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ــي  ــة ف ــم الدول ــدة وتنظي ــم القاع ــن تنظي ــات كلٍّ م ــَع وعملي ــّي واق ــر الحال ــد التقري يرص
الشــرق األوســط وإفريقّيــة وواقــع المجموعــات الجهاديــة المؤثــرة بمختلــف أطيافهــا فــي 

سورّية، ويقّدم قراءات متعددة للسياقات التي تنشط فيها هذه الجماعات. 
الحــظ التقريــر تفــاوت تحــركات هــذه التنظيمــات فــي األشــهر الســّت األولى من عــام 2020 
ــات  ــذه التنظيم ــاط ه ــٍق لنش ــٍد دقي ــى رص ــًدا عل ــا، معتم ــزة حوله ــالت مرّك ــّدم تحلي وق
باالعتمــاد علــى مصــادر متنوعــة مــن البيئــة الداخليــة لهــذه التنظيمــات، والمصــادر 
اإلخباريــة المفتوحــة، وصــوًال إلــى تحليــل هــذه المعلومــات فــي إطــار الواقــع الــذي تنشــط 

فيه هذه التنظيمات. 
رصــد التقريــر لتنظيــم الدولــة 1114 عمليــة في عــدة دوٍل مختلفــة، كان أكثرها فــي العراق، 
تلتــه ســورية، ثــم نيجيريــا، ثــم مصــر، فيمــا توزعــت بقيــة عملياتــه فــي دوٍل أخــرى 
كالصومــال والكونغــو واليمــن وبعــض دول شــرق آســيا، فــي حيــن أن فــروع تنظيــم 
فــي  المجاهديــن  الشــباب  حركــة  معظمهــا  نّفــذت   644 بـــ  قامــت  القاعــدة 
الصومــال وكينيــا، فيمــا قامــت فــروع أخــرى ببقيــة العمليــات فــي دول الصحــراء والســاحل 

واليمن. 
فــي الشــأن الســوري يقــدم التقريــر قــراءة موســعة لواقــع التنظيمــات الجهاديــة، ويقــدم 
ــن  ــع تبيي ــام، م ــن هــذا الع ــي النصــف األول م ــا ف ــرت به ــي م ــا ألهــم المفاصــل الت عرًض
تفســيرات مرّكــزة للمنهجيــة التــي تتعامــل بهــا هيئــة تحريــر الشــام مــع مختلــف الجهــات 
ــع  ــى الواق ــف وانعكاســات هــذا التعامــل عل ــر بهــا هــذا المل ــي تدي ــة الت ــة، واآللي الجهادي

والمستقبل القريب لها. 

ملّخص تنفيذّي
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القسم ا�ول01

تحليل بيئة
"تنظيم الدولة"



أ. التنظيم وِخَطط المستقبل

يمكــن تحديــد الســياق العــام لتنظيم الدولة فــي 2020 بدًءا مــن الخطــاب األول لقيادته 
ــر كلمــًة  ــه الرســمية فــي 27 كانــون الثانــي/ يناي ــه ومنصات ــت معّرفات الجديــدة، حيــث بّث
مطّولــة للناطــق الجديــد باســم التنظيــم "أبــو حمــزة القرشــّي المهاجــر" رّكــز فيهــا علــى 
تاريــخ التنظيــم ومراحلــه المختلفــة، ثــم بــث رســائل تهديديــة مختلفــة تحــّدد اســتراتيجية 
ــة  ــتهداف دول ــة اس ــه مرحل ــم بدخول ــح التنظي ــا تصري ــتقبلّية، كان أبرزه ــم المس التنظي
االحتــالل اإلســرائيلي مــن خــالل مــا ســّماه "إزالــة الحــدود لقتــال اليهــود" ومناشــدة 
ــي  ــالد الشــام لمســاندته ف ــم فــي صحــراء ســيناء وب ــرع التنظي ــى ف أنصــاره االنضمــام إل
ــدس  ــت المق ــح بي ــّماه "فت ــا س ــى م ــول إل ــى الوص ــا حت ــة وإكماله ــذه المرحل ــر ه تطوي
ــم  ــم ل ــح أن التنظي ــا وّض ــي الحًق ــع الميدان ــدّي"، إال أن الواق ــة للمه ــة الخالف ــليم راي وتس
ــه  ــي وج ــه ف ــت عمليات ــا ارتفع ــى اآلن، بينم ــرائيل إل ــاه إس ــيء تج ــده ش ــن تهدي ــذ م ينف
ــي  ــة الت ــدول اإلفريقّي ــة ال ــورية وبقّي ــم س ــراق ث ــي الع ــن ف ــف الفاعلي ــن مختل ــه م خصوم

بايعته جماعات فيها كما في نيجيريا والكونغو وموزمبيق. 
ــث  ــام وثال ــذا الع ــه ه ــي ل ــاب الثان ــي الخط ــد ف ــرة التهدي ــع نب ــى رف ــم إل ــاد التنظي ع
خطــاٍب لــه بعــد مقتــل أبــي بكــر البغــدادي، حيــث وّجــه المتحــدث الرســمي فــي 28 
ــي  ــة ف ــدول الفاعل ــة وال ــالمّية والجهادي ــوى اإلس ــف الق ــة لمختل ــائل مختلف ــو رس أيار/ماي

الشرق األوسط. 
علــى الرغــم مــن أن الخطــاب لــم يخــرج عــن اإلطــار العــام لألدبيــات التــي ســعى 
التنظيــم لترســيخها بعــد انهيــار المــدن التــي ســيطر عليهــا بيــد التحالــف الدولــي 
ــه  ــان وج ــع بي ــوازي م ــا بالت ــر وضوًح ــت أكث ــّدي كان ــرة التح ــن، إال أن نب ــه اآلخري وخصوم
ــد حكومــة  ــدة، وتهدي ــروع القاع ــا وقطــر وف ــداوة بعــض الجهــات كتركي ــي ع ــل ف التفصي
ــع التعهــد  ــي ســورية، م ــوات قســد والنظــام الســوري ف ــة وق ــى الكاظمــي العراقي مصطف
بتخليــص األســرى وهــي نقطــة تتكــرر فــي خطابــات التنظيــم الرســمية منــذ ســقوط آخــر 
معاقلــه، وهــذا يشــير إلــى ســعي التنظيــم للوصــول إلــى تحريــر اآلالف منهــم فــي 
المســتقبل خاصــة المخيمــات التــي فيهــا عشــرات اآلالف مــن أفــراد عائــالت التنظيــم، وفــي 
هــذا اإلطــار طالــب البيــان عناصــر التنظيــم فــي الســجون بالصبــر والثبــات والتأكيــد علــى 
ــي  ــم ف ــار التنظي ــي" أنص ــب "القرش ــبق أن طال ــد س ــره، وق ــَس عناص ــم ين ــم ل أن التنظي
خطابــه الماضــي بتحريــر العناصــر الموجــودة فــي الســجون وســبقه البغــدادي فــي خطابــه 

األخير وحرض بشكل مباشر على مهاجمة السجون في العراق وسورية

أوًال: السياق العام لتنظيم الدولة

1) خطابات التنظيم وإعالمه
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ب. التنظيم ومنافسة الخصوم

علــى الرغــم مــن أن جماعــات التنظيــم مشــّتتة فــي مســاحات متعــّددة مــن دول الشــرق 
ــة  ــات الجهادي ــع الجماع ــه م ــاّم لتعامل ــط الع ــيا، إال أن النم ــرق آس ــة وش ــط وإفريقي األوس
األخــرى قائــم علــى المنافســة والمطالبــة بمبايعتــه نظــًرا لكونــه الممثــل "الشــرعي" 
لدعــوى الجهــاد العالمــي، إضافــة لكــون التنظيــم يمتلــك حيوّيــة ودينامّيــة يفتقدهــا 
ــرى  ــات األخ ــع الجه ــم م ــلوك التنظي ــد س ــة ورص ــإن متابع ــم ف ــن ث ــدة، وم ــم القاع تنظي
-خاصــة فــي أفغانســتان وغــرب إفريقّيــة- يؤكــد أن التنظيــم يعــّد لمواجهــات قادمــة مــع 
الحــركات الجهاديــة المنافســة فــي األماكــن الحيويــة التــي ينتشــر فيهــا، خاصــة طالبــان 
فــي أفغانســتان، وتحالــف أنصــار اإلســالم والمســلمين المبايــع للقاعــدة فــي منطقــة 
الســاحل وغــرب إفريقيــة وذلــك بحســب دعــاوى مــواالة الــدول "الصليبّيــة" ومعاونتهــا فــي 
اســتئصال خاليــا تنظيــم الدولــة فــي الــدول التــي ينشــطون فيهــا، وأّن التنظيــم يــرى فــي 
منهجــه وأســلوبه مزايــا تتفــوق علــى تلــك الجماعــات أولهــا تمثيــل اإلســالم وقدرتــه علــى 
ــه  ــه يناشــد المســلمين لنصرت ــّم فإن ــى مــن التحــوالت القادمــة، ومــن ث االســتفادة المثل
والمســارعة لالنضمــام إلــى صفوفــه واالبتعــاد عــن الجماعــات األخــرى التــي تحولــت إلــى 

أدوات لتدمير المسلمين بيد الدول الغربية

جـ . التنظيم ومساعي االستفادة من كورونا

حــرص تنظيــم الدولــة علــى االســتفادة مــن إجــراءات الحظــر التــي اتخــذت فــي ســبيل 
مواجهــة وبــاء كورونــا فــي عــدة دول خاصــة العــراق وشــرقي ســورية، حيــث ســجلت زيــادة 
فــي أنشــطته فــي العــراق وســورية علــى الرغــم مــن تصاعــد اإلصابــات فيهمــا فــي شــهور 
ــي  ــة الت ــة اإلضافي ــة الحرك ــار حري ــي إط ــك ف ــو، وذل ــان/أبريل وأيار/ماي ــارس ونيس آذار/م

أتيحت له فيهما. 
ســارع التنظيــم إلــى إصــدار تعليمــاٍت مفّصلــة حــول تعامــل عناصــره مــع انتشــار الوبــاء، 

مما يشير إلى أن تصرفه كان إجرائيًّا بشكل واضح، وذلك من خالل: 
فــي العــدد 223 مــن صحيفــة النبــأ األســبوعية خصــص المكتــب اإلعالمــي للتنظيــم 
ــم ودور  ــاء فــي ُق ــى انتشــار الوب ــه عل ــز في ــاه" رّك ــوان: "ضــّل مــن تدعــون إال إي ــاًال بعن مق
تصرفــات الشــيعة "الشــركّية" عنــد األضرحــة بنشــر هــذا الوبــاء ليكــون ذلــك عقاًبــا مــن اهللا 

لهم. 
أمــا العــدد 225 مــن الصحيفــة ذاتهــا فقــد خصــص التنظيــم فيــه الصفحــة األخيــرة 
لتقديــم نصائــح عملّيــة وتوجيهــات شــرعّية للتعامــل مــع الوبــاء، وأبرزهــا عــدم االختــالط 

مع المصابين، ووجوب عدم دخول أرض انتشر الوباء فيها. 
كمــا طالــب تنظيــم الدولــة -فــي عــددي -226 227 مــن صحيفتــه األســبوعية "النبــأ"- 
المســلمين بالعمــل علــى ضــرب الــدول الصليبيــة –بتعبيــره- واســتغالل فرصــة االنهيــار 
االقتصــادّي المرتقــب لرفــع مســتوى األزمــة عليهــم، بضــرب مرافقهــم والعمــل علــى 
تخليــص المعتقليــن مــن ســجونهم، إضافــة إلــى تأكيــده علــى أن هــذا الوبــاء جنــديٌّ مــن 
ــف  ــاء كش ــذا الوب ــى أن ه ــه إل ــت نفس ــي الوق ــيًرا ف ــه، مش ــى أعدائ ــّلطه عل ــود اهللا يس جن
عيــوب األنظمــة الغربيــة التــي ظهــر ضعفهــا أمــام إصابــات كورونــا والجائحــة المســتجدة 

إثره. 

01

02
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د. شهر رمضان والترويج للتنظيم

ــة مرّكــزة عــن نشــاطه  حــرص التنظيــم فــي شــهر رمضــان علــى إظهــار صــورة إعالمّي
ونشــاط أفــراده وخاليــاه فــي مختلــف مواقــع انتشــارها، ســواء مــن خــالل المقــاالت التــي 
نشــرها فــي أعــداد صحيفــة النبــأ األســبوعية 231، 232، 233، 234 والتــي تحــّث علــى الجمــع 
ــرض  ــي أن "الجهــاد ف ــم ف ــى رأي التنظي ــروًرا بالوصــول إل ــاط، م ــام والرب ــن أجــر الصي بي
عيــن" علــى جميــع المســلمين، ونظــًرا لكونــه يعــّرف نفســه بأنــه "دولــة الخالفــة" فــال بــّد 

أن يكون هذا الجهاد تحت قيادته. 
ــة ألفــراده  ــاة اليومّي ــا مــن الحي فــي الســياق ذاتــه أظهــرت صــور إعــالم التنظيــم جانًب
ممــا يعطــي رســائل مباشــرة يوجههــا التنظيــم، حيــث تترّكــز حــول تأكيــد قوتــه العســكرّية 
ــا وامتــالك عناصــره  ــه بنيويًّ ــى تماســك تنظيمي ــة القادمــة، إضافــة إل وتحضيراتــه للمرحل
ــب  ــه بواج ــت ذات ــي الوق ــم ف ــة وقيامه ــة والماّدّي ــة الغذائي ــن الرفاهي ــعة م ــاحة واس مس

"تزكية النفس" من خالل العبادة والتقوى التي يمتازون بها. 

ا هـ . التنظيم وأساليب االستمرار إعالمًيّ

امتلــك تنظيــم الدولــة مجموعــة مــن األجهــزة اإلعالميــة والمنّصــات والــوكاالت 
المترابطــة التــي تــرّوج ألفــكاره، وقــد ربــط هــذه المكاتــب بشــبكة خفّيــٍة مــن المندوبيــن 
ــر  ــا يفّس ــم، مم ــت التنظي ــي بايع ــات" الت ــة "الوالي ــاحات الجغرافي ــي المس ــلين ف والمراس
قــدرة التنظيــم علــى العــودة إلــى الســاحة االفتراضّيــة علــى الرغــم مــن الهجمــات 

اإللكترونية المتتالية التي تقاُم ضّد منّصاته. 
للدعايــة ألفــكاره  االجتماعــي  التواصــل  التنظيــم علــى مواقــع وتطبيقــات  اعتمــد 
واإلعــالن عــن أخبــاره ولتعليــم أنصــاره األســاليب والتكتيــكات التــي يحتاجهــا "الفــرد 

العسكرّي" ضمن التنظيم لتنفيذ الهجمات المختلفة بأبسط المواد المتيّسرة لديه. 
تعــّرض التنظيــم خــالل ثمانيــة أشــهر لهجمتيــن إلكترونيتيــن مــن قبــل الشــرط 
األوروبيــة اســتهدفتا قنواتــه المشــّفرة علــى تطبيــق تليغــرام بصــورة أســاس وعلــى 

.BMCو TAM TAM تطبيقات مثل
كان اإلغــالق األول فــي 25 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019 حيــث أغلقــت قرابــة 100 ألــف 
حســاب ألنصــار التنظيــم إضافة إلى نحو 35 قناة أساســية مشــّفرة لوكالة "أعمــاق" فيما كان 
الهجــوم الثانــي فــي الرابــع والخامــس شــهر حزيران/يونيــو حيــث أغلقــت عشــرات اآلالف 
مــن حســابات أنصــار التنظيــم علــى برنامــج تلغــرام وامتــدت إلــى تطبيــق "تــام تــام" و"بــي 

إم سي" 
فــي كال اإلغالقيــن كان أنصــار التنظيــم يتفــادون االنقطــاع عــن التواصــل مــع بعضهــم 
ــة  ــزة مســبًقا لحــاالت اإلغــالق، إضاف ــة مــن حســابات تلغــرام مجّه بإنشــاء شــبكة عنقودي
 "Hoop messenger" وتطبيــق "we" إلــى اعتمــاد تطبيقــات جديــدة مثــل تطبيــق
الــذي يتشــابه -إلــى حــد مــا- مــع "تلغــرام" مــن حيــث مســتوى األمــان والقــدرة علــى إنشــاء 

قنوات مشفرة.
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ينشــر أنصــار التنظيــم أخبــار التنظيــم وعملياتــه علــى عشــرات المواقــع األخــرى كموقــع 
"العقــاب" إضافــة إلــى اســتخدام فيســبوك لنشــر أخبــار التنظيــم بطريقــة ســاخرة فــي كثيــر 

من الصفحات التي تغَلق عادًة ويحّل مكانها صفحات أخرى مجّهزة مسَبًقا. 
وعلــى الرغــم مــن اإلغــالق الســريع المتكــرر لكثيــر مــن قنــوات التنظيــم إال أن مســألة 
ــي  ــات الت ــًرا لآللي ــتحالة، نظ ــرب لالس ــون أق ــكاد يك ــر ي ــة أم ــات اإلعالمي ــه للمنص فقدان
ــات  ــاء تطبيق ــتمر، وإنش ــابات بشــكل مس ــد مــن الحس ــاء عناقي ــي إنش يتبعهــا ناشــطوه ف
داخليــة لنشــر أخبــار التنظيــم، إضافــة إلــى إنشــاء حســابات ومنصــات إعالميــة علــى 
ــة  ــدارات مختلف ــداد إص ــي إع ــة ف ــه الدعائي ــتمرار آلت ــع اس ــوازي م ــرى، بالت ــات أخ تطبيق

بمعّدل إصدارين كل ثالثة أشهر –على األقل-.

ــة بعملّياتهــا االســتنزافّية فــي كلٍّ مــن العــراق وســورّية  ــا تنظيــم الدول اســتمّرت خالي
إثــر مقتــل قائــده الســابق "أبــو بكــر البغــدادّي" مّمــا وّضــح عــدم تأّثــر بنيــة التنظيــم فــي 
هذيــن البلديــن بمقتــل قائــده، إال أن وقــوع 8 إنــزاالت متكــررة فــي ديــر الــزور الســورية 
ــن الســوري  ــى الجانبي ــن منهــم عل ــل آخري ــه ومقت ــال عــدد مــن قيادات ــوازي مــع اعتق بالت
والعراقــي أّدى إلــى ظهــور تأثــرات مرحليــة تمّثلــت بانخفــاض عملياتــه لمــدة زمنيــة ثــم 
عودتهــا للتصاعــد بعــد فتــرة مــن الكمــون، ويشــير هــذا إلــى تأثــر أداء التنظيــم إثــر وقــوع 
ــز  ــى تعزي ــك إل ــؤدي ذل ــا ي ــة، مم ــة كــوادره القيادي ــال وتصفي ــة بســبب اعتق فجــوات أمنّي
اســتراتيجّية اســتقالل عمــل الجماعــات المرتبطــة بالتنظيــم فــي مختلــف الفــروع بمــا 

يتوافق مع محيطها الذي تنتشر فيه بما يخدم استراتيجية التنظيم العامة.
ــة  ــزاالت المكثف ــر اإلن ــم –إث ــدة للتنظي ــة الجدي ــاد الهيكل ــون عم ــح أن يك ــن المرّج وم
ضــده فــي ســورية فــي شــهر مايو/أيــار- قائًمــا علــى تقليــل القطاعــات التــي تنّظــم عمــل 
الخاليــا إضافــة إلــى توزيــع قيــادة شــكل الخاليــا علــى عناقيــَد متخّفيــة دون وجــود ارتبــاط 
واضــٍح بينهــا وذلــك لمنــع وقــوع آثــار ســلبيٍَّة فــي حــال وقــع اعتقــال لقيــادات المجموعــات 

المختلفة. 
ومــن خــالل تحليــل عمليــات التنظيــم يالَحــظ أنــه يكّثــف مــن اعتمــاده علــى أســاليب 
الهجمــات الفردّيــة ممــا يؤّكــد تلقــي مجموعــات متعــددة مــن التنظيــم لتدريبــات مكثفــة 
ــات  ــد عملي ــر تصاع ــذا يفّس ــة، وه ــرة الماضي ــالل الفت ــتنزاف خ ــرب االس ــاليب ح ــي أس ف

التنظيم ذات الطابع الفردّي في الشهور الثالث األخيرة.
إلــى جانــب ذلــك فــإن التنظيــم علــى الرغــم مــن بحثــه عــن توســيع مالذاتــه اآلمنــة فــي 
القــارة اإلفريقيــة بالتــوازي مــع عملياتــه العســكرّية شــبه اليومّيــة فــي عــدة دول إفريقيــة، 
إال أنــه لــم يدخــل مرحلــة التوّســع المســتمّر، ســواء فــي الصومــال أو دول الصحــراء 
ــود  ــق يع ــذه المناط ــي ه ــوده ف ــا زال وج ــث م ــا، حي ــق أو نيجيري ــي موزمبي ــاحل أو ف والس
للشــبكات المرتبطــة بقياداتــه قبيــل إعالنهــم عــن مبايعــة تنظيــم الدولــة، ومــن ثــّم فــإن 
بقــاء تأثيرهــم مرتبــط باســتمرارهم علــى قيــد الحيــاة، وقدرتهــم علــى نقــل خبراتهــم إلــى 
قيــادات أخــرى تواجــه المنافســين المحلييــن والــدول التــي تشــن حمالتهــا العســكرية علــى 

مناطق انتشارهم. 
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يالحــظ أن تنظيــم الدولــة نّفــذ فــي العــراق –على نحــو مؤّكــد- 440 عملّيــة، توّزعت في 
ســبع محافظــات عراقيــة، إال أن معظمهــا ترّكــز فــي مثّلــث ديالــى، كركــوك، بغــداد، وفــي 
محافظــة صــالح الديــن بدرجــة أقــل، إضافــة إلــى عملياتــه األساســية فــي محافظــة األنبــار 
رقــم  الشــكل  ويوّضــح  والعراقية/الســعودّية،  العراقيــة/  الســورية  الحــدود  بمحــاذاة 

(1) األماكن التي توّزعت فيها هذه العملّيات وأعدادها.  الشكل رقم (1)

ثاني§: سياقات التنظيم في بيئات متفرقة

1.  العراق
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الشكل رقم - 1- توّزع عمليات تنظيم الدولة على المحافظات العراقية خالل شهر آذار/مارس

نينوى

ا�نبار

دهوك

أربيل

السليمانية

ديالي

كركوك

صالح الدين

بابل
كربالء

النجف

المثنى

القادسية

ذي قار

واسط

ميسان

البصرة

بغداد

ديالي 149عملية

بغداد 54 عملية

نينوى 44 عملية

كركوك 63 عملية

صالح الدين 35 عملية

ا�نبار 83 عملية

بابل 12 عملية

المجموع الكلي

عملية440

ديالي 33.8 %

ا�نبار 18.8 %

بغداد 12.2 %

بابل 2.7 %

كركوك 14.3 %

نينوى 10 %

صالح الدين 7.9 %
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يّتبــع تنظيــم الدولــة عــدة تكتيــكات عســكرية فــي اســتهداف خصومــه، أبرزهــا 
اســتخدام العبــوات الناســفة فــي أطــراف الطــرق العامــة، تليهــا عمليــات االســتهداف بشــكل 
ــا  ــاور، فيم ــددة المح ــوم متع ــات الهج ــب عملي ــكل قري ــة، وبش ــافات قريب ــن مس ــر م مباش
تحــّل أســاليب القصــف واالغتيــال واآلليــات المفخخــة فــي مواقــع متدّنيــة مقارنــة بغيرهــا 
التفصيليــة  األعــداد   (2) رقــم  الشــكل  ويوّضــح  األســاليب،  مــن 

للتكتيكات وأساليب االستهداف التي اتبعها تنظيم الدولة في العراق. 

139
عبوة ناسفة

10 99
ا»ضرار الماديهجوم واشتباك عملية

ية
مل

ع

ت
ليا

عم

41
االغتيال والتصفية

98
االستهداف المباشر

51
قصف

ية
مل

ع

ية
مل

ع

ية
مل

ع

2
آلية مفخخة

ية
مل

ع

آليات مفخخة 0.45 %

االستهداف المباشر 22.22 %

االغتيال والتصفية 9.3 %

قصف 11.6 %

هجوم واشتباك 22.5 %

ا©ضرار المادي  2.2 %

عبوة ناسفة 31.6 %

الشكل رقم -2- للتكتيكات وأساليب االستهداف  في النصف األول من 2020

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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يحــّل الجيــش العراقــّي مســَتهَدًفا أّول علــى قائمــة المســَتهَدفين بينمــا، تلتــه األجهــزة 
األمنيــة التــي حّلــت ثانًيــا حيــث شــهدت عمليــات اســتهداف مرتفعــة مقارنــة بــش عملّيــات 
ــة فــي نيســان/أبريل.  ــا بواقــع ١٥ عملّي ــه رابًع ــت في ــى الــذي حّل فــي شــهر آذار/مــارس إل

(انظر الشكل رقم  - 3- ).

ف�
د

ه 194
الجيش العراقي

ف�
د

ه 64
الحشد الشعبي

ف�
د

ه 50
أهداف مدنّية

ف�
د

ه 58
الحشد العشائري

ا�جهزة ا�منية

ف�
د

ه 87

الشكل رقم - 3 - المستهدفون من عمليات تنظيم الدولة في العراق  النصف األول من 2020

ف
دا

ه
أ 4

البيشمركة

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

279
جريح 243

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

98
جريح 92

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

41
جريح 28

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

5
جرحى 6

ف
دا

ه
أ 3

مسؤولون حكوميون

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

3
جرحى 0

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

51
جريح 59

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

90
جريح 86

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

13 مركز جسور للدراسات 2020المشهد الجهادي / النصف ا�ول  من  2020



تحليل السياق العراقي

تشــير المعلومــات التــي يبنــي التقريــر تحليلــه عليهــا إلــى أن تنظيــم الدولــة يحــاول 
ــى  ــة إل ــر، إضاف ــر فأكث ــة أكث ــدن الريفّي ــن الم ــن حواض ــّدم م ــارس التق ــهر آذار/م ــذ ش من
تشــكيله شــبكة أمنيــة تعمــل بشــكل مترابــط بيــن تشــكيالته فــي كلٍّ مــن ديالــى 
ــى التواصــل والتنســيق  ــار عل ــي األنب ــن، فيمــا تعمــل تشــكيالته ف وكركــوك وصــالح الدي

–بشكل أساس- مع خالياه في مناطق دير الزور المختلفة في سورّية. 
تتصاعــد عمليــات تنظيــم الدولــة فــي مناطــق مختلفــة شــرقي العــراق خاصــة انطالًقــا 
مــن ديالــى وصــوًال إلــى صــالح الديــن، وتكثــر عملياتــه فــي المناطــق التــي تختلــط فيهــا 
ــة  ــن الحكوم ــا بي ــازع عليه ــق متن ــا مناط ــى أنه ــة إل ــة، إضاف ــة وديني ــف عرقي ــدة طوائ ع
المركزيــة فــي بغــداد وإقليــم شــمالّي العــراق، ويمكــن أن يســعى التنظيــم لالســتفادة مــن 
حركــة النــزوح التــي تحصــل فــي المنطقــة –قضــاء خانقيــن مثــًال- لتعزيــز شــبكاته األمنيــة 
ــك  ــي تل ــّنّية ف ــة الس ــن الطائف ــى م ــن تبّق ــتقطاب م ــدف اس ــه به ــج لدعايت ــا والتروي فيه
المناطــق والتغلغــل فــي قراهــم، إضافــة إلــى ضمــان عــدم عــودة النازحيــن مــن الطوائــف 
 1000 قرابــة  تــزال  مــا  حيــث  مناطقهــم،  إلــى  األخــرى 
قريــة خاليــة مــن ســكانها فــي محافظــات ديالــى، وصــالح الديــن، وكركــوك، والموصــل، 

وبالتالي توسيع نطاق عملياته في هذه المناطق.
تشــير تحــركات التنظيــم إلــى أنــه يحــرص علــى اســتخدام سالســل الجبــال فــي الدرجــة 
ــى  ــى إل ــر ديال ــور نه ــم عب ــوالء ث ــاه جل ــرًقا باتج ــن" ش ــلة "حمري ــن سلس ــدًءا م ــى ب األول
المناطــق الغربيــة والشــمالية الغربيــة لمدينــة خانقيــن إضافــة إلــى االنطــالق مــن سلســلة 
ــن" أو الشــمال  ــوب "حــوض حمري ــى الجن ــة ومنهــا إل ــرة تب ــرى ق ــن باتجــاه ق ــال حمري جب
ــة  ــي الدرج ــتند ف ــم تس ــركات التنظي ــإن تح ــه ف ــن"، وعلي ــرب "خانقي ــى الغ ــوالء" أو إل "جل
األولــى علــى عوامــل الطبيعــة الجغرافيــة المعقــدة التــي توفــر أماكــن االختبــاء والتخزيــن 

وحرية المناورة.
يحــرص التنظيــم علــى اغتيــال الشــخصيات العراقيــة المؤثــرة فــي الحشــد الشــعبي أو 
ــة،  ــرق الفرعي ــة والط ــاحات المفتوح ــى المس ــتهدافاته عل ــي اس ــز ف ــا يرّك ــائري، كم العش

بينما تحل الثكنات العسكرية في الدرجة الثالثة. 
مــن المرّجــح أن يعمــل التنظيــم علــى االســتمرار فــي تصعيــد األحــداث واالســتهدافات 
ــاه،  فــي العــراق والتمــدد نحــو بعــض المــدن الحيويــة القريبــة مــن مناطــق انتشــار خالي

كالرمادي وبغداد والفلوجة إضافة إلى تلعفر في محافظة نينوى. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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نّفــذ تنظيــم الدولــة فــي ســورية 399 عملّيــة عســكرّية مختلفــة، توّزعــت أغُلبهــا فــي 
ــر  ــت دي ــة ومكّوناتهــا حيــث حّل مناطــق ســورّية الشــرقّية ضــّد قــّوات ســورية الديمقراطّي
ــي  ــام ف ــوات النظ ــتهداف ق ــى اس ــة إل ــكُة، إضاف ــة فالحس ــة الرق ــا محافظ ــزور أّوًال، تليه ال
مناطــق مختلفــة مــن شــرق وجنــوب ســورّية، مــع التأكيــد علــى أن عمليــات التنظيــم ضــد 
ــي  ــا ه ــمال غربه ــورّية وش ــمالّي س ــي ش ــر ف ــّي المنتش ــش الترك ــة والجي ــوات المعارض ق
األقــّل إال أنهــا بــدأت بالظهــور أواخــر الوســط األول مــن هــذا العــام أي أواخــَر شــهر 
خارطــة   (  4  ) رقــم  الشــكل  ويوّضــح  حزيران/يونيــو. 

هذه العملّيات من حيث المحافظات التي نّفذت فيها وأعدادها التفصيلية. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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إدلب
الرقة

حلب

الالذقية

طرطوس

الحسكة

دير الزور

حمص

دمشق

درعا

القنيطرة

السويداء

دير الزور 244 عملية

الرّقــة  70 عملية

حمــص 13 عملية

القنيطرة  2 عمليتان

الحسكة 38 عملية

حـلـب 12 عملية

درعــا  19 عملية

السويداء  1 عملية

المجموع الكلي

399 عملية

توّزع العمليات سورية حسب المحافظة في النصف األول من 2020                                                           الشكل رقم - 4 -

دير الزور 61.1 %

حمص 3.25 %

القنيطرة  0.5 %

درعا 4.75 % السويداء 0.25 %

هجوم واشتباك 22.5 %

الحسكة  9.5 %

الرقة 17.5 %

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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وقــد حــّل اســتخدام العبــوات الناســفة واأللغــام األرضيــة ضــد الخصــوم فــي الدرجــة 
األولــى مــن عمليــات التنظيــم فــي ســورية، تلتــه عمليــات االغتيــال، ثــم االســتهداف 
المباشــر مــن مســافة قريبــة، فيمــا حّلــت عملّياتــه الهجومّيــة متعــددة المحــاور رابًعــا، تلتهــا 
التفصيلّيــة  األعــداد   (5) رقــم  الشــكل  يوضــح  األخــرى،  األســاليب 

لألساليب التي اتبعها تنظيم الدولة في سورّية ضد مختَلف خصومه. 

أساليب تنظيم الدولة المستخدمة في سورية خالل النصف األول من 2020                                          الشكل رقم -5-              

ت
ليا

عم 37
أضرار مادية

ت
ليا

عم 3
قصف

ية
مل

106ع
االغتيال والتصفية

ت
ليا

عم 10
ا²ليات المفخخة

111
العبوات الناسفة

ية
مل

ع

ية
مل

ع 43
هجوم واشتباك

89
استهداف مباشر

ية
مل

ع

قصف 0.75 %

استهداف مباشر 22.3 %

هجوم واشتباك 10.77 %

العبوة الناسفة  27.8 %

ا¶ليات المفخخة  2.5 %

االغتيال والتصفية 26.5 %

أضرار مادية 9.27 %

ا¶ليات المفخخة 2.5 %

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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ــى  ــى، وعل ــة األول ــا بالدرج ــد وضّده ــق قس ــي مناط ــات ف ــم العملّي ــزت معظ ــد ترّك لق
الرغــم مــن كــون قــوات النظــام المســتَهَدف الثانــي إال أن ضحايــاه كانــت األكثــر فــي جملــة 
المســَتهَدفين، وتــزداد خســائره إذا مــا احُتســَبت خســائر حلفائــه مــن الدفــاع الوطنــي ولــواء 
ــن أن المعارضــة الســورّية كان  ــة، فــي حي ــوات اإليرانّي ــة للق القــدس والميليشــيات التابع
رقــم  الشــكل  يوّضحــه  كمــا  وذلــك  االســتهداف،  قائمــة  فــي  اآلخــر  ترتيبهــا 

 . (٦) على نحو تفصيليٍّ

ف
دا

ه
أ 7

الدفاع الوطني

عمليات تنظيم الدولة في سورية خالل نيسان/أبريل بحسب المستهدفين                                                 الشكل رقم - 6 -

ف½
هد 302

قوات سورية
الديمقراطية

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

288
جريح 272

ف
دا

ه
أ 5

ميليشيان إيرانية

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

19
جرحى 4

ن
في

هد 2
الجيش الوطني

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

4
جرحى 0

ف½
هد 1

الجيش التركي

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جرحى 0

ف½
هد 1

الجيش ا�مريكي

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جرحى 0

ف½
هد 77

قوات النظام
السورّي

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

370
جريح 144

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

1
جرحى 9

ف
دا

ه
أ 4

أهداف مدنّية

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

4
جريح 1
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ترّكــزت اســتراتيجية تنظيــم الدولــة فــي النصــف األول مــن عــام 2020 في ســورية على 
اســتهداف خصومــه بأســاليب حــرب العصابــات، وذلــك يتضمــن اتبــاع الضربــات الخاطفــة، 
ــاء  ــي، والســعي لتوســيع نطــاق الحركــة المتاحــة، وبن ــل الذات ــال، والتموي ــات االغتي وعملي
علــى ذلــك فــإن تنظيــم الدولــة اتبــع اســتخدام العبــوات الناســفة فــي الدرجــة األولــى ثــم 
أســلوب االغتيــال والتصفيــة، ممــا يشــير إلــى طبيعــة وجــوده األمنــي واإلطــار الــذي يتحــرك 
ــي  ــص ف ــالل تتلخ ــا خ ــم عليه ــار التنظي ــي س ــتراتيجية الت ــإن االس ــه ف ــه، وعلي ــن خالل م

اآلتي: 
التغلغــل المحّلــي: ويعــّد هــذا الســبب العامــل األبــرز الــذي يعيــن التنظيــم علــى 
المناســبة  األوقــات  ومعرفــة  خصومــه،  أماكــن  وتحديــد  المعلومــات،  اســتخالص 
ــات  ــذ العملي ــى المتابعــة الدقيقــة قبــل تنفي ــاه عل ــوازي مــع قــدرة خالي الســتهدافهم بالت

ذات الطابع األمني "اغتيال-عبوة ناسفة- استهداف عن قرب". 
ــراق  ــن الع ــب بي ــى التهري ــى عل ــة األول ــي الدرج ــك ف ــد ذل ــي: ويعتم ــل الذات التموي
ــزكاة،  ــع ال ــمى دف ــت مس ــن تح ــن المدنيي ــاء م ــع األغني ــاون م ــرض التع ــم ف ــورية، ث وس
إضافــة إلــى وجــود خاليــا للتنظيــم متخفيــة تدعــم التنظيــم ماليًّــا ولوجســتيًّا، بالتــوازي مــع 
قيــام التنظيــم بابتــزاز شــخصّيات مختلفــة مــن خصومــه عبــر االختطــاف ثــم إطــالق ســراح 
المختطــف لقــاء أمــوال أو أســلحة معّينــة، إضافــة إلــى فــرض عوائــد شــهرية عبــر وســطاء 

على شركات نقل النفط وتكريره لقاء عدم التعرض لهم في المنطقة. 
ترتيــب األولويــات: اقتصــرت عمليــات التنظيــم فــي عملياتــه علــى أولويــات مرتبطــة 
ــز علــى اســتهداف قســد فــي المناطــق  بوجــوده األمنــي فــي مناطــق انتشــار خاليــاه، فرّك
الشــرقّية، وحيــن كّثــف التحالــف مــن مالحقــة بعــض عناصــره وقياداتــه فــي ناحيــة البصيــرة 
ــت  ــا كان ــة، فيم ــى الرق ــد إل ــد قس ــد ض ــل التصعي ــم بنق ــام التنظي ــزور ق ــر ال ــة لدي التابع
حمــص ودرعــا الميــدان األول الســتهداف عناصــر النظــام وأرتالــه، وهــذا يشــير إلــى 
ــدًءا مــن  ــل ب ــي التنق ــم ف ــات التنظي ــي تتبعهــا مجموع ــة الت ــة المتصل المســاحة الجغرافي
مثلــث الحــدود العراقيــة الســورية األردنيــة، صعــوًدا نحــو الشــمال حيــث تتمركــز عناصــر 
للتنظيــم فــي سلســلة جبــال البشــري الواقعــة بيــن الرقــة شــماال وديــر الــزور شــرقا 
ــات  ــى قطاع ــة للوصــول إل ــم ســلوك طــرق البادي ــا، ومنهــا يســتطيع التنظي وحمــص غرًب
درعــا والســويداء، ويفّســر هــذا األمــر نــدرة عمليــات التنظيــم فــي شــمال غــرب ســورية أي 
ــاه  فــي مناطــق ســيطرة فصائــل المعارضــة، حيــث يحتمــل أن يكــون تمركــز بعــض خالي
فيهــا بهــدف االســتطالع وتنفيــذ بعــض العمليــات المركــزة ذات الرســائل الموّجهــة 
للفاعليــن الدولييــن، إضافــة إلــى كونهــا مســاحة خلفيــة يســتطيع تأميــن بعــض احتياجاتــه 

اللوجستية وموارده من خاللها. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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ــد تحليــل عمليــات التنظيــم قدرتــه علــى تنفيــذ الكمائــن فــي مختلــف المناطــق  يؤّك
ــق  ــاع طرائ ــك باتب ــره، وذل ــن عناص ــة م ــداد قليل ــى أع ــاد عل ــا باالعتم ــر فيه ــي ينتش الت
ــام  ــوف أم ــر الوق ــوات النظام/قســد واســتدراج عناصرهمــا عب ــاس ق ــر بلب ــة: كالتنّك مختلف

حواجز تفتيش وهمّية، أو من خالل التخّفي والتنّكر ثم االستهداف المباشر.
ــك مــن خــالل  ــاطه، وذل ــي مناطــق نش ــة الخــوف ف ــّث دعاي ــى ب ــم عل يحــرص التنظي
التأكيــد علــى دمويتــه عبــر قطــع رؤوس بعــض المتعاونيــن مــع قســد أو اغتيــال العناصــر 
الذيــن يبّلغــون عــن خاليــاه وتشــويه جثثهــم بإحراقهــا أو تعذيبهــا حتــى المــوت، أو مــن 
خــالل تصفيتهــا بطــرق متنوعــة، ويهــدف التنظيــم باتبــاع هــذا العنــف التحذيــر مــن 
التعــاون األمنــي ضــده واســتغالل الخــوف منــه إلحــداث ثغــرة ضمــن المجنديــن وتحصيــل 

المعلومات األمنّية.
علــى الرغــم مــن قلــة اســتهداف المواقــع النفطّيــة واإلضــرار المــادي "العــام" إال أنــه 
مــن المرّجــح أن يعــود التنظيــم فــي الفتــرة المقبلــة لتكثيــف الهجمــات علــى حقــول النفــط 
الممتــدة بيــن ديــر الــزور ومدينــة الســخنة، كحقــل الهيــل النفطــي، إضافــة إلــى مهاجمــة 
المحّطــة الثالثــة المحاذيــة لــه، وذلــك فــي إطــار عملــه علــى اســتنزاف النظــام فــي المنطقــة 

الممتدة بين محافظتي حمص/دير الزور. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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ــدة ضــد خصومــه، وقــد كانــت  ــة مؤّك ــة فــي أفغانســتان 26 عملي ــم الدول ــذ تنظي نّف
عملّياتــه فــي كابــول األعلــى بيــن واليــات البــالد، تلتهــا محافظــة ننكرهــار. يوّضــح الشــكل 

رقم (7) أماكن هذه العمليات وأعدادها على نحو تفصيلي. 

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

ننكرهار

ُكُنر

تخار بدهشان

نيمروزهلمند المجموع الكلي

26 عملية

ننكرهار 8 عمليات

بدخشان 1 عملية

ُكُنر 1 عملية
كابول 16 عملية

عمليات تنظيم الدولة في أفغانستان خالل النصف األول من 2020بحسب الواليات التي وقعت فيها.       الشكل رقم - 7 -            

كابول 30.75 %كابول 61.5 %

ُكُنر 3.85 % بدخشان 3.85 %

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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ــه،  ــم ضــد خصوم ــل التنظي ــا مــن قب ــر اتباًع ــال األســلوب األكث ــات االغتي ــت عملي كان
المدفعــي  القصــف  الناســفة، فيمــا حــّل اســتخدام  العبــوات  تليهــا االســتهداف عبــر 
ــر  ــات الهجــوم واالســتهداف المباشــر وأســِر الخصــوم. ينَظ ــه عملي ــا، تلت والصاروخــي ثالًث
أفغانســتان  فــي  المتبعــة  التنظيــم  أســاليب  يوّضــح  الــذي   (8) رقــم  الشــكل 

وأعدادها الدقيقة التي اتبعها في عملياته. 

6
عبوة ناسفة

3
هجوم واشتباك

ت
ليا

عم

8
االغتيال والتصفية

3
االستهداف المباشر

5
قصف

ت
ليا

عم

ت
ليا

عم
ت

ليا
عم

ت
ليا

عم

1
الخطف واالعتقال

ية
مل

ع

الشكل رقم -8- للتكتيكات وأساليب االستهداف  في النصف األول من 2020

هجوم واشتباك 11.53 %

عبوة ناسفة 23 %

االستهداف المباشر 11.53 %

الخطف واالعتقال 3.84 %

قصف 19.23 %

االغتيال والتصفية 30.77 %

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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تظهــر تحليــالت عملّيــات الرصــد أّن المدنييــن كانــوا األكثــر اســتهداًفا بالتــوازي مــع 
ــي  ــي ف ــف الدول ــوات التحال ــان فق ــة طالب ــم حرك ــة، تليه ــن األفغاني ــوى األم ــتهداف ق اس
ــم  ــكل رق ــر الش ــَتهَدفين، ينَظ ــة المس ــفل قائم ــي أس ــش األفغان ــّل الجي ــا ح ــالد، بينم الب
الذيــن  الضحايــا  وأعــداد  التنظيــم  ضربــات  مــن  المســتهَدفين  لتوضيــح   (9)

قِتلوا وأصيبوا خاللها. 

عمليات تنظيم الدولة في سورية خالل آذار/مارس بحسب المستهدفين                                                      الشكل رقم - 9 -

4
التحالف الدولي

ف½
1هد

مقرات حكومية

ف½
هد

ف
دا

ه
أ 7

أهداف مدنّية

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

76
جريح 108

7
ا�جهزة ا�منية

ف½
هد

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

12
جريح 18

5
حركة طالبان

ف½
هد

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

5
جريح 8

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جريح 0

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جريح 0
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ــا فــي واليتــي ننغرهــار  علــى الرغــم مــن تمركــز تنظيــم الدولــة -منــذ ظهــوره- تاريخيًّ
وُكُنــر، إال أن نشــاطه فــي العــام الحالــي ترّكــز فــي العاصمــة األفغانيــة "كابــول" وذلــك إثــر 
ــة  ــع حرك ــٍن م ــر معَل ــيٍق غي ــة بتنس ــة األفغاني ــل الحكوم ــن قب ــه م ــى معاقل ــيطرة عل الس

طالبان وبتعاُوٍن مباشٍر من الواليات المتحدة. 
أعلــن الرئيــس األفغانــي "أشــرف غنــي" االنتصــار علــى جميــع خاليــا تنظيــم الدولــة فــي 
20 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2019 وأّكــد "محوهــا" بــال عــودة، إال أن نشــاط التنظيــم عــاد 

للظهور مرات متكررة في هجمات مختلفة الطابع والشدة. 
ــر إعالنــه  ــا إث اســتطاع التنظيــم فــرض نفســه مــرة أخــرى فــي مشــهد األحــداث أمنيًّ
ــه،  ــد بتصفيت ــد "غــالم ســخي" أحــد مســؤولي األمــن القومــي والتهدي ــال العقي عــن اعتق
وذلــك بالتزامــن مــع اعتقــال األمــن القومــي لقائــد التنظيــم "أســلم فاروقــي" إال أن رفــض 
الســلطات للوســاطات المطالبــة بإطــالق ســراحه دفــع التنظيــم لتصفيــة "ســخي" وتصعيــد 
عملياتــه بتنويــع االســتهدافات لــكلٍّ مــن األجهــزة األمنيــة ومحاولــة اغتيــال بعــض 
الشــخصيات الدينيــة القريبــة مــن الحكومــة بالتــوازي مــع اســتهداف رمــوز طائفيــة كحفــل 
تأبيــن ســنوي لطائفــة الهــازارة الشــيعية ومعبــد للســيخ فــي كابــول، إضافــة إلــى اســتهداف 
حركــة طالبــان فــي بعــض مرتفعــات ُكُنــر وننغرهــار والقــوات األمريكيــة فــي قاعــدة باغــرام 

العسكرية واستهداف حفل تجديد والية الرئيس أشرف غني.
تشــير هــذه العمليــات إلــى قــدرة التنظيــم علــى التمويــه والعمــل فــي البــالد بالرغــم 
مــن المســاحة الضيقــة التــي يســتطيع الحركــة فيهــا، كمــا يريــد التنظيــم مــن عملياتــه 

التي تزايدت بعد توقيع اتفاق سالم مع طالبان توجيه عدة رسائل أبرزها: 
إثبــات قدرتــه علــى تهديــد عملّيــة الســالم فــي أفغانســتان مــن ناحيــة وضــرب األمــن 
ــة ببعــٍد طائفــي،  ــارة مشــكالت دينّي ــر التناقضــات الداخليــة وإث الداخلــي واللعــب علــى وت

تحت ستار االنتقام والثأر للمسلمين في "كشمير". 
ــة  ــب رواي ــه لتكذي ــعٍي من ــي س ــك ف ــتان؛ وذل ــل أفغانس ــخ داخ ــوده الراس ــات وج إثب

الرئيس األفغاني حول تقويض قدرات التنظيم ومحو شبكته في البالد.
التأكيــد علــى كونــه تنظيًمــا ال يقبــل بالحكــم "الطاغوتــي" –بحســب تعبيــر التنظيمــات 
الجهاديــة- بهــدف اســتقطاب العناصــر الرافضــة لمباحثــات المصالحــة مــع الحكومــة 
األفغانيــة واتفــاق الســالم مــع الواليــات المتحــدة ســواًء داخــل مؤيــدي تنظيــم القاعــدة أو 

حركة طالبان. 
إثبــات عجــز كلٍّ مــن الحكومــة األفغانيــة وطالبــان فــي مواجهتــه، نظــًرا لقــدرة مجنديــه 
علــى انتهــاز الفرصــة لتنفيــذ عمليــات انغماســّية وانتحاريــة فــي أماكــن يفتــرض تحصينهــا 

الكامل أمنيًّا. 
كمــا قــد يــؤدي اســتمرار هــذه الهجمــات إلــى انخــراط أطــراف دولّيــة أخــرى كالصيــن 
وروســيا المحاذيتيــن ألفغانســتان فــي شــؤون البــالد الداخليــة ممــا يهــّدد مصالــح 
الواليــات المتحــدة فيهــا األمــر الــذي يشــّكل ضغًطــا متزايــًدا فــي هــذا الملــف، وهــذا يمنــح 

التنظيم هامًشا أوسع في القدرة على التحرك داخليًّا. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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نّفــذ التنظيــم 26 عملّيــة ضــد ميليشــيات الحوثــي فــي الدرجــة األولــى، وقــد ترّكــزت 
ــًال  ــا معق ــالد، باعتباره ــط الب ــاء وس ــة البيض ــن محافظ ــة م ــات قيف ــي مرتفع ــه ف عمليات
لخاليــاه المتبّقيــة فــي اليمــن إضافــة لكــون المنطقــة معقــًال محّصًنــا لمــا تبّقــى مــن خاليــا 

تنظيم القاعدة في البالد. 
يوضــح الشــكل رقــم (10) عــدد عمليــات تنظيــم الدولة في اليمــن والمســَتهدفين منها 

والضحايا والمصابين الذين وقعوا جّراءها. 

الشكل رقم -10-عمليات تنظيم الدولة في اليمن خالل النصف األول من 2020 بحسب المكان والمسَتهَدف

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 26 عملية

المجموع الكلي

26 عملية
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اعتمــد التنظيــم فــي عملياتــه علــى العبــوات الناســفة بشــكل رئيســّي تلتــه عمليــات 
ــن  ــي الدرجتي ــف ف ــرب والقص ــن ق ــتهداف ع ــا كان االس ــاور، فيم ــددة المح ــوم متع الهج
المتبعــة  األســاليب   (11) رقــم  الشــكل  يوّضــح  المّتبعــة.  أســاليبه  مــن  األخيرتيــن 

في اليمن بأعدادها التفصيلّية. 

11
هجوم واشتباك

ت
ليا

عم 12
عبوة ناسفة

ت
ليا

عم

2
االستهداف المباشر

ت
ليا

عم 1
قصف

ت
ليا

عم

الشكل رقم -11- عمليات تنظيم الدولة في اليمن خالل النصف األول من 2020 بحسب األسلوب

قصف 3.84 %

عبوة ناسفة 46.15 %

االستهداف المباشر 7.7 %

هجوم واشتباك 42.3 %
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علــى الرغــم مــن العمليــات التــي نفذهــا تنظيــم الدولــة فــي اليمــن إال أنهــا انخفضــت 
إلــى حــدٍّ كبيــر منــذ شــهر آذار/مــارس واســتمرت فــي االنخفــاض إلــى معــّدل عمليــة واحــدة 

شهريًّا. 
ــي محافظــة  ــة االســتراتيجية ف ــال قيف ــي تعيشــها جب ــة الهــدوء الت ــى حال وبالنظــر إل
البيضــاء بيــن المكونــات الرباعيــة لمحافظــة البيضــاء، خاصــة حالــة تقاســم النفــوذ بيــن 
الحكومــة الشــرعية وبيــن ميليشــيا الحوثــي وتنظيمــي القاعــدة والدولــة، فــإن ذلــك يدفــع 
لتعزيــز احتمــال اتفــاق هــذه األطــراف علــى هدنــة مؤقتــة، تتفــرغ فيهــا كل جهــة لترتيــب 

صفوفها الداخلية. 
لــم تتعــرض قيــادات ومعســكرات تنظيــم الدولــة للقصــف األمريكــي علــى الرغــم مــن 
ــا –الصلــح بيــن  ــا –كلمــات وخطــب- واجتماعيًّ كــون عناصــره يتحركــون وينشــطون َدعويًّ
القبائــل- علــى نحــٍو علنــي فــي مناطــق انتشــارها حتــى أن معســكراتها باتــت شــبه معروفــة 
ــراس  ــات واألع ــي التجمع ــرر ف ــا المتك ــى ظهوره ــة إل ــة رداع" باإلضاف ــات "قيف ــي مرتفع ف

واالحتفاالت الدينية.
بالعــودة إلــى اســتهداف طائرة أمريكّية لقاســم الريمــي أواخر يناير عــام 2020 فإن تلك 
الفتــرة كانــت فــي ذروة التوتــر بيــن القاعــدة وداعــش إال أن الواليــات المتحــدة لــم 
ــا  تســتهدف تنظيــم الدولــة، وهــو مــا اعتبــره تنظيــم القاعــدة وأهالــي قيفــة تنســيًقا أمنًي
ــى المنطقــة التــي  ــة للســماح لهــم بالســيطرة عل ــم الدول ــات المتحــدة وتنظي بيــن الوالي
ــم القاعــدة،  ــة لتنظي ــة وقبلّي ــل قاعــدة جماهيري ــي تمث ــع الت ــر مــن أحــد أهــم المواق تعتب
حيــث إن تراجــع موقــع القاعــدة فــي المنطقــة يعــزز مــن نفــوذ داعــش وهــذا يــؤدي لحالــة 
ــي  ــد ف ــدة الجدي ــد القاع ــي قائ ــد باطرف ــتمرة، إال أن خال ــال المس ــة واالقتت ــن الخصوم م
اليمــن، اســتطاع -علــى األرجــح- امتصــاص المســألة وخفــف حــدة التوتــر باتبــاع سياســة 
ــكرات  ــى معس ــم عل ــدم التهج ــد بع ــل التعه ــش مقاب ــى داع ــم عل ــدم التهج ــة وع التهدئ

ونفوذ القاعدة. 
ــة الهــدوء هــذه قــد تطــول إال أنهــا لــن تســتمر، وســتكون أولويــات  ــا فــإن حال عمليًّ

الطرفين قائمة على استقطاب عناصر اآلخر وتقليص مساحة نفوذه في المنطقة. 

تحليل السياق اليمني
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نّفــذ التنظيــم فــي النصــف األول مــن عام 2020، تســَع عمليــات ضد الجيــش الفلبيني في 
ــات  ــّد هجم ــرة وص ــات المباش ــن الهجم ــاليبها بي ــت أس ــد توّزع ــولو، وق ــو س ــرة جول جزي

الجيش الفلبيني.

أ. عمليات تنظيم الدولة في الفلّبين

ــم كشــمير  ــة فــي إقلي ــات عســكرية ضــد الشــرطة الهندي ــة 3 عملي ــم الدول ــذ تنظي نّف
المحــاذي لباكســتان، وقــد كان ذلــك باســتهداف حواجــز وســيارات للشــرطة بقنابــل حارقــة 

ويدوية، وقد نتج عنها مقتل 3 عناصر وإصابة عنصرين آخرين. 

ب. عمليات تنظيم الدولة في الهند 

ال يعــَرف لتنظيــم الدولــة وجــود صريــح فــي باكســتان، إال أنــه بالرغــم مــن ذلــك فقــد 
تبنــى 3 عمليــات ضــد أهــداف متفرقــة فــي إقليــم وزيرســتان شــمال غربــي البــالد، أي علــى 
ــن  ــن المدنيي ــات بي ــذه العملي ــت ه ــد توزع ــتانية، وق ــة الباكس ــدود األفغاني ــداد الح امت

والشرطة والجيش بالتساوي. 

ج. عمليات تنظيم الدولة في باكستان

نفــذ تنظيــم الدولــة فــي بنغــالدش وإندونيســيا عمليتيــن مختلفتيــن، اســتهدفت 
ــيتاغونغ  ــة ش ــاء مدين ــي مين ــالدش ف ــي بنغ ــت ف ــا كان ــة، إال أنه ــرطة المحلي ــا الش كالهم
البحريــة، حيــث رّد عناصــر مــن التنظيــم علــى محاولــة تفتيــش ســيارة لهــم بإطــالق نــار 
بجــروح،  عناصــر   ٥ إثرهــا  وأصيــب  بالتفتيــش  تقــوم  التــي  الشــرطة  دوريــة  علــى 
ــد  ــا أح ــام به ــال- ق ــا –اغتي ــاًطا فرديًّ ــيا نش ــي إندونيس ــرى ف ــة األخ ــت العملي ــا كان فيم
عناصــره ضــد مــالزم مجّنــد مــن الشــرطة فــي مدينــة داهــا ســالنتان الواقعــة ضمــن جزيــرة 

كالمينتان الجنوبية، وذلك مطلع شهر حزيران/يونيو.

د. عمليات تنظيم الدولة في بنغالدش وإندونيسيا

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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تحليل واقع تنظيم الدولة في شرق ووسط آسيا

قــد يعطــي االنهيــار الجغرافــي لســلطة التنظيــم طابــع النهايــة إال أن عمليــات التنظيــم 
ــّي،  ــر واقع ــا غي ــت انطباًع ــا زال ــه م ــد أن نهايت ــطها تؤك ــيا ووس ــرق آس ــي ش ــة ف المختلف
وبالرغــم مــن انتشــار التنظيــم الضعيــف فــي دول شــرق ووســط آســيا، إال أن التنظيــم ينّفــذ 
ــة بصــورة  ــات بيــن الفينــة واألخــرى فــي جزيــرة جولــو ســولو الفلّبينّي العديــد مــن العملّي

أساسية، تليها عملّياته المتفرقة في باكستان والهند. 
تؤّكــد العمليــات القليلــة أن الجماعــات الجهاديــة المبايعــة لداعــش لــم يقــَض عليهــا 
بشــكل نهائــي، وأن الســياقات المختلفــة تفتــرض أســباب مختلفــة فــي االســتمرار بحســب 

البلد التي تنتشر فيها. 
ــات  ــي إذ إن الجماع ــور فجائ ــن ظه ــا ع ــن ناتًج ــم يك ــن ل ــي الفلبي ــش ف ــار داع انتش
الجهاديــة فــي هــذا البلــد تعــود إلــى مطلــع التســعينات، وقــد اســتمرت التوتــرات الطائفيــة 
وحــرب األقليــات المتكــررة بيــن المســلمين والمســيحيين منــذ عقــود، تدعــو جبهــة مــورو 
للتحريــر الوطنــي إلــى االســتقالل والحكــم الذاتــي وهــي المجموعــة الجهاديــة األشــهر فــي 
البــالد وتعــَرف بعالقــة قويــة مــع القاعــدة، إال أن جماعــة أبــو ســياف قــادت المنحــى مــن 
المطالبــة بحكــم وطنــي للمســلمين إلــى البحــث عــن دولــة إســالمية علــى الطــراز الجهــادي 
الــذي تنــادي بــه داعــش، وقــد بايــع قائــد جماعــة أبــو ســياق "إســنيلون هابيلــون" تنظيــم 
والًيــا  التنظيــم  وعّينــه   2014 عــام  الدولــة 
علــى واليــة جنــوب شــرق آســيا، وحينهــا اســتطاع ضــّم خمــس مجموعــات جهاديــة صغيــرة 
لجماعتــه مــن بينهــا جماعــة ماؤوتــي بقيــادة عمــر عبــد اهللا ماؤوتــي، وشــّنا عمليــات 
مختلفــة للســيطرة علــى بلــدات فــي جزيــة جولــو ســولو ممــا أســفر عــن نــزوح مئــات اآلالف، 
تشــرين   16 بتاريــخ  الفلبيــن  فــي  داعــش  زعيــم  مقتــل  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــم  ــرة وإقلي ــي الجزي ــراد تنظيمــه ف ــة ضــد أف ــة الجهادي ــر 2017، إال أن الحمل األول/ أكتوب

مندناو لم تنته بعد.
وكذلــك فــإن وجــود داعــش فــي الهنــد لــم يتعــّد إقليــم جامــو وكشــمير، حيــث تشــّكل 
دعــوة التنظيــم للجهــاد والخالفــة جاذًبــا للشــباب الذيــن فقــدوا األمــل بحــلٍّ دائــم لمســألة 
ــه اندفعــوا لذلــك بعــد  إقليــم كشــمير ذي األكثريــة المســلمة، أي أّن أغلــب المنضميــن ل
خيبــة األمــل مــن الجماعــات الجهاديــة المتمركــزة فــي باكســتان، والتــي تقــوم بعملياتهــا 
بشــكل أساســي خدمــة ألجنــدة باكســتان االســتراتيجية، واإلعــالن عــن وجــوده فــي الهنــد 
ليــس أكثــر مــن رســالة تشــير إلــى قــدرة التنظيــم علــى إثــارة القالقــل وتحويــل المنطقــة 

إلى ساحة معارك ضمن حربه المقّدسة. 
الحكومــة  علــى  الضغــط  منظــور  ضمــن  باكســتان  فــي  عملياتــه  تقــرأ  بينمــا 
ــتان  ــو أفغانس ــا نح ــتانية منطلًق ــتخدام األرض الباكس ــال الس ــة المج الباكســتانية، إلتاح

ومكاًنا للتمركز الخفّي واإلمداد اللوجستي. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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نفــذ تنظيــم الدولة فــي القارة اإلفريقيــة 280 عملّية، ترّكزت معظمها فــي نيجيريا التي 
يعّرفهــا التنظيــم علــى أنهــا واليــة "غــرب إفريقيــة" فيمــا تلتهــا مــن حيــث عــدد العمليــات 
جمهوريــة مصــر العربيــة، أو واليــة "ســيناء"، فيمــا حّلــت جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
والنيجــر،  وتشــاد،  الصومــال،  فــي  عملياتــه  بقيــة  وتوزعــت  ثالًثــا،  إفريقيــة"  "وســط 
يوّضــح  الــذي   (12) رقــم  الشــكل  ينظــر  ليبيــا،  ومالــي،  والكاميــرون، 

عدد العمليات التي نفذها تنظيم الدولة في القارة اإلفريقية. 

الجزائر  
ليبيا  مصر

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  81 عملية

تشاد  8 عمليات

الكونغو 22 عملية

النيجر 9 عمليات

ليبيا 2 عمليتين

مالي 3 عمليات

الجزائر 1 عملية

الكاميرون 4 عمليات

الصومال 19 عملية
نيجيـريا 115 عملية

بويكينا فاسو 2 عمليتان

موزمبيق 14 عملية

المجموع الكلي

280 عملية

عمليات تنظيم الدولة في إفريقية في النص األول من 2020                                                                       الشكل رقم -12-

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

6.  نشاط تنظيم الدولة في إفريقية 
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نّفــذ تنظيــم الدولــة فــي نيجيريــا 115 عملّيــة، ترّكــزت فــي واليتــي "برنــو" فــي الدرجــة 
األولــى، ثــم "يوبــي" فــي الدرجــة الثانيــة، وقــد مــرت هــذه العمليــات بثــالث مراحــل مــن 
العمــل الهجومــي مطلــع ســنة 2020 ثــم تراجعهــا فــي شــهري شــباط/فبراير وآذار/مــارس 

ونيسان /أبريل وصوًال إلى عودة ارتفاعها على نحو طفيف في األشهر التالية. 
ــات  ــة لعملي ــث الوالي ــن حي ــي م ــددي والجغراف ــوّزع الع ــم (13) الت ــكل رق ــح الش يوّض

التنظيم في نيجيريا. 

يوبي 17 عملية برنو 98 عملية

برنو

آدماوة

النيجر

الكاميرون

خليج
غينيا

بنين باوتشي

يوبي

جومبي

ترابة

جيغاوة

كّبيكانو

سقطو

زمفرة
كاتسينا

إيموآبيا

إبونيي

بنوي

كروس ريفر

بايلسا
ريفرز

دلتا

إدو

أوسونإكيتي

أويو

كوارة

أوجون

الغوس

أوندو

كوجي

نصراوة

نيجر

كادونا

منطقةبالتو
العاصمة
ا»تحادية

أنمبرة
إنوجو

أكوة
إبوم

يوبي 14.78 %برنو 85.2 %

المجموع الكلي

115 عملية

توّزع عمليات تنظيم الدولة في نيجيريا خالل النصف األول من 2020 فيها.                                                     شكل رقم - 13 -

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

أ ) نيجريا
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فيمــا اتبــع التنظيــم تكتيــك العمليــات الهجوميــة متعــددة المحــاور فــي الدرجــة 
ــوات الناســفة وغيرهــا مــن  ــرب والعب ــه أســاليب القصــف واالســتهداف عــن ق ــى، تلت األول

األساليب. 
وقــد كان المســتهَدف األول مــن هــذه العمليــات الجيــش النيجيــرّي تــاله المدنيــون، 
ثــم األجهــزة األمنيــة وقــوات حكومّيــة تابعــة لــدول الجــوار التــي تســاعد الجيــش النيجيــري 
فــي عملياتــه ضــد التنظيــم فــي شــمال شــرقي البــالد، ويوّضــح ذلــك الشــكل رقــم 

 .(14)

عمليات تنظيم الدولة في نيجيريا خالل النصف األول من  2020 بحسب المستهدفين

2
قوات دولية

ف½
1هد

مقرات حكومية

ف½
هد

أهداف
105

الجيش النيجيري

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

438
جريح 302

5
أهداف مدنية

ف½
هد

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

43
جريح 50

2
ا�من النيجيري

ف½
هد

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

8
جرحى 7

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

43
جريح 50

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جريح 0

الشكل رقم - 14 -

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"
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ــلوب  ــث األس ــن حي ــة م ــة مختلف ــيناء 81 عملّي ــة س ــي محافظ ــة ف ــم الدول ــذ تنظي نّف
والمســتهَدفين، فقــد حــّل اســتخدامه للعبــوات الناســفة فــي الدرجــة األولــى، تلتــه عمليــات 
االســتهداف عــن قــرب، فيمــا كانــت الهجمــات متعــددة المحــاور فــي الترتيــب الثالــث، وقــد 
فــي مصــر خــالل  الدولــة  تنظيــم  اتبعهــا  التــي  األســاليب   (15) رقــم  الشــكل  بّيــن 

النصف األول من العام الحالي على نحو تفصيلّي.

ــة بتهمــة  ــه أهــداف مدني وقــد كان الجيــش المصــري هــو المســتهدف الرئيســّي تلي
ــدود  ــى الح ــاز عل ــوب غ ــتهدف أنب ــا اس ــة، فيم ــات األمني ــة الجه ــع بقي ــه أو م ــا مع تعاونه

المصرية-اإلسرائيلية لمّرة وحيدة. ينظر الشكل رقم (16). 

37
عبوة ناسفة

11
هجوم واشتباك

ية
مل

ع

8
االغتيال والتصفية

21
االستهداف المباشر

3
قصف

ت
ليا

عم

ت
ليا

عم
ية

مل
ع

ية
مل

ع

1
الÇضرار المالي

ية
مل

ع

الشكل رقم -15- أساليب تنظيم الدولة المستخدمة في مصر خالل النصف األول من 2020

عمليات تنظيم الدولة في مصر خالل النصف األول من 2020بحسب المستهدفين 

هدف
75

الجيش المصري

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

101
جريح 85

5
أهداف مدنية

ف½
هد

قــتلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

7
جرحى 0

1
منشآت حكومية

ف½
هد

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جريح 0

الشكل رقم - 16 -

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

ب. مصر
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نفــذ التنظيــم فــي جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 22 عمليــة عســكرية، توزعــت على 
ثــالث واليــات، إال أن معظمهــا ترّكــز فــي واليــة كيفــو، فيمــا تلتهــا واليتــا يوتيمبــو 

وإيرنغيتي ببقية العمليات. 
ترّكــزت عمليــات التنظيــم فــي الكونغــو علــى أربــع أســاليب، أكثرهــا أســلوب الهجــوم 
الواســع علــى األهــداف المحــّددة، فيمــا كان االســتهداف المباشــر عــن قــرب األقــل 

استخداًما. 
وقــد كان المســتهدف علــى نوعيــن، الجيــش الكونغولــي فــي الدرجــة األولــى، حيــث 
أسفرت 17 عملّية ضده عن مقتل 74 جندًيا على األقل بالتوازي مع إصابة 15 عنصر آخرين، أما 
األهداف المدنية فقد نفذ التنظيم ضدها 5 عملّيات أسفرت عن مقتل 62 مدنيًّا وإصابة نحو 

40 آخرين. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

ج. الكونغو
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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

بري 5 عمليات

مقديشو 12 عملية
شبيلي السفلى 2 عمليتين

المجموع الكلي

19 عملية

توّزع عمليات تنظيم الدولة في الصومال خالل النصف األول من 2020                                                       الشكل رقم -17-

ــرطة  ــن والش ــزة األم ــد أجه ــا ض ــة، 18 منه ــال 19 عملي ــي الصوم ــم ف ــذ التنظي نف
الصومالية، وقد أسفر عنها مقتل 16 عنصًرا من قوات األمن الصومالية وجرح 6 آخرين منهم، 
فيمــا قتــل جــراء عملّيــة أخــرى ضــد الجيــش 3 عناصــر وأصيب عنصــر آخــر، وقد توّزعــت هذه 

العمليات على مقديشو وبّري وشبيلي السفلى، ينَظر الشكل رقم (17). 

كان االغتيــال األســلوب األكثــر اتباًعــا للتنظيــم فــي الصومــال يليــه االســتهداف 
القريب فالعبوات الناسفة. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

د. الصومال
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محافظة/واليــة  فــي  ترّكــزت  متفرقــة،  عمليــة   14 موزمبيــق  فــي  التنظيــم  نّفــذ 
ــع  ــي مطل ــيبا ومويدومب ــة س ــى مدين ــيطرة عل ــا الس ــن خالله ــتطاع م ــادو، اس كابوديلغ
ــا، وقــد اســتهدف التنظيــم مــن خاللهــا  شــهري نيســان/أبريل إال أنــه انســحب منهــا الحًق
القــرى،  إحــدى  فــي  مدنييــن  ضــد  وعمليــة  عمليــة،   13 بـــ  الموزمبيقــي  الجيــش 

ينظر الشكل رقم (18). 

نفــذ التنظيــم فــي النيجر 9 عمليات فــي واليتي تيالبيري بمعــدل (3) عمليات فيها، و(6) 
عمليــات فــي واليــة ديفــا، وقــد كان األســلوب المّتخــذ فــي هــذه العمليــات مقتصــًرا علــى 

الهجوم (6) وعلى القصف الصاروخي (3). 
نتج عن تنفيذ 8 هجمات ضد الجيش النيجيري مقتل 38 عنصًرا وإصابة 18 آخرين على 
األقــل، فــي حيــن اســتهدف التنظيــم قــّوة عســكرية ضمــن قــوات عمليــة برخــان أســفرت 

عن مقتل عنصرين فرنسيين.

ــة  ــي منطق ــادي ف ــش التش ــّد الجي ــم ض ــا التنظي ــكرية نفذه ــات عس ــفرت 8 عملي أس
الحــدود المجــاورة لنيجيريــا عن مقتل 77 عنصــًرا وإصابة 103 آخرين علــى األقل، فيما كانت 
أســاليب االســتهداف مترّكزة علــى الهجوم (4) عمليات، واالغتيــال (2) عمليتان، والقصف (1) 

واإلضرار المادي (1). 

عمليات تنظيم الدولة في موزمبيق خالل النصف األول من 2020 بحسب المستهدفين

ف½
هد 13

الجيش الموزمبيقي

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

288
جريح 272

ف½
هد 1

أهداف مدنية

قـتـلىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

10
جريح 144

 الشكل رقم - 18 -
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هـ . موزمبيق

و . النيجر

ز . تشاد
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نفــذ التنظيــم 4 عمليــات فــي محافظــة (أقصــى شــمال الكاميــرون) حيــث اســتهدف من 
خاللهــا الجيــش الكاميرونــي بـــ (3) عمليــات، أســفرت عــن مقتــل 8 عناصر وإصابــة 8 آخرين، 

في حين أسفر استهداف أحد المسؤولين عن مقتله. 
ــوات  ــع (2) والعب ــوم الواس ــن الهج ــرون بي ــي الكامي ــتهداف ف ــاليب االس ــت أس تنّوع

الناسفة (1) واالغتيال والتصفية (1). 

ــة أو الشــبيهة  ــوات الحكومي ــات، ضــد الق ــدول عــدة عملي ــم فــي هــذه ال ــذ التنظي نف
بالحكومية، ويوضح الشكل رقم (19) هذه العمليات والمستهدفين منها

الجزائر  

ليبيا  

مالي  

بوركينا فاسو

ليبيا  2 عمليتين
المستهدفون / قوات حفتر

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جرحى3

الجزائر  1 عملية
المستهدفون / الجيش الجزائري

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

1
جريح 0

مالي  3 عمليات

بوركينا فاسو  2 عمليتين

المستهدفون / الجيش المالي

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

12
جريح 18

المستهدفون / الجيش البوركيني

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

40
جريح 15

 الشكل رقم - 19 -عمليات تنظيم الدولة في مثلث الصحراء اإلفريقية خالل النصف األول من 2020 بحسب المستهدفين وعدد االستهداف

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

حـ . الكاميرون 

طـ . مالي-بوركينا فاسو- ليبيا- الجزائر
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ترتكز تحركات تنظيم الدولة في إفريقيا على ثالث نماذج: 
ــي  ــم ف ــود التنظي ــي وج ــذا ف ــل ه ــي: ويتمّث ــس حقيق ــم دون مناف ــود الدائ الوج  .1
محافظــة ســيناء المصريــة، حيــث ال وجــود لمنافســين جهادييــن لــه فــي المنطقــة، فيعتمــد 
التنظيــم فــي المنطقــة علــى اســتنزاف الخصــم وضــرب شــبكاته األمنيــة، ممــا يجعــل واقعــه 
ــتقرار  ــن واالس ــن التمّك ــم ع ــث التنظي ــث يبح ــراق، حي ــي الع ــم ف ــع التنظي ــابًها لواق مش

وتقوية روافده المالّية واألمنّية في المنطقة بالتوازي مع محاولة التغلغل المحّلّي. 
ــن  ــي كلٍّ م ــم ف ــود التنظي ــي وج ــذا ف ــل ه ــس: ويتمّث ــع المناف ــم م ــود الدائ الوج  .2
نيجيريــا وشــرق إفريقيــة مثــل "الصومــال" وجنــوب شــرق إفريقيــة "موزمبيــق" ودول 
ــا فاســو- مالــي- النيجــر" حيــث نــرى نمطيــن للتنظيــم  ــة "بوركين الصحــراء وغــرب إفريقي

في هذه المساحات:
يترّكــز النمــط األول علــى التوّســع الذاتــي وبنــاء االســتقرار الدائــم والمــالذ اآلمــن  أ . 
ــي  ــا ف ــك كم ــي- وذل ــي والطائف ــالط العرق ــة االخت ــة –حال ــي المنطق ــّكان ف ــر الس وتهجي

حالة "نيجيريا" في إقليم برنو و"موزمبيق" في مقاطعة كابوديلغادو. 
ــى اســتثمار مســاحة الخــالف والتنافــس لتوســيع شــبكة  يتركــز النمــط الثانــي عل ب . 
ــة،  ــراف الفاعل ــة األط ــي مواجه ــم ف ــات الخص ــن عملي ــتفادة م ــل واالس ــد والتموي التجني
ــراء  ــي دول الصح ــع ف ــع الواق ــه م ــال، وحالت ــي الصوم ــم ف ــة التنظي ــي حال ــا ف ــك كم وذل
والســاحل، حيــث تقــوم جماعــة أنصــار اإلســالم والمســلمين بهجمــات مســتمرة ضــد 
ــوذ  ــق نف ــا مناط ــة باعتباره ــي المنطق ــن ف ــن والدوليي ــن المحليي ــوات الفاعلي ــف ق مختل
ــل  ــن قب ــتمر م ــتئصال المس ــة واالس ــر المواجه ــه لخط ــك يعّرض ــا، إال أن ذل ــة له طبيعي
ــات  ــام بعملي ــر للقي ــه يضط ــذا فإن ــم، ول ــوارده إزاءه ــره وم ــة عناص ــًرا لقل ــه، نظ خصوم
ــي، حيــث تشــّن كتائــب  ــًرا فــي مال ــة مســتمرة فــي الصومــال إال أّنهــا انهــارت أخي مهادن
حركــة تحريــر ماســينا المنضويــة فــي جماعــة أنصــار اإلســالم والمســلمين هجمــات 
ــراء  ــة الصح ــي منطق ــتئصاله ف ــدف اس ــار به ــهر مايو/أي ــع ش ــذ مطل ــه من ــتمرة علي مس

ودفعه للتمركز خارج نطاق نفوذها. 

تحليل نشاط التنظيم في إفريقية
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الوجــود المتحــرك مــع المنافســين: ويتمثــل ذلــك فــي انتشــاره فــي بعــض الــدول   .3
اإلفريقيــة كســاحل العــاج والكاميــرون والكونغــو وغيرهــا مــن الــدول، حيــث تكثــر جماعــات 
ــاوي"  ــع "مافي ــون ذات طاب ــه تك ــإن عمليات ــم ف ــن ث ــة، وم ــيات المحلّي ــب والميليش التهري
ــب  ــي كتهري ــل الالقانون ــى العم ــا عل ــه قائًم ــة ولكون ــي المنطق ــتقراره ف ــدم اس ــًرا لع نظ

األسلحة" في وسٍط مليء بالمنافسين. 
ــاه،  ــر الواقــع الــذي تعيشــه خالي ــر بتغّي ــاء علــى ذلــك فــإن تكتيــكات التنظيــم تتغي بن
ــن  ــن م ــكان المحليي ــة الس ــدد ومواجه ــى التم ــد عل ــا يعتم ــي نيجيري ــم ف ــع التنظي فواق
المســيحيين والســلطات الحكوميــة، ولذلــك قّلمــا يواجــه الســكان المســلمين كونــه ينتمــي 
ــا، ومــن ثــم تهــدف تحركاتــه فــي نيجيريــا لتوســيع وجــوده واســتنزاف  ــا ودينيًّ إليهــم عرقيًّ

خصومه بالهجمات العسكرية الواسعة المرهقة. 
أمــا فــي مصــر فإنــه يهــدف للعمــل األمنــي وتوســيع شــبكاته الماليــة واالســتخباراتية 
ــت  ــع تح ــا يتراج ــا وأحياًن ــده أحياًن ــرة تهدي ــن وتي ــع م ــه يرف ــذا فإن ــا، ول ــل محليًّ والتغلغ
الضربــات، أي أنــه ال يمتلــك األرضيــة الثابتــة كمــا يمتلكهــا فــي نيجيريــا، ولــذا فــإن واقــع 

العمل هنا يختلف عن واقعه هناك. 
ــي  ــدة ف ــم القاع ــل "زعي ــن مقت ــتفادة م ــى االس ــة إل ــم الدول ــد تنظي ــع أن يعم يتوّق
المغــرب اإلســالمي عبــد المالــك دوركــدال" وذلــك بتقديــم قائــده "أبــو عدنــان الصحــراوي" 
ــر  ــذا األم ــاح ه ــة، إال أن نج ــي المنطق ــن ف ــات الجهاديي ــق طموح ــتطيع تحقي ــا يس زعيًم
مرهــون بقدرتــه علــى تجــاوز منافســيه واختــراق شــبكاتهم واســتقطاب عناصرهــم، وهــو مــا 
ــة  ــي اآلون ــه ف ــن علي ــي تش ــات الت ــًرا للهجم ــي، نظ ــع الحال ــي الواق ــن ف ــر ممك ــدو غي يب

األخيرة. 

القسم ا�ول : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

39 مركز جسور للدراسات 2020المشهد الجهادي / النصف ا�ول  من  2020   



القسم الثاني02

تحليل بيئة
"تنظيم القاعدة"



يظهــر واقــع تنظيــم القاعــدة في 2020 بأنــه يعاني مــن الضعف والتفكك على مســتوى 
الفــروع التاريخيــة لــه، وظهــور جيــل جديــد مــن الحركــة والنشــاط فــي فرعــه الصومالــي 

وفرعه في دول الساحل "جبهة أنصار اإلسالم والمسلمين". 
ــم  ــه، وتحجي ــة ل ــم المؤسس ــادات التنظي ــن قي ــر م ــدد كبي ــل ع ــى مقت ــر إل ــود األم يع
ــد اســتقرار قياداتــه فــي قندهــار أقــوى مناطــق نفــوذ  وجــوده فــي أفغانســتان حيــث يعَتَق
طالبــان، إضافــة إلــى تراجــع ســيطرة جماعاتــه لصالــح منافســين آخريــن وذلــك كمــا فــي 
اليمــن حيــث ســقطت المحافظــات التــي انتشــر فيهــا ســابًقا كشــبوة والُمــكال وأبيــن وظهــر 
ــا  ــه فيه ــن قيادات ــر م ــدد كبي ــل ع ــع مقت ــوازي م ــا بالت ــه فيه ــا ل ــة منافًس ــم الدول تنظي
والتنــازع الكبيــر الــذي يجــري بيــن ُكتلــه داخــل البــالد، وكذلــك فــي ســورّية التــي تراجــع 
ــب  ــث بايعــت كتائ ــك فــي ســيناء حي ــل ذل ــة، ومث ــح مشــاريع الجهــاد المحلي وجــوده لصال
ــي  ــي والتونس ــع الليب ــع الواق ــا دف ــا، بينم ــة بأكمله ــم الدول ــدس تنظي ــت المق ــاف بي أكن

النتقال فروع التنظيم منها إلى الصحراء الجنوبية لعوامل مختلفة. 
ــد مــن  ــل جدي ــاج جي ــى إنت ــم عل ــدرة التنظي بالرغــم مــن الضعــف والتفــكك وعــدم ق
القيــادات تخــرج عــن إطــار شــخصياته التاريخيــة إال أنــه نشــاط فروعــه يتصاعــد فــي إطــاره 

المحّلي، وذلك كما في الصومال ومالي. 

أوًال: السياق العام لتنظيم القاعدة

1 ) واقع الفاعلية والقيادة
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فقــد التنظيــم عــدًدا مــن أهــم شــخصياته التاريخيــة فــي النصــف األول مــن 2020 إثــر 
عمليــات اغتيــال مرّكــزة اســتهدفتهم، وذلــك كمــا فــي حالــة قاســم الريمــي المعــروف بأبــي 
ــن 7  ــي اليم ــل ف ــذي قت ــرب ال ــرة الع ــي جزي ــدة ف ــم القاع ــد تنظي ــي قائ ــرة الصنعان هري
فبرايــر/ شــباط 2020، و"ســيف اهللا بــن حســين" المعــروف بأبــي عيــاض التونســي قائــد 
ــام،  تنظيــم أنصــار الشــريعة فــي تونــس و"عكاشــة جمــال" المعــروف بـــ يحيــى أبــو الهّم
اللذان ُقتال –مًعا في الغالب- شمالّي مالي أواخر شباط/فبراير 2020. وعبد الملك دوركدال 
زعيــم تنظيــم القاعــدة فــي المغــرب الــذي قتــل فــي شــهر يونيو/حزيــران وخالــد العــاروري 
"أبــو القســام األردنــي" الــذي قتــل فــي شــهر يونيو/حزيــران وهــو القيــادي العســكري العــام 

لتنظيم حراس الدين.
ــدول  ــعي ال ــة وس ــوزه التاريخي ــم رم ــاد التنظي ــار إفق ــي إط ــات ف ــذه العملي ــل ه تدخ
ــة  ــى قطــع الصــالت بيــن شــبكاته وفروعــه الخارجي المنخرطــة فــي مكافحــة "اإلرهــاب" إل
التــي قــد تشــّكل خطــًرا علــى أراضيهــا، بالتــوازي مــع دعــم الحــوار مــع بعــض مكوناتــه كمــا 

في الحالة السورية "هيئة تحرير الشام" والمغرب "أنصار اإلسالم والمسلمين".

اعتمــد تنظيــم القاعــدة كتنظيــم الدولــة إصــدار بيــان لــه يبيــن رأيــه فــي الجائحــة، إال 
أن بيانــه كان قريًبــا فــي التوصيــف مــن رأي تنظيــم الدولــة فــي أن جائحــة كورونــا بــالء مــن 
اهللا وأنــه ال ســبيل للخــالص منهــا لعامــة البشــرية إال بالتوبــة إليــه والكــّف عــن الذنــوب 

والمعاصي إلنهائه. 
فــي 31 آذار/مــارس 2020 أصــدرت مؤسســة الســحاب بياًنــا مطــّوًال بعنــوان: "الســبيل 

لخروج البشرية من بطن الحوت" رّكزت فيه على اآلتي: 
ــارئ  ــي الط ــّخ المال ــائره والض ــل خس ــّي وأن مجم ــاد األمريك ــار االقتص ــرب انهي 1.  ُق
الــذي اعتمدتــه اإلدارة األمريكّيــة لدعمــه زاد عــن مجمــل إنفاقهــا علــى حروبهــا مــع العالــم 

اإلسالمي.
التأكيــد أن وصــول هــذا الوبــاء إلــى العالــم اإلســالمي بســبب ذنــوب المســلمين   .2

وعدم نصرة المظلومين منهم في سورية وغيرها من البالد. 
دعــوة المســلمين للتوبــة وتوزيــع المــال علــى الفقــراء الذيــن تضــرروا مــن هــذا   .3
الوبــاء ودعــوة غيــر المســلمين للدخــول فــي اإلســالم باعتبــاره ديــن الفطــرة والنظافــة قبــل 

أن يموتوا على دين آخر. 
ــا،  ــار كورون ــان آث ــي بي ــوّي ف ــل الدع ــاد العم ــت اعتم ــدة فّضل ــادة القاع ــظ أن قي يالَح
بالتــوازي مــع ازديــاد نشــاط حركــة الشــباب المجاهديــن المواليــة للقاعــدة فــي الصومــال 
ــذه  ــم له ــتغالل التنظي ــي اس ــاعيها ف ــه لمس ــى دعم ــير إل ــا يش ــاء، مم ــي الوب ــاء تفش أثن

الفرصة السانحة وتكثيف العمليات أثناءها. 

2 ) القاعدة وجائحة كورونا
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ــه مــا  ــي بايعت ــم القاعــدة إال أّن بعــض الفــروع الت ــى الرغــم مــن الجمــود العــام لتنظي عل
زالــت نشــطًة فــي األماكــن التــي تعــّد فاعــًال فيهــا، وتترّكــز فــي إفريقّيــة خاصــة فــي منطقــة 
القــرن اإلفريقــي فــي الدرجــة األولــى ودول الصحــراء والســاحل فــي درجــة تاليــة، إضافــة 
ــة ضمــن محافظــة البيضــاء  ــال قيف ــات جب ــي بعــض مرتفع ــم ف ــا للتنظي ــى وجــود خالي إل

وسط اليمن. 

علــى الرغــم مــن ضعــف تنظيم القاعــدة في اليمن، إال أنــه نفذ 3 عمليات ضــد الحوثيين 
فــي مناطــق متفرقــة مــن مرتفعــات قيفــة وســط البــالد، وذلــك باســتخدام العبــوات 
الناســفة فــي أوقــات متفرقــة مــن النصــف األول لهــذا العــام، وقــد أشــارت مصــادر إعالميــة 
ترتبــط بالتنظيــم إلــى تنفيــذه عمليــة باســتخدام عبــوة ناســفة ضــد قيــادة قــوات التحالــف 
ــادر  ــا أّن مص ــك كم ــد ذل ــم يؤّك ــم ل ــدن، إال أّن التنظي ــة ع ــي مدين ــن ف ــي اليم ــي ف العرب
إعالميــة أخــرى متعــددة أشــارت إلــى كــون هــذه العمليــة جــزًءا مــن التنافــس وردود الفعــل 

بين الشرعّية والمجلس الجنوبي االنتقالي. 
فــي هــذا اإلطــار تعــّرض تنظيــم القاعــدة لمقتــل قاســم الريمــي فــي 7 فبرايــر/ شــباط 
ــد التنظيــم  ــة مســّيرة، وقــد أّك ــرات أمريكي ــر اســتهدافه بهجمــات مــن قبــل طائ 2020 إث

ذلك في توليته خالد باطرفي قائًدا جديًدا للتنظيم خليفًة لقائده السابق. 
لقــد شــّكل مقتــل "الريمــي" خســارة فادحــة للتنظيــم نظــًرا لكونــه الصلــة الباقيــة بيــن 
التنظيــم المركــزي وبيــن أفرعــه فــي إفريقّيــة بــدًءا مــن حركــة الشــباب المجاهديــن 
ــن  ــر م ــك كثي ــل تفكي ــي ظ ــالمي، ف ــرب اإلس ــالد المغ ــي ب ــدة ف ــم القاع ــاء بتنظي وانته

شبكات القاعدة الفاعلة في المنطقة.
أعلــن –باطرفــي- فــي كلمتــه األولــى المعنونــة بـــ "إنمــا هــي إحــدى الُحســَنَيين" عــن 
ــائل  ــه رس ــري وتوجيه ــن الظواه ــدة د. أيم ــم القاع ــام لتنظي ــلقائد الع ــه لـ ــتمرار بيعت اس
متعــددة تشــّكل اإلطــار العــام لالســتراتيجية –المحتملــة- التــي ســتحرص القيــادة الجديــدة 
علــى اتباعهــا، حيــث أشــار فــي أول رســائله المباشــرة إلــى اســتراتيجّيته فــي ترتيــب البيــت 
الداخلــي للتنظيــم فــي اليمــن، ويرّجــح أن يكــون ذلــك مــن خــالل إيقــاف الخالفــات 
الداخليــة والعمــل علــى توحيــد الرؤيــة وإعــادة تنشــيط التنظيــم، واالعتمــاد علــى تنظيــف 
ــك فــي إطــار متابعــة خطــة ســلفه المســّماة  ــي، وذل ــراق األمن ــي مــن االخت الصــف الداخل
ــع  ــد مواق ــا تحدي ــن خالله ــدة م ــات المتح ــتطاعت الوالي ــي اس ــّية" والت ــدم الجاسوس "ه
مــن  شــخصية   40 عــن  يزيــد  مــا  واغتيــال 
قيــادات التنظيــم علــى مــدار الســنوات الخمــس األخيــرة، وإعــادة بنــاء الثقــة مــع القبائــل 
اليمنّيــة المعاديــة للحوثييــن والحكومــة وبقايــا تنظيــم داعــش فــي وســط البــالد، وذلــك 
مــن خــالل تشــديده علــى عــدم إيــذاء أي مســلم فــي األمــوال والدمــاء وإن خالــَف عقيــدة 
التنظيــم وفكــره، إضافــة إلــى محاولتــه التهدئــة مــع تنظيــم الدولــة فــي المنطقــة، كمــا 
تعّهــد باســتمرار الجهــاد، إال أن واقــع األمــر يشــير إلــى صعوبــة حراكــه فــي اإلطــار 

الجغرافي الضيق والواقع السياسي الذي تعيشه اليمن.

ثاني§: سياقات التنظيم في بيئات متفرقة 

1 ) اليمن
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لقــد أّدى مقتــل الريمــي وتعييــن باطرفــي مكانــه إلــى تأجيــج الخالفــات بيــن أبــو عمــار 
ــه  ــي" نظــًرا التهام ــد باطرف ــدي "خال ــداد الكن ــو المق ــد أب ــم الجدي ــد التنظي ــدي وقائ النه
لبعــض المقربيــن مــن النهــدي باالنخــراط فــي الجاسوســية وتســريب معلومــات للواليــات 
المتحــدة أّدت إلــى الوصــول للريمــي، األمــر الــذي اســتدعى تدخــل القيــادة العامــة للتنظيــم 

والدعوة للتحكيم فيما بينهم، األمر الذي لم يصدر عنه نتائج ظاهرة حتى اآلن. 
يرتكــز ســلوك التنظيــم اآلن علــى تعزيــز الترابــط بيــن قيــادات التنظيــم فــي اليمــن 
وتقويــة صالتــه مــع الفــروع القريبــة منــه خاصــة فــرع التنظيــم فــي الصومــال، ويعتقــد أن 
ســعد العولقــي هــو القائــد الفعلــي للتنظيــم وهــو أحــد أهــم المقربيــن مــن أنــور العولقــي 
بمحافظــة   2011 عــام  أمريكيــة  طيــار  دون  لطائــرة  بغــارة  قتــل  الــذي 
ــة  ــه القبلّي ــًرا لعالقات ــن نظ ــي اليم ــدة ف ــم القاع ــادات تنظي ــر قي ــّد أخط ــث يَع ــبوة، حي ش
المتشــعبة التــي تمنحــه حمايــة قبليــة تمّكنــه مــن التنقــل فــي مناطــق ســيطرة القبائــل 
ــا عســكريًّا فــي صفــوف تنظيــم  فــي مــأرب والجــوف والبيضــاء وشــبوة كمــا يمتلــك تاريًخ
القاعــدة فــي اليمــن حيــث التحــق فــي التنظيــم بعمــر مبكــر وتــدرج فيــه حتــى أصبــح أميــرا 

لوالية شبوة.

ــّد منطقــة القــرن اإلفريقــي مــن المناطــق ذات األهميــة االســتراتيجية فــي القــارة  تَع
وفــي العالــم، نظــًرا إلطاللتهــا علــى المحيــط الهنــدي ولقربهــا مــن البحــر األحمــر وشــبه 
ــا  ــط، مم ــاز والنف ــات الغ ــن احتياط ــرة م ــات كبي ــاف كمي ــة الكتش ــة، إضاف ــرة العربي الجزي
ــة  ــوى الدولي ــن الق ــرة بي ــمًة ظاه ــة س ــا الباطني ــا وثرواته ــى موانئه ــس عل ــل التناف جع

واإلقليمّية الفاعلة. 
ــن  ــباب المجاهدي ــة الش ــه حرك ــال فإن ــة الصوم ــي جمهوري ــد ف ــع المعّق ــًرا للواق نظ
ــات  ــن المحافظ ــو %25 م ــى نح ــيطر عل ــة وتس ــات جنوبي ــدة والي ــي ع ــة ف ــّرك بحري تتح
ــران)  ــاي وبكــول- هي ــا- ب ــة والوســطى (شــبيلي الوسطى-شــبيلي الســفلى- جوب الجنوبي
وهــي مســتمرة فــي عملياتهــا ضــد مختلــف الفاعليــن فــي البــالد بــدًءا مــن القــوات 
الحكوميــة فاألجنبيــة مــروًرا بأجهــزة الشــرطة والمدنييــن المتعاونيــن مــع الســلطات 
الحكوميــة، كمــا تســعى للتمــّدد شــماًال نحــو أراضــي جمهوريــة "بونــت النــد" الفيدراليــة، 
ــا المجــاورة للحــدود الصوماليــة الجنوبيــة قاعــدة  وتتخــذ مــن غابــات شــمال شــرقي كيني
انطــالق لتنفيــذ هجمــات داخلهــا ضــد الجيــش الكينــي والســلطات الحكوميــة فــي البــالد، 

ألهداف متعددة وبأساليب مختلفة. 

ــات  ــي والي ــًة ف ــة مختلف ــن 562 عملّي ــباب المجاهدي ــة الش ــذ حرك ــر تنفي ــد التقري رص
الصومــال خــالل النصــف األول مــن عام 2020، وقد كانت العاصمة مقديشــو المســرح األكثر 
ــى  ــم شــبيلي الســفلى، وصــوًال إل ــة شــبيلي الســفلى ث حضــوًرا للحركــة، فيمــا تلتهــا والي

والية جوبا جنوبي البالد. ينَظر الشكل رقم (20). 

2 ) القرن اÄفريقي 

أ ) الصومال
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الشكل رقم -20-توّزع عمليات حركة الشباب المجاهدين في الصومال خالل النصف األول من 2020 

أدول

وقويي
جالبيد

سناق

توقدير

اثيوبيا

جيبوتي

كينيا

صول

بري

بكولهيران

شبيلي الوسطى

شبيلي  السفلى

جـوبــا
السفلى

مقديشو

جـوبــا الوسطى

باي

جيذو

نغال

مدق

غلغدو

مقديشو 248 عملية

شبيلي السفلى 126 عملية

شبيلي الوسطى 21 عملية

بري 18 عملية

مدق 8 عمليات

نغال 1 عملية

باي وبكول 32 عملية

جيذو 19 عملية

غلغدو 2 عمليتين

جوبا 69 عملية

هيران 18 عملية

المجموع الكلي

562 عملية

مقديشو 44.12 %

مدق 1.42 %

غلغدو 0.35 %
نغال 0.17 %

شبيلي السفلى 22.41 %

جوبا 12.27 %

باي وبكول 5.7 %
شبيلي الوسطى 3.73 %

جيذو 3.83 %

هيران 3.2 %
بري 3.2 %
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وقــد جــاء أســلوب الهجــوم -واســع ومتعــدد المحــاور- أّوًال باعتبــاره األكثــر اســتخداًما 
ــّل  ــا ح ــفة، فيم ــوات الناس ــتخدام العب ــاله اس ــال، ت ــي الصوم ــم ف ــكات التنظي ــن تكتي بي
ــات  ــن اآللي ــاليب بي ــة األس ــت بقّي ــة، وتفاوت ــة الثالث ــي الدرج ــوم ف ــال الخص ــلوب اغتي أس

المفخخة والقصف وغير ذلك، ينَظر الشكل رقم (21). 

وقــد حّلــت القــوات الحكوميــة الصومالــّي بمختلــف مكوناتهــا فــي الدرجــة األولــى مــن 
حيــث عــدد االســتهداف، فيمــا تلتهــا القيــادات والمقــرات المشــتركة لبعثــة القــوات 
اإلفريقّيــة ثــم اســتهداف مكونــات محــددة مــن هــذه القــوات، ينظــر الشــكل رقــم 

 .(22)

الشكل -21-أساليب حركة الشباب المجاهدين المستخدمة في الصومال خالل النصف األول من 2020

ن
تي

لي
عم 2

أضرار مادية

ية
مل

ع 27
قصف

ت
ليا

عم 4
صد االقتحام

ية
مل

111ع
االغتيال والتصفية

ية
مل

ع 41
ا²ليات المفخخة

137
العبوات الناسفة

ية
مل

ع

ية
مل

ع 233
هجوم واشتباك

6
استهداف مباشر

ت
ليا

عم

1
االعتقال وا�سر

ية
مل

ع
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المستهدفون من عمليات حركة الشباب في الصومال خالل النصف األول من 2020

ا�جهزة ا�منية الصومالية

ف½
هد

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

40
جريح 26

3633
القوات ا�وغندية

ف½
هد

قـتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

35
جريح 31

30
البعثة اÄفريقية

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

25
جريح 24

28
القوات الكينّية

ف½
هد

ف½
هد

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

23
جرحى 9

25
موظفون ومسؤولون حكوميون

ف½
هد

قـتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

15
جرحى 4

22
القوات اÄثيوبية

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

35
جريح 56

ف½
22هد

القوات البوروندية

ف½
هد

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

21
جريح 16

10
متعاونون مدنيون

ف
دا

ه
أ

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

26
جرحى 5

هدف½
346

الجيش الصومالي

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

720
جريح 599

1
مقرات حكومية

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جريح 0

ف
هد

4
القوات الجيبوتية

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

1
جريح 1

ف
دا

ه
3أ

مستثمرون أجانب

ف
دا

ه
أ

قتيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جرحى 3

2
القوات التركية

ف½
هد

قـتـلـىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

0
جرحى 0
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بالتــوازي مــع عمليــات حركــة الشــباب فــي الصومــال فقــد نفذت فــروع مرتبطــة بها 31 
عملّيــة فــي كينيــا، ترّكــزت معظمهــا فــي مقاطعــة مانديــرا، بينمــا توزعــت بقيــة العمليــات 

في مقاطعات المو وغاريسا وواجير. ينَظر الشكل رقم (23)

الشكل رقم -23-توّزع عمليات حركة الشباب المجاهدين في الصومال خالل النصف األول من 2020 

 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   5 عمليات

مانديرا 14 عملية

غاريسا 8 عملية

المو 4 عملية

غاريسا

المو

واجير

مانديرا

المجموع
الكلي

31 عملية

45.16

16.12

25.8

12.9

مانديرا 45.16 %
غاريسا 25.8 %

واجيرا 16.12 %

المو 12.9 %

ب ) كينيا
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وقــد حــّل الجيــش الكينــي فــي الدرجــة األولــى بيــن المســتهَدفين فيمــا اســتهدفت 
ــا، ينظــر  ــة ثالًث الشــرطة واألهــداف المدنيــة فــي الدرجــة الثانيــة وحلــت القــوات األمريكي

الشكل رقم (24)

فــي حيــن أن األســاليب المســتخدمة فــي هــذه العمليــات قــد اعتمــدت علــى الهجــوم 
واسع المحاور، وحل استخدام العبوات الناسفة والقصف واالغتيال في درجات تالية.

عمليات تنظيم الدولة في موزمبيق خالل النصف األول من 2020 بحسب المستهدفين

ف½
هد 20

الجيش الكيني

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

27
جريح 22

ف
دا

ه
أ 5

أهداف مدنية

قـتـلىعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

7
جرحى 5

ف
دا

ه
أ 5

الشرطة الكينية

قـتـيلعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

3
جريح 5

ف
دا

ه
أ 1

القوات ا�مريكية

قـتيلينعدد الــقـتلى
عدد الجرحى

2
جريح 1
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ــاره  ــي باعتب ــه المحل ــى واقع ــال عل ــي الصوم ــباب ف ــة الش ــم حرك ــع تنظي ــز واق يرتك
التنظيــم األكثــر تغلغــًال فــي قبائــل المنطقــة الجنوبيــة، ومــن هــذا المنطلــق فــإن عملياتــه 
يغلــب عليهــا الطابــع العســكرّي المســتقر حيــث إن غالــَب عملياتــه تســتهدف القطــع 
العســكرية والنقــاط األمنّيــة الثابتــة بالتــوازي مــع اســتخدام أســاليب حــرب العصابــات ضــد 
والمســؤولين  األمنيــة  الشــخصيات  واغتيــال  العســكرية  األرتــال  كضــرب  خصومــه 

الحكوميين، وانتهاز الفرصة الستهداف القوى األجنبية الداعمة للحكومة الصومالية. 
ــى  ــي –عل ــي إطــار واقعهــا الحال ــا ف ــع جغرافيًّ ــي وارد التوّس ــدو حركــة الشــباب ف ال تب
الرغــم مــن محاولتهــا الفاشــلة للتمــدد نحــو مقديشــو وتشــكيل حــزام متصــل مــع 
مناطقهــا قريــب منهــا ومــن مدينــة كيســمايو االســتراتيجية- نظــًرا لكونهــا محاطــة بعــدد 
كبيــر مــن الفاعليــن اإلقليمييــن –بعثــة القــوات اإلفريقيــة- مــن جميــع الجهــات، إضافــة 
لســعي إثيوبيــا وكينيــا بشــكل خــاص لتحجيــم الحركــة وضربهــا فــي الصميــم اســتباًقا ألي 
ــعب  ــا الش ــي يعتبره ــال والت ــة للصوم ــا المحاذي ــو أراضيهم ــدد نح ــا للتم ــاوالت منه مح

الصومالي جزًءا من األرض التاريخية له. 
فــي هــذا اإلطــار يمكــُن قــراءة عمليــات التنظيــم علــى أنهــا اســتنزاف مســتمّر للخصــوم 
فــي ظــل الواقــع السياســي المــأزوم فــي الصومــال مــن ناحيــة، ويشــّكل اســتهداف القــوات 
األجنبيــة كالقــوات الكينيــة واإلثيوبيــة فــي الصومــال وخارجهــا أداة ضغــط علــى حكومــات 
ــٍد  ــع جدي ــرض واق ــة لف ــعي الحرك ــبيل س ــي س ــك ف ــرى، وذل ــة أخ ــن ناحي ــالد م ــذه الب ه

يقضي باالعتراف بها قوة شرعّية تمثل شريحة واسعة من الشعب الصومالي. 
تتعــرض الحركــة فــي هــذا اإلطــار أيًضــا لبعــض القواعــد العســكرية األمريكيــة، وذلــك 
ــل فعلــيٌّ ألفــكار القاعــدة، ويؤكــد ذلــك بيانــات الحركــة المتكــررة  فــي تذكيــر بأنهــا ممّث
ــروع  ــات الف ــة لعملي ــد علــى نهجهــا أو المبارك ــادات القاعــدة أو التأكي ــة بقي ــي التعزي ف

األخرى.
ــّي سيشــهد اســتمرار العمليــات  ــاء علــى ذلــك فــإن النصــف اآلخــر مــن العــام الحال بن
ــة إال فــي حــال  ــا للحكومــة المركزي ــًدا فعليًّ ــن يشــكل تهدي ــه ل ــم إال أن العســكرية للتنظي
اســتطاعته الســيطرة علــى بعــض المــدن الحيويــة فــي الســاحل الجنوبــي أو الشــمالي، أو 

من خالل تطويق العاصمة بإطار جغرافي يسيطر عليه. 

تحليل سياق حركة الشباب المجاهدين

 يؤكــد إعــالم تنظيــم الحركــة أن عــدد قتلــى القــوات األمريكيــة فــي هجومــه علــى 

القاعــدة البحريــة فــي خليــج مانديرا تجــاوز 17 عنصًرا بينهم 5 ضبــاط على األقل، 

إال أن اإلعالم األمريكي أّكد حينها مقتل عنصرين فقط وإصابة ثالث.

1

 في الصومال وكينيا
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إلــى جانــب نشــاط فــروع التنظيــم شــرقّي إفريقيــة فقــد نشــطت جماعــة أنصــار 
اإلســالم والمســلمين فــي دول الســاحل والصحــراء، خاصــة فــي المثلــث الواقــع بيــن مالــي 
والنيجــر وبوركينــا فاســو، حيــث نفــذت الجماعــة فــي حــدود هــذه الــدول 47 عملّيــة 

مؤكدة تتوّزع داخليًّا ضمن مسَتهَدفين مختلفين ومدن وأساليب متنوعة. 

نّفــذت جماعة أنصار اإلســالم والمســلمين فــي مالي 35 عملّية ضد أهــداف مختلفة، في 
ــى قائمــة االنتشــار واالســتهداف، بينمــا  ــي أعل ــي ف ــة موبت ــات متعــددة، فجــاءت والي والي

تساوت عملياتها في أغلب المحافظات/الواليات األخرى، ينظر الشكل رقم (25). 

تيساليت

كيدال

ميناكا
أنسونغو

بوريم

كــاو
غورما راروس

تومبكتو
غوندام

نيافونكي

نارا

نيونو

أروان

تاوديني

سيفو
سان

كونا دوينتزا

موبتيموبتي

بانامبا

باماكو

كوليكورو

كيتا

كايس

كايس

بوغوني
كوتياال

سيكاسو

كوليكورو

موبتي 14 عملية

كـــاو  4 عمليات

تومبكتو  2 عمليتين

ميناكا  5 عمليات

كيدال  5 عمليات

سيفو  5  عمليات

المجموع
الكلي

35
عملية

كيديا 14.28 %

موبتي 40 %
تومبكتو 0.17 %

سيفو 14.28 %

ميناكا 14.28 %
كاوا 11.42 %

3 )  دول الساحل والصحراء 

القسم الثاني : تحليل بيئة "تنظيم القاعدة"

أ ) مالي 
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وقــد حــّل الجيــش المالــّي فــي الدرجــة األولــى بيــن المســتهدفين تلتــه بعثــة األمــم 
المتحــدة لحفــظ الســالم فيمــا حلــت القــوات المشــاركة فــي عمليــة برخــان فــي الدرجــة 
الثالثــة، فيمــا اتبــع التنظيــم أســلوب العبــوات الناســفة فــي الدرجــة األولــى تــاله أســلوب 

الهجوم من عدة محاور، فيما حّل القصف في الدرجة األخيرة.

نّفــذ تنظيــم أنصــار اإلســالم والمســلمين 10 عمليــات فــي واليــات مختلفــة فــي البــالد، 
وقــد اعتمــد التنظيــم علــى الهجمــات متعــددة المحــاور فــي أغلبهــا فيمــا كان المســتهَدف 

الوحيد منها هو الجيش البوركيني. 

نفــذ الجماعــة فــي النيجــر عملّيتيــن باســتخدام العبــوات الناســفة ضــد ســيارة عســكرية 
ــة  ــي والي ــري ف ــش النيج ــع الجي ــدى قط ــى إح ــع عل ــوم واس ــى هج ــة إل ــش باإلضاف للجي
تيالبيــري جنــوب غربــي البــالد، بالقــرب مــن الحــدود الجنوبيــة الشــرقية فــي مالــي ممــا 

أسفر عن مقتل 40 عنصًرا وإصابة 13 آخرين جراء هاتين العمليتين. 

القسم الثاني : تحليل بيئة "تنظيم القاعدة"

ب ) بوركينا فاسو

جـ ) النيجر
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تحليل سياق أنصار ا©سالم والمسلمين

شــهد النصــف األول مــن عــام 2020 تراجًعا كبيــًرا لعمليات تنظيم القاعــدة في الصحراء 
ودول الساحل، ويعود ذلك التباع نهج تفكيك خاليا قياداته من قبل قوات برخان.

لقــد أدخلــت هــذه االســتراتيجية –علــى الرغــم مــن وقتهــا الطويــل- تنظيــم القاعــدة 
ــام  ــه ع ــذ تأسيس ــا من ــبق أن واجهه ــم يس ــة ل ــي وضعي ــالمي ف ــرب اإلس ــالد المغ ــي ب ف
2007، حيــث ســبق لــه أن بســط ســيطرته علــى مناطــق واســعة مــن جمهوريــة مالــي عــام 
2012 إال أنــه اليــوم يفقــد زعيمــه ألول إثــر اغتيالــه مــن قبــل قــوات فرنســية خاصــة، كمــا 
فقــد قبلــه عــدًدا مــن القيــادات التــي نشــطت فــي ترســيخ شــبكاته فــي مالــي والصحــراء، 

كأبي عياض التونسي. 
لقــد كان المفصــل األهــم فــي هــذه االســتراتيجية هــو اغتيــال القائــد العــام للتنظيــم، 
حيــث اســتطاعت القــوات الفرنســية اغتيــال أبــو مصعــب عبــد الــودود "عبــد الملــك 
دوركــدال" فــي 3 حزيــران/ يونيــو ممــا شــّكل خســارة لتنظيــم القاعــدة ُكّالً ولتنظيــم 
القاعــدة فــي المغــرب بشــكل خــاص، إذ خســر التنظيــم األم حليًفــا قوًيــا وقياديًّــا مــن الجيــل 
األول للقاعــدة، كمــا أنــه يديــن بالــوالء المطلــق لمخططــات التنظيــم واســتراتيجياته 

للتغلغل في القارة األفريقية. 
اســتطاع دوركدال نقل نشــاط التنظيم عام 2004 من الجزائر إلى فضاء إفريقي واســع، 
ممــا قــّوى شــبكة التنظيــم وزاد مــن تمويلــه وتســليحه، وذلــك مــن خــالل تكويــن شــبكة 
معّقــدة مــن الكتائــب والجماعــات الصغيــرة التــي تمســك بخيــوط التهريــب فــي الصحــراء 

الكبرى. 
ــار  ــة أنص ــا جماع ــي تنفذه ــات الت ــل العملي ــع، إال أن تفاصي ــذا التراج ــن ه ــم م بالرغ
اإلســالم والمســلمين التــي بايعــت تنظيــم القاعــدة تؤكــد أن التنظيــم يحــاول االســتمرار 
ــا فاســو  ــة فــي النيجــر وبوركين ــة للتفــاوض مــع الســلطات الحكومي وفــرض شــروط معين

ومالي ومن خاللها مع قيادة عملية برخان في المنطقة. 
وتأتــي هــذه العمليــات والرغبــة فــي المفاوضــات ضمــن إطــار التنافس/االقتتــال مــع 
تنظيــم الدولــة الــذي يســعى لالســتفادة مــن مســاحة منطقــة الصحــراء الكبــرى والســاحل 
األفريقــي، ومــن ثــّم فــإن القيــادّي األبــرز ليحــّل مــكان دوركــدال ويكــوَن المرجعّيــة األكثــر 
قبــوًال لعناصــر التنظيــم فــي الصحــراء والســاحل، هــو "إيــاد أغ غالــي" قائــد تحالــف "جماعــة 
تحالــف  بعــد   2017 عــام  أسســت  التــي  والمســلمين"  اإلســالم  أنصــار 
الدين"،و"تنظيــم  و"أنصــار  الصحــراء"،  "إمــارة  هــي  للقاعــدة  مبايعــة  تنظيمــات   4
المرابطــون"، و"كتائــب جبهــة تحريــر ماســينا"، وممــا يزيــد مــن مكانــة الدبلوماســي 
ــن  ــم م ــي التنظي ــارزة ف ــخصيات الب ــم الش ــة معظ ــو تصفي ــي" ه ــابق "أغ غال ــّي الس المال
الجزائرييــن والموريتانييــن والعــرب، ممــا يدفــع العتمــاد القيــادات المحليــة لتصــّدر 
المشــهد وهــو مــا يعطــي لهــذه الجماعــات نوًعــا مــن االســتقاللية بعــد ســنوات مــن قيــادة 

تنظيم القاعدة األم لفروعه في إفريقية. 

القسم الثاني : تحليل بيئة "تنظيم القاعدة"

في دول الصحراء والساحل
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القسم الثالث03

تحليل مشهد
المجموعات الجهادية

في سورية



القسم الثالث : تحليُل مشهد المجموعات الجهادية في سورية

أوًال: معركة االستنزاف بين النظام وحلفائه والتشكيالت الجهادية في إدلب

ــة المنتشــرة فــي إدلــب إلــى مقاربتيــن فــي نــوع وحجــم  عمــدت التنظيمــات الجهادّي
المشــاركة فــي صــّد حمــالت النظــام وحلفائــه علــى ريفــي حمــاة الشــمالي وإدلــب الجنوبــي 
منــذ بدايتهــا، إال أن تحليــل أســاليب مشــاركة هــذه التنظيمــات ومقارنتهــا بحجــم قواهــا 

العددّية واللوجستّية يوّضح طريقة تعاطي كّل فصيل منها مع المعارك الحالّية. 
حاولــت الفصائــل الجهادّيــة المنخرطــة فــي غرفــة وحــرض المؤمنيــن "حــراس الديــن- 
ــكل  ــة بش ــام والمرابط ــات االقتح ــي عملي ــرط ف ــالم" أن تنخ ــار اإلس ــن- أنص ــار الدي أنص
ــة إلــى ضعفهــا اللوجســتّي مقارنــًة  مكثــف فــي جنــوب إدلــب، وتشــير المعطيــات الميدانّي
بكمّيــة الســالح المخــّزن لــدى الهيئــة، إال أن حضورهــا العســكرّي مــن حيــث نقــاط الربــاط 
واالقتحــام ومــن حيــث خســائرها البشــرّية، يفــوق حضــور الهيئــة ســواء فــي محــاور غــرب 

حلب وجنوبها أو محاور إدلب عموًما. 
الفصائــل  تكّبدتهــا  التــي  الكبيــرة  والعددّيــة  الماّديــة  الخســارات  مــع  بالتــوازي 
العســكرّية للمعارضــة فــإّن المعطيــات الميدانّيــة تشــير إلــى أن قيــادة هيئــة تحريــر الشــام 
خففــت مــن حضورهــا العســكري فــي حمــالت النظــام األخيــرة باعتبارهــا معــارك اســتنزاف 
محســومة لصالحــه، ولــذا عمــدت الهيئــة إلــى المشــاركة فــي المعــارك ضمــن نطــاق الحــّد 
األدنــى مــع تعّمــد عــدم الــزّج بأغلــب قّواتهــا االقتحامّيــة أو الدفاعّيــة وآلّياتهــا العســكرّية، 
ــة االنســحاب إلــى الخطــوط القريبــة مــن مدينــة إدلــب وتقليــل  وذلــك بهــدف إدارة عملّي
ــكان  ــن إم ــر ع ــض النظ ــل بغ ــع الفصائ ــى جمي ــروض عل ــتنزاف المف ــن االس ــائرها م خس

إيقاف هجمات النظام وكسرها. 
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كمــا عمــدت الهيئــة -فــي ســياق مــواٍز- إلــى االســتمرار فــي نقــاط الربــاط التــي كانــت 
تشــارك فيهــا باإلضافــة إلــى تثبيــت نقــاط ربــاط مشــتركة –بالحــد األدنــى- مــع الفصائــل 

األخرى في النقاط الخلفّية المقامة حديًثا إثر االنسحابات المتتالية.
ــة  ــى الرؤي ــن إل ــن الطرفي ــاليبه بي ــي وأس ــذا التعاط ــم ه ــي حج ــالف ف ــود االخت ويع
الجوهرّيــة التــي يعتمدهــا الطرفــان، حيــث إن فصائــل غرفــة "وحــرض المؤمنيــن" تــرى فــي 
ــى  ــّي عل ــرة لبقائهــم كتنظيمــات متماســكة ذات وجــود فعل هــذه المعــارك الفرصــَة األخي
األرض، ولــذا فإنهــم يزّجــون بثقلهــم فــي المعــارك الدائــرة بشــكل واضــح، بينمــا تتصــرف 
الهيئــة علــى ضــوء قراءتهــا االستشــرافّية لبنــود اتفــاق سوتشــي ومجــرى المعــارك القائمــة 

ومساراتها. 

كمــا عمــدت الهيئــة -فــي ســياق مــواٍز- إلــى االســتمرار فــي نقــاط الربــاط التــي كانــت 
تشــارك فيهــا باإلضافــة إلــى تثبيــت نقــاط ربــاط مشــتركة –بالحــد األدنــى- مــع الفصائــل 

األخرى في النقاط الخلفّية المقامة حديًثا إثر االنسحابات المتتالية.
ــة  ــى الرؤي ــن إل ــن الطرفي ــاليبه بي ــي وأس ــذا التعاط ــم ه ــي حج ــالف ف ــود االخت ويع
الجوهرّيــة التــي يعتمدهــا الطرفــان، حيــث إن فصائــل غرفــة "وحــرض المؤمنيــن" تــرى فــي 
ــى  ــّي عل ــرة لبقائهــم كتنظيمــات متماســكة ذات وجــود فعل هــذه المعــارك الفرصــَة األخي
األرض، ولــذا فإنهــم يزّجــون بثقلهــم فــي المعــارك الدائــرة بشــكل واضــح، بينمــا تتصــرف 
الهيئــة علــى ضــوء قراءتهــا االستشــرافّية لبنــود اتفــاق سوتشــي ومجــرى المعــارك القائمــة 

ومساراتها. 

إثــر االتفــاق بيــن موســكو وأنقــرة فــي 5 آذار/مــارس أصــدر كلٌّ مــن هيئة تحرير الشــام 
وتنظيــم حــراس الديــن، بيانــات توضــح موقفهــا مــن االتفــاق، فــكان بيــان الهيئــة يرّكــز 
ــا  ــه مؤقًت ــته، وكون ــه، وهشاش ــا عموميت ــرة أهمه ــود كثي ــت بن ــاق تح ــض االتف ــى رف عل
بطبيعــة األحــوال، إضافــة إلــى كونــه يمنــح النظــام مزيــًدا مــن األراضــي التــي لــم يســيطر 
ــا  ــورة لتحقيقه ــت الث ــي انطلق ــم الت ــى الِقَي ــز عل ــا رّك ــكرية، كم ــه العس ــي معارك ــا ف عليه
ــة والعدالــة، وثّمنــت صبــر الســوريين نحــو عشــر ســنوات علــى التهجيــر  كالكرامــة والحرّي
والنــزوح والقتــل بهــدف نيــل هــذه المطالــب، وذلــك التزاًمــا مــن "الشــعب الســوري" 
و"مقاتليهــم" بشــعار "المــوت وال المذلــة"، وقــد نــص البيــان علــى شــكر تركّيــا لجهودهــا 

في حماية السوريين والدفاع عنهم. 
ــى  ــى اعتصــام ســّمته "اعتصــام الكرامــة" عل ــة بالتحريــض عل ــك قامــت الهيئ ــر ذل إث
ــوات  ــل الق ــن قب ــر م ــكل مباش ــه بش ــن فّض ــى حي ــام إل ــتمّر االعتص ــد اس ــق إم ٤ وق طري

التركّية أواخر شهر أبريل/نيسان.
بالرغــم مــن الرفــض الكالمــي والتحريــض علــى المقاومــة مــن قبــل الهيئــة إال أنهــا 
لــم تنفــذ أي عمليــة ضــد قــوات النظــام فــي المنطقــة، كمــا قامــت بتفكيــك الغرفــة 

العسكرية الجديدة التي ُشّكلت لمواجهة قوات النظام في الدرجة األولى. 

ثاني§: الموقف من اتفاق موسكو بين روسيا وتركيا 

سلوك الهيئة تجاه االتفاق: 

القسم الثالث : تحليُل مشهد المجموعات الجهادية في سورية

56 مركز جسور للدراسات 2020المشهد الجهادي / النصف ا�ول  من  2020   



ــوريين  ــة للس ــًة صوتّي ــامّي" كلم ــام الش ــو َهّم ــن "أب ــراس الدي ــم ح ــد تنظي ــه قائ وّج
يناشــدهم فيهــا بالصبــر واســتمرار اإلعــداد والتجهــز المســتمر لمواجهــة النظــام وداعميــه، 
ــه رســالة  ــة الشــعبية وعمــوم الشــباب وتوجي ــة الحاضن ــى مخاطب ــه عل وحــرص فــي خطاب
للضامــن التركــي –بشــكل غيــر مباشــر- يطلــب مــن تركّيــا عــدم التالعــب بمصائــر 

المسلمين في البالد.
ــذا  ــي ه ــم وف ــة عليه ــات المفروض ــض االتفاق ــال ورف ــة القت ــامي بمواصل ــد الش تعّه
الســياق حــاول التكّتــل ضمــن تحالــف عســكري جديــد، واالعتمــاد علــى حــروب العصابــات 
ــة  ــرى المحاذي ــض الق ــى بع ــوم عل ــه الهج ــة مع ــل المتحالف ــض الفصائ ــذت بع ــد نف وق
لمناطــق ســيطرة النظــام، إال أن مســاعيه فــي االســتمرار فشــلت فــي إطــار الضغــوط التــي 
نفذتهــا الهيئــة وحّجمــت وجــود تنظيــم حــراس الديــن ومنعتــه مــن التحــرك بحرّيــة فــي 

إدلب. 

حاولــت بعــض شــخصيات الجهادييــن المســتقلين "كالشــيخ عبــد المعيــن كحــال 
المكنــى بـــ "أبــو العبــد أشــداء" إطــالق مبــادرة شــعبّية لمقاومــة الحملة الســورية والروســية 
ــن  ــراحه م ــام س ــر الش ــة تحري ــالق هيئ ــر إط ــك إث ــر وذل ــاد إث ــيقّية الجه ــميت بـــ تنس وس
مــع  عمليــات  غرفــة  إنشــاء  حــاول  اإلطــار  هــذا  وفــي   ،2020 ينايــر  أواخــر  المعتَقــل 
تشــكيالت أخــرى وهــو مــا تحقــق باســم غرفــة "فاثبتــوا" إال أن هــذه الغرفــة واجهــة رفًضــا 
مــن هيئــة تحريــر الشــام واســتغلت وجــود بعــض المنشــقين عــن الهيئــة فيهــا مثــل أبــو 
ــب المســاحات  ــى أغل ــي، لتهاجــم مقراتهــا وتســيطر عل ــو صــالح األوزبك ــي وأب ــك التّل مال
التــي تنتشــر فيهــا، بالرغــم مــن االتفاقــات المتكــررة بيــن الهيئــة والغرفــة، إال أن الهيئــة 
ــب،  ــي إدل ــررة ف ــق المح ــل المناط ــكرية داخ ــة عس ــكيل أي غرف ــع تش ــراًرا يمن ــدرت ق أص
وبالتالــي يجــب علــى جميــع الفصائــل "الجهاديــة وغيرهــا" االنضــواء تحــت غرفــة العمليــات 

العسكرية العامة –الفتح المبين- والتي تقودها الهيئة. 
ــوات  ــد ق ــاع ض ــط دف ــكيل خ ــوا" تش ــة "فاثبت ــن غرف ــة ضم ــل المتحالف أرادت الفصائ
النظــام وضــد المواجهــة الداخلــة المتوقعــة إال أن الواقــع أثبــت قــدرة الهيئــة علــى إقصــاء 

جميع المنافسين من الجهاديين في المنطقة. 

سلوك التنظيمات ا�خرى: 

ثالث§: التوّجه نحو االستقالل وإنشاء تشكيالت جديدة: 
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فــي 14 حزيران/يونيــو 2020 اغتــال التحالــف الدولــي اثنيــن مــن قــادة تنظيــم حــراس 
الديــن فــي إدلــب، همــا بــالل الصنعانــي مســؤول جيــش الباديــة و"خالــد العــاروري" 

المعروف بــ "أبو القسام األردني" الذي يشغل منصب العسكري العام. 
ــي  ــاس ف ــتهَدف األس ــاروري كان المس ــي إال أن الع ــة الصنعان ــن أهمي ــم م ــى الرغ عل
العمليــة، نظــًرا لمركزّيتــه المهمــة فــي شــخصيات تنظيــم القاعــدة العالميــة، وعلــى الرغــم 
ــم يكــن لضــرب جهــود  ــن إال أن اســتهدافه ل ــي حــراس الدي ــا ف ــا مهمًّ ــه قيادًي ــن كون م
ــدة  ــات المتح ــتراتيجية الوالي ــن اس ــزء م ــي ج ــا ه ــدر م ــورية بق ــي س ــة ف ــم المحلي التنظي
والــدول المنخرطــة فــي مالحقــة الجهادييــن والتــي تقــوم فــي أساســها علــى ضــرب 
القيــادات التاريخيــة للقاعــدة واســتهداف الشــخصيات التــي تمثــل حلقــات وصــل بيــن فــروع 

التنظيم العالمية. 

مــّرت الهيئــة بعــّدة مواقــف فرضــت عليهــا شــكًال محــّدًدا مــن التعامــل، يمكــن 
إجمالها في اآلتي: 

ــاع  ــة الشــعبّية عنهــا باتب ــكاك الحاضن ــادَي الضغــط الشــعبّي وانف ــة تف ــت الهيئ حاول
الخطوات اآلتية: 

ــراء-  ــب الحم ــة –العصائ ــوات النخب ــات ق ــض مجموع ــهاديين" وبع ــن "االستش تمكي
ــا  ــوم به ــي تق ــات الت ــاء الهجم ــة أثن ــّية" المتقّدم ــات "االنغماس ــذ العملّي ــن تنفي ــا م فيه

فصائل المعارضة. 
إرســاء تحالــٍف مؤّقــٍت مــع الفصائــل الجهادّيــة المتجّمعــة فــي غرفــة عملّيــات "وحــّرض 
المؤمنيــن" بهــدف تنســيق العمــل العســكري وتبــادل المعلومــات والخطــط وتوزيــع محــاور 

االقتحام والرباط. 
ــة  ــة للهيئ ــح الدعايــة اإلعالمّي ــر العــاّم وتجييرهــا لصال دعــم الدعــوات الشــعبّية للنفي
مــن خــالل التســويق بأّنهــا الراعيــة لهــا والمشــرفة علــى تســليح وتذخيــر عناصرهــا 

وتدريبهم. 
التحــّول فــي خطابهــا اإلعالمــّي إلــى التكثيــف مــن صيغــة المقاومــة ضــّد االحتالليــن 
ــى وإن  ــتمرار حت ــتقبًال باس ــتنزافهما مس ــتهدافهما واس ــرورة اس ــّي وض ــّي واإليران الروس

انتهت السيطرة الجغرافّية الفعلّية للفصائل المقاتلة. 

رابع§: قطع صالت التنظيمات بالخارج

خامس§: تعامل الهيئة مع الواقع

إرضاء الحاضنة الشعبية مطلع عام 2020: 

(1

(2

(3

(4
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تحوالت الخطاب والظهور اÄعالمي: 

السعي للتماهي مع المستقبل: 

بالتــوازي مــع المعــارك علــى األرض أدارت الهيئــة حضورهــا اإلعالمــي مــن خــالل 
ــور  ــورّي مح ــام الس ــقاط النظ ــد إس ــا، فلــم يع ــدة فــي خطابه تســويقها لمفاهيــم جدي
الصــراع بــل انتقــل خطابهــا إلــى توصيــف الحــرب فــي ســورية بأنهــا حــرب مقاومــة وتحــرر 
واســتقالل مــن ســيطرة االحتــالل الروســي واإليرانــي، وقــد حــرص الجوالنــي فــي لقاءاتــه 
ــارة  ــى اإلش ــة إحداها-عل ــات الدولي ــة األزم ــع مجموع ــه م ــت مقابلت ــي كان ــرة –والت األخي
ــة تعريــف نفســها بأنهــا مشــروع مقاومــة ضــد النظــام الســوري واالحتــالل  إلعــادة الهيئ
"روســيا وإيــران" مــع غــّض النظــر عــن اإلشــارة إلــى الواليــات المتحــدة، وذلــك بالتــوازي مــع 
ــا  ــيٌّ ال يطمــح ألن يكــون تنظيًم ــٌم محّل تصريحــه المتكــّرر بــأن هيئــة تحريــر الشــام تنظي

عابًرا للحدود. 
ــى  ــز عل ــي ترتك ــا األيديولوج ــن فكره ــدة ع ــورة جدي ــيخ ص ــة لترس ــعت الهيئ ــد س لق
قضيــة المرجعيــة الفقهيــة المعتدلــة للســوريين، وقدرتهــا علــى ضبــط الجهــات الجهاديــة 
األخــرى، وإمكاناتهــا فــي ضبــط المناطــق المحــررة وإدارتهــا، وذلــك بالتــوازي مــع عملهــا 
ــق  ــي مناط ــق ف ــول المطل ــه القب ــا ل ــعبيًّا محبوًب ــا ش ــي زعيًم ــورة الجوالن ــيخ ص ــى ترس عل

إدلب. 

أشــار الجوالني في أحد لقاءاته اإلعالمية في ١٥ فبراير/شــباط ٢٠٢ إلى أســباب عديدة 
ــاج إلــى إحــداث  ــد أّن الهيئــة تحت ــة العســكرية األخيــرة وأّك للخســارات الثوريــة فــي الحمل

هيكلة تنظيمّية متماسكة. 
فــي ضــوء ســعي الهيئــة المتواصــل للقبــض علــى مفاصــل مختلــف ملفــات محافظــة 
إدلــب كالملــف األمنــي واإلداري واالقتصــادي والعســكرّي، فــإّن اســتراتيجّية الهيئــة ترتكــز 
ــى  ــي بيدهــا ممــا ينعكــُس ســلًبا عل ــع ظهــور أي منافســٍة تهــّدد أوراق القــوة الت ــى من عل
خططهــا المســتقبلّية والمفاوضــات الجاريــة بينهــا وبيــن األطــراف الدوليــة فــي هــذا 

اإلطار؛ وبناًء على ذلك فإن الهيئة تسعى لآلتي: 
امتــالك تنظيــم متماســك تكــون اإلدارة فيــه مركزيــة بشــكل كامــل لقيــادة متفقــة 
ــول المجتمــع  ــل قب ــر مــدروس وتســعى لني ــّكك غي ــع أي تف ــى اســتراتيجية عامــة تمن عل

الدولي في المرحلة القادمة. 
منــع أّي شــخصّية تمتلــك كاريزمــا مؤّثــرة بالخــروج عنهــا، حيــث إن انعكاســات ذلــك 
ــراط  ــة انف ــك بداي ــه ويكــون ذل ــّرب من ــى محيطــه المق ــّدى الشــخص نفســه إل ــد تتع ق
ــت عليهــا  ــي عمل ــة الت ــة واالقتصادي ــة واإلداري ــاع المكتســبات األمني ــة وضي ــد الهيئ عق

إضافة إلى تضييع فرصة إيجاد حّل سلمّي لملف الهيئة ككل. 
ــن  ــة العناصــر الذي ــط ومتابع ــة بأقصــى درجــات الضب ــات الهيئ ــع مكّون ــزام جمي إل

يشّك في والئهم لقيادة الهيئة بهدف اعتقالهم أو تهديدهم بالمتابعة القضائية. 
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عملــت الهيئــة بــدًءا مــن أبريــل علــى إحــداث هيكلــة تراتبّيــة وهرمّيــة مــن خــالل دمــج 
ــل  ــا، ونق ــدة له ــادات جدي ــن قي ــكرّية وتعيي ــة عس ــة ألوي ــي ثالث ــكرّية ف ــا العس قطاعاته
قيــادات أخــرى إلــى وظائــف جديــدة، وذلــك بهــدف اســتثمار حالــة الهــدوء المســتفادة مــن 
وقــف إطــالق النــار، وتحريــك توازنــات القــوى داخلهــا لتتموضــع ضمــن واقــع جديــد، 
ــة  ــى تراتبّي ــل عل ــة والعم ــات المرحل ــة متطّلب ــى مواكب ــة عل ــرص الهيئ ــع ح ــوازي م بالت
عســكرية أكثــر مركزيــة بحيــث يمســكها قــادة أكثــر صرامــة ووالء للجوالنــي وأكثــر قبــوًال 
ــع  ــة مفاصلهــا للتماهــي م ــادة تهيئ ــي مــن األســماء المتشــددة، وإع ــي المجتمــع الدول ف
ــا  ــز حضوره ــر تعزي ــمولّية، عب ــر ش ــرى أكث ــكيالت أخ ــة تش ــي مظّل ــول ف ــات الدخ متطّلب
المدنــي وتغلغلهــا فــي المجالــس واإلدارات المحلّيــة واإلغاثيــة، إضافــة إلــى االســتمرار فــي 
إعــادة هيكلــة منظومتهــا العســكرّية واألمنّيــة التــي تســمح لهــا باالســتمرار ضمــن 

سيناريوهات المشهد الجديد.

بالنظــر إلــى واقــع الهيئــة والفصائــل الجهاديــة األخــرى "المســتقلة" والمنتميــة 
ــة –باعتبارهــا  ــة توضــح ســلوك الهيئ ــإن عــدة أمــوٍر مفصلّي لتنظيمــات "خــارج ســورية" ف

الطرف األقوى- في العالقة بينهما، أبرزها: 
ــرف  ــى الط ــود عل ــوذ يع ــم النف ــث إن تحجي ــوذ: حي ــم النف ــتمر لتحجي ــعي المس الس
األقــوى بمزيــٍد مــن الطمأنينــة بــأّن اآلخريــن لــن يتمــّردوا ضــده فيــزداد قــّوة تمكنــه مــن 

إعادة تعريف مساحات النفوذ ضمنها.
التذكيــر بالتفــّوق والغلبــة المطلقــة: حيــث إّن حضــور التنظيمــات الجهادّيــة األخــرى 
ــطوة  ــزع س ــٌر يزع ــه أث ــون ل ــن يك ــر ل ــا كُب ــة مهم ــق الهيئ ــي مناط ــن- ف ــّراس الدي -كح
ــوادث  ــتغالل الح ــؤوليها اس ــة ومس ــادة الهيئ ــروري لق ــن الض ــام، وم ــر الش ــة تحري هيئ

العابرة إلعادة التذكير بهذه النقطة.
ــرف  ــة للط ــن مزّي ــة المطلوبي ــد مالحق ــوى: ُتَع ــة األق ــة مهّم ــن المنطق ــان أم ضم
األقــوى خاصــة إن كانــت المالحقــة ضمــن مناطــق ســيطرة األطــراف األخــرى بالتــوازي مــع 
مواجهتهــا وفــرِض حلــوٍل أخــرى عليهــا، وذلــك يؤّكــد الــدور الــذي تقــّدم الهيئــة نفســها 
مــن خاللــه باعتبارهــا الضابــط الحقيقــي لــكلٍّ مــن زوايــا األمــن وحضــور الديــن 
ومقتضيــات الســلطة فــي إدلــب والتســويق لتنظيمهــا بأنهــا القــادر علــى ضبــط تحــركات 

التنظيمات الجهادية في المنطقة. 
اســتثمار الخالفــات فــي التحشــيد وتحصيــل المكاســب حيــث إن اعتمــاد مقاربــة 
ــى أبعــد حــد  ــة اســتثمار الخــالف إل المواجهــة أو الدفــع لإلذعــان فــإن ذلــك يؤكــد أهمّي
علــى المســتوى الداخلــي كضمــان والء العناصــر أثنــاء التحشــيد لمواجهــة األطــراف 
ــة  ــراف اإلقليمي ــض األط ــة بع ــل ثق ــدف ني ــي به ــي ف ــتوى الخارج ــى المس ــرى وعل األخ

والدولّية. 

الهيئة ومشروع السيطرة على الفصائل الجهادية: 
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ــر  ــة تحري ــن هيئ ــرات بي ــدة توت ــوع ع ــى وق ــارة إل ــن اإلش ــّد م ــياق ال ب ــذا الس ــي ه ف
الشــام وفصيــل حــراس الديــن الــذي انضــوى مــع مجموعــات أخــرى فــي غرفــة "فاثبتــوا" 

في 12 حزيران/يونيو. 
تمثلــت هــذه التوتــرات بهجــوم فــي 17 مــن أيــار/ مايــو مــن قبــل الهيئــة علــى مقــرٍّ 
لحــراس الديــن فــي بلــدة عــرب ســعيد غربــي مدينــة إدلــب، وقــد كان الهــدف المعَلــن مــن 
الهجمــة القبــض علــى مجموعــة اســتولت علــى ســالح ثقيــٍل تابــٍع للهيئــة مــع التأكيــد علــى 
أن المجموعــة ال تتبــع تنظيــم حــراس الديــن إال أنهــا احتمــت بمقّراتــه، تــال ذلــك إعــالن 
غرفــة فاثبتــوا ممــا دفــع الهيئــة لتنفيــذ حملــة اســتباقية ضــد بعــض الشــخصيات األجنبيــة 
بــدًءا مــن اعتقــال بعــض قيــادات المجموعــة الصغيــرة التــي حاولــت االنضمــام إلــى الغرفــة 
ــي –أحــد أبــرز  الجديــدة مثــل أبــو صــالح األوزبكــي، بالتــوازي مــع اعتقــال أبــي مالــك التّل
ــر شــريف"  ــال "توقي ــى اعتق ــة إل ــة ســابًقا- إضاف ــي الهيئ ــا ف ــة المتابعــة العلي ــادات لجن قي
عامــل اإلغاثــة البريطانــي بتهمــة دعمــه للقيــادّي فــي تنســيقّية الجهــاد "أبــو العبــد 

أشّداء". 
ــاداٍت  ــع اســتقالة أفرادهــا منهــا -قي ــة مــع التحــّركات االســتباقّية من لقــد أرادت الهيئ
ــع التســّرب مــن صفوفهــا  ــك بهــدف من ــوا أو عناصــر-إّال ضمــن شــروٍط مســَبقة، وذل كان
ــع  ــام بخطــوة اســتباقية تمن ــك بهــدف القي ــى تشــكيالت أخــرى، وذل بهــدف االنضمــام إل
ــٍف  ــة ذاتهــا فــي موق ــة قّوتهــا، ممــا يجعــل الهيئ ــل وتنمي التشــكيالت األخــرى مــن التكّت
محــرٍج أمــام المجتمــع الدولــّي الــذي تســعى لتســويق درجــٍة مــن الَقبــول لهــا فيــه، وذلــك 

بناًء على قدرتها في مواجهة الفصائل الجهادية. 
ــة تســتطيع ضبــط  ــا فــإّن هيئــة تحريــر الشــام ال ترفــض وجــود فصائــل جهادّي عمليًّ
ــا  ــراد عنه ــوه واألف ــض الوج ــال بع ــض انفص ــا ال ترف ــا أنه ــة، كم ــي المنطق ــا ف تحّركاته
ــة  ــي مصلح ــا ف ــقاق عنه ــّب االنش ــض أن يص ــك ترف ــل ذل ــا مقاب ــردّي، إال أّنه ــكٍل ف بش
ــة خاصــة إذا  منافســين حقيقّييــن لهــا، كمــا أنهــا ترفــض تنامــي قــوة الفصائــل الجهادّي
أّدى ذلــك إلــى إضعــاف قــدرة الهيئــة علــى ضبــط تصرفاتهــا، ممــا ينعكــس عليهــا ســلًبا 

في ملفات متعددة، كاألمن والعسكرة والتفاوض على المآالت المستقبلية للمنطقة. 
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تنظيم الدولة

خاتمة وخالصة

يمكن إجمال النتائج التي توّصل التقرير إليها من خالل اآلتي: 

مــن المتوّقــع ازديــاد نشــاط تنظيــم الدولــة فــي النصــف الثاني من عــام 2020 فــي كلٍّ 
مــن العــراق وســورّية ومناطــق وجــوده الدائــم فــي دول إفريقيــة، خاصــة نيجيريــا ومصــر 
ــا  ــرض له ــة تع ــباب مختلف ــك ألس ــي-، وذل ــة –مال ــراء اإلفريقي ــط الصح ــق ووس وموزمبي

التقرير في مواضع متفرقة في ثناياه. 
سيســتمر اعتمــاد تنظيــم الدولــة فــي األشــهر القادمــة علــى أســاليب حــرب العصابــات 
ــاليب  ــر أس ــعيه لتطوي ــى س ــة إل ــال، إضاف ــر والصوم ــراق ومص ــورية والع ــن س ــي كل م ف
هجماتــه الواســعة فــي دول الصحــراء والســاحل ونيجيريــا فــي القــارة اإلفريقيــة، إضافــة إلــى 
ســعيه لتعزيــز شــبكته األمنيــة فــي أفغانســتان التــي فقــد فيهــا عــدًدا كبيــًرا مــن قياداتــه 

في اآلونة األخيرة. 
مــن المرجــح أن يقــوم تنظيــم الدولــة فــي األشــهر القادمــة بتكثيــف ضــرب المرافــق 
الحيويــة "مبانــي حكوميــة- حقــول نفــط" واغتيــال مســؤولين فاعليــن فــي كلٍّ مــن العــراق 
ــة  ــدات جدّي ــكيل تهدي ــة وتش ــة للمنطق ــودة القوي ــعيه للع ــار س ــي إط ــك ف ــورية، وذل وس
فيهــا مــرًة أخــرى، حيــث تجــدر اإلشــارة إلــى أن التنظيــم يعمــل منــذ شــهور علــى تحقيــق 
هــذه األمــور بالحــّد األدنــى، وتــزداُد مالمحهــا بالتراكــِم المســتمّر إال أنــه يمكــن القــول إنــه 
لــم يصــل إلــى مســتوى التهديــد االســتراتيجي خاّصــة أن نطــاق أنشــطته –المتصاعــدة- 

ما زال محصوًرا في أماكن معّينة. 

خاتمة وخالصة

62 مركز جسور للدراسات 2020المشهد الجهادي / النصف ا�ول  من  2020   



تنظيم القاعدة: 

نظــًرا لواقــع التنظيــم الــذي عرضــه التقريــر فإنــه ال ُيتوّقــع أن ظهــور طفــرة مفاجئــة 
ــي  ــواء ف ــه، س ــف مواقع ــي مختل ــم ف ــات التنظي ــي لعملي ــددي أو النوع ــتوى الع ــي المس ف
ــز  ــة لتعزي ــد كل جماع ــح أن تعم ــن المرج ــث م ــراء، حي ــال أو دول الصح ــن أو الصوم اليم

واقعها المحلي بحسب الشروط التي تتحرك ضمنها. 
ففــي اليمــن سيســعى التنظيــم لتقويــة روابطــه الَقَبلّيــة إضافــة لحــل الخالفــات 
ــال  ــي الصوم ــم ف ــن أن التنظي ــي حي ــم، ف ــادة التنظي ــل قي ــن ُكَت ــات بي ــة والنزاع الداخلي
وكينيــا سيســعى لالســتفادة مــن حالــة التــأزم السياســّي فــي الصومــال لتطويــر هجماتــه 
ــا المنتشــرة فــي المواقــع الشــمالية مــن الصومــال بهــدف إحــداث  وتعزيــز صلتــه بالخالي
ــٍد للتنظيــم فــي مناطــق مختلفــة مــن البــالد، بينمــا ستســعى جماعــة أنصــار  ــٍع جدي توسُّ
اإلســالم والمســلمين للوصــول إلــى قيــادة فــرع تنظيــم القاعــدة فــي المغــرب اإلســالمي 
عبــر دعــم قائدهــا إيــاد أغ غالــي لهــذا المنصــب، بالتــوازي مــع مكافحــة تنظيــم الدولــة فــي 
المنطقــة، واتبــاع أســاليب مختلفــة مــن العمليــات العســكرية والضغوطــات الســتمرار 
التفــاوض مــع دول المنطقــة وقيــادة عمليــة برخــان علــى نحــو قريــب مــن النمــوذج 

األفغاني المتمثل بحركة طالبان/الواليات المتحدة. 

المشهد السوري: 

ــدًءا مــن  ــي تنتشــر فيهــا ب ــي المناطــق الت ــة فاعليتهــا ف فقــدت التشــكيالت الجهادي
ــرب  ــمال غ ــى ش ــام عل ــر الش ــة تحري ــيطرة هيئ ــاء بس ــة، وانته ــا الجغرافي ــار رقعته انحس
ــتجّدات  ــع المس ــل م ــن التعام ــا م ــا معّيًن ــد نوًع ــار الجدي ــا اإلط ــرض عليه ــد ف ــورّية، وق س
ــة فــي مواجهــة الحمــالت العســكرّية  ــدًءا مــن االنخــراط بفاعلي العســكرية والسياســّية، ب
ــة  ــل مــع فصائــل مســتقّلة لمواجهــة هيمن ــة التكّت بمقّدراتهــا الضعيفــة، وانتهــاء بمحاول

الهيئة وطريقتها في التعامل مع الملف الجهادّي. 
لــم تنجــح الفصائــل الجهاديــة المختلفــة بالتكتــل وإدارة مشــروع مســتقل يضمــن لهــا 
االســتمرار، نظــًرا للعوامــل الســابقة، ولضعــف بنيتهــا الشــعبية والعســكرية واألمنيــة 
ــب،  ــي إدل ــة ف ــا للمنافس ــم جهوده ــتطاعت تحجي ــي اس ــام الت ــر الش ــة تحري ــة بهيئ مقارن
وإقصاءهــا عــن المناطــق الملتهبــة التــي يمكــن لهــا العبــور منهــا إلــى اســتهداف القــوات 

األجنبية وإفساد اتفاق موسكو في ٥ آذار/مارس. 
ــي  ــمال غرب ــي ش ــادي ف ــف الجه ــى المل ــيطرة عل ــة مس ــى الهيئ ــح أن تبق ــن المرّج م
ســورية إلــى حيــن نضــوج حــلٍّ شــامل لوضــع المحافظــة، وحينهــا يمكــن مناقشــة مصيــر 
الجهادييــن األجانــب والراغبيــن بالخــروج مــن ســورية إلــى دول أخــرى، وعلــى الرغــم مــن 
أن التنظيمــات الجهادّيــة كغيرهــا مــن التنظيمــات تخضــع لتغيــرات بنيويــة بســبب 
المعــارك ومنعرجــات التحــّوالت المحّلّيــة إال أن سياســة هيئــة تحريــر الشــام فــي إدارة 
الخالفــات الراســخة والعابــرة تنطلــق مــن نظرتهــا الذاتيــة فــي كونهــا الفصيــل المحــورّي 
ــل  ــددة لتحصي ــوادث المتع ــتثمار الح ــى اس ــد إل ــا تعم ــذا فإنه ــة ول ــي المنطق ــم ف واأله

المكاسب المعنوية والمادّية من المنافسين على مختلف تصنيفاتهم.
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عمليات تنظيم الدولة والقاعدة إلى تاريخ 25 حزيران/يونيو 2020

تنظيم الدولة :

الـبـلـد

العراق
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تنظيم القاعدة :

الـبـلـد
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كينيا

مالي
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اليمن
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