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يعــرض هــذا التقريــر الحالــة الجهادّيــة فــي الشــرق األوســط لشــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 
مــن عــام 2020، وذلــك مــن خــالل رصد عملّيــات التنظيمــات الجهادّية األشــهر فــي العراق 
وســورّية وإفريقّيــة، وتقديــِم قــراءٍة تحليلّيــة وتصنيفّيــٍة لهــا، إضافــة إلــى بيــان التوّجهــات 
ــة دون  ــكاٍت معّين ــاع تكتي ــر اتب ــا وتفّس ــد عملّياته ــات لتصعي ــذه التنظيم ــع ه ــي تدف الت

غيرها. 

يظهــر المشــهد الحالــّي ترّكــز عملّيــات تنظيــم الدولــة فــي جمهوريــة العــراق فــي 
محافظــات ديالــى، كركــوك، األنبــار، كمــا يظهــر التقريــر اعتمــاد التنظيــم بصفــة أساســية 
ــن  ــى، م ــة األول ــي الدرج ــي ف ــش العراق ــراد الجي ــتهدافه أف ــفة، واس ــوات الناس ــى العب عل
ناحيــة أخــرى يظهــر التقريــر أن التنظيــم مــا زال فــي طــور إعــادة تنظيــم شــبكاته وخاليــاه 
ــن  ــة باســتمراٍر فــي هذي ــكات معّين ــا زال يعتمــد تكتي ــه م ــذا فإن ــي العــراق وســورّية، ول ف

البلدين. 
أمــا واقــع التنظيــم فــي إفريقّيــة فيظهــر اختالفــات فيــه، حيــث يالحــظ أن أعلــى عملياتــه 
كانــت فــي مصــر إال أنهــا ذات طابــع دفاعــي واســتنزافي، ممــا يشــير إلــى ضعــف حضــوره 
فيهــا، بينمــا كانــت أقــوى عملياتــه فــي نيجيريــا وغــرب أفريقيــا والســاحل، حيــث يســتهدف 
ــي  ــة ف ــة آمن ــاحات جغرافّي ــاء مس ــدف إلرس ــى، ويه ــة األول ــي الدرج ــكرّية ف ــد العس القواع

شمال شرقي نيجيريا ومثلث الحدود بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

يرصــد التقريــر ترّكــز عملّيــات الجماعــات المبايعــة لتنظيــم القاعــدة فــي منطقتــي القــرن 
اإلفريقــي ودولــة مالــي فــي غــرب إفريقيــا، إضافــة إلــى حضــور فــرع مرتبــط للتنظيــم فــي 
ســورّية إال أن عملّياتــه تتصــف باإلطــار الدفاعــي ال الهجومــي، بخــالف العملّيــات التــي تقــوم 
ــوات  ــد الق ــا ض ــف عملياته ــي تكّث ــال الت ــي الصوم ــن ف ــباب المجاهدي ــا الش ــا جماعت به
الصوماليــة واألجهــزة الحكومّيــة مــن جهــة وضــد القــوات اإلفريقّيــة واألجنبيــة مــن جهــة 
أخــرى، إضافــة إلــى اســتهدافها المتكــرر للجمهوريــة الكينّيــة، كمــا يرصــد التقريــر زيــادة 
حــدة التنافــس بيــن جماعــة أنصــار اإلســالم والمســلمين فــي مالــي مــع منافســها واليــة 

غرب إفريقية التي تعّد فرع تنظيم الدولة الرسمي في غرب القاّرة. 
 

 •  مشهد تنظيم الدولة

 •  مشهد تنظيم القاعدة  

ملّخص تنفيذّي
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1. السياق العراقي

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

• نّفــذ التنظيــم فــي شــهر كانون الثانــي/ يناير (52) اثنين وخمســين عملّيــة مختلفة، تتوّزع 
تصنيفاتها الجغرافّية على النحو اآلتي : 

نينوى

ا¡نبار

دهوك

أربيل

السليمانية

ديالي

كركوك

صالح الدين

بابل
كربالء

النجف

المثنى

القادسية

ذي قار

واسط

ميسان

البصرة

بغداد

ديالى 15 عملية

بابل 1 عملية

كركوك 11 عملية

ا�نبار 9 عمليات

نينوى 8 عمليات

صالح الدين 4 عمليات

بغداد  4 عمليات

المجموع الكلي

52 عملية

(1)

جميــع اإلحصــاءات الــواردة فــي هــذا التقريــر هــي مــن جمــع "وحــدة الحــركات الدينيــة" فــي المركــز، بنــاء علــى متابعــة ومقاطعــة معلومــات (1)
نقًال عن قنوات هذه التنظيمات، ومقارنتها بمواقع إخبارية إفريقية.
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

أما توّزع األهداف فقد كان على النحو اآلتي:       

1611
العبوات الناسفة

ية
مل

ع

ية
مل

ع

ية
مل

ع

ية
مل

ع

ان
يت

مل
ع

فًا
هد

ت
ليا

عم 5
االغتيال

10
الهجوم واالستهداف

المباشر

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

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

القنص

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

2
1

التصفية
1

آلّيات مفّخخة

هجمات ذات طابع فردي "طعن/قنابل يدوية"

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

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

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

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

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

ان
يت

مل
ع 2

ا�سر

ت
ليا

عم 4
القصف

27
الجيش العراقي

ف
دا

أه 8
الحشد الشعبي

ف
دا

أه 5
أهداف مدنّية

ف
هد 1

الشرطة االتحادّية

ف
دا

أه 6
الحشد العشائري

ف
دا

أه
ف

هد

4

1
أجهزة ا�من الوطني

أجهزة االستخبارات
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• نّفــذ التنظيــم فــي شــهر كانــون الثاني/ ينايــر (65) خمًســا وســّتين عملّية مختلفــة، تتوّزع 
تصنيفاتها الجغرافّية على النحو اآلتي: 

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

2. السياق السوري

إدلب
الرقة

حلب

الالذقية

طرطوس

الحسكة

دير الزور

حمص

دمشق

درعا

القنيطرة

السويداء

دير الزور 49 عملية

الرّقــة  7 عمليات

الحسكة 3 عمليات

حـمـص 3 عمليات

درعـــا 1 عملية

حـلـب 2 عمليتان

المجموع الكلي

65 عملية
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

أما توّزع األهداف فقد كان على النحو اآلتي:       

251
العبوات الناسفة

ية
مل

ع

ية
مل

ع
ية

مل
ع

ية
مل

ع

ت
ليا

عم

ية
مل

ع

فًا
هد

14
االغتيال

21
الهجوم واالستهداف

المباشر

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

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

القنص

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

1
1

التصفية
3

آلّيات مفّخخة

هجمات ذات طابع فردي "طعن/قنابل يدوية"

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

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

44
قوات سورية
الديمقراطية

فًا
هد 17

قوات النظام
السورّي

ف
دا

أه 5
أهداف مدنّية

ف
دا

أه 7
ميليشيات مساندة

للنظام
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ــات ضــد ميليشــيا الحوثّييــن وقــد تركــزت هــذه  ــذ التنظيــم فــي اليمــن ثمانــي عملّي • نّف
العمليات في منطقة قيفة في محافظة البيضاء وسط البالد

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

3. السياق اليمني

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 8 عمليات

المجموع الكلي

8 عمليات
أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

31
العبوات الناسفة

ت
ليا

عم

ية
مل

ع

القنص

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

ت
ليا

عم الهجوم واالشتباك المباشر4
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أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

4. السياق ا¸فريقي

ــا بحســب  ــوزع جغرافيًّ ــة تت ــا وســتين عملّي ــة 63 ثالًث ــارة اإلفريقي ــم فــي الق • نفــذ التنظي
اإلحصاءات اآلتية: 

الجزائر  

مصر
ليبيا  

المغرب  

موريتانيا  مالي  
النيجر   

نيجيريا
جمهورية

أفريقيا
الوسطى

تشاد

جنوب أفريقيا

ناميبيا   

أنغوال  

زمبابوي

زامبيا   

أوغندا    صومال

موزمبيق  

بوروندي   

جزر القمر
مايوتا

كينيا

ماالوي  

تنزانيا  

رواندا   

إرتيريا  

موريشيوس  

ريونيون  

جيبوتي   

مدغشقر  

إثيوبيا   

الكاميرون    
غينيا االستوائية

ساو تومي

الكونغو
الكونغوالديمقراطية

الغابون  

ليسوتو  

سوازيالند

بوتسوانا  

السنغال

غينيا بيساو

الرأس
ا¡خضر 

غامبيا   

ليبيريا  

سيراليونساحل العاج

توغو بينين
غينيا 

غانا

بوركينا فاسو

السودان   

تونس  
مـصــر  22 عملية

الكونغو 4 عمليات

بوركينا فاسو 2 عمليتان

النـيـجـر 2 عمليتان
مــالـي 1 عملية

الصومال 5 عمليات

تــشــاد 2 عمليتان

نيجـيـريــا 23 عملية

موزمبيق 2 عمليتان

المجموع الكلي

63 عملية
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

المستهدفون من هذه العملّيات: 

2
العبوات الناسفة

ان
يت

مل
ع

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

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

ية
مل

ع 18
الهجوم واالستهداف

المباشر

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

ية
مل

ع 1
التصفية

1.  نيجيـريــا:

ية
مل

ع 1
القصف

ية
مل

ع 1
ا�سر

مدنّيونالجيش النيجيري

221

أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

10
العبوات الناسفة

ت
ليا

عم

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

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

ت
ليا

عم 4
الهجوم واالستهداف

المباشر

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

ت
ليا

عم 3
التصفية

2.  مصر:

ان
يت

مل
ع 2

القصف

ت
ليا

عم 3
القنص
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المستهدفون من هذه العملّيات : 

مدنّيونالجيش المصري

211

أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

3.  الصومال:

ت
ليا

عم 5 االغتيال

المستهدفون من هذه العملّيات : 

موظف حكومّيعناصر من ا�جهزة ا�منية

41

أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

4.  الكونغو:

المستهدفون من هذه العملّيات : 

مدنيونالجيش

31

ت
ليا

عم 3
الهجوم واالستهداف

المباشر

ية
مل

ع 1
التصفية

..........................
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

5.  النيجر:

المستهدفون من هذه العملّيات : 

2الجيش النيجري 

ان
يت

مل
ع الهجوم واالشتباك المباشر2

أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

6.  موزمبيق:
ان

يت
مل

ع الهجوم واالشتباك المباشر2

المستهدفون من هذه العملّيات : 

مدنيونالجيش الموزمبيقي

11

أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

7.  بوركينا فاسو :

المستهدفون من هذه العملّيات : 

2الجيش البوركيني

ية
مل

ع 1
الهجوم واالستهداف

المباشر

ية
مل

ع 1
القصف

...................
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

8.  تشاد:

المستهدفون من هذه العملّيات : 

2الجيش التشادي

ان
يت

مل
ع الهجوم واالشتباك المباشر2

أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

9.  مالي :

المستهدفون من هذه العملّيات: 

1الجيش المالّي

ية
مل

ع الهجوم واالشتباك المباشر1

مقاتلو الدولة 
االسالمية داعش 

يتلقون التدريب في 
سيناء
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1. المشهد العراقّي

ثانيًا:  زوايـــا الـمـشـــهـد

-  مقارنــة بشــهر كانــون األول عــام 2019 انخفضــت عملّيــات التنظيم فــي العراق إلى النصــف -تقريًبا- 
وربمــا يفّســر ذلــك باالســتنزاف الــذي يعانــي منــه التنظيــم علــى مســتوى اعتقــال القيــادات والعناصــر، 
حيــث اعتقــل مــن خاليــا تنظيــم الدولــة علــى مــدار األشــهر األربــع القليلــة –بحســب متابعــات وحــدة 
ــة- مــا يزيــد عــن أربعيــن عنصــًرا ونحــو عشــر أشــخاص ممــن كان يوصفــون بأنهــم  الحــركات الدينّي
قياديــون أمنيــون ومســؤولون لوجســتيون إضافــة إلــى مســؤولين عــن جبايــة الــزكاة فــي عــدة مناطــق، 
ممــا يوقــع التنظيــم فــي مشــكلة "انقطــاع تواصــل الخاليــا" ويســّبب فجــوات تنظيميــة داخــل التنظيــم، 
ــي كّل مــن محافظــات  ــى مــن الهجمــات ف ــز النســب األعل ــظ ترّك ــه يالَح ــك فإن ــم مــن ذل ــى الرغ وعل
ــذه  ــي ه ــرة ف ــق الوع ــن المناط ــا ضم ــرات الخالي ــل عش ــد تغلغ ــا يؤّك ــار مم ــوك، فاألنب ــى، فكرك ديال
المحافظــات، حيــث تعــّد الكهــوف والبســاتين الكثيفــة والســبخات والمغــارات الصحراويــة أماكــن 
مناســبة للتخّفــي والتنّقــل المســتمّرين، وتركيــز الحمــالت األمنّيــة ضــد التنظيــم فــي هــذه المحافظــات 
يفســر تذبــذب حمــالت التنظيــم وعملّياتــه بيــن الكمــون (الســكون) والتحــّرك، كمــا يوّضــح –مــن ناحيــة 
أخــرى- المرونــة التــي تتمّتــع بهــا حركــة خاليــاه فــي التخّفــي وتنفيــذ العملّيــات بالرغــم مــن الحمــالت 

األمنّية المكّررة.  
ــة األســاليب القتاليــة التــي يّتبعهــا التنظيــم الواقــع التكتيكــّي الســتراتيجّية االســتنزاف  -  تفِســر نوعّي
ــه أســلوب  ــى، يلي ــوات الناســفة فــي الدرجــة األول ــك العب ــر تكتي ــّل االســتهداف عب ــي يّتبعهــا، فيحت الت
ــا أســلوب الهجــوم واالشــتباك، ويؤّشــر ذلــك إلــى أن التنظيــم ربمــا  االســتهداف بالقنــص، ويحــّل ثالًث
يكــون قــد قّســم خاليــاه إلــى وحــدات صغيــرة تتــراوح بيــن شــخصين إلــى أربعــة أشــخاص، ممــا يفّســر 
ارتفــاع عملّيــات العبــوات الناســفة، كمــا يشــير ذلــك إلــى اعتمــاد التنظيــم علــى تدريــب كــوادره علــى 

التفخيخ وصناعة المتفجرات في الدرجة األولى. 
ــى ســعي  ــن العــراق وســورية إل ــة بي ــات الحدودي ــم الســتهداف الدوري ــات التنظي -  يشــير تكــرار عملي
التنظيــم إلعــادة بنــاء شــبكة أفــراده المنتشــرين علــى طرفــي الحــدود، كمــا يشــير "تثبيــت" نشــاطات 
متكــررة لــه قــرب الحــدود الســعودية/ العراقّيــة إلــى ســعيه الختــراق المنطقــة ألهــداف متعــددة 

كتسهيل وصول التمويل والعناصر إليه. 
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ــدف  ــة به ــرق العام ــى الط ــٍة عل ــز وهمّي ــة حواج ــم إلقام ــوء التنظي ــرة لج ــة األخي ــي اآلون ــظ ف -  يالح
اعتقــال أفــراٍد لهــم صــالت بخصومــه، ليقــوم إثــر ذلــك بعمليــات تصفيــة ألشــخاٍص مّمــن يعتقلهــم 
علــى الطرقات–مــن خــالل هــذه الحواجــز-، وهــذا يشــير إلــى محاولــة التنظيــم إثبــات حضــوره بالرغــم 
مــن الحمــالت العســكرية التــي تســتهدفه، إضافــة إلــى كونــه مــورًدا مــن مــوارد التمويــل لــدى التنظيــم 

حيث يجبر سائقي الشاحنات والحافالت على دفع إتاوات مختلفة القدر بهدف المرور بسالم. 

2. المشهد السورّي

ــّي المبذولــة للقضــاء  ــات التنظيــم مســتمّرة فــي ســورّية رغــم جهــود التحالــف الدول -  مــا زالــت عملّي
عليــه، إال أّن محافظــة ديــر الــزور -خاصــة ريفهــا الشــرقّي- التــي كانــت آخــر معاقلــه فــي ســورّية تشــهد 
ــوات  ــيطرة ق ــق س ــة أو مناط ــورية الديمقراطّي ــوات س ــيطرة ق ــق س ــي مناط ــواء ف ــه –س ــب عملّيات أغل
النظــام- ممــا يشــير إلــى رســوخ خاليــاه فيهــا بالتــوازي مــع انتشــار خاليــا أخــرى جنــوب محافظــة الرّقــة 

في المناطق الصحراوّية المرتبطة بمحافظة حمص والرقة وحلب. 
-  ويالحــظ أن كثيــرًا مــن العمليــات التــي يتــم تســجيلها فــي ســورية مؤخــرًا ال يقــوم التنظيــم بتبنيهــا، 

ولكنها تحمل بصماته. 
-  يالحــظ اعتمــاد التنظيــم علــى تكتيــك العبــوات الناســفة بالدرجــة األولــى، ويحــّل تكتيــك الهجــوم 
واالشــتباك فــي الدرجــة الثانيــة، بمــا ٌيفّســر طبيعــة األعمــال القتاليــة المتاحــة للتنظيــم فــي ســورّية، 
ــات االغتيــال فــي ســورّية فــي الدرجــة الثالثــة، فــي فــرق واضــح عــن العــراق، والــذي  فيمــا تحــل عملّي

تحّل فيه عن العبوات الناسفة أوًال، ثم القنص فالهجوم واالستهداف المباشر. 
-  يالحــُظ أن اســتهداف قــوات قســد الديمقراطيــة يحــّل فــي الدرجــة األولــى فــي عملّيــات التنظيــم فــي 
ســورّية، ويلفــت االنتبــاه فــي هــذا الســياق تركيــز التنظيــم فــي اآلونــة األخيــرة علــى اســتهداف عناصــر 
انشــقوا عــن التنظيــم وانضّمــوا لقســد الحًقــا، وهــذا يشــير لوجــود متابعــات ومراقبــات مســتمرة لهــذه 
العناصــر، كمــا يشــير الســتمرار التنظيــم فــي بنــاء قدراتــه علــى المنــاورة والتحــّرك فــي مختلــف مناطــق 

البادية وتوسيعها. 
ــى الرغــم مــن اتباعــه تكتيــك الهجــوم  ــات التنظيــم بطابــع حــرب العصابــات عل -  تّتســم أغلــب عملّي
بشــكل مســتمر فــي ســورية إال أن طابــع هــذه الهجمــات لــم يتوّســع لتصبــح واســعة المحــاور إال فــي 

عملّيتين استهدف فيها حقول األرك النفطية التي يسيطر عليها النظام.

3. المشهد اليمنّي

ــي  ــًرا ف ــا زال منحص ــوره م ــن إال أن حض ــي اليم ــات ف ــّدة عملّي ــم ع ــذ التنظي ــن تنفي ــم م ــى الرغ -  عل
مرتفعــات قيفــة فــي محافظــة البيضــاء وســط البــالد، والتــي تعــّد معقــًال لتنظيــم القاعــدة، ممــا يحــّد 
مــن حرّيــة تحّركــه وتحصــر أهدافــه بخصومــه المحلييــن مــن القاعــدة أو الحوثييــن، ولــذا يالحــظ فــي 
مشــهد ينايــر اقتصــار عملّيــات التنظيــم علــى اســتهداف ميليشــيا الحوثييــن مــع محاولتــه زيــادة رصيــده 

الشعبي بالتجّول في بعض القرى والدعوة لمبايعة قائده الجديد خليفًة للمسلمين. 
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4. المشهد ا¸فريقّي

-  خــالل شــهر ينايــر 2020 تركــزت أغلــب عملّيــات التنظيــم الدفاعّيــة في مصــر، أما األعمــال الهجومّية 
فترّكزت في نيجيريا ودول وسط وغرب إفريقّية، كمالي وبوركينا فاسو والنيجر وموزمبيق.

-  علــى الرغــم مــن حضــور عملّيــات التنظيــم فــي مصــر بشــكل مســتمر، إال أن واقــع هــذه العملّيــات ال 
د االســتراتيجي تجــاه المراكــز الســكانّية الكبيــرة، حيــث مــا زالــت خاليــا  يشــير إلــى وجــود خّطــة للتمــدُّ
التنظيــم محصــورة فــي شــمال ســيناء وذلــك فــي إطــار تثبيــت شــبكاتها فــي هــذه المنطقــة وتالفــي 

حمالت الجيش المصري ضدها. 
-  يشــير المشــهد العســكري لعملّيــات التنظيــم فــي النيجــر ومالــي وبوركينــا فاســو إلــى اعتمــاد 
التنظيــم تكتيــك الهجــوم واســع المحــاور ضــّد القواعــد العســكرّية وأرتــال جيــوش هــذه الــدول ممــا 
يعــّد مؤشــًرا الســتراتيجّيته التوّســعية فيهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ذلــك يعــّد مؤّشــًرا علــى 

رسوخ انتشار قواعد التنظيم في هذه الدول وامتالكها المصادر التمويلّية الكافية. 
-  تّتصــل عملّيــات التنظيــم فــي نيجيريــا باســتراتيجّيته للتمــدد الجغرافــّي فيهــا ولــذا فإنــه يعمــد إلــى 
ــة  ــة كاف ــى مهاجم ــار إل ــذا اإلط ــي ه ــعى ف ــات، ويس ــة المقاطع ــن بقي ــالد ع ــرقي الب ــمال ش ــع ش قط
القواعــد العســكرّية المنتشــرة فــي إقليــم برنــو كمــا تشــير عملّياتــه فــي بحيــرة تشــاد إلــى تعزيــز هــذا 
التوّجــه يضمــن خلــّو المنطقتيــن مــن الجيــش التشــادي والنيجيــري بالتــوازي مــع عملياتــه التــي تهــدف 

لتهجير المدنيين من المسيحيين إلى إطباق السيطرة على المنطقة والتحّكم فيها. 

مجموعة من 
المقاتلين في غرب 

افريقيا يبايعون امير 
داعش ابي ابراهيم 

القرشي خلفا 
للبغدادي

مجموعة من 
المقاتلين في 

سيناء مصر  
يبايعون امير داعش 

ابي ابراهيم 
القرشي خلفا 

للبغدادي
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ثالثًا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

انحصــرت عمليــات تنظيــم القاعــدة بالجماعــات المبايعــة لــه فــي إفريقّيــة، حيــث نّفــذت فــي شــهر ينايــر 
بـــ 109 عملّيــات، فقامــت حركــة الشــباب المجاهديــن بخمــٍس وتســعين عملّيــًة فــي الصومــال 
وعشــر عملّيــات أخــرى فــي جمهورّيــة كينيــا، فيمــا قامــت جماعــة أنصــار اإلســالم والمســلمين بـــ ســّت 

عملّيات في مالي وعملّية أخرى في بوركينا فاسو، وذلك وفق اإلحصاءات والتصنيفات اآلتية: 

1. حركة الشباب المجاهدين في الصومال

أدول

وقويي
جالبيد

سناق

توقدير

اثيوبيا

جيبوتي

كينيا

صول

بري

بكولهيران

شبيلي الوسطى

شبيلي  السفلى

جـوبــا
السفلى

مقديشو

جـوبــا الوسطى

باي
جيدو

نوجال

مدق

جلجدود

مقديشو 43 عملية

هـيـران 6 عمليات

مـدق  2 عمليتان

بــري  2 عمليتان

بونت الند 1 عملية

باي وبكول  3 عمليات

جـيــدو  2 عمليتانشـبيلي  25 عملية

جــوبــا   11 عملية المجموع الكلي

95 عملية
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

19
العبوات الناسفة

ية
مل

ع

ية
مل

ع
ت

ليا
عم

ت
ليا

عم
ت

ليا
عم 10

االغتيال

52
الهجوم واالستهداف

.........................................................................................................................................................المباشر

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

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

4
التصفية وا¸عدام

9
آلّيات مفّخخة

ية
مل

ع 1
القصف

المستهدفون من هذه العملّيات : 

61القّوات الصومالّية
21القّوات ا¸فريقّية 

8المسؤولون والموّظفون الحكومّيون
3المستثمرون ا�جانب

2القّوات التركّية 

مقاتلو الشباب 
الذين يتلقون تدريبات 

خارج بلدة 
مقوكوري 

الوسطى هم جزء 
من القوات الخاصة 

التابعة للمجموعة 
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مانديرا

المو

مومباسا

جاريسا

نيروبي

ناكورو

ناروك

نامانجو
كيبويزي

فوي

كيتوي

ماشاكوس

ثاركا

بورا

جارسين

كولبيو

مادو غاشي

واجير

نياري

نانيوكي

تافيتا

دااداب

هوال

لونغا

الواك

اثيوبيا

السودان

اوغندا

تنزانيا

المحيط الهندي

الصومال

مارسابيت

ماراالل

لودوار

كاكوما

لوكيشار

لوكوري

ماراكويت

كيسيي

كيسومو

بوسيا

لسيبانيا

كاكاميغا

كيتال

ماليندي

ثيكا

إلدوريت

مانديـرا 5 عمليات

جـاريسا  3 عمليات

المــو 2 عمليتان

• توّزع عملّيات حركة الشباب المجاهدين في جمهورّية كينيا: 
قامت الحركة في كينيا بعشر عملّيات توّزعت جغرافيًّا على النحو اآلتي: 

2. حركة الشباب المجاهدين في كينيا

المجموع الكلي

10 عمليات
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

1
العبوات الناسفة

ية
مل

ع

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

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

ت
ليا

عم 8
الهجوم واالستهداف

المباشر

ية
مل

ع 1
التصفية

المستهدفون من هذه العملّيات : 

•  توّزع عملّيات تحالف أنصار اإلسالم والمسلمين في مالي: 

الشرطية الكينيةالجيش الكيني

62
مدنيونالجيش ا�مريكي

11

كيدال

تمبكتو

غــاو

موبتي
كوليكوروسيغو

كايس

باماكو

سيكاسو

موبتي 3 عمليات

تُمبكتو 1 عملية

كيـدال 1 عملية

سيغو 1 عملية

المجموع الكلي

6 عمليات
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أما األساليب المستخدمة في هذه العملّيات فهي كاآلتي: 

•  أمــا العملّيــة المنّفــذة فــي بوركينــا فاســو مــن قبــل أنصــار القاعــدة فقــد كانــت هجوًمــا 
ضد قاعدة للجيش في مقاطعة كومبيينغا شرقي البالد.

3
العبوات الناسفة

ت
ليا

عم

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

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

ان
يت

مل
ع 2

الهجوم واالستهداف
المباشر

المستهدفون من هذه العملّيات : 

ية
مل

ع 1
القصف

4الجيش المالّي
1القّوات المشاركة في عملية برخان

1قوات حفظ السالم الدولية

•  أنصار القاعدة في بوركينافاسو : 

حركة الشباب 
المجاهدين في 

كينيا
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3. حركة الشباب المجاهدين في القرن ا¸فريقي

-  يالحــظ اســتقرار أعلــى عملّيــات التنظيــم فــي مقديشــو وأقاليــم شــبيلي وجوبــا، حيــث تمّثــل مقديشــو 
األرض التاريخّيــة التــي حكمتهــا تنظيمــات الجهادييــن وترّســخت فيهــا شــبكاتهم المحّلّيــة، كمــا تعــّد 
ــا  ــة كيني ــة شــبيلي الســفلى جمهوري ــل فيمــا تحــاذي والي ــا للتموي ــة مصــدًرا مهًم ــا البحرّي ــة جوب والي

التي ينتشر فيها مئات أعضاء التنظيم.
ــة  ــكرّية الحكومّي ــد العس ــى القواع ــى عل ــة األول ــوم بالدرج ــك الهج ــم تكتي ــات التنظي ــد عملّي -   تعتم
ــص  ــة، ويخّص ــكرّية أو الحكومّي ــيارات العس ــّد الس ــا ض ــوات عليه ــات العب ــز عملّي ــا تترّك ــة فيم واألجنبّي
التنظيــم الســيارات المفخخــة الســتهداف مواكــب عســكرّية أو حكومّيــة كبيــرة، إضافــة إلــى اســتهداف 

قاعات االجتماعات الحكومّية واألممّية التي تجري في الصومال. 
-   يســّوغ التنظيــم اســتهدافه القــوات الحكومّيــة باتهامــه لهــا بالعمالــة للغــرب واألمريكييــن ورفضهــا 
ــالل  ــوات احت ــة الداعمــة لهــا باعتبارهــا ق ــوات اإلفريقي ــا زاد مــن اســتهداف الق ــق الشــريعة، كم تطبي

"صليبّية". 
-   تشــير اآللــة اإلعالمّيــة للتنظيــم إلــى أّن عملياتــه ضــد القــوات اإلفريقيــة تســتهدف زيــادة الضغــط 
علــى الــدول المشــاركة فــي البعثــة اإلفريقيــة المشــتركة عســكريًّا بهــدف إجبارهــا علــى الخــروج مــن 
البــالد وذلــك بالتــوازي مــع زيــادة اســتهداف الوجــود التركــي بشــكله المدنــي االســتثمارّي والعســكري، 
ويتوقــع أن يســتهدف فــي المــدة القادمــة الوجــود التركــي بشــقه الخيــرّي لمواجهــة الوجــود التركــي 

في الصومال بصورة جذرية.
-   تتمــدد عملّيــات التنظيــم تجــاه جمهوريــة كينيــا حيــث نفــذت الحركــة فيهــا عشــر عملّيــات متتاليــة 
ضــد أهــداف عســكرّية كينّيــة وأمريكّيــة ومدنّيــة توّزعــت فــي شــمال شــرق البــالد وفــي جنــوب شــرق 
البــالد ممــا يشــير إلــى قــدرة الحركــة علــى التحــرك والمنــاورة إضافــة إلــى تأسيســها بنيــة تحتيــة مــن 
العناصــر والســالح والمــال ممــا يمكنهــا مــن تنفيــذ هجمــات أكبــر وأقــوى فــي المــدى المنظــور، وذلــك 
بالتــوازي مــع واقــع الحكومــة المركزيــة التــي تعانــي مــن ضعــف ســلطتها وانقســام إدارات والياتهــا، 
ــم  ــد أه ــكل أح ــي تش ــياحة الت ــاع الس ــال قط ــي وأعم ــع األمن ــور الوض ــى تده ــي إل ــؤدي بالتال ــذا ي وه

أعمدة االقتصاد الكيني.

4. تحالف أنصار ا¸سالم والمسلمين في غرب إفريقية

ــالم  ــار اإلس ــف أنص ــت تحال ــة تح ــدة والمنضوي ــة للقاع ــات المبايع ــف التنظيم ــات تحال ــر عملي -  تظه
والمســلمين فــي مالــي عــن التنافــس فــي األعمــال العســكرية إثــر ارتفــاع عمليــات تنظيــم الدولــة فــي 
ــي  ــكريًّا ف ــا وعس ــا وماليًّ ــود أمنيًّ ــرض الوج ــدام لف ــى ص ــّور إل ــد يتط ــذي ق ــر ال ــا األم ــة ذاته المنطق
المنطقــة، إضافــة إلــى ســعي الطرفيــن لرفــع رصيــده الدعائــّي مــن خــالل اســتهداف القــّوات الفرنســّية 

بوصفها قوات احتالل "صليبّية".
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1. الواقع الميدانّي 

رابعاًً:  المشهد الجهادّي في سورّية 

ــة والطيــران الروســي،  ــا بالميليشــيات اإليرانّي •   نظــًرا للهجمــة األخيــرة التــي يشــّنها النظــام مدعوًم
ــع العمــل  ــي أخــذت طاب ــش الوطن ــة والجي ــل كالتنظيمــات الجهادّي ــات العســكرّية للفصائ ــإن العملّي ف
ــة وجيــش  ــب محــاور االشــتباكات تحضــر فيهــا عناصــر مــن الجبهــة الوطني ــإن أغل ــذا ف المشــترك، ول
ــل  ــة كحضــور فصي ــي أماكــن معّين ــل أخــرى ف ــى حضــور فصائ ــة إل ــر الشــام إضاف ــة تحري ــّزة وهيّئ الع
ــمالي،  ــة الش ــف الالذقي ــي ري ــة ف ــالل الكبان ــن ت ــاور م ــدة مح ــي ع ــتانّي ف ــالمّي التركس ــزب اإلس الح
ــى  ــة إل ــرقّي، إضاف ــي والش ــب الجنوب ــي إدل ــي ريف ــد ف ــار التوحي ــن وأنص ــّراس الدي ــل ح ــور فصي وحض

محور جمعّية الصحفيين في ريف حلب الغربي. 
•   تعتمــد تكتيــكات الفصائــل الجهادّيــة فــي الغالــب علــى اســتراتيجّية االقتحــام بالســيارات المفخخــة 
ــّح وشــويحنة وخــان الســبل  ــي محــاور الت ــة ف ــات انتحاري ــع عملّي ــر الشــام أرب ــة تحري ــذت هيئ ــث نّف حي
وحلــب، وذلــك بالتــوازي مــع اتبــاع اســتراتيجّية االنغمــاس فــي محــاور االقتحــام مقابــل الحضــور 
الضعيــف لهــذه الفصائــل فــي محــاور الربــاط، حيــث يتقــدم أفــراٌد محترفــون و مدّربــون  فــي محــاور 
ــار  ــن" و"أنص ــراس الدي ــات "ح ــات تنظيم ــف إمكان ــياق- ضع ــذا الس ــي ه ــُظ –ف ــا يالح ــام، كم االقتح
التوحيــد" الجهادّيــة فــي ناحيــة األســلحة الثقيلــة كالدبابــات والمدفعّيــة والهــاون والصواريــخ، مقارنــة 

باإلمكانات الكبيرة التي تمتلكها هيئة تحرير الشام. 
•   يظهــر حــرص هيئــة تحريــر الشــام علــى خــوض المعــارك الحالّيــة ضمــن منطــق "إدارة االنســحاب" 
دون المواجهــة المســتمّرة، وذلــك بهــدف االحتفــاظ بمقــدرات الهيئــة وأســلحتها وعناصرهــا، إضافــة 
إلــى االنــزواء لمســاحة جغرافّيــة تســتطيع الهيئــة مــن خاللهــا إدارة المعركــة فيهــا، بالتــوازي مــع ســماح 
الهيئــة لفصائــل الجيــش الوطنــي بالتقــدم للدخــول والدفــاع عــن مناطقهــا، كمــا فعلــت باالتفــاق مــع 
عــدة كتائــب مــن حركــة نــور الديــن الزنكــي بخصــوص قدومهــا واالنخــراط فــي األعمــال العســكرية 

على محاور غرب وجنوب حلب. 
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2. العالقة البينّية بين التنظيمات الجهادّية

•  بالرغــم مــن التحالــف المرحلــّي بيــن تنظيمــات الهيئــة وحــراس الديــن وأنصــار التوحيــد إال أّن إطــار 
المشــاركة فيمــا بيــن الهيئــة وهــذه التنظيمــات قائــم علــى المنفعــة المتبادلــة حيــث يقــّدم الحــّراس 
ــام باألعمــال  ــم للقي ــف والدع ــة لهــم غطــاء المشــاركة والتحال ــّدم الهيئ ــا تق خبرتهــم العســكرّية فيم
المشــتركة اآلن ولالســتمرار بهــا، وعلــى الرغــم مــن التوتــرات الســابقة إال أن الهيئــة لــم تعمــد إلنهــاء 
ــن  ــا م ــه لوجوده ــة، ولحاجت ــن جه ــا م ــا ومحّلًي ــا عالميًّ ــًدا جهاديًّ ــك رصي ــا تمتل ــل كونه ــذه الفصائ ه

ناحية أخرى.

قائد هيئة تحرير 
الشام أبو محمد 

الجوالني يقود 
معارك ريف حماة 

الشمالي
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الجزائر  

مصر
ليبيا  

المغرب  

موريتانيا  مالي  
النيجر   

نيجيريا
جمهورية

أفريقيا
الوسطى

تشاد

جنوب أفريقيا

ناميبيا   

أنغوال  

زمبابوي

زامبيا   

أوغندا    صومال

موزمبيق  

بوروندي   

جزر القمر
مايوتا

كينيا

ماالوي  

تنزانيا  

رواندا   

إرتيريا  

موريشيوس  

ريونيون  

جيبوتي   

مدغشقر  

إثيوبيا   

الكاميرون    
غينيا االستوائية

ساو تومي

الكونغو
الكونغوالديمقراطية
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خالصة

يالحــُظ مــن خــالل متابعــة أنشــطة "تنظيــم الدولــة اإلســالمية" اســتمرار عملّياتــه التــي تعتمــد أنمــاط 
حــرب العصابــات فــي العــراق وفــي مناطــق ســيطرة قــوات ســورّية الديمقراطيــة فــي ســورية، إضافــة 
إلــى ارتفــاع عملّياتــه الهجوميــة فــي أغلــب مناطــق انتشــاره فــي إفريقّيــة كنيجيريــا والنيجــر وبوركينــا 

فاسو ومالي، وكذلك تزايد عملياته الدفاعية في مصر ضد حمالت الجيش المصري في سيناء. 
أمــا الجماعــات المبايعــة لتنظيــم القاعــدة فــي الصومــال فقــد اســتمّرت فــي تصعيدهــا العســكري ضــد 
الحكومــة الصومالّيــة إضافــة إلــى تنفيذهــا عــدة هجمــات فــي مناطــق مختلفــة مــن كينيــا، فــي حيــن أن 
"جماعــة أنصــار اإلســالم والمســلمين" فــي غــرب إفريقيــة قــد بــادرت إلــى منافســة تنظيــم الدولــة فــي 

استهداف قوات الجيش المالي والقوات الفرنسية وحفظ السالم األممية. 
وأظهــرت الفصائــل الجهاديــة فــي ســورّية تشــاركًا فــي صــّد هجمــات قــوات النظــام علــى مناطــق شــرق 

إدلب شمال غربّي البالد، رغم االختالفات التنظيمّية واللوجستّية واإليديولوجّية فيما بينها. 
يتوقــع أن يشــهد شــهر فبرايــر تصاعــًدا لعملّيــات تنظيــم الدولــة فــي العــراق وســورّية ونيجيريــا ومثلــث 
دول "مالــي- النيجــر- بوركينــا فاســو"، إضافــة إلــى تزايــد عملّياتــه ضــد تنظيــم القاعــدة والحوثييــن فــي 
ــح  ــات حركــة الشــباب المجاهديــن فــي الصومــال واحتمــال فت ــد عملّي ــع أن تزي اليمــن، فــي كمــا يتوّق
ــي  ــة ف ــة واألجنبّي ــوات اإلفريقّي ــتهداف الق ــادة اس ــع زي ــوازي م ــا بالت ــاه إثيوبي ــا تج ــة له ــرة حدودّي ثغ

البالد. 
مــن جهــة أخــرى يرّجــح أن تســتمر الفصائــل الجهاديــة فــي مناطــق إدلــب بتنظيماتهــا الحالّيــة 
وتكتيكاتهــا فــي مواجهــة قــوات النظــام، مــع احتمــال أن تزيــد فصائــل حــراس الديــن وأنصــار التوحيــد 
مــن االنخــراط فــي مواجهــة النظــام الســوري وحلفائــه، بالتــوازي مــع تركيــز هيئــة تحريــر الشــام علــى 

تحصين مناطق معينة من شمال غرب إدلب بمحاذاة الحدود التركّية السورية. 
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