظمات الدولية في الفترتين  ٥و  ، ٦انخفضت القوة الفتاكة خالل نفس
الفترة.
كانت العبوات الناسفة هي األكثر فت ًكا باستخدام تكتيكات وتقنيات وأساليب ضد المنظمات الدولية في عام ٢٠٢٠
(.)٪ ٨٥
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التكتيكات والتقنيات واإلجراءات
في عامي  ٢٠١٩و  ، ٢٠٢٠كانت
األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة هي
األكثر استخدا ًما في تكتيكات وتقنيات
وأساليب الجماعات االرهابية .زاد
استخدام األسلحة الصغيرة واألسلحة
الخفيفة بشكل كبير في عام .٢٠٢٠
استخدمت جماعة نصر اإلسالم
والمسلمين العبوات الناسفة المرتجلة
بشكل أساسي .
الهجمات المعقدة كانت األشد فت ًكا في
عا .كانت
عمليات تحويل األموال عبر اإلنترنت .ومع ذلك  ،دامت األسلحة الصغيرة واألسلحة الخفيفة األكثر شيو ً
الهجمات بقذائف الهاون نادرة وفتكتها منخفضة جدا .تعتبر بوكو حرام المجموعة اإلرهابية األكثر دموية بالنسبة
وتستخدم العبوات الناسفة واألسلحة الصغيرة والخفيفة.

كانت العبوات البدائية الصنع تستخدم بشكل أساسي من قبل جماعة نصر اإلسالم والمسلمين ضد
أعضاء المنظمات الدولية .على الرغم من أن المجموعة قد حافظت على نفس العدد من الهجمات  ،فقد انخفض
معدل القتلى منذ اندالع الكوفد في منطقة الساحل .

COV
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التحليل النوعي
عدد العمليات اإلرهابية
كان عام  ٢٠٢٠هو العام األكثر كثافة من حيث األنشطة اإلرهابية وتشتتها الجغرافي وتم تسجيل  ١٥١هجو ًما
ضا في النشاط اإلرهابي في
إضافيًا في النيجر ومالي .ومع ذلك  ،منذ عام  ، ٢٠١٦سجلت بوركينا فاسو انخفا ً
أعقاب مختلف العوامل ومنها:
• عززت بوركينا فاسو التزامها بمكافحة اإلرهاب فزادت ميزانية الدفاع من  ٢٠٥مليون دوالر في عام
 ٢٠١٧إلى  ٣٧٣مليون دوالر في عام ( ٢٠١٩زيادة بنسبة .)٪ ٨٠
• تم إنشاء آلية المتطوعين في الدفاع عن الوطن المدعومة من الحكومة في أوائل عام  ٢٠٢٠الدراج أفراد
متطوعين في قوات الدفاع .ولكن أسفرت مبادرت الية المتطوعين في الدفاع عن الوطن  -أحيانًا بالشراكة
مع قوات الدفاع واألمن في بوركينا فاسو  -الى مقتل  ١٥٤إرهابيًا و  ١١٠رجال من الميليشيات في ٧١
حادثًا موثقًا .ولكن حرية تصرف القوات الجديدة أدت إلى انتهاكات عرقية ضد المدنيين .تسببت
وحدات المتطوعين في الدفاع عن الوطن  ،بشكل فردي أو كجزء من قوات عسكرية  ،في مقتل  ٩١مدنيا ً
 معظمهم من جماعة الفوالني العرقية .على الرغم من نصر المتطوعين في الدفاع عن الوطن على المدىالقصير  ،فإن إساءة استخدام السلطة أدى إلى تطرف السكان على المدى المتوسط والطويل.
• دفعت عمليات مكافحة اإلرهاب  ،التي نفذتها القوات الدولية واإلقليمية والوطنية في المنطقة الحدودية
الثالثة في عام ( ٢٠٢٠ال سيما في منطقة الساحل في بوركينا فاسو)  ،أجهزة الجمعات االرهابية إلى نقل
عملياتها خارج المنطقة إلى مالي والنيجر .المنطقتان اللتان شهدت تصاعد في العنف.

مواقع الهجمات اإلرهابية
سجلت أكبر زيادة في
شهدت النيجر زيادة بنسبة  ٪ ٥٠في النشاط اإلرهابي في عام  ٢٠٢٠مقارنة بعام ُ .٢٠١٩
األشهر األربعة األخيرة من عام  ، ٢٠٢٠نتيجة االنتخابات التشريعية .أجريت االنتخابات النيجيرية والجولة
األولى من االنتخابات الرئاسية في  ٢٧ديسمبر  .٢٠٢٠عززت جميع الجماعات االرهابية نشاطها في النيجر
نهاية عام  ٢٠٢٠رغبةً في تخريب العملية االنتخابية.
في مالي  ،زاد النشاط اإلرهابي بنسبة  ٪ ٥٥في عام  ٢٠٢٠مقارنة بعام .٢٠١

الهجمات اإلرهابية من قبل الجماعات
ال تزال جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين األكثر نشا ً
طا في منطقة الساحل و تقود أكثر من نصف النشاط اإلرهابي
في المنطقة .توجهت جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين من بوركينا فاسو  -حيث نُفذت غالبية هجماتها في عام
 - ٢٠١٩إلى مالي .وقد ترتبط هجرتهم االستراتيجية إلى مالي بالعوامل التالية:
• مواجهة قوات األمن في المنطقة الثالثية الحدودية وكثافة العمليات العسكرية التي نفذتها عملية برخان ومجموعة
الساحل الخمس وقوات األمن الوطني  ،ال سيما في شمال بوركينا فاسو .
• حاجة جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين إلى تعزيز سيطرتها في موبتي .في نهاية عام  ، ٢٠١٩هجر مقاتلي
فوالنيون جبهة تحرير ماسينا  -أكثر تشكيالت جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين نشا ً
طا  -لالنضمام إلى صفوف
الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى  .احتمال محادثات سالم مع الحكومة المالية – وقد أشار اليه رئيس الوزراء
االنتقالي لمالي  ،مختار أواني في مقابلة في كانون األول  /ديسمبر  - ٢٠٢٠دفع جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين
إلى تثبيت موقفهم في مالي .النزاعات الطائفية بين الرعاة والمزارعين تحولت إلى صراع عرقي (خاصة بين
الفوالني ودوجون)  ،وأصبحت هجمات جبهة تحرير ماسينا بمثابة تصفية حسابات بين المجموعتين.
• فقدان جزئي للدعم في بوركينا فاسو :توسعت نفوذ جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين في بوركينا فاسو بفضل
ال مجتمع الفوالني في بوركينا فاسو .في المراحل األولى من التوسع  ،استوعبت جبهة تحرير مورو اإلسالمية /
جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين خاليا أنصار اإلسالم السابقة .فقدت جبهة تحرير مورو اإلسالمية  /جماعة نصرة
اإلسالم والمسلمين والء بعض الخاليا اإلرهابية المحلية التي دعمت نهج الدولة اإلسالمية في الصحراء
الكبرى الراديكالي.
ال تقتصر طموحات جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين على التوسع اإلقليمي في الجنوب .في نهاية عام ٢٠٢٠
 ،أشارت المعلومات في منطقة كايس الحدودية إلى طموحات الجماعة اإلرهابية في مواصلة عملياتها في
السنغال .في كانون الثاني (يناير)  ، ٢٠٢١فككت السلطات السنغالية خلية إرهابية في بلدة كديرا الحدودية.
في عام  ، ٢٠٢٠استمر نشاط الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى وتوسعهم في منطقة تيلبيري في النيجر
بد ًءا من الشمال (حدود مالي النيجر) والشرق (حدود مالي وبوركينا فاسو) في عام  .٢٠٢٠وقد تم تسهيل
عملياتهم اإلرهابية في المناطق الحدودية بسبب ضعف وجود قوات األمن في المناطق النائية .تشمل العوامل
األخرى ما يلي:
• العواقب المتوسطة والطويلة المدى لعمليات المناهضة لجماعة الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى في
عام  :٢٠١٨في عام  ، ٢٠١٨انضم الجيش النيجيري إلى الميليشيات الموالية لباماكو المالية في جاتيا و مسا
للقتال ضد الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى في منطقة تيالبيري النيجر-مالي الحدودية .أدت انتهاكات
حقوق اإلنسان المزعومة التي ارتكبتها الميليشيات المالية ضد الفوالني النيجيري إلى تطرف المجتمعات
المحلية التي لجأت إلى حماية الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى و لم تتمكن النيجر من استعادة والء
شعبها.
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• القرارات العقالنية :على الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى التقدم نحو الجنوب إلى النيجر .في مالي ،
لدى الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى فرص قليلة الستغالل الثغرات العرقية  ،والتي تعتمد عليها
استراتيجيتها بشكل كبير .تخضع المناطق الشمالية من مالي لسيطرة شديدة من قبل جماعة نصرة اإلسالم
والمسلمين التي تعتمد على الطوارق مثل أنصار الدين .على الرغم من االنشقاقات  ،ال تزال جبهة مورو
متعددة األطراف قادرة على الحفاظ على قبضة قوية على الجزء األوسط من البالد.
تواصل والية غرب أفريقيا اإلسالمية و بوكو حرام طرح مشكلة أمنية في تشاد والنيجر  ،على الرغم من أن
غ البية النشاط اإلرهابي يتم تنفيذه في شمال شرق نيجيريا .في الوقت نفسه  ،ظلت مناطق عمليات الجماعتين
اإلرهابيتين دون تغيير على مر السنين .ال تزال النيجر هي الهدف الرئيسي في المنطقة  ،وربما يرجع ذلك
إلى:
• سهولة الوصول إلى النيجر عبر الطرق البرية  ،على عكس تشاد التي يمكن الوصول إليها عبر مياه بحيرة
تشاد.
• قرب العاصمة التشادية نجامينا من بحيرة تشاد  ،وبالتالي تواجد أقوى لقوات األمن في المنطقة.
• مضاعفة الجهود األمنية في النيجر  ،التي تحارب اإلرهاب على الجبهتين  ،تؤدي إلى ضعف الوجود األمني
في منطقة بحيرة تشاد.

القتلى
ارتفع عدد القتلى بنسبة  ٪ ٧٫٧بين عامي  ٢٠١٩و  ٢٠٢٠نتيجة تكثف الهجمات بنسبة  ٪ ١٨٫٣في المنطقة.
وعاد التفاوت بين هتان النسبتان الى:
•
•
•
•

جائحة كوفد :انخفضت نسبة القتلى في بلدان الساحل في بداية الجائحة نتيجة القيود األولية التي أعاقت
حركة وقدرات الجماعات االرهابية في المنطقة.
قوات غير مؤهلة بسبب وقف عمليات التدريب والتأهيل وحركة المدربين الخبراء.
تجنيد األفراد غير المؤهلة :دفع اليأس االقتصادي بعض األفراد نحو مسار اإلرهاب .دوافع المجندون
الجدد اقتصادية وال ايديولوجية وهذا ينعكس في قدراتهم القتالية الضئيلة.
التوترات العرقية :قامت الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى في بوركينا فاسو بتجنيد شعب الفوالني
والغورمانس (الجماعات العرقية) ؛ ومنحتهم حرية في تصفية الحسابات العرقية  ،ما يفسر العدد الكبير
في الضحايا المدنية.

تستهدف الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى المناطق الحدودية الثرية بالموارد الطبيعية ومسارات طريق
اإلمداد الرئيسي  ،وهي وسيلة لزيادة ايراداتها المالية.
ضا في عدد القتلى في عام  ٢٠٢٠نتيجة انخفاض الهجمات ،
بوركينا فاسو هي الدولة الوحيدة التي شهدت انخفا ً
وتعزيز جهود الحكومة وتمويلها في عمليات مكافحة اإلرهاب.
شهدت النيجر زيادة في عدد القتلى بنسبة  ٪ ٦٫٥بعد اجتياح الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى فانخفضت
الوفيات في بوركينا فاسو بنسبة  . ٪ ٥٫٤استغلت الجماعات االرهابية العملية االنتخابية في النيجر لزرع
االضطراب واالرتباكات هادفة الى إختراق المجال السياسي.

االنقالب في مالي
تم التخطيط النقالب عسكري في مالي في آب  /أغسطس  ٢٠٢٠في زمن إبراهيم بوبكر كيتا وحالة إستياء السكان المتزايد
بشأن الحكومة.
حصل االنقالب في مالي في  ١٨أغسطس  ٢٠٢٠بسرعة ولكن تأثيره على أنشطة الجامعات االرهابية كان محدودأً نسباً؛
• التزمت الحكومة العسكرية بمبادرات الحوار مع جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين في سبيل تعزيز األمن في مالي.
• استمرت عمليات األمم المتحدة وفرنسا وعززت بعض القوات األجنبية مثل المملكة المتحدة.
• توقفت التجمعات والمظاهرات الكبيرة في العاصمة بعد االنقالب والتزم الجيش بالحفاظ على السالم في العاصمة.

وباء الكوفيد ١٩-
ألحقت جائحة الكوفيد  ١٩-أضرار هامة في مجاالت االقتصاد واألمن .فأثرت على ميزانية الدفاع و األوضاع االجتماعية
وخلقت ظروفًا مواتية لتصاعد اإلرهاب.
تشير اإلحصاءات إلى أنه خالل األشهر األولى من الوباء  ،انخفض النشاط اإلرهابي في منطقة الساحل  ٣٠٢-هجو ًما في
الفترة  ٤و  ٢٨٦هجو ًما في الفترة  - ٥ولكن في الفترة ، ٦تكثف الى  ٣٧٧هجو ًما.

األهداف
الهجمات على المدنيين
في عام  ، ٢٠٢٠زاد عدد الهجمات االرهابية ضد األهداف المدنية بشكل ملحوظ وغالبًا ما كانت عبارة عن
نزاعات عرقية وتصفية حسابات.
اعتداءات على قوات األمن المسلحة
كانت مالي المنطقة الرئيسية للهجمات ضد القوات المسلحة لكن اعيقت قدرات الجماعات االرهابية بسبب انخفاض
الحركة بعد كوفد ١٩-واستقالة العديد من المقاتلين وعدم توفر المعدات والمتخصصين لتنسيق مثل هذه الهجمات
المعقدة.
الهجمات على األهداف اإلدارية
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انخفض العدد اإلجمالي للهجمات على األهداف اإلدارية في عام  .٢٠٢٠وهي ظاهرة غير متوقعة في ظل
االنتخابات في بوركينا فاسو والنيجر واالنقالب العسكري في مالي .فانخفض عدد القتلى بنسبة .٣/١

الهجمات على المنظمات الدولية
تضاعفت الهجمات على المنظمات الدولية خالل عام  ، .٢٠٢٠استمرت العمليات العسكرية خالل الوباء بشكل
اعتيادي باستثناء المراحل األولى من الوباء .أدى تعزيز القوات األجنبية العاملة في مالي إلى تركيز الجماعات
االرهابية عليها وال على المنظمات الدولية .

انشطة مكافحة االرهاب
يتيح التحالف بين فرنسا ودول الساحل الخمس الكبرى والشركاء اآلخرين استجابة شاملة ألزمة الساحل تتضمن
بناء القدرات وتعزيز الحوكمة والتنمية.
اضيف  ٦٠٠جندي إضافي الى عملية برخان  ،فوصل العدد الكامل للجنود إلى  .٥١٠٠وفي الوقت نفسه  ،أعلنت
عملية تاكوبا  ،وهي القوات الخاصة األوروبية التابعة لبرخان  ،عن قدرتها التشغيلية األولية في يوليو .٢٠٢٠
وتم حصلت بعثة االتحاد األوروبي التدريبية في مالي الى تمديد أربع سنوات لكي توسع نشاطها اى جميع أنحاء
منطقة الساحل و بلدان المجموعة الخماسية.
وعلى الصعيد الوطني  ،نشطت مليشيات الطوارىء في شمال بوركينا فاسو وساهمت في الحد من النشاط اإلرهابي
في المنطقة .ومع ذلك  ،فإن تورطهم في انتهاكات حقوق اإلنسان ينطوي على مخاطر عواقب وخيمة على المدى
الطويل .في منطقة بحيرة تشاد  ،أسفرت عملية الجيش التشادي "بوهوما أنغر"  ،التي نفذت في أبريل ، ٢٠٢٠
عن مقتل  ١٠٠٠من مقاتلي بوكو حرام وفقًا للبيانات الرسمية (قامت قاعدة بيانات أماكن النزاعات المسلحة بتعديل
عدد القتلى في البوسنة والهرسك إلى .)١٠٠

اتجاهات اإلرهاب المستقبلية
ضا
زاد العدد اإلجمالي للهجمات بنسبة  ٪ ١٨في عام  ٢٠٢٠وسجلت بوركينا فاسو انخفا ً
بنسبة  ٪ ١٢في النشاط اإلرهابي.
شهدت النيجر زيادة بنسبة  ٪ ٥٠في نشاط الجماعات االرهابية وقد تدهور الوضع في
األشهر األربعة الماضية خاصة  .بحلول نهاية عام  ، ٢٠٢٠قد يكشف نشاط جماعة نصرة
اإلسالم والمسلمين في منطقة كايس الحدودية غرب مالي عن نية الجماعة بنقل عملياتها إلى السنغال .أثارت
الخالفات األخيرة بين جماعة نصرة اإلسالم والمسلمين و الدولة اإلسالمية في الصحراء الكبرى اشتباكات خطيرة
بعد سنوات من التعايش والتعاون .وقد أدت هذه الصراعات إلى تدهور قدراتهم.

.
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