
1

الحراك الجغرافي: 
االتجاهات المتوقعة للنشاط اإلرهابي في 2023

بالرغــم مــن الصعوبــات التــي واجهتهــا التنظيمات 
اإلرهابيــة خــال الســنوات األخيــرة، وخصوصــًا بعــد 
فقــدان عــدد مــن القيــادات التاريخيــة لتنظيمــي 
التنظيمــات  هــذه  فــإن  و”داعــش”،  “القاعــدة” 
تظــل تهديــدًا رئيســيًا للــدول خــال عــام 2023، 
التــي  الجغرافــي  الحــراك  اســتراتيجية  فــي ظــل 
تتبناها التنظيمات، ومحاولة الوجود في مناطق 
مختلفــة، ومســاعيها لتوســيع النشــاط العملياتي 
باتجاه الســواحل األفريقية، وتعزيز الســيطرة على 

ممــرات التهريــب.

فــي ظــل اســتمرار عــدد مــن العوامــل المحفــزة فــي بعــض األقاليــم 
الجغرافيــة، التي تشــهد نشــاطاً للتنظيمــات اإلرهابيــة المرتبطة بتيار 
“الســلفية الجهاديــة” أو “مشــروع الجهاد العالمــي”، وتحديداً تنظيَمي 
ــارزة  ــرات الب ــض المؤش ــى بع ــاً عل ــش”، تأسيس ــدة” و”داع “القاع
خــال عــام 2022، والتوجهــات االســتراتيجية واأليديولوجيــة 
للتنظيمــات اإلرهابيــة؛ فــإن ثمــة اتجاهــات عامــة متوقعــة للنشــاط 
ــة كل  ــال خصوصي ــدم إغف ــع ع ــام 2023، م ــال ع ــي خ اإلرهاب

حالــة للنشــاط العملياتــي فــي كل دولــة أو إقليــم علــى حــدة.

ويبــرز عــدد مــن االتجاهــات، منهــا اســتمرار عــدم قــدرة 
التنظيمــات اإلرهابيــة علــى الحفــاظ علــى وتيــرة مرتفعــة للنشــاط 
ــدول،  ــض ال ــل بع ــاط داخ ــاط النش ــي أنم ــوالت ف ــي، وتح العمليات
اإلرهابيــة،  التنظيمــات  بيــن  والصــراع  التنافســية  وتصاعــد 
واحتمــاالت اهتــزاز التماســك الداخلــي بصــورة كامنــة، داخــل 
ــى  ــة إل ــن، إضاف ــل زعمــاء التنظيمي “داعــش” و”القاعــدة” بعــد مقت
ــي باتجــاه  ــة لتوســيع النشــاط العمليات ــات اإلرهابي مســاعي التنظيم
ــب،  ــى ممــرات التهري ــز الســيطرة عل ــة، وتعزي الســواحل األفريقي
واالتجــاه إلــى مناطــق األنشــطة االقتصاديــة؛ لتوفيــر تمويــات 
إضافيــة، فضــاً عــن توظيــف األزمــات المســتدامة والضغــوط 
ــاء  ــدة وبن ــة الســتقطاب عناصــر جدي ــة العربي ــة بالمنطق االقتصادي

القــدرات.

ــم  ــاوالت تنظي ــتمرار مح ــام 2023، اس ــال ع ــع خ ــا يتوق كم
“داعــش” تحريــر عناصــره مــن الســجون ومقــرات االحتجــاز، 
وباألخــص داخــل ســوريا، فضــاً عــن احتمــاالت تصاعــد التوترات 
ــن  ــات بي ــد المواجه ــة تزاي ــى خلفي ــيا، عل ــوب آس ــي جن ــة ف األمني
الحكومــة الباكســتانية وحركــة “تحريــك طالبــان” باكســتان، إضافــة 
إلــى محــاوالت بعــض التنظيمــات اســتمالة المكونــات الداخليــة فــي 

ــل والعشــائر. ــل القبائ ــدول، مث بعــض ال
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االتجاهات المتوقعة للنشاط اإلرهابي في 2023

مالمح رئيسية

للنشــاط  المتوقعــة  االتجاهــات  أبــرز  إلــى  التطــرق  يمكــن 
اإلرهابــي خــال عــام 2023، بنــاًء علــى عــدد من المؤشــرات 
فــي بعــض الــدول بأقاليــم جغرافيــة متعــددة؛ وذلــك كالتالــي:

1- اســتمرار تذبــذب معــدل النشــاط العملياتــي خــال 2023: 
رغــم ظهــور قــدرات التنظيمــات اإلرهابيــة علــى التكيــف 
وإعــادة بنــاء القــدرات فــي بعــض الــدول، بعــد تراجــع النشــاط 

العملياتــي، وتحديــداً أفــرع تنظيمــي “القاعــدة” و”داعــش”، فــإن 
ــرة مرتفعــة  ــى وتي ــم تتمكــن مــن المحافظــة عل ــرع ل ــك األف تل
ــاً خــال  ــات متذبذب ــى العملي ــي؛ إذ ظــل منحن ــاط العمليات للنش
عــام 2022، ويتوقــع اســتمرار هــذا التذبــذب خــال عــام 
2023، مدفوعــاً بعــدة عوامــل منهــا: أوالً– عمليــات مكافحــة 
ــد  ــن تزاي ــرطية، فضــاً ع ــكرية والش ــوات العس ــاب للق اإلره
ــدول  ــدرات ال ــز ق ــة بتعزي ــة والدولي ــام األطــراف اإلقليمي اهتم

ــة اإلرهــاب. ــي مواجه ف
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 وثانيــاً– عــدم قــدرة التنظيمــات اإلرهابيــة علــى مواصلــة 
النشــاط العملياتــي علــى الوتيــرة المرتفعــة نفســها، فــي ضــوء 
اســتنزاف المــوارد التمويليــة والدعــم اللوجســتي، وحــدود 
ــروع  ــن بمش ــي تؤم ــة الت ــات اإلرهابي ــرع التنظيم ــدرات أف ق

“الجهــاد العالمــي”.

ويعكــس إجمالــي عــدد العمليــات التــي نفذهــا فــرع تنظيــم 
ــة  ــق”، حال ــة موزمبي ــق المســمى “والي ــي موزمبي “داعــش” ف
ــي خــال عــام 2022،  ــى النشــاط العمليات ــي منحن ــذب ف التذب
ــاق”  ــة “أعم ــا وكال ــي أعلنته ــات الت ــدد العملي ــد ع ــاً لرص وفق
ــرة  ــى وتي ــِر عل ــم َتْس ــم ل ــات التنظي ــة لـ”داعــش”؛ فعملي الموالي
واحــدة؛ ففــي بعــض الشــهور لــم ينفــذ التنظيــم أي عمليــات، أو 
نفــذ عمليــات قليلــة، وفــي شــهور أخــرى، نفــذ عمليــات عديــدة، 
ــم 27  ــذ التنظي ــهد تنفي ــذي ش ــو ال ــهر يوني ــي ش وخصوصــاً ف

ــاً. هجومــاً إرهابي

ويتوافــق مــع المنحنــى الســابق للنشــاط العملياتــي فــي 
Armed Conflict Lo� ــروع  ــاءات مش ــق، إحص “موزمبي
cation & Event Data Project”، الــذي أشــار إلــى 
عــدم اســتقرار منحنــى العمليــات علــى وتيــرة ثابتــة، فــي ظــل 
تغيــر المنحنــى بشــكل أســبوعي وعلــى مــدار العــام الماضــي. 

للتنظيمــات  العملياتــي  النشــاط  أنمــاط  فــي  تحــوالت   -2
ــة  ــات اإلرهابي ــع تراجــع أنشــطة التنظيم ــى وق ــة: عل اإلرهابي
ــاط  ــي أنم ــوالت ف ــع تح ــن المتوق ــإن م ــدول، ف ــض ال ــي بع ف
ــد  ــيين: األول– تصاع ــن رئيس ــي اتجاهي ــي ف ــاط العمليات النش
النمــط الدفاعــي فــي النشــاط العملياتــي لبعــض التنظيمــات 
اإلرهابيــة، مثــل فــرع تنظيــم “القاعــدة” فــي اليمــن الــذي يغلــب 
علــى نشــاطه االعتمــاد علــى العبــوات الناســفة، لمواجهــة 
ــوات  ــن، خاصــًة أن الق ــوب اليم ــي جن ــكرية ف ــات العس العملي
المشــاركة فــي ماحقــة عناصــر التنظيــم، تمكنــت مــن الوصول 
ــا  ــن فيه ــي يتحص ــة الت ــق الجبلي ــة بالمناط ــع اآلمن ــى المواق إل
التنظيــم، عقــب سلســلة مــن الهجمــات علــى مســؤولين أمنييــن 

ــوب. ــات الجن ــي محافظ ف

أمــا االتجــاه الثانــي فهــو التركيــز علــى اســتهداف المواقــع 
الحيويــة؛ لمواجهــة التراجــع فــي النشــاط العملياتــي، وهــو 
ــم  ــرع تنظي ــات ف ــل الكمــي لعملي مــا يتضــح مــن خــال التحلي
ــذي  ــان”، ال ــة خراس ــمى “والي ــتان المس ــي أفغانس ــش” ف “داع
يشــير إلــى تراجــع ملحــوظ فــي منحنــى عمليــات فــرع التنظيــم 
ــى  ــاداً عل ــام، اعتم ــة الع ــى نهاي ــو 2022 حت ــهر يوني ــذ ش من

ــم “داعــش”. ــة لتنظي ــاق” الموالي ــة “أعم ــات وكال بيان
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ولكــن فــي مقابــل تراجــع النشــاط العملياتــي، بــدا أن ثمــة 
اتجاهــاً الســتهداف مواقــع حيويــة، مثــل اســتهداف فنــدق 
اســتضاف مؤتمــراً لحركــة “طالبــان” فــي العاصمــة “كابــول” 
ــية  ــفارة الروس ــتهداف الس ــو الماضــي، واس خــال شــهر يولي
مــن خــال هجــوم انغماســي فــي شــهر ســبتمبر الماضــي، قبــل 
ــة  ــدق إلقام ــتاني وفن ــفير الباكس ــتهداف الس ــوم الس ــذ هج تنفي
صينييــن بالعاصمــة “كابــول” خــال شــهر ديســمبر الماضــي. 
وكانــت أحــدث العمليــات فــي شــهر ينايــر 2023، باســتهداف 

وزارة الخارجيــة األفغانيــة.

ــات  ــن التنظيم ــة بي ــات العنيف ــس والمواجه ــد التناف 3- تصاع
ــات  ــوذ التنظيم ــار ونف ــة انتش ــل خريط ــاً لتحلي ــة: وفق اإلرهابي
ــه  ــام 2022، فإن ــال ع ــة خ ــات المختلف ــي البيئ ــة ف اإلرهابي
ُيتوقــع زيــادة حــدة الصــراع بيــن التنظيمــات التــي تنشــط فــي 
دولــة أو منطقــة واحــدة خــال العــام الجــاري، وتحديــداً علــى 
ــس  ــدة التناف ــتمرار ح ــع اس ــة؛ إذ يتوق ــارة األفريقي مســتوى الق
ــا”  ــة غــرب أفريقي ــم “داعــش” المســمى “والي ــرع تنظي ــن ف بي
وبيــن جماعــة “بوكــو حــرام” فــي شــمال شــرق نيجيريــا. ومنــذ 
ــام 2022،  ــة ع ــى نهاي ــام 2021 حت ــن ع ــي م النصــف الثان
حدثــت مواجهــات مســلحة عنيفــة بيــن عناصــر التنظيَميــن، فــي 

ــى مناطــق النفــوذ والســيطرة. إطــار التنافــس عل

بيــن  المواجهــات  عــودة   ،2022 خــال  الفتــاً  وكان 
مجموعــات تنظيــم “داعــش” فــي منطقــة الســاحل، وفــرع تنظيم 

“القاعــدة” المعــروف بجماعــة “نصــرة اإلســام والمســلمين”؛ 
وذلــك بنطــاق المثلــث الحدودي لــدول “مالي والنيجــر وبوركينا 
فاســو”. وكانــت المواجهــات تراجعــت عقــب مقتــل زعيــم 
تنظيــم داعــش فــي الســاحل، ويدعــى “أبــو الوليــد الصحــراوي” 
ــه  ــش” فرع ــة “داع ــد هيكل ــددت بع ــا تج ــام 2021، إال أنه ع
اإلقليمــي المســمى “واليــة غــرب أفريقيــا” خــال عــام 2022، 
وإعــان فصــل مجموعاتــه بمنطقــة الســاحل تحــت اســم “واليــة 
الســاحل”، فــي إطــار محاولــة لتعزيــز الــا مركزيــة العملياتيــة. 
“داعــش”  تنظيــم  أعلــن  الماضــي،  نوفمبــر  وخــال شــهر 
اســتهداف عناصــر تنظيــم “القاعــدة”. وكانــت الواقعــة األبــرز 
خــال شــهر ديســمبر الماضــي باشــتباكات اســتمرت أليــام 
أســفرت عــن مقتــل العشــرات مــن المدنييــن بمناطــق متفرقــة 

فــي “جــاو ومينــاكا” شــرق مالــي.

4- اســتمرار تداعيــات مقتــل زعمــاء “داعــش” و”القاعــدة” 
علــى التماســك الداخلــي: يتســم تيــار “الســلفية الجهاديــة” بحالــة 
ــن  ــر المنتمي ــال العناص ــة انتق ــث إمكاني ــن حي ــيولة م ــن الس م
إلــى هــذا التيــار فكريــاً بيــن التنظيمــات المنتميــة إلــى مشــروع 
والقاعــدة”  “داعــش  تنظيَمــي  وتحديــداً  العالمــي”،  “الجهــاد 
وفروعهمــا. ومــن ثــم يتوقــع أن يشــهد عــام 2023 قــدراً مــن 
ــر  ــي ضــوء متغي ــن، ف ــن التنظيمي ــض العناصــر بي ــال بع انتق
ــا خــال عــام  ــة” لهم ــادة المركزي ــى مســتوى “القي رئيســي عل
ــل  ــد أمريكــي لمقت ــن لـ”داعــش”، وتأكي ــل زعيمي 2022، بمقت

ــم “القاعــدة” أيمــن الظواهــري.  زعي
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ــم  ــو إبراهي ــش” أب ــم “داع ــل زعي ــي مقت ــام الماض ــهد الع وش
ــي  ــوريا ف ــة بس ــزال أمريكي ــة إن ــي عملي ــي ف ــمي القرش الهاش
فبرايــر 2022، ثــم مقتــل أبــو الحســن الهاشــمي فــي ظــروف 
غامضــة، ولكــن ُيرجــح أنــه قُتــل خــال معاركــة مــع عناصــر 
“داعــش” فــي محافظــة درعــا جنــوب ســوريا منتصــف أكتوبــر 
ــب اآلخــر،  ــى الجان ــة. وعل ــة األمريكي ــاً للرواي الماضــي، وفق
بايــدن” مطلــع أغســطس  الرئيــس األمريكــي “جــو  أعلــن 
ــزل  ــة قصــف لمن ــي عملي ــري ف ــن الظواه ــل أيم 2022، مقت
كان يقيــم فيــه بالعاصمــة األفغانيــة “كابول”.ورغــم توســع 
التنظيَميــن فــي الــا مركزيــة العملياتيــة بيــن “القيــادة المركزية” 
وأفرعهمــا، فــإن توالــي اســتهداف زعمــاء “داعــش”، وإخفــاء 
ــة،  ــة كامن ــات داخلي ــي أزم ــبب ف ــد يتس ــة، ق ــم الحقيقي هوياته
لكنهــا مؤثــرة فــي درجــة الثقــة بيــن عناصــر التنظيــم و”القيــادة 

ــة”. المركزي

وبالنســبة إلــى تنظيــم “القاعــدة”، فــإن تأخــر إعــان مقتــل 
الظواهــري أو نفــي الروايــة األمريكيــة لمــدة تقتــرب مــن ســتة 
أشــهر، قــد يؤثــر علــى رمزيــة “القيــادة المركزيــة” مســتقباً، 
ال ســيما مــع احتمــاالت وجــود خافــات داخليــة وأزمــات فــي 
ــه رســمياً  ــف الظواهــري حــال إعــان مقتل ــات مــن يخل ترتيب
ــى شــخص  ــم، خاصــًة حــال عــدم التوافــق عل ــل التنظي مــن قب
الزعيــم الجديــد بيــن قيــادات األفــرع. ورغــم افتــراض بعــض 
اآلراء تأثــر التنظيــم بعــد مقتــل الظواهــري، فــي ضــوء غيــاب 
ــى  ــرة عل ــر مؤث ــك غي ــات ذل ــإن انعكاس ــرة، ف ــادات المؤث القي

النشــاط العملياتــي ألفــرع التنظيــم.

ــواحل  ــى الس ــاذ إل ــاعي “داعــش” و”القاعــدة” للنف 5- مس
ــي  ــادة ف ــام 2023 زي ــهد ع ــل أن يش ــن المحتم ــة: م األفريقي
التنافــس بيــن أفــرع تنظيَمــي “داعــش” و”القاعــدة” فــي أفريقيــا 
ــم  ــرع تنظي ــد ف ــداً بعــد تصعي ــى الســواحل، وتحدي للوصــول إل
“القاعــدة” بمنطقــة الســاحل “نصــرة اإلســام والمســلمين” 
العمليــات اإلرهابيــة فــي بوركينــا فاســو خــال العــام الماضــي، 
وصــوالً إلــى مناطــق الشــرق وجنــوب الشــرق، باتجــاه الحــدود 
مــع دولتــي بنيــن وتوجــو التــي تقعــان فــي منطقــة خليــج غينيــا. 
وشــهدت الدولتــان عمليــات إرهابيــة خــال عــام 2022: 
توجــو شــهدت خــال منتصــف العــام هجوميــن إرهابييــن، فيمــا 
تــم تســجيل نحــو 20 هجومــاً فــي بنيــن خــال النصــف األول 

ــن 2022. م

وفــي 15 ســبتمبر 2022، أعلــن تنظيــم “داعــش” في العدد 
ــن  ــأ”، مســؤوليته عــن هجومي ــة “النب ــم )346( مــن صحيف رق
منفصليــن فــي بنيــن الســتهداف دوريتيــن لقــوات الجيــش مطلــع 
شــهر يوليــو الماضــي، فيمــا كانــت أغلــب العمليــات اإلرهابيــة 
فــي بنيــن ترتبــط بتنظيــم “القاعــدة”، بمــا يشــير إلــى احتمــاالت 
ــا  ــج غيني ــى دول بخلي ــى توســيع النشــاط إل ــس عل ــد التناف تزاي

للنفــاذ إلــى الســواحل.

ــى  ــاذ إل ــي النف ــش” ف ــم “داع ــدى تنظي ــة ل ــة رغب ــدا أن ثم وب
ــر فرعــه المســمى  الســواحل الشــرقية للقــارة األفريقيــة، عب
ــة موزمبيــق”، مــن خــال محــاوالت التوســع العملياتــي  “والي
جنــوب مقاطعــة “كابــو ديلجــادو” وباتجــاه الداخــل، منــذ الربــع 
الثانــي مــن عــام 2022؛ إذ لــم يعــد االســتهداف مقتصــراً 
علــى محيــط مدينــة “بالمــا” الســاحلية شــمال شــرق المقاطعــة 
التــي كانــت تحــت ســيطرة التنظيــم قبــل طــرد عناصــره منهــا 
2021، وهــي محاولــة لمحاصــرة كل المناطــق الســاحلية، 

ــة. ــات إرهابي ــذ عملي ــا وتنفي ــي له ــراق أمن ــداث اخت وإح

التهريــب واألنشــطة  الســيطرة علــى ممــرات  توســيع   -6
االقتصاديــة: يتســم النشــاط العملياتــي لتنظيَمــي “القاعــدة” 
ــة  ــاً لطبيع ــة”، وفق ــه “خريطــة متحرك ــاً بأن و”داعــش” جغرافي
فاســو  “بوركينــا  مثــل  دول،  عــدة  فــي  العملياتــي  النشــاط 
ــام 2022.  ــال ع ــق” خ ــن وموزمبي ــر وبني ــا والنيج ونيجيري
ــال  ــده خ ــاالت تصاع ــاه واحتم ــذا االتج ــتمرار ه ــع اس وُيتوقَّ
عــام 2023، فــي موزمبيــق علــى ســبيل المثــال، اتجــه فــرع 
تنظيــم “داعــش” إلــى توســيع النشــاط العملياتــي خــارج مناطــق 
النفــوذ التقليديــة، باتجــاه المناطــق التــي تضــم مناجــم التعديــن. 
ــذ  ــش” تنفي ــرع “داع ــن ف ــر 2022، أعل ــهر نوفمب ــال ش وخ
ــادو”  ــو ديلج ــم “كاب ــرب إقلي ــوب غ ــاه جن ــه األول باتج هجوم
بمنطقــة “باالمــا”، وتوقــف علــى إثرهــا أحــد المناجــم عــن 
العمــل بســبب مخــاوف أمنيــة، وربمــا يتجــه “واليــة موزمبيــق” 
ــة  ــطة االقتصادي ــتهداف األنش ــات الس ــاطه العملي ــيع نش لتوس
ــى الشــركات،  ــاوات” عل ــة لفــرض “إت ــق اســتفادة تمويلي لتحقي
ــى  ــة عل ــادة الضغــوط االقتصادي ــك األنشــطة لزي ــل تل أو تعطي
ــم  ــرع تنظي ــه ف ــد علي ــذي يعتم ــل ال ــط التموي ــة، وهــو نم الدول
ــط. ــى شــركات النف ــاوات” عل ــرض “إت “داعــش” بســوريا، بف

ويتوقــع أن تدفــع أفــرع “داعــش” و”القاعــدة” باتجــاه توســيع 
الســيطرة علــى ممــرات التهريــب البحريــة والبريــة خــال عــام 
2023؛ ليــس فقــط ألهــداف تمويليــة، بالتعــاون مــع عصابــات 
ــك الممــرات التــي  ــن تل الجريمــة المنظمــة، وإنمــا أيضــاً لتأمي
ــتي  ــم اللوجس ــر الدع ــي توفي ــات ف ــك التنظيم ــا تل ــد عليه تعتم
المســارات  هــذه  بعــض  وتتعــرض  اإلرهابيــة.  لألنشــطة 
والشــبكات التــي تتولــى إدارتهــا لعقوبــات مــن قبــل الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة، ســواء )أســلحة أو دراجــات ناريــة أو 

ــك(. ــر ذل ــز”، أو غي ــل “الدرون ــدات متطــورة مث مع

ــاء  ــة لبن ــوط االقتصادي ــة والضغ ــات العربي ــف األزم 7- توظي
ــة  ــي المنطق ــات ف ــض األزم ــتدامة بع ــل اس ــي ظ ــدرات: ف الق
لحســمها،  نهائيــة  حلــول  إلــى  التوصــل  وعــدم  العربيــة، 
واســتمرار حالــة الهشاشــة األمنيــة، يبــدو أن هنــاك مناخــاً 

مناســباً لنشــاط التنظيمــات اإلرهابيــة. 
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ــي تشــهد  ــة الت ــة العربي ــدول بالمنطق ــى مســتوى بعــض ال وعل
صراعــات وتجاذبــات سياســية، مــن المتوقــع أن يســعى تنظيــم 
ــتقطاب  ــة الس ــذه الحال ــف ه ــى توظي ــدة” إل ــش” و”القاع “داع
عناصــر جديــدة داخــل تلــك الــدول، أو توجيههــم إلــى مناطــق 
الصراعــات النشــطة؛ إذ تمكــن تنظيــم “داعــش” مــن اســتقطاب 
عشــرات الشــباب مــن لبنــان منتصــف عــام 2021، وتســهيل 
ســفرهم إلــى العــراق، وكان الفتــاً إعــان التنظيــم خــال شــهر 
ديســمبر الماضــي، مبايعــة عناصــر مــن لبنــان لزعيــم التنظيــم 

الجديــد.

ــب  ــى ترق ــش” إل ــدة” و”داع ــا “القاع ــعى تنظيم ــا يس وربم
التوتــرات االجتماعيــة بعــد الضغــوط االقتصاديــة التي تشــهدها 
بعــض الــدول العربيــة، بعــد تأثيــرات جائحــة كورونــا والحرب 
الروســية األوكرانيــة، ومحاولــة اســتغال أي حــاالت انفــات 
أمنــي، لتنفيــذ عمليــات إرهابيــة، أو إعــادة بنــاء القــدرات فــي 
ــي  ــاط اإلرهاب ــي النش ــاً ف ــهدت تراجع ــي ش ــدول الت ــض ال بع

بفعــل عمليــات مكافحــة اإلرهــاب.

8- مواصلــة محــاوالت “داعــش” لتحريــر عناصــره مــن 
ــاوالت  ــتمرار مح ــام 2023، اس ــال ع ــع خ ــجون: يتوق الس
ــي  ــاز الت ــرات االحتج ــجون ومق ــام الس ــش” اقتح ــم “داع تنظي
مكافحــة  عمليــات  خــال  اعُتقلــوا  الذيــن  عناصــره  تضــم 
اإلرهــاب، وبشــكل خــاص فــي ســوريا، أو خارجهــا، بنــاًء على 
ــات  ــي الكلم ــواء ف ــم، س ــة” للتنظي ــادة المركزي ــات “القي توجيه

الصوتيــة للمتحدثيــن الرســميين، أو مــن خــال صحيفــة “النبــأ” 
ــم “داعــش”.  ــة لتنظي ــررة وثابت ــالة مك ــي رس ــبوعية، وه األس
ــران  ــام ســجن غوي ــام 2022 اقتح ــم خــال ع ــاول التنظي وح
بســوريا خــال شــهر ينايــر، إضافــة إلــى محاولــة اقتحــام مقــر 
احتجــاز مركــزي لقــوات األمــن التابعــة لـ”ســوريا الديمقراطية” 
فــي محافظــة الرقــة خــال شــهر ديســمبر الماضــي، فــي 
محاولــة الســتغال التوتــرات األمنيــة، بفعــل القصــف الجــوي 

والمدفعــي التركــي علــى مناطــق نفــوذ وســيطرة “قســد”.

وبخــاف االتجــاه االســتراتيجي لتحريــر عناصــر “داعــش” 
مــن الســجون بســوريا التــي تضــم اآلالف، نفــذ فــرع التنظيــم 
فــي نيجيريــا اقتحامــاً ألحــد الســجون فــي مدينــة “كوجــي” 
ــو  ــي يولي ــروب 443، ف ــن ه ــفر ع ــا”، أس ــة “أبوج بالعاصم

الماضــي.

9- اســتقطاب المكونــات الداخليــة مــن القبائــل والعشــائر: 
ــة  ــات اإلرهابي ــض التنظيم ــا بع ــي أطلقته ــائل الت ــير الرس تش
ــي بعــض  ــة ف ــة الفاعل ــات الداخلي ــام 2022، للمكون خــال ع
الــدول، مثــل القبائــل والعشــائر، إلــى محــاوالت اســتقطاب 
بعــض هــذه المكونــات لصالــح التنظيمــات اإلرهابيــة، وضمــان 
عــدم الدخــول فــي صدامــات معهــا، إضافــة إلــى دفعهــا لعــدم 
االنحيــاز إلــى جهــود مكافحــة اإلرهــاب. وتمثــل الحالــة اليمنية، 
مثــاالً لمحاولــة فــرع تنظيــم “القاعــدة” اســتمالة بعــض القبائــل.
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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وحــاول فــرع “القاعــدة” باليمــن عــدم الدخــول فــي صــدام مــن 
القبائــل، والتبــرؤ مــن بعــض العمليــات اإلرهابيــة التــي نفذهــا 
تحــت دعــاوى “رغبــة بعــض األطــراف فــي الوقيعــة بينهمــا”، 
ــم  ــرض التنظي ــد تع ــل بع ــتمالة القبائ ــة اس ــى محاول ــة إل إضاف
لماحقــات مــن المكونــات العســكرية جنــوب اليمــن، وهــو مــا 
ــي  ــد باطرف ــم خال ــم التنظي ــدارات زعي ــدث إص ــي أح ــرز ف ب

ــر 2023. خــال شــهر يناي

ــتمالة  ــال، اس ــي الصوم ــباب” ف ــة الش ــت “حرك ــا حاول كم
بعــض العشــائر؛ لمواجهــة الحــرب الشــاملة التــي أطلقهــا 
الرئيــس “حســن شــيخ محمــود”، بعــد تصاعــد النشــاط العملياتي 
للحركــة، وتهديــد العاصمــة مقديشــو، ولكــن اعتمــدت الحركــة 
علــى تحذيــر القبائــل وتهديدهــا مــن المشــاركة فــي جهــود 

ــة. ــة الحرك ــي مواجه ــدة ف ــة الجدي الحكوم

ــوب آســيا:  ــي جن ــة ف ــرات األمني ــادة التوت ــاالت زي 10- احتم
خــال شــهر نوفمبــر الماضــي، تصاعــدت حــدة التوتــرات بيــن 
حركــة “تحريــك طالبــان” والحكومــة الباكســتانية، علــى خلفيــة 
ــن  ــن الجانبي ــران بي ــاق الني ــف إط ــاق وق ــة اتف ــاء الحرك إلغ
ــة حركــة  ــاق برعاي ــى اتف ــب واحــد، بعــد التوصــل إل مــن جان
ــا  ــتانيين، وم ــن باكس ــتان ووســطاء قبليي ــي أفغانس ــان” ف “طالب
أســفر عــن تصاعــد النشــاط العملياتــي لـ”تحريــك طالبــان” ضــد 
ــات المضــادة  ــتانيَّين، والعملي ــش والشــرطة الباكس ــوات الجي ق

مــن قبــل القــوات الباكســتانية ضــد عناصــر الحركــة. 

ــن  ــات النظــر بي ــب وجه ــي حــال فشــل محــاوالت تقري وف
الجانبيــن خــال الفتــرة المقبلــة، ودخــول مســار التصعيــد 
المتبــادل، فــإن منطقــة جنــوب آســيا يتوقــع أن تشــهد توتــرات 
أمنيــة متزايــدة، فــي ظــل تحذيــرات دوائــر غربيــة وأمريكيــة، 
مــن تصاعــد التنظيمــات اإلرهابيــة فــي جنــوب آســيا، خاصــًة 
ــتان  ــان أفغانس ــدة وطالب ــم القاع ــن تنظي ــط بي ــل الرواب ــي ظ ف

وطالبــان باكســتان وتنظيمــات أخــرى، واحتمــاالت تحــول 
ــوار  ــن دول الج ــة م ــات إرهابي ــاذ لتنظيم ــى م ــتان إل أفغانس

ألفغانســتان. 

تحركات دولية

ــام 2022،  ــال ع ــي خ ــي ضــوء النشــاط اإلرهاب ــراً، ف وأخي
وتحديــداً علــى مســتوى بعــض المناطــق التــي تشــهد نشــاطاً 
ــادرات اإلقليميــة  ــاً مرتفعــاً، يتوقــع تفعيــل بعــض المب عملياتي
فــي القــارة األفريقيــة لتعزيــز التعــاون بيــن الــدول التــي 
تواجــه تحديــات أمنيــة مرتبطــة بالتنظيمــات اإلرهابيــة، مثــل 
قــرار قــادة دول مجموعــة غــرب أفريقيــا فــي ديســمبر 2022 
والتنظيمــات  االنقابــات  لمواجهــة  قــوة عســكرية  تشــكيل 
المتشــددة، كمــا تدفــع بعــض الــدول، مثــل الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة ودول باالتحــاد األوروبــي، إلــى دعــم جهــود بعــض 
ــز  ــب وتعزي ــال التدري ــن خ ــاب م ــة اإلره ــي مكافح ــدول ف ال
بنــاء قــدرات الجيــش وقــوات الشــرطة، وبشــكل خــاص علــى 

ــة. الســاحة األفريقي

فيمــا يتوقــع أن تســتمر تأثيــرات التنافــس والصــراع بيــن 
اإلرهــاب،  مكافحــة  ملــف  الغربيــة وروســيا علــى  الــدول 
ــي،  ــاحل األفريق ــة الس ــواء بمنطق ــة، س ــن منطق ــر م ــي أكث ف
ــى اســتمرار  ــة إل ــي ســوريا، إضاف ــي، أو ف ــي مال ــداً ف وتحدي
ــي  ــف الدول ــي التحال ــاركة ف ــة المش ــوات األمريكي ــود الق جه
لمواجهــة “داعــش” فــي اســتراتيجية تفكيــك الخايــا التابعــة 
للتنظيــم فــي ســوريا؛ الســتهداف القيــادات والعناصــر الفاعلــة 
فــي النشــاط العملياتــي، وبالمثــل ُتقــِدم عــدد مــن دول منطقــة 
الشــرق األوســط، علــى تفكيــك الخايــا رغــم تراجــع النشــاط 
لمواصلــة  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  خــال  العملياتــي 
الضغــط ومنــع التنظيمــات اإلرهابيــة مــن إعــادة بنــاء قدراتهــا.


