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توسيع الترسانات

أسلحة المتمردين في شمال مالي
على الرغم من اتفاقية ال�سالم الأولية التي ُعقدت يف حزيران  ،2013ا�ستمر العنف امل�سلح يف �شمال مايل يف العام  .2014وقد �شارك اجلي�ش املايل
واملتمردون االنف�صاليون يف املواجهات امل�سلحة .وا�شتبكت املجموعات امل�سلحة يف مناف�سة م�سلحة على املوارد وال�سلطة .وا�ستهدف اجلهاديون القوات
الوطنية والدولية بقنابل مزروعة على الطريق وبهجمات انتحارية .ويبحث هذا الف�صل يف منابت انعدام الأمن املتعددة يف �شمال مايل ،والتي غالب ًا ما
تكون لها جذور تاريخية ،كما يركز على �أ�صول وم�صادر الأ�سلحة والذخرية يف املنطقة.

بقي الو�ضع الأمني يف �شمال مايل حمفوف باملخاطر حتى نهاية العام 2014
ي�شري هذا الف�صل �إلى �أن التمرد امل�سلح لي�س بجديد يف �شمال مايل ،فقد حدث �أثناء ال�صارعات املعقدة التي حدثت �ضمن املجموعات العرقية
والع�شائر ،وفيما بينها ،وكذلك فيما بني ال�شبكات التي تهرب املخدرات واملمنوعات الأخرى .ومن اجلوانب البارزة للتمرد امل�ستمر والذي بد�أ يف العام
 2012و�أدى �إلى التدخل الدويل يف العام  2013هو تزايد �أ�سلحة املتمردين امل�سلحني الذين ت�ضمنت �أ�سلحتهم بالإ�ضافة �إلى الأ�سلحة ال�صغرية� ،أ�سلح ًة
من العيار الأكرب مثل البنادق العدمية االرتداد ،ومدافع �أوتوماتيكية ونظام �إطالق ال�صواريخ .وي�شكل اجلهاديون حتدي ًا مل يكن معروف ًا يف ال�سابق يف
م�ستوحى من القاعدة �ضد العدوان «ال�صليبي» و»�أعداء الإ�سالم» ،وينظرون �إلى ت�أ�سي�س قوانني وم�ؤ�س�سات
�شمال مايل  ،فهم يتَّبعون الآن برناجم ًا
ً
�إ�سالمية يف املناطق التي تخ�ضع ل�سيطرتهم .ويف هذا ال�سياق ،ا�ستخدموا �أجهزة نا�سفة بدائية على جوانب الطرق و مهابط الطائرات يف �شمال مايل،
ال �سيما يف هجمات �ضد اجلي�ش املايل والقوات الفرن�سية وقوات حفظ ال�سالم التابعة للأمم املتحدة.
ويبني الف�صل �أن املجموعات امل�سلحة يف �شمال مايل هي الآن م�سلحة ت�سليح ًا �أف�ضل مما كانت عليه قبل عقد من الزمن ،وهي متلك الآن �أ�سلحة من
النظامني الل ّذين
العيارات الأكرب .وميتلك اجلهاديون نظام الدفاع اجلوي املحمول على الكتف ( )MANPADSوالذي يكون عادة غري قابل للعمل ،ولكن
َ
عرثت عليهما القوات الفرن�سية لدى اجلهاديني يف �شمال مايل كانا بكامل قوتيهما الت�شغيلية ،على الرغم من الظروف التخزينية ال�سيئة التي و�ضعا بها
و�سوء عملية مناولتهما .والكثري من الأدوات التي ي�ستخدمها املتمردون هي من �إنتاج االحتاد ال�سوفيتي وال�صني من حقبة احلرب الباردة ولكن �أي�ض ًا
ميتلك املتمردون �أدوات ًا �أحدث ،منها ذخائر منتجة يف بلغاريا يف العام  ،2011و�أخرى منتجة يف ال�صني يف العام .2010

�سيدة ت�سري يف �أحد �شوارع غاو� ،شمال مايل ،عقب هجوم �شنته املجموعات امل�سلحة� ،شباط �© .2013صورة جويل �ساجيت/
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ويح�صل املتمردون على �أغلب �أ�سلحتهم من خمازن ال�سالح يف مايل ،من خالل الإ�ستيالء على ال�سالح يف �أر�ض املعارك وال�سرقة وغري ذلك من
التحويل �أ�ساليب .ففي العام  ،2014ت�شابك اجلي�ش املايل مع املتمردين يف مدينة كيدال يف �شمال مايل .وقد هزم املتمردون اجلي�ش املايل وا�ستولوا على
عدة �أطنان من الأ�سلحة والذخائر بالإ�ضافة �إلى  50مركبة رباعية الدفع كان االحتاد الأوروبي قد قدمها �إلى اجلي�ش املايل كجزء من دعمه للتدريب
الع�سكري.
وتتواجد �أي�ض ًا يف �شمال مايل �أ�سلحة وذخائر ذات مقايي�س حلف �شمال الأطل�سي ،و�إن كانت ب�أعداد �أقل ،وهي تت�ضمن بنادق هجومية من �إنتاج
بلجيكا والربتغال ،ور�شا�شات وذخائر بلجيكية ال�صنع .وقد جيء بهذه الأدوات و�أدوات �أخرى من ليبيا حيث تتوافر الذخائر من ع�صر ت�شتت تر�سانات
القذايف .وقد �سهلت الروابط الع�شائرية وطرق التجارة املن�ش�أة عرب ال�صحراء ،يف تهريب الأ�سلحة والذخائر عرب احلدود و�إر�سالها �إلى �شمال مايل عن
طريق قوافل ال�شاحنات التي تعرب ال�صحارى واملركبات التي ت�سري على كل �أنواع الت�ضاري�س  -ن�سخة حديثة من جتارة القوافل .وتت�ضمن الإمدادات من
ليبيا �أ�سلحة من العيارات الكبرية بالإ�ضافة �إلى �أنظمة الدفاع اجلوي املحمولة على الكتف .كما جيء �أي�ض ًا بذخائر من اجلزائر وبوركينيا فا�سو ودول
�أخرى يف املنطقة ولكن بكميات حمدودة .ومل ت�سفر الأبحاث التي �أجريت لغايات هذا الف�صل عن �أدلة تظهر �أن دول �أجنبية تزود الأ�سلحة والذخائر �إلى
املتمردين يف �شمال مايل مبا يف ذلك اجلهات الفاعلة املرتبطة بالقاعدة واخلا�ضعة للحظر الذي فر�ضه جمل�س الأمن الدويل.
وت�شري النتائج �إلى �ضرورة �إجراء اتفاقيات �سالم بني الثوار واحلكومة املالية للتخفيف من حدة العنف على املدى الطويل .ويف الوقت ذاته ,ونظر ًا
لأهمية خمازن الأ�سلحة املالية كم�صدر للأ�سلحة والذخائر بالن�سبة �إلى املتمردين ،ف�إن احلاجة �إلى حت�سني الأمن املادي للجي�ش و�إدارة خمازن الأ�سلحة
�أ�صبحت ملحة .كما يجب و�ضع تدابري ملنع الأ�سلحة يف املنطقة من الو�صول �إلى �شمال مايل .وقد تتطلب هذه اجلهود �إطالق مبادرات �إقليمية �أبعد
من حظر الأمم املتحدة على اجلهاديني ،والذي كان فعا ًال على املدى الوا�سع حتى اليوم .وهذا التحدي على غاية من التعقيد ب�سبب �أن العديد من
املناطق احلدودية هي حتت �سيطرة املجموعات الغري تابعة للدولة �أو املجموعات ال�شبه م�ستقلة .وقد �أ�صبح اجلهاديون منذ انف�صالهم عن املتمردين
االنف�صاليني م�صدر القلق الأمني الأكرب يف �شمال مايل .واملواجهة مع هذه املجموعات تتطلب جتاوب ًا ديناميكي ًا من املجتمع الدويل.

