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يعــرض هــذا التقريــر حالــة التنظيمــات الجهادّية في شــهر شــباط/ فبراير من عــام 2020، 
ــى  ــة إل ــا إضاف ــي هيكلياته ــة ف ــرات الجاري ــرز التغّي ــا وأب ــد عملّياته ــالل رص ــن خ ــك م وذل
ــٍة لعملّياتهــا، إضافــة إلــى بيــان التوّجهــات التــي  ــة وتصنيفّي تقديــم قــراءة مكّثفــٍة تحليلّي

تدفع هذه التنظيمات لتصعيد عملّياتها وتفّسر اتباع تكتيكاٍت معّينة دون غيرها. 

ــي  ــه ف ــى عمليات ــة إل ــورية إضاف ــراق وس ــي دول الع ــم ف ــات التنظي ــر عملي ــد التقري يرص
إفريقيــة ووســط آســيا وشــرقها، كمــا يقــدم التقريــر مؤشــرات وتحليــالت مختلفــة تعتمــد 
ــدم  ــا يق ــدول، كم ــذه ال ــي ه ــم ف ــع التنظي ــة لواق ــة والمتنوع ــاءات المتكامل ــى اإلحص عل
التقريــر قــراءة لتركيــز التنظيــم فــي الفتــرة المقبلــة علــى التمــدد فــي اليمــن وشــرق آســيا، 
إضافــة إلــى ســعيه الســتقطاب عناصــر جهادييــن مــن مجموعــات الجماعــات المتحالفــة مــع 

القاعدة في وسط إفريقية وغربها. 

يرصــد التقريــر عمليــات حركــة الشــباب المبايعــة لتنظيــم القاعــدة فــي الصومــال، ويقــدم 
قــراءة حــول زيــادة اســتهدافها للقــوات اإلفريقيــة المشــتركة خاصــة القــوات البورونديــة، 
إضافــة إلــى قراءتــه مشــهد الجماعــات المتحالفــة تحــت إطــار القاعــدة فــي مالــي، وواقعهــا 
ــة، وذلــك  العســكري واحتمــاالت انشــقاق بعــض مكوناتهــا وانضمامــه إلــى تنظيــم الدول
بالتــوازي مــع قــراءة واقــع التنظيمــات الجهاديــة القريبــة مــن القاعــدة فــي ســورية فــي ظــل 
عملياتهــا الدفاعيــة ومغــزى الرســائل التــي ترســلها هيئــة تحريــر الشــام حــول تحّوالتهــا 

الداخلية وكونها في الوقت ذاته ضابًطا وضامًنا لحركة هذه التنظيمات. 
 

 •  مشهد تنظيم الدولة

 •  مشهد تنظيم القاعدة  

ملّخص تنفيذّي
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1. السياق العراقي

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

• نّفــذ التنظيــم فــي شــهر شــباط/ فبرايــر 53 عملّية مختلفــة. وجــاءت محافظة ديالى فــي مقدمة 
المحافظــات مــن حيــث عــدد العمليــات، والــذي بلــغ فيهــا (21) عمليــة، تلتهــا محافظــة األنبــار بـــ 

(11) عملية (انظر الشكل رقم -1- ).

نينوى

ا¦نبار

دهوك

أربيل

السليمانية

ديالي

كركوك

صالح الدين

بابل
كربالء

النجف

المثنى

القادسية

ذي قار

واسط

ميسان

البصرة

بغداد

ديالى 21 عملية

كركوك 10 عمليات

ا�نبار 10 عمليات

نينوى 3 عمليات

صالح الدين 3 عمليات

بغداد  6 عمليات

المجموع الكلي

53 عملية
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.

عمليات تنظيم الدولة في العراق حسب المحافظة خالل شباط/فبراير                       انظر الشكل رقم -1-              

(1)
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ــم  ــم، حيــث ت ــوات الناســفة األســلوب األساســي للتنظي وشــّكل الهجــوم واالشــتباك والعب
استخدامهما في (28) استهدافًا خالل هذا الشهر في العراق ( انظر الشكل رقم -2- )   

ــهر،  ــذا الش ــي ه ــم ف ــات التنظي ــي لعملي ــدف الرئيس ــن اله ــش واألم ــوات الجي ــّكلت ق وش
تلتهــا قــوات الحشــد الشــعبي، فيمــا حّلــت قــوات البشــمركة الكرديــة فــي المرتبــة األخيــرة 

من حيث عدد الهجمات ( انظر الشكل رقم -3- ). 

14
العبوات الناسفة
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فًا
هد

.........................................................................................................................................................
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ت
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عم 3
استهداف ناري
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ع 2

قصف مدفعي
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ع 2

قذيفة صاروخية

ان
يت
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ع 2

أضرار مادية

ان
يت

مل
ع 2

قصف صاروخي

14
الجيش العراقي

فًا
هد 11

الحشد الشعبي

ف
دا

أه 9
أهداف مدنّية

ف
هد 1

البيشمركة

ف
دا

أه 5
الحشد العشائري

فًا
هد 13

أجهزة ا�من الوطني

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

عمليات تنظيم الدولة في العراق حسب المحافظة خالل شباط/فبراير                       انظر الشكل رقم -2-              

عمليات تنظيم الدولة في العراق حسب المحافظة خالل شباط/فبراير                       انظر الشكل رقم -2-              
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تحليل السياق

ــم، إال أن بعــض المحافظــات  ــات التنظي ــد تناقصــت عملّي ــر فق ــي/ يناي ــون الثان ــة بشــهر كان      مقارن
شــهدت زيــادة عــن عملّياتــه فيهــا الشــهر الفائــت، ممــا يعطــي مؤّشــراٍت عديــدة حــول توّســع نشــاط 
شــبكات تنظيــم الدولــة األمنّيــة فيهــا، كمــا أن أســاليب االســتهداف التــي يتبعهــا التنظيــم، ومقاَطَعتهــا 
ــتخبارات،  ــزة االس ــكرية وأجه ــوات العس ــنها الق ــي تش ــة الت ــالت األمني ــة والحم ــادر الميدانّي ــع المص م
تتيــح لنــا الوصــول إلــى فهــٍم أشــمَل فــي تنــاول تحــركات التنظيــم وحريتــه فــي التنقــل وقدرتــه علــى 

تأمين موارده المالية الالزمة. 

     شــهد شــهر فبرايــر/ شــباط تجريــد نحــو 10 حمــالت أمنّيــة موّســعة فــي محافظــات األنبــار وديالــى 
ــخصيات  ــن "ش ــد م ــال العدي ــن اعتق ــة ع ــم مــن إعــالن الجهــات األمني ــى الرغ ــوى، وعل ــوك ونين وكرك
قياديــة" فــي التنظيــم إال أن عملّياتــه مــا زالــت مســتمرة فــي هــذه المحافظــات، حيــث يبــدو انحســار 
عملياتــه فــي محافظــة نينــوى إال أنــه فــي الوقــت ذاتــه كانــت عملّيــات تتصاعــد فــي محافظــة ديالــى 
وكركــوك إضافــة إلــى اســتهدافه شــخصيات قيادّيــة فــي الحشــد الشــعبي والعشــائري فــي األنبــار، ومــن 
ثــّم يمكــن القــول: إن التنظيــم يحــاول االســتفادة مــن هــذه الحمــالت واســتغاللها فــي ناحيتيــن ضــرب 
بعــض دورياتهــا فــي مناطــق انتشــارها، إضافــة إلــى تكثيــف الهجمــات فــي المناطــق التــي ال تغطيهــا 

تلك الحمالت. 

     يســّجل شــهر فبرايــر/ شــباط اســتمراًرا واضًحــا فــي اتبــاع تنظيــم الدولــة لتكتيــكات حــرب االســتنزاف 
التــي ال تعتمــد المواجهــة الموّســعة، كمــا أّن تحليــل عمليــات االســتهداف التــي قــام بهــا ودراســتها 
تظهــر زيــادة عمليــات التنظيــم الهجوميــة المباشــرة مــن واقــع 10 عملّيــات فــي شــهر كانــون 
الثانــي/ ينايــر إلــى 17 عمليــة فــي شــهر شــباط/ فبراير لتحــّل في الدرجــة األولى مــن أنواع االســتهداف 
التــي يّتبعهــا، وذلــك يــدّل علــى توّســع رقعــة المواجهــات التــي ينفذهــا التنظيــم فــي النطاقــات التــي 

تنتشر خالياه فيها. 

ــهر  ــراق الش ــي الع ــم ف ــل التنظي ــن قب ــة م ــيارات مفخخ ــر س ــجيل تفجي ــدم تس ــن ع ــم م ــى الرغ      عل
ــة  ــف بالمدفعي ــهر األول، كالقص ــي الش ــا ف ــم يتبعه ــدة ل ــاليب جدي ــع أس ــم اتب ــّي إال أن التنظي الحال
والصواريــخ، إضافــة إلــى إظهــاره امتــالك أســلحة مضــادة للــدروع مــن خــالل اســتخدامه قذائــف 
صاروخيــة فــي اســتهدافه عربــات "همــر"، وهــذا يشــير إلــى تطــّور التكتيــك الهجومــي لــدى التنظيــم 

نظًرا إلدخاله أسلحة جديدة لساحة المواجهة. 
ويعــدُّ هــذا األســلوب مؤشــًرا إلــى أن التنظيــم يقّســم خاليــاه إلــى أفــراد قليلــٍة ليســتهدف بهــا أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الدوريــات علــى الطــرق، وهــو مــا تظهــره نســبة تحليــل أماكــن االســتهداف، حيــث 
تحــل الطــرق العامــة فــي الدرجــة األولــى ويدّلــل علــى ذلــك ارتفــاع هجماتــه علــى الســيارات والدورّيــات 
العســكرية فــي العــراق، أي أن التنظيــم يتبــع زيــادة الهجمــات المباشــرة بأعــداد قليلــة مــع تحقيــق أكبــر 

خسائر ممكنة في الجهات المعادية له. 
إضافــة إلــى ذلــك فقــد حــّل تكتيــك العبــوات الناســفة ثانًيــا علــى الرغــم مــن كونــه فــي الشــهر األول 
ــكرية  ــات العس ــض الثكن ــتهداف بع ــادة اس ــة لزي ــة، إضاف ــاليب المتبع ــن األس ــى م ــة األول ــي الدرج ف

واألحياء المأهولة بقصفها بمدافع الهاون سهلة الحمِل والتركيب. 
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تحليل السياق

    علــى الرغــم مــن عــدم تســجيل تفجيــر ســيارات مفخخــة مــن قبــل التنظيــم فــي العــراق الشــهر الحالــّي 
إال أن التنظيــم اتبــع أســاليب جديــدة لــم يتبعهــا فــي الشــهر األول، كالقصــف بالمدفعيــة والصواريــخ، 
ــي  ــة ف ــف صاروخي ــتخدامه قذائ ــالل اس ــن خ ــدروع م ــادة لل ــلحة مض ــالك أس ــاره امت ــى إظه ــة إل إضاف
اســتهدافه عربــات "همــر"، وهــذا يشــير إلــى تطــّور التكتيــك الهجومــي لــدى التنظيــم نظــًرا إلدخالــه 

أسلحة جديدة لساحة المواجهة. 

     يالحــظ فــي شــهر فبرايــر/ شــباط ازديــاد عمليــات التنظيــم فــي ديالــى مقارنــة بالشــهر األول مــن 
عــام 2020، إال أنهــا فــي الوقــت ذاتــه تناقصــت فــي المــدن األخــرى، وقــد كثــف التنظيــم فــي عملياتــه 
التــي نفذهــا فــي ديالــى مــن اســتهداف األجهــزة األمنيــة فــي المقدمــة، ليليهــا الجيــش العراقــي، أمــا 
ــات التنظيــم فــي العــراق إلــى حــرص  ــا، حيــث تشــير معطيــات عملّي ــت ثالًث األهــداف المدنيــة فقــد حّل
التنظيــم علــى اســتهداف المناطــق التــي انســحبت منهــا قــوات البيشــمركة فــي ديالــى وكركــوك، وهــي 
المــدن والنواحــي ذات الغالبيــة الكردّيــة التــي كانــت تنتشــر فيهــا البيشــمركة، إال أن انســحاب القــوات 
ــا خاصــة  الكرديــة ونــزاع اإلقليــم مــع الحكومــة المركزيــة علــى إدارة هــذه المناطــق ســّبب ضعًفــا أمنيًّ
مــع تعقيــد تضاريســها الجغرافيــة وانتشــار الكهــوف والمغــارات والوديــان فيهــا شــّكل دافعــا للتنظيــم 
ــدف  ــة به ــة الكردي ــة الكاكائّي ــرر للطائف ــتهدافه المتك ــى اس ــة إل ــا، إضاف ــاه فيه ــه وخالي ــر وحدات لنش

دفعها للنزوح وإحداث اختالل في النسيج الديموغرافي للمنطقة. 
وقــد تصاعــدت عمليــات اســتهداف الشــيعة فــي هــذه المنطقــة ممــا يؤكــد طابــع العمليــات الطائفيــة 
ــة  ــنة والجماع ــل الس ــالم وأه ــي اإلس ــه حام ــى أن ــا عل ــن خالله ــه م ــف نفس ــم تعري ــد التنظي ــي يري الت
والقوميــة العربيــة، وفــي هــذا اإلطــار يعمــل تنظيــم الدولــة علــى زيــاد اســتهداف الحشــد العشــائري، 

كونه المساهم المحلي األبرز في دعم عمليات الجيش واألجهزة األمنية.

ــات حيــث  ــاع ســّلٍم متذبــذب مــن العملي ــى اتب ــم عل      يالحــظ فــي المشــهد العراقــي اعتمــاد التنظي
تتصاعــد عملياتــه فتــرة مــن الزمــن لتعــود بعــد مــدة لالنخفــاض وقــراءة هــذا التصاعــد والتراجــع تشــير 
ــدة  ــاء م ــم االختف ــا ث ــا وزمانه ــي موقعه ــة ف ــة المتقارب ــات األمني ــة العملي ــم خّط ــاع التنظي ــى اتب إل
والعــودة إلــى تنفيــذ العمليــات مــرة أخــرى، إضافــة إلــى اتبــاع نمــوذج العمليــات المزدوجــة التــي يتــم 
مــن خاللهــا اســتهداف موقــع أو دوريــة أو نقطــة مــا ثــم اســتهداف الدوريــات المســاندة فــي كميــن 

مَعدٍّ مسبقًا.
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نّفــذ التنظيم في شــهر شــباط/ فبراير 66 عملّيــة مختلفة. وترّكزت عمليــات التنظيم في محافظة 
ــي  ــة ف ــة، خاص ــن المحافظ ــرقي م ــف الش ــي الري ــا ف ــة، وكان معظمه ــة مطلق ــزور بغالبّي ــر ال دي

نواحي ذيبان ثم البصيرة ثم خّشام، التي تتمركز فيها قوات قسد (انظر الشكل رقم -4-). 

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

2. السياق السوري

إدلب
الرقة

حلب

الالذقية

طرطوس

الحسكة

دير الزور

حمص

دمشق

درعا

القنيطرة

السويداء

دير الزور 51 عملية

الرّقــة  7 عمليات

الحسكة 3 عمليات

حـمـص 2 عمليتان

القنيطرة1 عملية

السويداء1 عملية

حـلـب 1 عملية

المجموع الكلي

66 عملية

عمليات تنظيم الدولة في سورية حسب المحافظة خالل شباط/فبراير                       انظر الشكل رقم -4-              
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ويالحــظ أن التنظيــم اعتمــد بشــكل رئيســي علــى عمليــات االغتيــال، والتــي جــاءت علــى 
رأس قائمــة األســاليب التــي اعتمدهــا التنظيــم خــالل هــذا الشــهر، ثــم تالهــا االســتهداف 

الناري فالعبوات الناسفة ( انظر الشكل رقم -5- )   

وكانــت قــوات ســورية الديموقراطيــة المســتهدف الرئيســي فــي عمليــات التنظيــم خــالل 
هذا الشهر، حيث استهدفتها 75% من عمليات االستهداف، ثم تلتها قوات النظام، فاألهداف 

المدنية  ( انظر الشكل رقم -6- )   

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

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

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

عمليات تنظيم الدولة في العراق حسب المحافظة خالل شباط/فبراير                       انظر الشكل رقم -5-              
ت

ليا
عم 6

أضرار مادية

ية
مل

ع 17
االغتيال

ت
ليا

عم 3
آلّيات مفّخخة

ت
ليا

عم 4
التصفية

13
العبوات الناسفة

ية
مل

ع
ية

مل
ع 1

قذيفة صاروخية

ية
مل

ع 16
استهداف ناري

ت
ليا

عم 6
هجوم واشتباك

فًا
هد

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

44
قوات سورية
الديمقراطية

فًا
هد 17

قوات النظام
السورّي

ف
دا

أه 5
أهداف مدنّية

المستهدفون من عمليات تنظيم الدولة في سورية خالل شباط/فبراير                      انظر الشكل رقم -6-              
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تحليل السياق

     يمكــن اإلشــارة إلــى أن نشــاط تنظيــم الدولــة يترّكــز بشــكل أساســيٍّ فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي، 
والتــي يمكــن -عبــر الطــرق المحليــة- الوصــول إليهــا مــن –وإلــى- العــراق بوســائل التهريــب 
ــًزا فــي ثــالث محافظــات  ــا زال مترّك ــم األساســّي م ــإّن نشــاط التنظي ــك ف ــوازي مــع ذل ــة، بالت التقليدّي
ا لخاليــاه وهــي ديــر الــزور والرقــة والحســكة، إضافــة إلــى نشــاط متقّطــع  ســورّية تشــهد نشــاًطا مســتمرًّ
ومتفــاوٍت فــي حلــب وحمــص ودرعــا والســويداء وصــوًال إلــى القنيطــرة، وهــذا يشــير إلــى تمركــز خاليــا 
ــد  ــى ُعَق ــا إل ــن خالله ــور م ــن العب ــي يمك ــة الت ــة الفارغ ــف والبادي ــاحات الري ــي مس ــة ف ــم الدول تنظي
الُطــُرِق المؤديــة إلــى هــذه المــدن، إضافــة إلــى أنــه ســبق لــه انتشــار كبيــر فــي درعــا وباديتهــا وريــف 

حلب سابًقا. 

    يوضــح انتشــار التنظيــم الكثيــف فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي –بالتــوازي مــع مــا ترصــده المصــادر 
المحليــة- إلــى وجــود عامليــن أساســيين يتيحــان للتنظيــم الوصــول إلــى هــذا المســتوى مــن االنتشــار 
والنشــاط، األول: الخــوف مــن انتقــام التنظيــم، حيــث يســارع بائعــو النفــط –علــى ســبيل المثــال- إلــى 
ل اســتياء  ــا ُيشــكِّ ــام منهــم، كم ــم عليهــم خشــية االنتق ــل التنظي ــاوات المفروضــة مــن قب ــة اإلت تأدي
ــع  ــبًبا يدف ــا وس ــًال ثانًي ــواء عام ــد س ــى ح ــة عل ــة والكردي ــد العربي ــات قس ــات مكون ــن تصّرف ــاس م الن
بعــض األشــخاص للتعــاون مــع أفــراٍد مــن تنظيــم الدولــة، ممــا يؤمــن لهــم مصــادر داخليــة مهمتهــا 
ــا فــي  تأميــن المعلومــات والمــواد اللوجســتّية الالزمــة لهــم، وهــذا يوضــح مــدى ضعــف أداء قســد أمنيًّ
المنطقــة، حيــث تشــير الشــهادات المحليــة إلــى انتشــار أعــداد مــن أفــراد تنظيــم الدولــة عــدة مــراٍت 
أثنــاء الليــل فــي طرقــات بلدتــي ذيبــان والبصيــرة وتفتيشــهم هويــات المــارة، فــي ظــل تحّصــن عناصــر 
قســد فــي مقراتهــم ونقاطهــم األمنيــة، كمــا تشــير اســتهدافات التنظيــم الغالبــة فــي عمليــات االغتيــال 
–خاصــة- ألفــراٍد عــرَب ينتمــون إلــى قســد إلــى تماســك شــبكته األمنّيــة فــي المنطقــة، حيــث تعتمــد 
ــف واألطــراف  ــن مــع قســد والتحال ــى المتعاوني ــى للتوصــل إل ــات القرب ــى النســيج العشــائري وعالق عل

األخرى.

     مــن بيــن 16 عمليــة اغتيــال نفذهــا التنظيــم فــي ســورية كانــت 14 عملّيــة منهــا موجهة ضد قســد 
بأحــد عشــرة عمليــة منهــا إضافــة إلــى اســتهدافه شــخصين وصفهمــا بأنهمــا جاسوســان أمنيــان لقســد 
والتحالــف الدولــي مــن المدنييــن كمــا نفــذ عمليــة اغتيــال لمختــاٍر تابــٍع لقســد فــي الرقــة، وممــا يثيــر 
االنتبــاه فــي أربــع عمليــات منهــا تنفيــذ عناصــره عمليــة االغتيــال داخــل منــازل المقتوليــن فــي ناحيــة 
البصيــرة، أي أن التنظيــم –بالتــوازي مــع انتشــاره العلنــي فيهــا أحياًنــا- اســتطاع تحويــل منــازل 
المغدوريــن إلــى ســاحة جريمــة ليوجــه رســائل إلــى أعدائــه بأنــه قــادر علــى اختــراق كل تحصيناتهــم 
والوصــول إلــى منازلهــم، وهــذا يؤّشــر إلــى مــدى حرصــه علــى اســتهداف كافــة المتعاونيــن مــع قســد، 
ــا للبحــث عــن مطلوبيــن  علــى الرغــم مــن اتســاع دوريــات التحالــف التــي تدخــل هــذه المناطــق يوميًّ

والتحقيق معهم بتهمة تعاملهم مع التنظيم. 
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تحليل السياق

    بالتــوازي مــع عمليــات االغتيــال آنفــة الذكــر فقــد قــام التنظيــم باغتيــال عنصــر ومخبــٍر متعــاون مــع 
قــوات النظــام فــي ريــف ديــر الــزور الشــرقي أيًضــا، إضافــة إلــى عمليــة أخــرى اســتهدف فيهــا ضابًطــا 
ــتطيع  ــم تس ــا للتنظي ــود خالي ــى وج ــير إل ــا يش ــرقي مم ــرة الش ــف القنيط ــي ري ــام ف ــوات النظ ــن ق م
ــذ  ــع تنفي ــا والقنيطــرة، خاصــة م ــوب الســوري أي محافظــات الســويداء ودرع ــى عمــق الجن الوصــول إل
ــاع  ــة ضــد ميليشــيا الدف ــذ مــدة طويل ــد األول مــن نوعــه من ــي الســويداء يع ــا آخــر ف ــم هجوم التنظي

الوطني. 

ــات التنظيــم بطابــع حــرب العصابــات علــى الرغــم مــن اتباعــه تكتيــك الهجــوم      تّتســم أغلــب عملّي
ــع  ــوم موّس ــى هج ــور إل ــع لتتط ــم يتوّس ــات ل ــذه الهجم ــع ه ــورية إال أن طاب ــي س ــتمر ف ــكل مس بش
المحــاور إال فــي عملّيتيــن خاطفتيــن اســتطاع فيهمــا اقتحــام حقــول األرك النفطيــة والمحطــة الثالثــة 
وثكنــة ســّد عويــرض فــي ريــف حمــص الشــرقي والســيطرة عليهــا لســاعات ثــم االنســحاب منهــا بعــد 

إفراغها من الذخائر واآلليات التي كانت فيها.

تفجير آلية عسكرية 
للنظام السوري 

ببادية حمص على 
يد مقاتلي تنظيم 
الدولة- 2 كانون 

الثاني 2020 
(أعماق)
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ــار  ــق انتش ــي مناط ــه ف ــًدا ل ــوًرا متزاي ــم حض ــر التنظي ــي ُيظه ــى التوال ــي عل ــهر الثان للش
ــذ  ــاه فــي مرتفعــات منطقــة قيفــة االســتراتيجية ضمــن محافظــة البيضــاء، حيــث نّف خالي
التنظيــم فيهــا 11عملّيــة، (10) منهــا ضــد ميليشــيا الحوثّييــن و(1) ضــد تنظيــم القاعــدة. 

وقد وقعت هذه العمليات جميعًا في منطقة قيفة في محافظة البيضاء وسط البالد.
 ( انظر الشكل رقم -7- ). 

وقــد كان الحوثيــون هدفــًا لحوالــي 90% مــن عمليــات التنظيــم هــذا الشــهر، فيمــا حــل 
تنظيم القاعدة في المرتبة التالية بفارق كبير (انظر الشكل رقم -8-). 

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 11 عملية

المجموع الكلي

11 عملية

عمليات تنظيم الدولة في اليمن حسب المحافظة خالل شباط/فبراير                     انظر الشكل رقم -7-              
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ورّكــز التنظيــم فــي عملياتــه هــذا الشــهر علــى الهجــوم واالشــتباك، فيمــا حلــت العبــوات 
الناسفة في المركز الثاني ( انظر الشكل رقم -9- ). 

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

المستهدفون من عمليات تنظيم الدولة في اليمن خالل شباط/فبراير                      انظر الشكل رقم -8-              

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

ا¦ساليب المستخدمة في عمليات تنظيم الدولة في اليمن خالل شباط/فبراير                     انظر الشكل رقم -9-              

تحليل السياق

    يالَحــظ أن تنظيــم الدولــة بــدأ بمحــاوالت التمــدد فــي مرتفعــات قيفــة فــي محافظــة البيضــاء وســط 
ــدة  ــن القاع ــه م ــتهداف خصوم ــف اس ــث كّث ــدة، حي ــم القاع ــا لتنظي ــًال أيًض ــّد معق ــي تع ــالد، والت الب
ــات فــي  ــيطرة علــى عــدة مرتفع ــن الس ــرة اســتطاع إثرهــا م والحوثييــن، بعمليــات هجومّيــة مباش
المنطقــة أبرزهــا جبــل الشــوب االســتراتيجي الــذي تمنــح عناصــره مزيــًدا مــن حرّيــة التحــّرك وتمنحــه 
ــي  ــترّكز ف ــم س ــركات التنظي ــد أن تح ــذا يعتق ــن، ول ــه المحليي ــى خصوم ــع عل ــراف المرتف ــة اإلش مزي
المســتقبل علــى الســيطرة علــى المرتفعــات المطلــة علــى الطــرق الرابطــة بمحافظــات ذمــار وصنعــاء 

وأبين والضالع وشبوة بهدف الوصول إلى التحّكم بمسار هذه الطرق االستراتيجية. 

4
العبوات الناسفة

ت
ليا

عم

ت
ليا

عم 6
الهجوم واالستهداف

المباشر

ية
مل

ع 1
قصف مدفعي

ف
هد 1

القاعدة

ف
دا

أه 10
ميليشيا الحوثيين
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أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

4. السياق ا¶فريقي

نفــذ التنظيــم فــي القــارة اإلفريقيــة (41) عمليــة خــالل هــذا الشــهر. وحّلــت نيجيريــا فــي 
المرتبــة األولــى مــن حيــث عــدد حــاالت االســتهداف، تلتهــا مصــر، حيــث اســتحوذت 
الدولتــان علــى حوالــي 80% من عمليات التنظيم، فيما شــهدت كل مــن الجزائر والصومال 

والكونغو وموزبيق والنيجر عمليات محدودة ( انظر الشكل رقم -10- ). 
ويالحــظ مــن الشــكل أن الجيشــين المصــري والنيجــري تعرضــا ألكبــر عــدد مــن هجمــات 

التنظيم ( انظر الشكل رقم -11- ). 

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  15 عملية

الكونغو 2 عمليتان

النـيـجـر 1 عملية

الجزائر  1 عملية

الصومال 3 عمليات
نيجـيـريــا 17 عملية

موزمبيق 2 عمليتان

المجموع الكلي

41 عملية

توزّع عمليات تنظيم الدولة في إفريقية خالل شباط/فبراير                                                    انظر الشكل رقم -10-              
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1.  الجزائر:

4.  نيجيـريــا:

2.  مصر:

3.  الصومال:

6.  جمهورية الكونغو الديمقراطية:

5.  النيجر:

6.  موزمبيق:

الجيش المصري

الجيش الجزائري

عملية واحدة

عملية واحدة

عمليتان

عمليتان

 15 عملية

 3  عمليات

 17 عملية

مدنّيون 14

14الجيش النيجيري

2الجيش الكونغولي

3ا�من الصومالي

1قوات برخان

2الجيش الموزمبيقي

2مدني1السلطات المدنية

1

1

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

المستهدفون من عمليات تنظيم الدولة في إفريقية خالل شباط/فبراير                                انظر الشكل رقم -11-              

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

............................
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تحليل السياق

     شــهدت الــدول اإلفريقيــة انخفاًضــا ملحوًظــا لعملّيــات التنظيــم مقارنــة بشــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 
2020 حيــث انخفضــت العمليــات مــن 66 عمليــة إلى 41 ، وقــد تركزت عمليات التنظيــم الهجومّية في 
ــا والنيجــر وموزمبيــق والكونغــو، إضافــة إلــى عمليــات فرديــة فــي الصومــال واســتهداف بّوابــة  نيجيري
حدودّيــة جنــوب الجزائــر بســيارة مفخخــة، أمــا عمليــات التنظيــم فــي مصــر فــإن الســمة الدفاعّيــة تغلــب 

عليها بالتوازي مع تنفيذ التنظيم عّدة عملّيات هجومّية راح ضحيتها عدد من الضّباط والمجندين. 

ــو  ــم برن ــي المجــاور إلقلي ــم يوب ــى إقلي ــي تمــدده إل ــي الشــهر الحال ــم ف       أظهــرت تحــركات التنظي
شــمال شــرقي البــالد وســيطرته علــى ثكنــة عســكرية فيهــا، فــي تشــتيت لجهــود الحكومــة النيجيريــة 
فــي محاصــرة نشــاط التنظيــم ومكافحتــه، إضافــة إلــى تثبيــت عملّيــة لــه فــي إقليــم "أدامــاوا" شــرقي 
البــالد قــرب الحــدود مــع الكاميــرون حيــث هاجــم ثكنــة للجيــش النيجيــري فــي بلــدة غركيــدا، وأســفر 
عــن ذلــك اســتيالؤه علــى عــدد مــن المدرعــات واآلليــات، بالتــوازي مــع ذلــك فقــد نّفــد التنظيــم عــدة 
ــوكاوا  ــدة ك ــي بل ــة ف ــة وحكومي ــمّية خدمّي ــر رس ــدراس ودوائ ــرق م ــة كح ــداف مدني ــد أه ــاٍت ض عملّي
شــمال شــرقي البــالد، إضافــة إلــى تدميــره وحرقــه عــدة كنائــس فــي بلــدة أســكرا عوبــا المطلــة علــى 
دولــة تشــاد والمحاذيــة لغابــات بحيــرة تشــاد التــي تعــّد قاعــدة طبيعيــة النتشــار خاليــا تنظيــم "بوكــو 
حــرام" والتــي نجحــت فــي تهجيــر نحــو ثلــث ســّكان إقليــم برنــو مــن المســيحيين نتيجــة لهجماتهــا 
المتكــررة، وهــذا يؤّكــد أن اســتراتيجية عملّيــات التنظيــم فــي نيجيريــا مرتبطــة باســتراتيجّيته للتمــدد 
الجغرافــّي فيهــا ومنــع الحكومــة مــن الســيطرة علــى مناطــق انتشــاره، ويســعى فــي هــذا اإلطــار إلــى 
ــدف  ــي ته ــه الت ــع عمليات ــوازي م ــو بالت ــم برن ــي إقلي ــرة ف ــكرّية المنتش ــد العس ــة القواع ــة كاف مهاجم

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

     يشــير مشــهد التنظيــم فــي مصــر علــى إلــى نجاحــه المحــدود فــي تنفيــذ عمليــة اســتهداف مطلــع 
الشــهر لخــط غــاز واصــل بيــن مصــر والكيــان اإلســرائيلي ممــا يشــّكل تلبيــة لنــداءات قيادتــه باســتنزاف 
ــض  ــى بع ــزة عل ــتهداف مرّك ــات اس ــه بعملي ــى قيام ــة إل ــالل، إضاف ــة االحت ــري ودول ــاد المص االقتص
ــد  ــة عمي ــال لقائــد عســكرّي برتب ــة اغتي ــذ عملي ــادات الحمــالت األمنيــة ضــده فــي ســيناء، حيــث نّف قي
التابــع  ميكانيكــي  مشــاة   134 اللــواء  قيــادة  مســؤولية  يشــغل  الــذي  ركــن 
للفرقــة 18 فــي الجيــش الثانــي المصــري، إضافــة لتنفيــذه عمليــة أخــرى راح ضحيتهــا ضابط آخــر برتبة 
مقــدم ركــن، وذلــك فــي منطقتــي اللفيتــات التابعــة للشــيخ زويــد وكــرم القواديــس –التــي انقطــع عــن 
عملياته فيها منذ مايو/حزيران 2019 التابعة والعريش، مما يشــير إلى قدرة التنظيم على بناء شــبكته 
األمنيــة التــي تواجــه شــبكة المتعاونيــن األمنييــن مــع أجهــزة الســلطة، ومّكنتــه شــبكته مــن الوصــول 
إلــى اغتيــال هذيــن الضابطيــن اللذيــن كانــا ضمــن المســؤولين عــن حمــالت أمنيــة فــي المنطقــة ضــد 

التنظيم. 

     مــن ناحيــة أخــرى أن واقــع التنظيــم فــي القــرن اإلفريقــي مــا زال فــي طــور الكمــون إال أن اســتعدادات 
التنظيــم للتمــدد ال تخفــى حيــث تعمــل دعايتــه المحليــة علــى اســتقطاب عناصــر جــدد باســتمرار وقــد 
علــى  مــع حرصــه  عنصــًرا   40 لنحــو  الصومــال  فــي  عســكرية  دورة  تخريــج  عــن  حديًثــا  أعلــن 
إعالنهــم البيعــة لقائــده الجديــد، ويضــاف هــؤالء العناصــر إلــى 200 عنصر متمركزين في شــمال شــرق 
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تحليل السياق

الصومــال، وقــد اعتمــدت الــدورة بحســب التنظيــم علــى التــدرب علــى مختلــف أنــواع األســلحة كالقنــص 
والعبــوات الناســفة واالغتيــال، ممــا يشــير إلــى احتمــاالت مرّجحــة لتوّســع عملّيــات للتنظيــم فــي 
الصومــال قريًبــا، بالتــوازي مــع ذلــك فــإن التنظيــم فــي مالــي يســتقطب عناصــر مــن تنظيــم القاعــدة 
مــن قوميــة "الفوالنــي" المنتســبين إلــى تحالــف أنصــار اإلســالم والمســلمين والذيــن اندمجــوا مــع فــرع 
ــات  ــاب مجموع ــن اكتس ــل م ــن بالفع ــد تمّك ــوارق- وق ــن الط ــي -م ــاد غال ــادة إي ــدة بقي ــم القاع تنظي
مختلفــة منهــم، حيــث انشــقت عــن التحالــف وانضمــت إلــى مجموعــات أبــي الوليــد الصحــراوي قائــد 

تنظيم الدولة في مالي.

     ظهــرت هجمــات جديــدة للتنظيــم فــي الكونغــو الديمقراطيــة، وهــذا يشــير إلــى وجــود قواعــد لــه 
بــدأت تعلــن عــن نفســها هنــاك مــن خــالل العمليــات التــي تنفذهــا، ويضــاف ذلــك إلــى اســتمرار تمــدد 
التنظيــم فــي موزمبيــق حيــث نفــذ فيهــا هجوميــن عســكريين اســتهدفا قاعــدة عســكرية ورتــًال للجيــش 

الموزمبيقي.

تبنــى التنظيــم عمليــة طعــٍن قــام بهــا شــاب باكســتاني األصــل فــي بريطانيــا فــي شــارع ســتريتهام فــي 
لنــدن، وقــد ســوغ التنظيــم هــذا الفعــل بأنــه اســتجابة لنــداءات قيــادات التنظيــم باســتهداف رعايــا دول 
التحالــف الدولــّي المســّلط ضــّده، وقــد تــال ذلــك تنفيــذ التنظيــم عــدة عمليتيــن اثنتيــن فــي أفغانســتان 

إضافة لعملية في الفلبين وأخرى في بنغالدش. 
يمكــن قــراءة هــذه العمليــات علــى نحــو متــواٍز مــن ناحيــة، وهــي حــرص التنظيــم علــى تأكيــد نفســه 
ــي  ــالد الت ــي للب ــن الداخل ــّز األم ــة ته ــات مختلف ــذ عملي ــى تنفي ــه عل ــي وقدرت ــن العالم ــًدا لألم تهدي
ــة توســيع أعمــال  ــى بداي ــه مؤشــر عل ــى أن ــي بنغــالدش عل ــراءة تحركــه ف يســتهدفها، كمــا يمكــن ق

خالياه في البالد القريبة من الهند وميانمار شرقّي آسيا. 

أّوًال : تحليل بيئة "تنظيم الدولة"

5. سياقات أخرى
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ثانيًا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

ــهر  ــي ش ــذت ف ــث نّف ــة، حي ــي إفريقّي ــه ف ــة ل ــات المبايع ــدة بالجماع ــم القاع ــات تنظي ــرت عملي انحص
فبراير/شــباط بـــ 93 عملّيــة، فقامــت حركــة الشــباب المجاهديــن بواحــٍد وثمانيــن (81 ) عملّيــًة فــي 
ــالم  ــار اإلس ــة أنص ــت جماع ــا قام ــا، فيم ــة كيني ــي جمهورّي ــرى ف ــات أخ ــس عملّي ــال و (6) خم الصوم

والمسلمين بـ أربع (4) عملّيات في مالي وعملّيتين أخريَتين (2) في بوركينا فاسو (انظر الشكل رقم -12-):

الجزائر  

مصر
ليبيا  

المغرب  

موريتانيا  مالي  
النيجر   

نيجيريا
جمهورية

أفريقيا
الوسطى

تشاد

جنوب أفريقيا

ناميبيا   

أنغوال  

زمبابوي

زامبيا   

أوغندا    صومال

موزمبيق  

بوروندي   

جزر القمر
مايوتا

كينيا

ماالوي  

تنزانيا  

رواندا   

إرتيريا  

موريشيوس  

ريونيون  

جيبوتي   

مدغشقر  

إثيوبيا   

الكاميرون    
غينيا االستوائية

ساو تومي

الكونغو
الكونغوالديمقراطية

الغابون  

ليسوتو  

سوازيالند

بوتسوانا  

السنغال

غينيا بيساو

الرأس
ا¦خضر 

غامبيا   

ليبيريا  

سيراليونساحل العاج

توغو بينين
غينيا 

غانا

بوركينا فاسو

السودان   

تونس  

مالي  4 عمليات

الصومال 81 عملية

بوركينا فاسو 2 عمليتان

كينيا  6 عمليات

عمليات تنظيم القاعدة في إفريقية  خالل شباط/فبراير                                                              انظر الشكل رقم -12-              

المجموع الكلي

93 عملية

حركة الشباب المجاهدين

حركة الشباب المجاهدين

أنصار ا�سالم والمسلمين

أنصار ا�سالم والمسلمين
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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

مقديشو 36 عملية

هـيـران 3 عمليات

مـدق  1 عملية

بــري  4 عمليات

باي وبكول  5 عمليات

جـيــدو  5 عمليتانشـبيلي  23 عملية

جــوبــا   4 عملية المجموع الكلي

81 عملية

ويالحــظ مــن الشــكل رقــم (12) أن عمليــات تنظيــم القاعــدة ترّكــزت فــي الصومــال، حيث تنشــط حركة 
الشباب المجاهدين بشكل كبير هناك. 

وقــد جــاءت العاصمــة مقديشــو فــي مقّدمــة المناطــق التــي ترّكــزت فيهــا عمليــات الحركــة، حيــث وقــع 
فيها حوالي 45% من العمليات في الصومال، فيما حّلت شبيلي في المرتبة الثانية (انظر الشكل رقم -13-):

توزع عمليات حركة الشباب المجاهدين في الصومال حسب المنطقة خالل شباط/فبراير     انظر الشكل رقم -13-              

ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

1. حركة الشباب المجاهدين في الصومال
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ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

2. تنظيم القاعدة في اليمن

     أطاحــت ضربــات طائــرة بــال طيــار بقائــد تنظيــم القاعــدة فــي اليمــن "قاســم الريمــي" المعــروف بأبــي 
هريــرة الصنعانــي، الــذي كان يعــّد -بحســب كثيــٍر مــن متابعــي أحــوال التنظيمــات الجهاديــة- الزعيــم 
التالــي للتنظيــم نظــًرا لمهاراتــه العســكرية واألمنيــة التــي تؤهلــه لذلــك خاصــة مــع طــول المــدة التــي 
ــات قاســية  قضاهــا فــي أفغانســتان ثــم دمجــه فــروع القاعــدة فــي الســعودية واليمــن وتنفيــذه عملي
ــى  ــه عل ــة، وقدرت ــات ضــد أهــداف محلي ــات العملي ــى جانــب مئ ــة فــي بــالده إل ضــد الســفارة األمريكي
تأســيس  إمــارة لتنظيــم القاعــدة فــي شــبوة عــام                   ، ممــا يشــير  إلــى مــدى قــوة الضربــة التــي 

تلقاها التنظيم في اليمن.

     يعــزز مقولــة ضعــف التنظيــم انحســار ســيطرته التــي امتــدت إلــى مينــاء المــكال الشــرقي بالتــوازي 
مــع االنتشــار فــي خمــس محافظــات يمنيــة إلــى االنحصــار فــي مرتفعــات معــدودة فــي قيفــة التابعــة 
التنظيــم منــذ عــام ٢٠١٤ بضربــات الطائــرات  البيضــاء، فــي ظــل تســاقط قيــادات  لمحافظــة 
المســّيرة، وانتشــار عــدة إصــدارات متفرقــة للتنظيــم حــول القبــض علــى الجواســيس فــي صفوفــه ممــا 

يشي بحجم االختراق والضعف األمني الذي يعصف بهيكل التنظيم. 

      وعلــى الرغــم مــن مقتــل الريمــي إال أن القيــادة الجديــدة –التــي لــم يعَلــن عنهــا بعــد- قــد تســتطيع 
إيقــاف التدهــور األمنــي فــي صفــوف التنظيــم وتســتغل تعــدد جبهــات الصــراع فــي اليمــن بهــدف إعــادة 

هيكلة قواعدها واالنطالق لتوسيع العمليات واالنتشار مرة أخرى.

2016

في بيان للقاعدة  
أنه "تم االتفاق على 

اختيار الشيخ خالد 
باطرفي( يسار 

الصورة ) أميراً على 
تنظيم قاعدة 

الجهاد في جزيرة 
العرب خلفًا لÅمير 

الريمي( يمين 
الصورة) ، وقد تمت 
مبايعته على ذلك"
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ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

3. حركة الشباب المجاهدين في الشرق ا¶فريقي

      نظــًرا الســتقرار عملّيــات التنظيــم فــي واليــات جنــوب الصومــال كمقديشــو وواليــات شــبيلي وبــاي 
وبكــول، فــإن ذلــك يعطــي مؤشــًرا علــى حرّيــة حركــة التنظيــم فــي هــذه المناطــق، حيــث إنــه بالرغــم 
مــن عــدم ســيطرة التنظيــم علــى مراكــز مــدن كبيــرة فــي الصومــال وانتشــاره فــي ضواحــي المــدن إال 
ــوات  ــتنزاف الق ــا واس ــرس فيه ــدن والتمت ــول الم ــدم دخ ــا بع ــتراتيجيٍّ غالًب ــراٍر اس ــٌد لق ــك عائ أن ذل
اإلفريقيــة والحكوميــة وأجهــزة األمــن الصومالــي علــى حــدٍّ ســواء، وذلــك مــن خــالل اســتهداف تجمعــات 

هذه القوات وقواعدها واغتيال المسؤولين والموظفين المرتبطين بها.
 

     يظهــر فــي شــهر فبراير/شــباط الحالــي قيــام التنظيــم بزيــادة عمليــات االســتهداف لخصومــه مــن 
القــوات الحكوميــة والمســؤولين الحكومييــن عبــر زيــادة اســتهدافهم بتكتيــك العبــوات الناســفة 
ــي  ــة ف ــة واإلفريقي ــوات الحكومي ــكريتين للق ــن عس ــام قاعدتي ــة اقتح ــى محاول ــة إل ــال، إضاف واالغتي
ــة مــركا  ــى مدين ــاًء علــى ذلــك أن التنظيــم يســعى للعــودة إل الجنــوب بمحــاذاة البحــر، حيــث يقــّدر بن
ــا مهّمــا وموقًعــا ســاحليًّا يســهل عملّيــات وصــول أفــراد القاعــدة  الســاحلية التــي تعــّد مصــدًرا اقتصاديًّ
ــه  ــك هجوم ــى ذل ــر عل ــا يؤش ــة، ومم ــارة الخارجي ــات التج ــه عملي ــّهل علي ــا يس ــه كم ــن إلي ــن اليم م
الموّســع علــى معســكر حلنــي واســع المســاحة فــي عيــل ســيني فــي واليــة شــبيلي والقريــب مــن مدينــة 
مــركا الســاحلية وســيطرته عليــه ومقتــل العشــرات مــن قــوات اللــواء األول باإلضافــة إلــى مقتــل قائــد 
اللــواء، إضافــة إلــى ســيطرة التنظيــم المؤقتــة علــى مدينــة قريولــي القريبــة مــن مــركا وانســحابه منهــا 
بعــد نشــره تحذيــرات للمواطنيــن بأنــه ســيعود وأن المتعامليــن مــع الحكومــة ســيلقون جزاءهــم، ممــا 

يحتمل وجود خطة للتنظيم إلعادة السيطرة على موانئ ساحلّية مطّلة على المحيط الهندي. 

     علــى الرغــم مــن اســتهداف التنظيــم للقــوات األجنبيــة حيــث كان ذلــك عامــًال مســتمًرا فــي عمليــات 
التنظيــم الســابقة، إال أن الشــهر الحالــي شــهد ارتفاًعــا فــي اســتهداف القــوات البورونديــة فــي البــالد 
وهــذا يشــير إلــى توّجــه ســيتطور فــي األيــام القادمــة الســتهداف هــذه القــوات بشــكل أكبــر بهــدف 
الضغــط علــى بورونــدا لســحب قواتهــا، وقــد يســّهل قربهــا الجغرافــي مــن الصومــال تنفيــذ عمليــات 
عســكرية وانتحاريــة داخلهــا، علــى النحــو الــذي ينفــذه فــي كينيــا، وذلــك لتحقيــق الهــدف الــذي يعلنــه 
التنظيــم، وهــو خــروج كافــة القــوات األجنبيــة مــن البــالد، إال أن دخــول التنظيــم فــي بورونــدا يعنــي 
تأميــن قواعــد خلفيــة لــه فــي الــدول المحيطــة بهــا لتأميــن وصــول اإلمــدادات إلــى خاليــاه، وبالتالــي 

فإن ذلك يعني توّسع امتداد التنظيم جغرافّيا وهو ما ستكشف عنه األيام القادمة. 

      يالحــظ فــي عمليــات التنظيــم فــي كينيــا لجــوؤه لتفجيــر حافلــة مدنيــة فــي مقاطعــة مانديــرا ممــا 
ــن  ــتثمرين الصينّيي ــتهدافه للمس ــدء اس ــع ب ــوازي م ــك بالت ــن وذل ــن المدنيي ــدد م ــل ع ــى مقت أدى إل
األجانــب فــي كينيــا بالتــوازي مــع اغتيــال ضبــاط مــن القــوات العســكرية الكينيــة بالتــوازي مــع 
اســتهداف مراكــز الشــرطة فــي شــرقي البــالد، ولعــل هــذا األمــر ســيؤثر علــى االقتصــاد الكينــي ويدفــع 

الشركات الصينية إلى االنسحاب من تنفيذ مشروعات البنى التحتية المتفق عليها. 
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ثانًيا: تحليُل بيئة "تنظيم القاعدة"

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 تراجــع أعمالــه العســكرية مقارنــة بالشــهر الفائــت، ولعــل ذلــك عائــد إلــى 
االضطرابــات الداخليــة التــي تســعى قيــادة التنظيــم الحتوائهــا بهــدف عــدم انقســام التحالــف وانضمــام 
أجنحــة كاملــة منــه لتنظيــم الدولــة فــي المنطقــة، األمــر الــذي قــد يتطــّور إلــى مواجهــات واســتهدافات 

مباشرة بين التنظيمين بالتوازي مع ضعف القاعدة على حساب قّوة وتصاعد تنظيم الدولة.

ثالثاًً:  المشهد الجهادّي في سورّية 

1. الواقع الميدانّي 

      شــاركت الفصائــل الجهادّيــة بمختلــف مســّمياتها بالقتــال إلــى جانــب بعضهــا فــي مناطــق مختلفــة 
مــن ريــف إدلــب الشــرقي والجنوبــي وريــف حلــب الغربــي، وذلــك بهــدف إيقــاف هجمــة النظــام األخيــرة 
ــن  ــراس الدي ــتاني وح ــزب التركس ــر الح ــزت عناص ــد تمرك ــوري، وق ــمال الس ــب والش ــق إدل ــى مناط عل
وأنصــار التوحيــد فــي معــارك جبــل الزاويــة بهــدف قطــع الطريــق علــى النظــام الهــادف إلــى الوصــول 
إلــى قريــة فريكــة ومحاصــرة امتدادهــم العســكري فــي ريــف جســر الشــغور والالذقيــة بينمــا كانــت ثقــل 
ــش  ــر الجي ــوار عناص ــى ج ــي إل ــب الغرب ــف حل ــرب وري ــراقب والني ــاور س ــي مح ــارك ف ــي المع ــة ف الهيئ

الوطني. 
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ثالًثا: المشهد الجهادّي في سورّية 

1. الواقع الميدانّي 

     أظهــرت عمليــات الهيئــة األخيــرة تنفيذهــا 8 عمليــات هجوميــة بالســيارات المأهولــة المفخخة إضافة 
إلــى إظهــار زيــادة فــي اســتعمال الصواريــخ والمدفعيــة ومضــادات الــدورع، ويشــير ذلــك إلــى تقديــم 
الهيئــة نفســها فصيــًال محليًّــا يســاند بقيــة الفصائــل بالتــوازي مــع الدعــم التركــي الواضــح فــي قصــف 

أرتال النظام وآلياته.
ــة  ــات الدولي ــة األزم ــع مجموع ــه م ــت مقابلت ــي كان ــرة –والت ــه األخي ــي لقاءات ــي ف ــرص الجوالن      ح
ــوري  ــام الس ــد النظ ــة ض ــروع مقاوم ــا مش ــها بأنه ــف نفس ــة تعري ــادة الهيئ ــارة إلع ــى اإلش إحداها-عل
واالحتــالل "روســيا وإيــران" مــع غــّض النظــر عــن اإلشــارة إلــى الواليــات المتحــدة، وذلــك بالتــوازي مــع 

تصريحه المتكّرر بأن هيئة تحرير الشام تنظيٌم محّليٌّ ال يطمح ألن يكون تنظيًما عابًرا للحدود. 
ــة اآلن وهــي أنهــا تســعى  ــة الهيئ ــة فــي حال ــاط جوهريَّ ــن نق ــرة لتبيي ــه األخي      كمــا هدفــت مقابلت
ــه  ــى الفق ــتند إل ــًال يس ــا فصي ــة، باعتباره ــا المحلّي ــح هويته ــذي يوضِّ ــي ال ــا السياس ــر خطابه لتطوي
ــة "جبهــة النصــرة"  ــة" األخــرى، وأن مرحل ــل المعتدل ــد فــي ســورّية كســائر "الفصائ اإلســالمّي المعتَم
كانــت امتــداًدا لظــروف داخلّيــة وخارجّيــة معّينــة أملــت عليــه مبايعــة القاعــدة واالرتبــاط االســمّي بهــا، 
وذلــك بالتــوازي مــع تأكيــده علــى ارتكابــه "األخطــاء المتكــررة" فــي حــق الفصائــل، وســّوغ ذلــك بأنــه 
ــة  ــة المنظمــات المدني ــده بحماي ــى تعّه ــازع بيــن الفصائــل إضافــة إل ــذي يفــرض التن واقــع الحــرب ال
ــى إدارة  ــه المســبقة إل ــى موافقت ــب، مــع إشــارته إل ــي إدل ــي حــال أرادت العــودة للعمــل ف ــة ف والخيري

المنطقة من خالل تحاُلف تشّكله قوى "الثورة"

2. العالقة البينّية بين التنظيمات الجهادّية

     بالرغــم التحالــف المرحلــّي بيــن تنظيمــات الهيئــة وحــراس الديــن وأنصــار التوحيــد إال أّن الجوالنــي 
ــدول  ا لمهاجمــة ال ــل األرض الســورية ممــرًّ ــة عــدم اســتخدام هــذه الفصائ ــى قضي ــد أكــد عل ــه ق ذات
األخــرى، حيــث يشــير إلــى قدرتــه علــى ضبــط وجــود تنظيــم حــراس الديــن فــي مناطــق إدلــب 
ــة  ــى مرجعي ــتند إل ــي تس ــاذ الت ــة اإلنق ــم حكوم ــم لمحاك ــى إخضاعه ــًة إل ــا" إضاف ــكريًّا" و"إداريًّ "عس
مجلــس الشــورى العــام، إضافــة إلــى تعريفــه عالقــة الهيئــة بفصيــل "الحــزب اإلســالمي التركســتاني" 
باعتبارهــم مقاتليــن ضــّد الظلــم فــي ســورّية علــى الرغــم مــن أّن "كفاحهــم فــي الصيــن ليــس كفاحنــا"، 
ــة التــي  ــب بوجودهــم مــا دامــوا مندمجيــن فــي المجتمــع الســورّي بحســب الرؤي ــه يرّح ــّم فإن ومــن ث

تقّدم الهيئة نفسه من خالله.
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خالصة

1-   فــي مشــهد تنظيــم الدولــة فقــد أظهــر التقريــر مؤشــرات مختلفــة تفســر قــدرة التنظيــم علــى 
التخلــص مــن آثــار الحمــالت األمنيــة ضــده فــي العــراق وســورية، حيــث إنــه بالرغــم مــن تجريــد نحــو 
10 حمــالت أمنّيــة موّســعة فــي عــدة محافظــات عراقّيــة وإعــالن الجهــات األمنيــة عــن اعتقــال العديــد 
مــن "شــخصيات قياديــة" فــي التنظيــم إال أن عملّياتــه مــا زالــت مســتمّرة فــي هــذه المحافظــات علــى 
نحــو ُيظِهــر امتــالك التنظيــم قــدرًة علــى المنــاورة والتحــرك، إضافــة إلــى اســتهدافه المدنّييــن بشــكل 
مباشــر لدوافــع طائفيــة بهــدف دفعهــا للنــزوح وإحــداث اختــالل فــي النســيج الديموغرافــّي للمنطقــة 
ــذا  ــي ه ــن ف ــا يمك ــا، كم ــة وزيادته ــه الهجومي ــر عمليات ــع تطوي ــوازي م ــك بالت ــا، وذل ــي يهاجمه الت
الســياق اإلشــارة إلــى أن نشــاط تنظيــم الدولــة فــي ســورّية مــا زال يترّكــز بشــكل أساســيٍّ فــي ريــف ديــر 
الــزور الشــرقّي فــي الدرجــة األولــى ثــم محافظتــي الرقــة والحســكة، وهــذا يوضــح وهــذا يوضــح مــدى 
 14 ضدهــا  التنظيــم  نّفــذ  حيــث  المنطقــة،  فــي  أمنيًّــا  قســد  أداء  ضعــف 
عملّيــة اغتيــال موجهــة ضّدهــا، وعلــى الرغــم مــن زيــادة عملياتــه الهجوميــة الخاطفــة إال أن طابــع هــذه 
الهجمــات لــم يتوّســع لتتطــور إلــى هجــوم موّســع المحــاور إال فــي عملّيتيــن خاطفتيــن اســتطاع فيهمــا 
اقتحــام مواقــع هامشــية للنظــام الســوري فــي ريــف حمــص الشــرقي، كمــا يظهــر فــي مشــهد تنظيــم 
الدولــة فــي اليمــن بدايــة محاوالتــه للتمــدد فــي مرتفعــات قيفــة فــي محافظــة البيضــاء وســط البــالد، 
وذلــك بهــدف منــح عناصــره مزيــًدا مــن حرّيــة التحــّرك وتمنحــه مزيــة الســيطرة علــى المواقــع 

االستراتيجية الحاكمة. 

ــة  ــم الدول ــات تنظي ــا لعملّي ــا ملحوًظ ــر انخفاًض ــد التقري ــد رص ــي فق ــهد اإلفريق ــي المش ــا ف 2-   أم
مقارنــة بشــهر كانــون الثانــي/ ينايــر 2020 إضافــة إلى تركيــز التنظيم عملياتــه الهجومّية فــي نيجيريا 
والنيجــر وموزمبيــق والكونغــو، إضافــة إلــى عمليــات فرديــة فــي الصومــال تشــير إلــى أن واقــع التنظيــم 
ــث  ــى حي ــدد ال تخف ــم للتم ــتعدادات التنظي ــون إال أن اس ــور الكم ــي ط ــا زال ف ــي م ــرن اإلفريق ــي الق ف
تعمــل دعايتــه المحليــة علــى اســتقطاب عناصــر جــدد باســتمرار. أمــا عمليــات التنظيــم فــي مصــر فــإن 
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الســمة الدفاعّيــة تغلــب عليهــا بالتــوازي مــع تنفيــذ التنظيــم عــّدة عملّيــات هجومّيــة راح ضحيتهــا عــدد 
مــن الضّبــاط والمجنديــن، كمــا ظهــرت عمليــات متفرقــة للتنظيــم فــي أفغانســتان والفلبيــن وبريطانيــا 

وبنغالديش، تؤكد على طابع التهديد العالمي الذي يسعى التنظيم لجعله عالمة خاصة به. 

ــر  ــد أظهــر التقري ــال فق ــي الصوم ــدة ف ــة للقاع ــن المبايع ــباب المجاهدي ــة الش ــا مشــهد حرك 3-  أم
اســتقرار عملّيــات التنظيــم فــي واليــات جنــوب البــالد وداللــة ذلــك علــى عوامــل حرّيــة حركــة التنظيــم 
وســعيه لالســتمرار فــي تكتيــكات االســتنزاف وعــدم التمتــرس فــي المــدن الكبيــرة، وذلــك بالتــوازي مــع 
ــاوالت  ــن ومح ــؤولين الحكوميي ــة والمس ــوات الحكومي ــن الق ــه م ــتهداف لخصوم ــات االس ــادة عملي زي
الوصــول إلــى ســاحل البحــر بهــدف الســيطرة علــى مدينــة مــركا الســاحلية ذات األهميــة االقتصاديــة 
واالســتراتيجية إضافــة إلــى تقديــم قــراءة فــي ارتفــاع اســتهداف الحركــة للقــوات البورونديــة فــي البــالد 
حيــث يمكــن أن يتطــور هــذا التوجــه إلــى انتقــال اســتهداف هــذه القــوات بشــكل أكبــر قريبــا بالتــوازي 
مــع تنفيــذ عمليــات داخــل بورونــدا للضغــط عليهــا لســحب قواتهــا مــن الصومــال، كمــا يالحــظ فــي 
ــتثمرين  ــة والمس ــات االقتصادي ــن والفعالي ــتهداف المدنيي ــوؤه الس ــا لج ــي كيني ــم ف ــات التنظي عملي

األجانب إضافة إلى استهداف القوات الكينية داخل البلدين.

4-  يظهــر مشــهد هيئــة تحريــر الشــام والفصائــل الجهاديــة األخــرى فــي ســورية فــي إطــار اســتمرار 
األعمــال المشــتركة ضــد قــوات النظــام والميليشــيات المســاندة لهــا، بالتــوازي مــع تقديــم هيئــة تحريــر 
الشــام عــدة رســائل داخليــة وخارجيــة حــول تحّوالتهــا الداخليــة واســتعدادها لالندمــاج مــع تحالفــات 
ــات  ــة التنظيم ــا لحرك ــا وضامًن ــا ضابًط ــد ذاته ــة وتأكي ــن ناحي ــتمرار م ــاء واالس ــدف البق ــعة به موس

الجهادية األخرى من ناحية ثانية. 
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