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يعــرض هــذا التقريــر الحالــة الجهادّيــة فــي الشــرق األوســط ومناطــق انتشــار التنظيمــات 
الجهاديــة فــي شــرق إفريقّيــة وغربهــا لشــهر آذار/ مــارس 2020، وذلــك مــن خــالل رصــد 
عملّيــات التنظيمــات الجهاديــة وتقديــم تحليــالت لإلحصــاءات المرتبطــة بهــا وقــراءة 

سياقاتها واألساليب المستخدمة فيها.

ــم  ــة للتنظي ــروع المحلّي ــع الف ــير لواق ــة تش ــراءات متوازي ــر ق ــى تأطي ــر إل ــص التقري يخل
ــا  ــا لظروفه ــه تبًع ــكري أو تخفيض ــل العس ــي العم ــد ف ــا للتصعي ــي تدفعه ــات الت والخلفي
األمنيــة المحيطــة بهــا مــن ناحيــة، وتفاعلهــا مــع الخصــوم الجهادييــن المنافســين لهــا 
مــن ناحيــة أخــرى، إضافــة إلــى عملهــا علــى زيــادة تأثيرهــا العســكري واألمنــي والسياســي 

في الواقع المحّلي. 
وبالمجَمل فقد نّفذت فروع تنظيم الدولة في العالم (176) عملية، مقارنًة بـ( 179) عملّية 
فــي شــهر فبراير/شــباط، وقــد ترّكــزت أغلــب عمليــات التنظيــم فــي مــارس/ آذار فــي العــراق 
بواقع 70 عملّية أو ما يعادل نسبة 39.8% من مجموع العملّيات، ثم سورّية بواقع 44 عملّية 
وبنســبة 25%، تليهــا نيجيريــا بـــ 19عملّيــة بنســبة 10.8% ثــم مصــر بـــ 18 عملّيــة بـــ 
10.2% ثــم أفغانســتان بـــ 7 عملّيــات وبنســبة 4%، تليهــا كلُّ مــن النيجــر بأربــع عملّيات، 

فالفلبين واليمن بثالث عملّيات لكلٍّ منهما، فالصومال ومالي لعملّيَتين لكلٍّ منهما. 

َرَصــَد التقريــر زيــادة كبيــرة فــي عملّيــات الجماعــات المرتبطــة بالقاعــدة مقارنــًة بشــهري 
ــة  ــرب إفريقي ــي غ ــال أو ف ــة كالصوم ــرق إفريقي ــي ش ــواًء ف ــارس/آذار س ــباط وم فبراير/ش

ووسطها كمالي والنيجر وبوركينا فاسو. 
ويخلــص التقريــر إلــى قــراءة زيــادة العمليــات الهجوميــة باعتبــاره تصعيــًدا إلعــادة 
الســيطرة علــى المــدن المهّمــة علــى الطــرق الرابطــة بيــن واليــات شــبيلي وجوبــا 

ومقديشو خاصة المدن القريبة من الموانئ البحرية. 
ــي  ــي مال ــلمين ف ــالم والمس ــار اإلس ــف أنص ــات تحال ــاع عملّي ــإن ارتف ــرى ف ــة أخ ــن ناحي م
والنيجــر وبوركينــا فاســو يهــدف لبــّث التماســك بيــن مكونــات التحالــف إضافــة إلــى 
تشــكيل ضغــوط متزايــدة علــى حكومــات هــذه البلــدان للطلــب مــن فرنســا إيقــاف عملّيــة 

برخان واالنسحاب منها. 

مــا زالــت التنظيمــات المحلّيــة واألجنبيــة فــي شــمال غــرب ســورية متناغمــة مــع قــرار اتفــاق 
ــف  ــي مختل ــا ف ــتعادة حضوره ــام اس ــر الش ــة تحري ــاول هيئ ــا تح ــار، بينم ــالق الن ــف إط وق
ــات  ــارك وموج ــدء المع ــل ب ــه قب ــوم ب ــت تق ــذي كان ــو ال ــى النح ــة عل ــات االقتصادي الملف

النزوح األخيرة.

 •  مشهد تنظيم الدولة

 •  مشهد تنظيم القاعدة  

 •  المشهد الجهادي في سورية

ملّخص تنفيذّي
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1.  العراق

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

نّفــذ التنظيــم فــي شــهر آذار/مــارس (67) عملية عســكرّية. وحّلــت ديالى فــي الترتيب األّول 
للشــهر الثالــث علــى التوالــي مــن عــام 2020، كمــا ارتفعــت عملّيــات التنظيــم فــي األنبــار 
التــي حّلــت ثانًيــا، بثــالث عشــرة عملّيــة مقارنــة بـــ عشــر عملّيــات فــي شــهر فبراير/شــباط، 
ــا  ــة التــي شــهدت ارتفاًع ــت فيهــا نينــوى بأحــد عشــرة عملّي ــة الثالثــة فقــد حّل أمــا المرتب
ملحوًظــا مقارنــة بالشــهر الماضــي حيــث كان عــدد العمليــات فيهــا ثالًثــا فقــط، وتوّزعــت 
بقيــة العملّيــات فــي بغــداد، ثــم صــالح الديــن التــي ارتفعــت فيهــا عمليــات التنظيــم إلــى 
الفائــت،  بالشــهر  مقارنــًة   %100 بنســبة  وذلــك  عملّيــات  ســّت 
وصــوًال إلــى كركــوك التــي انخفضــت فيهــا العمليــات إلــى 3 عملّيــات، وبابــل التــي شــهدت 
ــف التنظيــم عــن اســتهدافها طــوال شــهر فبراير/شــباط (( انظــر الشــكل  عمليتيــن بعــد توّق

رقم -1- )   

مقتل جنديين 
بالعراق بعبوة 

ناسفة استهدفت 
مركبة عسكرية
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نينوى

ا�نبار

دهوك

أربيل

السليمانية

ديالي

كركوك

صالح الدين

بابل
كربالء

النجف

المثنى

القادسية

ذي قار

واسط

ميسان

البصرة

بغداد

ديالى 26 عملية

بابل 2 عمليتين

كركوك 2 عمليتين

ا�نبار 13 عملية

نينوى 10عمليات

صالح الدين 5 عمليات

بغداد  9 عمليات

المجموع الكلي

67 عملية

الشكل رقم -1- تــوزّع عمليــات تنظيــم الدولــة علــى المحافظات العراقية خالل شــهر آذار/مارس
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وحــّل اســتخدام العبــوات الناســفة فــي مقّدمــة األســاليب المســتخدمة فــي هــذه العملّيــات، 
يليه أسلوب الهجمات المباشرة، ثم أسلوب القنص ( انظر الشكل رقم -2- )   .

وجــاء الجيــش العراقــّي علــى قائمــة المســَتهَدفين فــي آذار/مــارس، تلتــه األهــداف المدنّيــة 
التــي شــهد اســتهدافها ارتفاًعــا ملحوًظــا مقارنــًة بحلولهــا فــي الترتيــب الرابــع فــي كلٍّ مــن 

شهر فبراير/ شباط ويناير/ كانون الثاني ( انظر الشكل رقم -3- )   .

فًا
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الجيش العراقي
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أه 10
الحشد الشعبي

فًا
13هد

أهداف مدنّية
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أه 8
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ف
دا

أه 9
أجهزة ا�من الوطني

الشكل رقم -3- المســتهدفون مــن عمليــات تنظيــم الدولة فــي العراق خالل آذار/مارس

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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22
عبوة ناسفة

9
قنص
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ليا
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4
اغتيال

4
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4
تصفية

ت
ليا

عم

4
قصف مدفعي

3
قصف صاروخي

3
إضرار مادي

ت
ليا

عم
ت

ليا
عم

ت
ليا

عم
ت

ليا
عم

ت
ليا

عم

ت
ليا

عم

1
آلية مفخخة

1
قذيفة صاروخية

1
صد واشتباك
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ت
ليا

عم

الشكل رقم -3- ا�ســاليب المســتخدمة مــن قبــل تنظيــم الدولة فــي العراق خالل آذار/مارس
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تحليل السياق

    يظهــر رصــد عمليــات تنظيــم الدولــة اســتهدافه للجيش العراقي فــي الدرجة األولى بنســبة 40% من 
الهجمات، إال أن آثارها من ناحية الخســائر البشــرية كانت األعلى، حيث راح ضحيتها 54 قتيًال من عناصر 
الجيش بينهم 4 ضباط أحدهم برتبة عميد، فيما بلغ عدد المصابين من الجيش جراء عملياته 36 جريًحا، 
إضافــة إلــى مقتــل جندييــن أمريكّييــن مــن قــوات التحالــف إثــر وقــوع مجموعــة مشــتركة مــن أجهــزة 
ــة  ــي منطق ــم ف ــر التنظي ــل عناص ــن قب ــن م ــي كمي ــة ف ــوات األمريكي ــش والق ــة والجي ــن العراقي األم

الخانوكة ضمن سالسل جبال حمرين في محافظة نينوى. 

    وصــل عــدد ضحايــا التنظيــم مــن الحشــد الشــعبي أحــد عشــر قتيــًال علــى األقــل إضافــة إلــى عشــرة 
ــا جــراء اعتــداءات التنظيــم  مصابيــن، فيمــا وقــع عشــرة مدنييــن قتلــى إضافــة إلــى ســتة عشــر جريًح
ــن  ــزة األم ــا أجه ــدد ضحاي ــغ ع ــا بل ــن، بينم ــالح الدي ــى وص ــة ديال ــي محافظ ــة ف ــه الطائفي وهجمات
العراقيــة عشــرة قتلــى وخمســة جرحــى، فيمــا بلغــت ضحايــا الحشــد العشــائري ســبعة قتلــى وخمســة 

جرحى. 

     بتحليــل عمليــات تنظيــم الدولــة وأماكنهــا، فإننــا نالحظ أن نســبة 61.4% من مجمــوع العملّيات قد 
وقــع علــى الطرقــات العامــة الرابطــة بيــن محافظــات ديالى/بغــداد- أو صــالح الدين/نينــوى، أو 
ــة داخــل هــذه المحافظــات، وذلــك يتوافــق مــع أســلوب عمليــات  األنبار/بغــداد، أو علــى الطــرق الفرعّي
االســتنزاف الــذي يعتمــده التنظيــم بينمــا كانــت هجمــات التنظيــم علــى الثكنــات العســكرية الخاصــة 
بالحشــد الشــعبي ومغاويــر الداخليــة والجيــش العراقــي متمركــزة فــي محافظــة ديالــى بنســبة 
ــوع  ــن مجم ــازل م ــة المن ــت نســبة مداهم ــن بلغ ــي حي ــكرية، ف ــه العس ــن مجمــوع عمليات 20% م
العمليــات 8.6% حيــث ارتبطــت هذه المداهمــات بعمليات االغتياالت أو اإلضرار المــاّدي ضد أهداف من 

الحشد العشائري والمتعاونين األمنيين مع أجهزة االستخبارات. 

      يالحــُظ ظهــور عملّيــات مفاجئــٍة للتنظيــم فــي مواقــع لــم يرَصــد لــه فيهــا حضــور ســابق فــي شــهري 
ــة إحــراق  ــه نفــذ عملي ــوى، كمــا أن ــارة التابعــة للموصــل فــي محافظــة نين ــة القّي ــر كناحي ــر ويناي فبراي
لمنــزل أحــد الضبــاط فــي األمــن العراقــي شــمالي بغــداد، إضافــة إلــى عملّيــة اغتيــال ضــد قيــادات مــن 
ــدرة  ــور ق ــى تط ــير إل ــذا يش ــل، وه ــة باب ــي محافظ ــم- ف ــف التنظي ــب وص ــائري –بحس ــد العش الحش

التنظيم في الوصول إلى عمق مناطق خصومه. 

      يالَحــظ –ضمــن تحليــل عملّيــات التنظيــم عموًمــا- اعتمــاد التنظيــم علــى االنتشــار وتنفيــذ عمليــات 
متوازيــة فــي أيــام متقاربــة ثــم التوجيــه بتكثيــف العمليــات فــي محافظــة ديالــى -علــى ســبيل المثــال- 
وبمــرور عــدة أيــام يعــود التنظيــم لتنفيــذ عملياتــه بشــكل متزامــن فــي المحافظــات التــي ينتشــر فيهــا، 
مــن  كل  فــي  مــارس/آذار   16  -  15  -  14  -  13 فــي  متزامنــة  عمليــات  نّفــذ  حيــث 
ــه فــي صــالح  ــذ عمليات ــم عــاد لتنفي ــى، ث ــه فــي ديال ــز عمليات ــم عــاد لتركي ــار، ث ــى وبغــداد واألنب ديال
الديــن واألنبــار ونينــوى فيمــا بيــن 17 - 22  مــارس/آذار، فيمــا ُســّجل للتنظيــم 9 عمليــات فــي يومــي 

30 - 31 مارس/ آذار في كّل من ديالى، كركوك، األنبار، بغداد. 
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     كمــا يالَحــظ أن التنظيــم يعمــل علــى اســتهداف الثكنــات القليلــة العــدد مــن حيــث المرابطيــن فيهــا، 
ــا يحتــاج التنظيــم  بهــدف التأثيــر المعنــوي ضــد الجهــات التــي تواجهــه، إضافــة إلــى كونهــا مــورًدا مهمًّ
القتحامــه للســيطرة علــى مــا فيهــا مــن الذخائــر واألســلحة الخفيفــة، ويدخــل فــي إطــار إرهــاق الجهــات 

التي ترفض وجود التنظيم. 

     يالحــظ رفــُع التنظيــم الســتهدافه بالقصــف للمناطــق المختلطــة طائفيًّــا فــي ديالــى وصــالح الديــن 
بهــدف تهجيــر أهلهــا منهــا غالًبــا وإثــارة الحقــد الطائفــي فيمــا بينهــم وبيــن جيرانهــم مــن الســّنة، ممــا 

قد يؤدي ألعمال انتقامّية يستغلها التنظيم في الدعاية المضاّدة والتجنيد. 

     شــهد الشــهر الحالــي تجريــد خمــس عشــرة حملــة أمنّيــة متفرقــة ضــد التنظيــم كان آخرهــا الحملــة 
التــي أطلقهــا الحشــد الشــعبي لضبــط انتشــار خاليــا التنظيــم فــي األنبــار، وذلــك تحــت مســّمى "ربيــع 
آذار/مــارس،   30 بتاريــخ  الشــعبي  الحشــد  عــن  صــادر  بيــان  بحســب  الكبــرى"،  االنتصــارات 
وتزامنــت العمليــة مــع عمليــة االســتعصاء -وهــروب 4 عناصر- التي جرت في ســجن غويــران في محافظة 
ــي كانــت برفقــة  ــي الت ــف الدول الحســكة، إّال أن نتيجــة إحــدى هــذه الحمــالت كان وقــوع قــوات التحال
الجيــش العراقــي فــي كميــن ضمــن سلســلة جبــال حمريــن ممــا أدى لمقتــل جندييــن أمريكييــن وجــرح 
آخريــن ممــا يعطينــا مؤشــرا حــول أســباب فشــل الحمــالت األمنيــة فــي القضــاء علــى خاليــا التنظيــم، 
وتتجلــى أبرزهــا فــي االنتشــار الواســع ضمــن التضاريــس المعقــدة والوعــرة فــي الجبــال والمســاحات 
ــت  ــة وهي ــاء الرطب ــي قض ــه ف ــم لعمليات ــف التنظي ــظ تكثي ــا نلح ــراق، كم ــي الع ــعة ف ــة الواس الزراعي
وعكاشــات مــن محافظــة األنبــار ويعــود ذلــك للهامــش الواســع المتــاح لحركــة التنظيــم فيهــا، حيــث 
ــر  ــد المخاتي ــتهداف أح ــت باس ــد قام ــة وق ــة الرطب ــل مدين ــر اآلن داخ ــم تنتش ــا التنظي ــد أنَّ خالي ُيعتق

الرافضين لوجود التنظيم في المدينة مما يشير إلى توسع تحركاته األمنّية في المنطقة.
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نّفــذ التنظيــم فــي شــهر آذار/مــارس (44) عملّيــة عســكرّية مختلفة في انخفــاٍض ملحــوٍظ مقارنًة 
بعمليــات التنظيــِم فــي فبراير/شــباط التــي وصلــت إلــى 66 عملّيــة، ويناير/كانــون الثانــي التــي 

وصلت إلى 65 عملّية. 
ــات  وقــد حّلــت ديــر الــزور للشــهر الثالــث علــى التوالــي فــي الترتيــِب األّول، فيمــا تســاوت عملّي

التنظيم في الرّقة والحسكة بثالِث عملّيات لكلٍّ منها ( انظر الشكل رقم -4- )   . 

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

2. سورية

إدلب
الرقة

حلب

الالذقية

طرطوس

الحسكة

دير الزور

حمص

دمشق

درعا

القنيطرة

السويداء

دير الزور 37 عملية

الرّقــة  3 عمليات

الحسكة 3 عمليات

حـلـب 1 عملية

المجموع الكلي

44 عملية

توزّع عمليات تنظيم الدولة في سورية حسب المحافظة خالل آذار/مارس                                  الشكل رقم -4-              
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ويالَحــظ أن اســتخدام العبــوات الناســفة قــد حــّل فــي رأس قائمــة األســاليب المســتخَدمة 
ــة ثــم أســلوب التصفيــة المباشــرة لألســرى  (  مــن قبــل التنظيــم يليهــا االغتيــاالت األمنّي

انظر الشكل رقم -5- )   

الجهــات  األولــى ضمــن  المرتبــة  فــي  (قســد)  الديموقراطيــة  قــوات ســورية  وحّلــت 
المستهَدفة، بواقع (40) عملية استهداف، تلتها قوات النظام ( انظر الشكل رقم -6- )  

  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

أساليب تنظيم الدولة المستخدمة في سورية خالل شهر آذار/مارس                                            الشكل رقم -5-              
ت

ليا
عم 6

أضرار مادية
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ليا

عم 7
االغتيال

ين
يت

مل
ع 2

آلّيات مفّخخة

ت
ليا

عم 7
التصفية

13
العبوات الناسفة

ية
مل

ع
ين

يت
مل

ع 2
القنص

ية
مل

ع 14
العبوات الناسفة

ت
ليا

عم 6
هجوم واشتباك

فًا
هد

.................................................................................................................................................................................................................

40
قوات سورية
الديمقراطية

ف
دا

أه 3
قوات النظام

السورّي

ف
هد 1

أهداف مدنّية

عمليات تنظيم الدولة في سورية خالل آذار/مارس بحسب المستهدفين                                       الشكل رقم -6-              
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تحليل السياق

     وصــل عــدد قتلــى عناصــر قســد فــي شــهر آذار/مــارس إلــى 40 قتيًال على األقل، وهو ما ُيشــكل نســبة 
86% مــن مجمــوع القتلــى الذيــن لقــوا مصرعهــم علــى يــد التنظيــم فــي ســورية خــالل الشــهر، بينهــم 
ــي  ــؤوَلين ف ــال مس ــى اغتي ــة إل ــد، إضاف ــع قس ــاون م ــة التع ــم بتهم ــت تصفيته ــن تّم ــة مدنيي خمس
المجالــس المحليــة فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، وبلــغ عــدد القتلــى الذيــن تبنــى التنظيــم مقتلهــم 
مــن قــوات النظــام ثالثــة عناصــر بالتــوازي مــع شــخٍص مدنــي آخــر صّفــي بتهمــة ممارســة عمــل الســحر 

والردة عن اإلسالم. 

     بالتــوازي مــع ذلــك يالَحــظ أن التنظيــم مــا زال يعتمــد فــي عملياتــه علــى اســتهداف خصومــه فــي 
الفضــاء المفتــوح غالًبــا، فبلغــت عملياتــه فــي الطــرق العامــة والحواجــز المنتشــرة فيهــا نســبة %70.5 

فيما توّزعت عملياته على المقّرات األمنية والثكنات العسكرية والمنازل بنسبة 30% تقريًبا. 

     مــا يــزال وجــود التنظيــم فــي ســورّية مفتقــًرا للســيطرة الجغرافيــة للشــهر الثالــث علــى التوالــي مــن 
هــذا العــام، إّال أنَّ حرّيــة الحركــة والحصــول علــى التمويــل تــزداد لديــه، خاصــة فــي مناطــق ريــف ديــر 
ــي  ــيج االجتماع ــن للنس ــره المحّليي ــتغالل عناص ــى اس ــك عل ــي ذل ــم ف ــد التنظي ــرقي، ويعتم ــزور الش ال
والعشــائري فــي مناطــق العمليــات بهــدف الحصــول علــى المعلومــات أو معرفــة التجــار الذيــن يمكــن 
فــرض ضرائــب عليهــم أو مــن خــالل الوصــول إلــى المتعاونيــن مــع قســد بهــدف اغتيالهــم وتحذيــر 
بقيــة المواطنيــن مــن التعامــل مــع قســد، وقــد يتبــع فــي ذلــك إرهاًبــا مفرًطــا كقطــع الــرؤوس وإحــراق 
الجثــث كمــا فعلــت خليــة مــن التنظيــم اقتحمــت مبــاراة كــرة قــدم فــي بلــدة الحوايــج فاعتقلــت شــاًبا 
ثــم قتلتــه وأحرقــت جثتــه، أمــام نحــو         مدنــي وذلــك بتهمــة أنــه "يســّلم اإلخــوة" للتحالــف وقســد، 
ــتهدف كل  ــم سيس ــأن التنظي ــة ب ــالة واضح ــي رس ــي ف ــد األهال ــزل أح ــر من ــم بتدمي ــام التنظي ــا ق كم
ــه  ــاون مع ــن ال يتع ــك م ــع ذل ــتهدف م ــه سيس ــا أن ــة، كم ــة القادم ــي المرحل ــد ف ــع قس ــن م المتعاوني

بمسّوغ "التعاون مع قسد" في المرحلة القادمة.

      يعتمــد مشــهد التنظيــم فــي ســورية علــى الحــراك المباشــر ضــد قــوات قســد والمتعامليــن معهــا، 
ــر  ــذي يفّس ــى وجــود ضعــف أمنــي لديهــا فــي التعامــل مــع شــبكات التنظيــم، األمــر ال وهــذا يشــير إل
تزايــد إنــزاالت التحالــف فــي المنطقــة، ممــا يدفــع خاليــا التنظيــم لتخفيــف العملّيــات المباشــرة، واللجــوء 
إلــى العمليــات األمنيــة التــي تهــدف لالغتيــاالت أو تصفيــة الرافضيــن لوجــوده أو اللجــوء إلثبــات نفســه 
ــم  ــة تقي ــه دول ــوده بصفت ــتمرار وج ــات اس ــك إثب ــن، وذل ــم مرتدي ــخاص باعتباره ــض األش ــل بع بقت
"الحــدود" وتطبــق "الشــريعة" فــي ظــل انخفــاض عملياتــه، ويتوقــع أن ترتفــع عملياتــه المندرجــة ضمــن 

هذا النوع، خاصة في ظل انتشار الحذر من فايروس كورونا. 

ــي  ــال ف ــة واالغتي ــلوبي التصفي ــد أس ــي تعتم ــة الت ــه األمنّي ــي عمليات ــم ف ــط التنظي ــع أن ينش     يتوّق
ــا لــه- ويتوقــع أن يزيــد مــن عملياتــه المباشــرة ضــد قــوات  مناطــق ديــر الــزور –باعتبارهــا معقــًال أمنيًّ
النظــام نظــًرا لقلــة اســتهدافه لهــا فــي شــهر آذار/ مــارس مســتغالًّ فــي ذلــك انتشــار فايــروس كورونــا، 
حيــث يعتقــد التنظيــم أنــه ســيضعف قــدرات أعدائــه ويمنعهــم مــن الحــراك بحريــة، وقــد يســتغّل هــذه 
الظــروف لتنفيــذ عملّيــة تهريــب ألنصــاره مــن مخّيــم الهــول أو الســجون ضعيفــة الحراســة فــي الحســكة 

ودير الزور. 
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نّفــذ التنظيــم فــي اليمــن 3 عملّيــات ضــد ميليشــيا الحوثّييــن وقــد تركــزت هــذه العمليــات 
فــي منطقــة قيفــة فــي محافظــة البيضــاء وســط البــالد، ويالحــظ أن التنظيــم اتبــع أســلوبي 

العبوات الناسفة مرتين فيما هاجم موقًعا للميليشيات مرة واحدة.
 ( انظر الشكل رقم -7- ). 

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

3. اليمن

حضرموت

السعودية

عمان

البحر العربي

خليج عدن

البحر ا�حمر

المهرة

مأرب

إب

أبين

صنعاء

عدن

لحج
تعز

ذمار

الضالع

البيضاء

ريمة

المحويتالمحويت

حجة
عمران

صعدة

الجوف

شبوة

البيضاء 3 عملية

المجموع الكلي

3 عملية

توزّع عمليات تنظيم الدولة في اليمن حسب المحافظة خالل آذار/مارس                                        الشكل رقم -7-              
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تُظهر في هذه 
الصورة نشرة النبأ 

ا½خبارية التي 
توزعها داعش في 

النبعة بالبيضاء 

مصدر الصورة  
للباحث آرون 

زلينقدمها  إلى 
 Crisis Group

يالَحــظ أن التنظيــم خّفــض مــن عملياتــه فــي اليمــن مقارنــة بشــهر فبراير/شــباط، وذلــك 
فــي إطــار عملــه علــى ترســيخ تحالفاتــه مــع القبائــل فــي منطقــة قيفــة، حيــث يعتَقــُد أنــه 
يســعى لمهادنــة تنظيــم القاعــدة فــي المنطقــة، نظــًرا لمــرور قرابــة شــهرين علــى آخــر 
ــات  ــاق مواجه ــيع نط ــّرغ لتوس ــل التف ــك مقاب ــن، وذل ــي اليم ــدة ف ــد القاع ــتهداف ض اس

الحوثيين في المنطقة.

..........................

2
عبوة ناسفة

1
هجوم واشتباك

ين
يت

مل
ع

ية
مل

ع
الشكل رقم -8- تــوزّع عمليــات تنظيــم الدولة في اليمن خالل آذار/مارس حســب ا�ســلوب

تحليل السياق
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نّفــذ التنظيــم فــي شــهر آذار/مــارس (7) عملّيــات عســكرّية مختلفــة فــي أفغانســتان، مقارنًة 
بعملّيتيــن فقــط فــي شــهر فبراير/شــباط، إّال أنَّ عملّيــات شــهر مــارس/آذار ترّكــز معظمهــا 
فــي العاصمــة األفغانّيــة كابــول، بالتــوازي مــع تنــّوع األهــداف واألســاليب المّتبعــة ( 

انظر الشكل رقم -9- ). 

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

4. أفغانستان

فرح

هرات

بداغيس

فارياب

جوزجان بلخ

ساري بول

سامغان
بغالن

باميان براون

وردك

غزني
دايكوندي

غور

أوروزغان

قندهار

زابول
باكتيكا

بكاستان

تركمانستان

إيران

بكتيا
خوست

لوكر

كابول

نورستان

ننغرهار

كونار

تخار بدهشان

نيمروزهلمند المجموع الكلي

7 عمليات

كابول 5 عملياتننغرهار 2 عمليتين

توزّع عمليات تنظيم الدولة في أفغانستان حسب الوالية خالل آذار/مارس                                        الشكل رقم -9-              

15 مركز جسور للدراسات 2020المشهد الجهادي / آذار-مارس 



     شــهد مــارس/ آذار تطــوًرا ملحوًظــا فــي تنفيــذ عمليــات انغماســية داخــل كابــول، حيــث 
ــى  ــة إل ــيعي، إضاف ــدة الش ــزب الوح ــيس ح ــنوي لتأس ــل الس ــة الحف ــم الدول ــم تنظي هاج
هجــوم آخــر نفــذه ضــد معبــد للديانــة الســيخّية، وقــد راح ضحّيــة هاتيــن الهجمتيــن 57 
مدنيًّــا و30 جريًحــا، وذلــك بالتــوازي مــع 5 قتلــى مــن العســكريين لــدى طالبــان والجيــش 

األفغاني واألمن األفغاني.
     فــي قــراءة مشــهد التنظيــم المتصاعــد فــي أفغانســتان ال بــد مــن الوقــوف عنــد 
ــي  ــد الطائف ــى البع ــة إل ــي، إضاف ــرف غن ــس أش ــب الرئي ــل تنصي ــم لحف ــتهداف التنظي اس
ــاؤه  ــي أعض ــذي ينتم ــدة ال ــزب الوح ــس ح ــاة مؤس ــنوية لوف ــرى الس ــى الذك ــه عل لهجوم
للطائفــة الشــيعية وقوميــة الهــزارة، إلــى جانــب هجومــه علــى معبــد ســيخّي وربــط ذلــك 
باإلعــالن األمريكــي عــن توقيــع اتفــاق ســالم مــع طالبــان، ليوصــل رســالة لرافضــي االتفــاق 
عــن اســتعداده لالســتمرار فــي قتــال الحكومــة واألطــراف غيــر الســّنية فيهــا، وذلــك بهــدف 
اســتقطاب مزيــد مــن العناصــر والمتعاونيــن إليــه إضافــة إلــى ضــرب خطــط إكمــال 
المصالحــة الداخليــة فــي ظــل تركيــز التنظيــم علــى اســتهداف مختلــف الفرقــاء السياســيين 

والدينيين في البالد.
     تخلــط العملّيــات االنغماســية أوراق الخصــوم، ولذلــك يتوقــع أن تــزداد عمليــات التنظيــم 
ــل  ــن قب ــّي م ــاف االنغماس ــة اكتش ــًرا لصعوب ــلوب، نظ ــذا األس ــن ه ــتان ضم ــي أفغانس ف

األجهزة األمنية وأعدائه اآلخرين.

تحليل السياق
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الشكل رقم -10- عمليــات تنظيــم الدولة في أفغانســتان خالل شــهر آذار/مارس بحســب ا�ســلوب
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1
المقر الرئاسي

فًا
1هد

حركة طالبان

فًا
هد 3

أهداف مدنّية

عمليات تنظيم الدولة في سورية خالل آذار/مارس بحسب المستهدفين                                            الشكل رقم -11-
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نفــذ التنظيــم فــي القــارة اإلفريقية 49 عملّية عســكرّية مختلفــة. وحّلت نيجيريــا في الدرجة 
األولى بواقع 19 عملّية، تلتها مصُر بواقع 18 عملّية، لتنخفض إلى 4 عملّيات في النيجر ( انظر 

الشكل رقم -12- ). 

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

5. إفريقية

الجزائر  

مصر
ليبيا  

المغرب  

موريتانيا  مالي  
النيجر   

نيجيريا
جمهورية

أفريقيا
الوسطى

تشاد

جنوب أفريقيا

ناميبيا   

أنغوال  

زمبابوي

زامبيا   

أوغندا    صومال

موزمبيق  

بوروندي   

جزر القمر
مايوتا

كينيا

ماالوي  

تنزانيا  

رواندا   

إرتيريا  

موريشيوس  

ريونيون  

جيبوتي   

مدغشقر  

إثيوبيا   

الكاميرون    
غينيا االستوائية

ساو تومي

الكونغو
الكونغوالديمقراطية

الغابون  

ليسوتو  

سوازيالند

بوتسوانا  

السنغال

غينيا بيساو

الرأس
ا�خضر 

غامبيا   

ليبيريا  

سيراليونساحل العاج

توغو بينين
غينيا 

غانا

بوركينا فاسو

السودان   

تونس  
مـصــر  18 عملية

الكونغو 1 عملية

النـيـجـر 4 عمليات

مالي 1 عملية

الصومال 2 عمليتين
نيجـيـريــا 19 عملية

موزمبيق 3 عملية

المجموع الكلي

49 عملية

توزّع عمليات تنظيم الدولة في إفريقية خالل آذار /مارس                                                                  الشكل رقم -12-              
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أ.  نيجيـريــا:

ــه  ــى تلت ــة األول ــي الدرج ــي ف ــى التوال ــث عل ــهر الثال ــفة للش ــوات الناس ــلوب العب ــّل أس ح
كذلك أساليب القنص والتصفية ( انظر الشكل رقم -14- ). 

وكذلــك حــّل الجيــش المصــري فــي الدرجــة األولــى باعتبــاره علــى رأس المســتهَدفين مــن 
هذه العمليات 

حّلــت عمليــات الهجــوم فــي نيجيريــا للشــهر الثالــث علــى التوالــي فــي الدرجــة األولــى فــي 
حيــن حــاول الجيــش اســتعادة عــدة مناطــق مــن تنظيــم الدولــة لتحــّل العملّيــات الدفاعّيــة 

ضده في الدرجة الثانية في شهر مارس ( انظر الشكل رقم -13- ). 
وكمــا هــو الحــال فــي شــهري كانــون الثاني/ينايــر وشــباط/فبراير، فقــد حــل الجيــش فــي 

رأس قائمة المستهَدفين من هذه العملّيات وتلته األهداف المدنية. 
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الشكل رقم -13- عمليــات تنظيــم الدولــة فــي نيجيريا خالل شــهر آذار/مارس

.........................................................................................................................................................

..........................

..........................

..........................

عمليــات تنظيــم الدولــة فــي نيجيريا خالل شــهر آذار/مارس حســب المســتهدفين
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الشكل رقم -15- عمليــات تنظيــم الدولة في مصر خالل شــهر آذار/مارس حســب أســاليب االســتهداف

عمليــات تنظيــم الدولــة فــي نيجيريا خالل شــهر آذار/مارس حســب المســتهدفين

2أهداف مدنية16الجيش المصري
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اســتهدفت عمليــات التنظيــم فــي بقيــة الــدول اإلفريقيــة (النيجــر، الكونغــو، مالــي، 
موزمبيــق) علــى جيــوش تلــك الــدول بشــكل كامــل. وحــل الهجــوم واالشــتباك كأســلوب 
انظــر   ) الــدول   هــذه  فــي  التنظيــم  قبــل  مــن  المســتخدمة  األســاليب  ضمــن  أول 

الشكل رقم -15- ). 

ج.  بقية الدول ا�فريقية:

الشكل رقم -15- عمليــات تنظيــم الدولــة فــي بقية الدول ا½فريقية خالل شــهر آذار/مارس حســب ا�ســلوب
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.........................................................................................................................................................

مالي

موزمبيق

النيجر

جمهورية الكونغو
الديمقراطية

1
قصف مدفعي

ية
مل

ع

.......................

3
هجوم واشتباك

ت
ليا

عم

1
صد واشتباك

ية
مل

ع

1
آلية مفخخة

ية
مل

ع

.......................

1
عبوة ناسفة

ية
مل

ع

3
هجوم واشتباك

ت
ليا

عم

     يالحــظ ارتفــاع عمليــات التنظيــم فــي إفريقية إلى 49 مقارنة بشــهر شــباط/فبراير الذي 
انخفضت فيه العمليات إلى 41 عملّية. 

     وقــد كانــت أكبــر الخســائر اإلفريقيــة مــن حيــث القتلــى فــي نيجيريــا حيــث راح ضحيــة 
هجمات التنظيم 174 قتيًال على األقل، فيما أصيب 120 آخرون، ووقع ٥ عناصر في األسر، حيث 
يعَتَقــُد أن يكــون مصيرهــم التصفيــة قريًبــا واســتغالل هــذه التصفيــة فــي إصــدار تســجيٍل 
مصــّور قريًبــا، وهــذا األمــر يــدّل علــى تصاعــد خطــورة التنظيــم فــي نيجيريــا، نظــًرا 

لمحاولته ترسيخ وجوده في الجهة المقابلة من بحيرة تشاد في القسم التشادي. 

تحليل السياق
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    مــن ناحيــة أخــرى فــإن التنظيــم مــا زال يعتمــد فــي اســتراتيجيته فــي مصــر علــى ثــالث 
زوايــا هــي اســتهداف الحواجــز والنقــاط األمنيــة التابعــة للجيــش وأجهــزة األمــن، إضافــة 
ــة  ــت تهم ــن تح ــة المدنيي ــاء بتصفي ــة، انته ــكرية المتحرك ــات العس ــتهداف اآللي ــى اس إل
ــرا  ــتراتيجية مؤش ــذه اإلس ــاح ه ــّد نج ــا يع ــه، وربم ــري وأجهزت ــام المص ــّية للنظ الجاسوس
لتكّيــف التنظيــم مــع حمــالت الجيــش المســتمرة ضــده فــي ســيناء، ولــذا يرّجــح أن يســتمر 
ــن  ــد المدنيي ــوازي مــع تهدي ــاع هــذه االســتراتيجية فــي المســتقبل بالت ــم فــي اتب التنظي

بالتصفية في حال لم يتعاونوا معه. 
    يالحــظ أن التنظيــم اســتطاع الســيطرة علــى عشــرات اآلليــات ومســتودعات مــألى 
باألســلحة والذخائــر فــي إحــدى هجماتــه علــى خمــس ثكنــات عســكرية فــي موزمبيــق، ممــا 
يدفــع لالعتقــاد بــأن التنظيــم سيســعى لالســتفادة مــن هــذه اإلمكانيــات التــي أتيحــت لــه 
بهــدف اإلتجــار بجــزء مــن هــذه األســلحة كمــورٍد مهــمٍّ للتمويــل، وكطريــق لزيــادة تجنيــد 
ــى تخطيــط هجمــات مشــابهة بهــدف الســيطرة  ــة مــن العناصــر، إضافــة إل أعــداد إضافي
علــى كميــات أكبــر مــن الســالح وإيقــاع المزيــد مــن الخســائر فــي الجيــش والشــرطة فــي 

البالد. 
    بالتــوازي مــع ذلــك يالَحــظ أن التنظيــم حــاول اســتقطاب مجاميــع مختلفــة مــن 
إّال أنَّ اســتعادة هــذه  الســاحل،  القاعــدة فــي مالــي ودول  المتحالفــة مــع  الجماعــات 
الجماعــات زمــام المبــادرة "الجهاديــة" –كمــا يبــدو مــن مشــهدها- سيشــّكل عائًقــا 

للوصول إلى هدفه في تفكيك تماسكها. 

نّفــذ التنظيــم فــي الفلّبيــن 3 عمليــات دفاعّيــة ضــد هجمــات الجيــش الفلبينــي علــى معاقلة 
فــي جزيــرة ســولو فــي إقليــم مندنــاو وقــد اســتطاع التنظيــم تكبيــد الجيــش خســائر فادحــة 
فــي األرواح، حيــث وصــل عــدد القتلــى إلــى 53 قتيــًال، و 23  جريًحــا علــى األقــل، 
إّال أنَّ انكفــاء التنظيــم إلــى الخطــوط الخلفيــة وبــدء الجيــش فــي عمليــات هجومّيــة ضــده 
ــذا  ــه، ول ــًال ل ــّد بعــض أجزائهــا معق ــي تع ــرة ســولو الت ــي جزي ــه ف ــدِء تراجع ــى ب يشــير إل
ــارات أخــرى فــي جنــوب شــرق آســيا وذلــك مــن خــالل  ــد أن التنظيــم يبحــث عــن خي يعَتَق
إيجــاد شــبكات رديفــٍة لــه فــي كلٍّ مــن أندونيســيا وجــزر المالديــف وماليزيــا، وذلــك 
بالتــوازي مــع عملــه الســابق علــى تعزيــز حضــور خاليــاه فــي شــبه القــارة الهندّيــة جنــوب 

آسيا. 

على هامش السياق الفلّبيني
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ثانيًا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

ترّكــزت عمليــات تنظيــم القاعــدة بالجماعــات المبايعــة لــه فــي إفريقّيــة، حيــث لــم يرصــد لهــا عمليــات 
ــباب  ــة الش ــت حرك ــة، فقام ــي إفريقي ــة ف ــارس بـــ 142 عملّي ــهر م ــي ش ــذت ف ــا نّف ــن، فيم ــي اليم ف
ــة  ــي جمهورّي ــات أخــرى ف ــال وخمــس عملّي ــي الصوم ــًة ف ــن وعشــرين عملّي ــة واثنتي ــن بمئ المجاهدي
كينيــا، فيمــا قامــت جماعــة أنصــار اإلســالم والمســلمين بـــ اثنتــي عشــرة عملّيــة فــي مالــي وعمليتيــن 

في بوركينا فاسو وعملية أخرى في النيجر ( انظر الشكل رقم -16- ).  

الجزائر  

مصر
ليبيا  

المغرب  

موريتانيا  مالي  
النيجر   

نيجيريا
جمهورية

أفريقيا
الوسطى

تشاد

جنوب أفريقيا

ناميبيا   

أنغوال  

زمبابوي

زامبيا   

أوغندا    صومال

موزمبيق  

بوروندي   

جزر القمر
مايوتا

كينيا

ماالوي  

تنزانيا  

رواندا   

إرتيريا  

موريشيوس  

ريونيون  

جيبوتي   

مدغشقر  

إثيوبيا   

الكاميرون    
غينيا االستوائية

ساو تومي

الكونغو
الكونغوالديمقراطية

الغابون  

ليسوتو  

سوازيالند

بوتسوانا  

السنغال

غينيا بيساو

الرأس
ا�خضر 

غامبيا   

ليبيريا  

سيراليونساحل العاج

توغو بينين
غينيا 

غانا

بوركينا فاسو

السودان   

تونس  

مالي  12 عملية

الصومال 122 عملية

بوركينا فاسو 2 عمليتان

كينيا  5 عمليات

حركة الشباب المجاهدين

مالي  1 عملية

حركة الشباب المجاهدين

عمليات تنظيم القاعدة في إفريقية  خالل آذار/مارس                                                                        الشكل رقم -16-              

المجموع الكلي

142 عملية

حركة الشباب المجاهدين

أنصار ا½سالم والمسلمين

أنصار ا½سالم والمسلمين
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ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

1. الصومال

ــة فــي شــهر فبراير/شــباط،  ارتفعــت عمليــات تنظيــم حركــة الشــباب المجاهديــن مقارنــة بـــ81 عملّي
إلــى 122 عملّيــة فــي الصومــال فــي شــهر مــارس/ آذار، وقد حّلت مقديشــو فــي الدرجة األولــى من عدد 
هــذه العمليــات، تليهــا واليــة شــبيلي بأقســامها الوســطى والســفلى، ثــم واليــة جوبــا للشــهر الثالــث 

على التوالي   ( انظر الشكل رقم -17- ).  

أدول

وقويي
جالبيد

سناق

توقدير

اثيوبيا

جيبوتي

كينيا

صول

بري

بكولهيران

شبيلي الوسطى

شبيلي  السفلى

جـوبــا
السفلى

مقديشو

جـوبــا الوسطى

باي
جيدو

نوجال

مدق

جلجدود

مقديشو 66 عملية

هـيـران  2 عمليتان

نوجال 1 عملية

بــري  7 عمليات

مدق   1 عملية

جـيــدو  2 عمليتانشـبيلي  23 عملية

جــوبــا   12 عملية المجموع الكلي

122 عملية

توزّع عملّيات حركة الشباب المجاهدين في الصومال  خالل آذار/مارس                                          الشكل رقم -17-              

باي وبكول  8 عمليات
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الشكل رقم -18- تــوزّع عملّيــات حركة الشــباب المجاهدين في الصومال حســب ا�ســلوب

وحــّل أســلوب الهجــوم المباشــر فــي الدرجــة األولــى مــن أســاليب االســتهداف تليهــا العبــوات الناســفة، 
ثم عمليات االغتيال التي وصلت إلى 24 عملية  ( انظر الشكل رقم -18- ).  

ــة فــي بدايــة قائمــة المســتهَدفين تليهــا أهــداٌف متفرقــة مــن أجهــزة  وقــد جــاءت القــوات الصومالي
األمن الصومالي ثم األهداف المدنية التي تعرضت لالغتيال والتصفية

 ( انظر الشكل رقم -19- ).  

الشكل رقم -19- تــوزّع عملّيــات حركــة الشــباب المجاهدين في الصومال حســب المســتهدف

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

12ا�من الصومالي
4القّوات الكينّية

2القّوات اºثيوبّية

81القوات الصومالية
7القّوات ا�وغندية

بعثة القّوات
4اºفريقّية

7أهداف مدنية
4القّوات البوروندّية

1القّوات الجيبوتّية

.........................................................................

.........................................................................
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ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

2. كينيا

قامــت الحركــة فــي كينيا بخمــس عملّيات ترّكزت في إقليــم مانديرا بواقع 3 عمليات تلتها أقاليم غاريســا 
وواجيــر. وجــاء أســلوب التصفيــة علــى رأس قائمــة األســاليب المتبعــة فــي كينيــا، وحــّل الجيــش الكينــّي 

في رأس القائمة يليه المدنيون ( انظر الشكل رقم -20- ).  

 Mandera

Wajir

Isiolo

Marsabit

Samburu

Meru

Tharaka

Kitui
Tana River

Garissa
Embu

Kicinyaga
Nyeri

laikipia

Nyandarua
Nakuru

Muranga

kiambu

MachakosNairobi

Makueni
kajiado

Taita taveta

Kilifi

Mombasa

Lamu

Narok

Migori
kisii
Nyamira Bomet

Kericho

NandiVihaga
Siaya

Busai Kakamega

Uasin Gishu

kisumu

Homa Bay

Bungoma

Trans Nzoia

Marakwet Baringo

West Pokot

Turkana

واجيرا   1 عملية

مانديرا 3 عمليات

جاريسا 1 عملية

جاريسا

واجير

مانديرا

المجموع الكلي

5 عمليات

توزّع عملّيات حركة الشباب المجاهدين في كينيا خالل آذار/مارس                                          الشكل رقم -20-              
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الشكل رقم -20- تــوزّع عملّيــات حركــة الشــباب المجاهدين في كينيا حســب ا�ســلوب والمســتهدف

.............................

...................

1أهداف مدنية18الجيش الكيني

ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

3. مالي

ارتفعــت عمليــات تنظيــم أنصــار اإلســالم إلــى 12 عملّيــة مقارنــة بأربع عمليات في شــهر فبراير/ شــباط، 
وقــد جــاءت واليــة موبتــي علــى رأس قائمــة الواليــات التــي شــهدت عمليــات للتنظيــم فــي البــالد بواقــع 
ــات  ــه الهجم ــى تلي ــة األول ــي الدرج ــفة ف ــوات الناس ــتهداف بالعب ــلوب االس ــّل أس ــد ح ــات. وق 8 عملي
ــة قــوات حفــظ  ــى مــن المســتهَدفين، تليهــا بعث ــّي فــي الدرجــة األول المباشــرة.  وجــاء الجيــش المال

السالم.  ( انظر الشكل رقم -21- ).  

تُظهر في هذه 
عملية لتنظيم أنصار 

ا½سالم في 
موبتي تفجير 
مركبة مدرعة 

للجيش المالي 

الصورة من ا�رشيف
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المجموع الكلي

142 عملية تيساليت

كيدال

ميناكا
أنسونغو

بوريم

غــاو
غورما راروس

تمبكتو
غوندام

نيافونكي

نارا

نيونو

أروان

تاوديني

سيغو
سان

كونا دوينتزا

موبتي موبتي

بانامبا

باماكو

كوليكورو

كيتا

كايس

كايس

بوغوني كوتياال

سيكاسو

كوليكورو

موبتي 8 عمليات

غـــاو  2 عمليتين

كيدال  1 عملية

ميناكا  1 عملية

الشكل رقم -18-
الشكل رقم -21-تــوزع عمليات أنصار ا½ســالم فــي مالي خالل آذار/مارس 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

7
عبوة ناسفة

ت
ليا

عم 5
هجوم واشتباك

ت
ليا

عم

.............................

الشكل رقم -18- توزع عمليات أنصار ا½ســالم في مالي خالل آذار/مارس  حســب ا�ســلوب والمســتهدف

.................................

3قوات مينوسما7الجيش المالي
1قوات برخان1ميليشيا دونزو
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ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

4. بوريكنا فاسو والنيجر

أمــا العملّيــات المنّفــذة فــي بوركينــا فاســو فكانــت عمليتــان فــي واليــة ديفــا إحداهمــا بعبــوة ناســفة، 
والثانية اشتباًكا مع قوات للجيش. 

أما العملّية المنّفذة في النيجر فكانت في والية تيالبيري ضد الجيش النيجري

ــة التــي حكمتهــا تنظيمــات الجهادييــن وترّســخت فيهــا      تعــّد مقديشــو األرض التاريخّي
ــارة  ــة للتج ــة المهم ــي البواب ــة ه ــا البحرّي ــة جوب ــإن والي ــك ف ــة، وكذل ــبكاتهم المحّلّي ش
ــى معظــم أريافهــا حركــة الشــباب،  ــي تســيطر عل ــة شــبيلي الت ــة، وتجاورهمــا والي البحرّي
وهــذا يفســر ســبب تكثيــف التنظيــم مــن هجماتــه علــى قواعــد الجيــش والقــوات الحكوميــة 
ــن  ــه ع ــفرت هجمات ــث أس ــالد، حي ــن الب ــث م ــذا المثل ــي ه ــة ف ــوات اإلفريقي ــف الق ومختل
 190 إصابــة  إلــى  إضافــة  األقــل،  علــى  حكوميًّــا  جنديًّــا   190 مقتــل 
جنديًّــا آخــر، فــي حين خســرت بعثة القوات اإلفريقية 14 جندًيــا و 13  جريًحا، بينما ُقتل 13  
جنديًّــا كينيًّــا و٥ جنــود أوغندييــن إضافــة إلــى ٤ جنــوٍد آخريــن من بورونــدا وإثيوبيــة، وهذا 

يعطي مؤشًرا على عنف الهجمات التي شنها التنظيم ضد مجمل هذه القوات. 

     مــن المحتمــل أن التنظيــم يعمــل علــى الســيطرة علــى مدينــة جنالــي فــي واليــة شــبيلي 
والتــي تعــد عقــدة ربــط بيــن مناطــق مقديشــو ومدينــة مــركا وباقــي مــدن واليــة جوبــا، 
وذلــك نظــًرا لكثافــة الهجمــات العســكرية التــي شــنها التنظيــم علــى القواعــد العســكرية 
المحيطــة بمدينــة جنالــي، وهــذا يدفــع لالعتقــاد بــأن التنظيــم يعمــل علــى إنشــاء حــزاٍم 

قريب من العاصمة يسيطر عليه، ويّتصل بأماكن سيطرته جنوب البالد. 

     يالَحــظ أن نشــاط حركــة الشــباب يتصاعــد فــي محيــط مدينــة بوصاصــو فــي واليــة 
بــري التابعــة إلقليــم بونتالنــد الفيدرالــي، وهــذا يؤشــر إلــى توســع التنظيــم ونقلــه بعــض 
خاليــاه وســعيه للتجنيــد واالســتقطاب فــي المنطقــة، لمــا لــه مــن تأثيــر اقتصــادي فــي حــال 

استطاع السيطرة على ميناء بوصاصو االستراتيجي.

تحليل سياق حركة الشباب المجاهدين في القرن اºفريقي
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ــي  ــابق ف ــّي الس ــفير المال ــادة الس ــلمين" بقي ــالم والمس ــرة اإلس ــف "نص ــعى تحال     يس
ــادة  ــالل زي ــن خ ــك م ــم وذل ــكل التنظي ــي هي ــك ف ــّث التماس ــى ب ــي، إل ــاد غال ــاض إي الري
عمليــات التنظيــم ضــد الجيــش المالــي، وبعثــة قــوات حفــظ الســالم الدوليــة، ويعتقــد أن 
ذلــك خطــوة اســتباقية لتفــادي تفــّكك التحالــف إثــر ســعي تنظيــم الدولــة لجــذب بعــض 
اإلقصــاء  بدعــوى  إليــه،  لالنضمــام  الفوالنــي-  قومّيــة  مــن  –الجهادييــن  مكّوناتــه 

والتهميش الذي يعانونه داخل التحالف. 

     مــن ناحيــة أخــرى فــإن الجماعــة تســعى لتحقيــق خــرق سياســي عبــر الدعــوة للتفــاوض 
مــع الحكومــة الماليــة بشــروط مرتفعــة أّولهــا الطلــب مــن القــوات الفرنســية االنســحاب 
ــات  ــف مكّون ــد مختل ــكرية ض ــات العس ــتمرار العملي ــع اس ــوازي م ــك بالت ــالد، وذل ــن الب م
خصومــه ســواء كانــت قــوى الجيــش، أو البعثــة الدوليــة، أو قــوات برخــان، أو الميليشــيات 
ــدو-  ــا يب ــى م ــة –عل ــي محاول ــك ف ــة، وذل ــة الحكوم ــة لسياس ــة الموالي ــّلحة المحّلّي المس

الستنساخ تجربة طالبان في التفاوض عبر العمل العسكري والسياسي مًعا. 

ــا ضمــن       بالنظــر إلــى المشــهد العســكري فــإن إطــار الهجمــات العــام مــا يــزال مندرًج
اســتهداف األهــداف المتحركــة كاألرتــال والســيارات التابعــة للخصــم فــي المســاحات 
ــن  ــة 14 آخري ــا وإصاب ــا ماليًّ ــل 47 جنديًّ المفتوحــة، إال أن شــهر مــارس/ آذار شــهد مقت
ــد  ــكرية، وق ــت العس ــدة تاركن ــى قاع ــٍع عل ــوٍم واس ــر هج ــم إث ــن بينه ــا م ــع 39 جنديًّ وق
ــارك وعــدم  ــة لتؤكــد اســتمرار المع ــة أنصــار اإلســالم والمســلمين العملّي اســتغلت جماع

الدخول في التفاوض مع الحكومة إال بعد تحقيق شرط انسحاب القوات الفرنسية. 

ــدول  ــا فاســو ضمــن إطــار اســتنزاف ال ــق وبوركين ــة لموزمبي      يدخــل اســتهداف الجماع
ــى  ــاس إل ــي األس ــة ف ــه موجه ــون عمليات ــن ك ــم م ــى الرغ ــان، عل ــة برخ ــة لعملي الداعم
ــى  ــعبيًّا- عل ــا وش ــٍد –حكوميًّ ــط متصاع ــكيل ضغ ــدف تش ــك به ــن وذل ــل المحليي الفواع

سياسة فرنسا في المنطقة.

تحليل مشهد تحالف أنصار اºسالم والمسلمين في غرب إفريقية
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ثالثاًً:  المشهد الجهادّي في سورّية 

1. الواقع الميدانّي 

2. العالقة البينّية للتنظيمات الجهادّية 

ــر  ــة تحري ــة –كهيئ ــة المحلّي ــات الجهادي ــكرية للتنظيم ــات العس ــف العملي ــن توّق ــم م ــى الرغ       عل
الشــام- والمرتبــط بالقاعــدة -كفصيــل حــّراس الديــن- إّال أنَّ التجهيــزات العســكرية لــم تتوقــف لــدى 
الطرفيــن، ســواء مــن حيــث الدعــوة الســتقطاب مزيــد مــن العناصــر، أو مــن خــالل العمــل علــى تحصيــن 
يشــير  وهــذا  للتبرعــات،  الدعــوة  خــالل  مــن  أو   M4 طريــق  شــمال  الوعــرة  المناطــق  بعــض 

إلى وجوِد استشراف لدى هذه الفصائل يقضي بضرورة التجّهز لمعركٍة قادمة. 

      مــا تــزال هيئــة تحريــر الشــام تقــّدم نفســها للمجتمــع المحّلــّي والدولــي باعتبارهــا التنظيــم األقــوى 
فــي شــمال غــرب ســورية، وتمــارس مفاوضاتهــا مــع األطــراف الدوليــة باعتبارهــا األقــدر علــى ضبــط 
ــا باالتفــاق  ملــف التنظيمــات الجهاديــة، ولــذا فإنهــا تعمــل علــى اإلمســاك بأطــراف هــذا الملــّف ميدانيًّ

مع التنظيمات األخرى على عدم المبادرة بمهاجمة قوات النظام وروسيا. 

     واجهــت هيئــة تحريــر الشــام مطلــع مــارس/آذار مشــكلة الســيطرة علــى أحــد حواجزهــا مــن قبــل 
ــود  ــة بحش ــي المدين ــبوق ف ــر المس ــّرد غي ــذا التم ــت ه ــرمدا، فواجه ــة س ــي مدين ــن ف ــوع المدنيي جم
كبيــرة إلعــادة ضبــط األمــور وإعــادة نصــب الحاجــز فــي موقعــه، وذلــك فــي إطــار رؤيتهــا بأنهــا الســلطة 
ــا لوارداتهــا االقتصاديــة ولــذا تعمــدت  الفعليــة فــي المنطقــة، إضافــة لكــون ســرمدا تحتــّل موقًعــا مهمًّ

لوضع ثقل أمني واضح في ضبط حضورها في المدينة لإلشارة إلى وجود األمور بيدها.

      فــي هــذا اإلطــار يالَحــظ عــودة الهيئــة إلــى العمــل علــى توســيع شــبكتها االقتصادّيــة مــن خــالل 
الســيطرة علــى عمليــة مــّد خطــوط الطاقــة مــن تركيــا إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا، أو مــن خــالل 
اســتمرار تحصيــل الضرائــب علــى الشــحنات التجاريــة، وذلــك بالتــوازي مــع عملهــا السياســي المتمّثــل 
اســتمرار  لغايــات  الحقيقّيــة  الصــورة  معرفــة  دون   M4 طريــق  فــي  االعتصــام  دعــم  فــي 
ــا فــي مفاوضاتهــا مــع روســيا ودفعهــا  ــا لتركي االعتصــام لعــدة أســابيع، حيــث يحتمــل أن تكــون دعًم
لتقديــم تنــازالت فيهــا، أو أن تكــون ورقــة بيــد الهيئــة فــي تفاوضهــا مــع تركيــا تجــاه ملفــات االندمــاج 

وحل التنظيم ودور قيادة الهيئة في األجسام المحتملة مستقبًال.
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خالصة

1-   يظهــر مشــهد تنظيــم الدولــة زيــادة عملياتــه فــي العــراق إضافــة إلــى ارتفــاع اســتهدافه 
ــا فــي ديالــى وصــالح الديــن للشــهر الثانــي علــى التوالــي  للمدنييــن فــي المناطــق المختلطــة طائفيًّ
ــا بالتــوازي مــع تكثيــف هجماتــه علــى  وذلــك فــي إطــار العمــل علــى تهجيرهــم وإرهــاب خصومــه أمنيًّ
الجيــش العراقــي علــى الطــرق والمســاحات المفتوحــة إضافــة إلــى ظهــور خاليــا جديــدة لــه فــي مناطــق 
ــا  ــرات، أم ــدة م ــا ع ــحاب منه ــاعات واالنس ــة لس ــى المنطق ــيطرة عل ــى الس ــا عل ــار وعمله ــرب األنب غ
مشــهده فــي ســورية فــإن عملياتــه قــد تراجعــت قليــًال نظــًرا للحمــالت األمنيــة التــي يقــوم بهــا التحالــف 
ضــده، بالتــوازي مــع وقــوع عــدة عملّيــات فــي مناطــق ســيطرة النظــام فــي أريــاف درعــا وديــر الــزور دون 
ــق  ــي مناط ــان ف ــهر أبريل/نيس ــي ش ــي ف ــع األمن ــه ذات الطاب ــد عمليات ــل أن تزي ــا، ويحتَم أن يتبناه
ســيطرة قســد نظــًرا لتأكيدهــا علــى سياســة العــزل وحظــر التجــول والحجــر الصحــي وذلــك فــي محاولــة 
منــه الســتغالل هــذه الظــروف فــي اســتهداف عــدة شــخصيات مدنّيــة وعســكرّية وذلــك بالتــوازي إضافــة 

إلى العودة لزيادة استهداف قوات النظام شرقي مدينة حمص. 

2-   يالحــظ أن حــراك التنظيــم فــي أفغانســتان يتصاعــد حيــث اســتهدف تجمعــات مدنيــة مــن أقليــات 
دينيــة فــي هجمــات انغماســية وربمــا يعتمــد التنظيــم علــى زيــادة هــذه العمليــات فــي األشــهر المقبلــة، 

وذلك بهدف ضرب مساعي ترسيخ المصالحة الداخلية ومفاوضات انضمام طالبان للحكومة. 

3-   شــهدت نيجيريــا فــي إفريقيــة عمليــات هجوميــة ســببت خســائر كبيــرة ماديًّــا وعســكريًّا، بالتــوازي 
مــع ســعي التنظيــم للتوســع فــي شــمال شــرقي نيجيريــا والجهــة المحاذيــة لهــا فــي تشــاد، كمــا عمــد 
التنظيــم إلــى ضــرب ثكنــات متنوعــة فــي موزمبيــق ومناطــق أخــرى مــن القــارة بهــدف الســيطرة علــى 

مستودعات ضخمة من السالح الفردي والمتوسط والذخائر المتنوعة. 

31 مركز جسور للدراسات 2020المشهد الجهادي / آذار-مارس 



4-  أمــا مشــهد حركــة الشــباب المجاهديــن فــي الصومــال فقــد رصــد التقرير زيــادة ٤١ عملّيــة مقارنة 
بشــهر فبرايــر/ شــباط وخاصــة فــي منطقــة جنالــي التابعــة لواليــة شــبيلي الســفلى، ممــا يشــير إلــى 
ــة  ــن العاصم ــة بي ــل مهم ــدة وص ــا عق ــة باعتباره ــذه المنطق ــى ه ــيطرة عل ــى الس ــم عل ــل التنظي عم
ــط  ــه يحي ــم علي ــيطر التنظي ــزام يس ــاء ح ــد إلنش ــا تمّه ــى كونه ــة إل ــاحلية، إضاف ــركا الس ــة م ومدين
بمناطــق انتشــاره فــي واليتــي بــاي وبكــول وشــبيلي وجوبــا والعاصمــة، كمــا رصــد التقريــر زيــادة فــي 
ــا  ــم أمنيًّ ــورة التنظي ــى خط ــر عل ــذا مؤش ــي، وه ــن الصومال ــاز األم ــي جه ــة ف ــال خاص ــات االغتي عملي

وقدرته على التغلغل في أجهزة الخصم والحصول على المعلومات المهمة. 

ــات ودعــوًة للتفــاوض مــع الحكومــة، إّال أنَّ  5-  مشــهد القاعــدة فــي مالــي شــهد ارتفاًعــا فــي العملّي
ــم  ــعي تنظي ــن س ــك م ــوازى ذل ــد ت ــّية، وق ــوات الفرنس ــحاب الق ــروطة بانس ــت مش ــوة كان ــذه الدع ه
ــه، ممــا  ــة أنصــار اإلســالم والمســلمين لالنضمــام إلي ــة مــن جماع ــة الســتقطاب عناصــر مختلف الدول
ــة  ــع محاول ــوازي م ــم، بالت ــكل التنظي ــي هي ــك ف ــث التماس ــدف لب ــات ته ــذه العملي ــى أن ه ــير إل يش

استنساخ تجربة طالبان في التفاوض السياسي مع التصعيد الميداني.

ــورية  ــرب س ــمال غ ــي ش ــرى ف ــة األخ ــل الجهادي ــام والفصائ ــر الش ــة تحري ــهد هيئ ــر مش 6-  يظه
اســتقرار اتفــاق وقــف إطــالق النــار بالتــوازي مــع تجهيــز الخطــوط الخلفيــة بالتحصيــن والتدشــيم وذلــك 
فــي إطــار توّقــع انهيــار االتفــاق مســتقَبًال، إضافــة إلــى اســتمرار الهيئــة تقديــم نفســها ضابًطــا لحــراك 

الفصائل األجنبية والجهادية المحلّية وفصيًال قادًرا على إدارة المنطقة أمنيًّا ومدنيًّا .

خالصة
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