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 مخاطر محتممة
 ارتدادات تحوالت داعش ما بعد الهزيمة عمى شمال افريقيا

 9102 اسالم مؽسى )عطا هللا(. 

ب ااد أف فقااد  9102بااالر ػ مااؼ اليزاسااة ال داابراة التيياارة التااي مشااي شيااا تشعاايػ لداعااشل فااي سااؽراا وال اارا  فااي أوا اار عااام 
% مااؼ األرا ااي التااي كاااف يداايطر عميياااال إع أف ذلااغ ع ي شااي نيايااة التحاادل أو التيديااد األمشااي الاا ل ع زا  يس مااو 29

فتمساا تراع ا  متجاددة ية أثيا  ماؼ  اال  مدايرتيا التاراخياةال أنياا ظااىرة التشعيػ. ألف ظاىرة الجساعات الجيادياة اسساالم
 قيسا ل لاا لياجلا ف ؽ باي امد اب ال وفاي مشطقاة عديادة  وفي مباف ماال تراعدت تجربة أ رل ش ؽب عديدالتجربة في وق  ما 

 ااد إعااراي تايياارات فااي أو فقااد قدرتااو عمااى اعسااتسرار فااي مؽاعيااة  رااؽموال فاارذا بجياال   اار يعياار ب  الو ااار  أ  دفشتسااا دقاا
 ماد اناو  رقف ؼم ايئاقب لماؽ ع فأو  اسيس ع ال وار ب التتيؼ ششياية محددة ليا  وع تزا  ى ه العاىرة مدتسرةال                                                                              . اعستراتيجية

 تائااييلا ؼماا  حبصااأ يتاالا ايااقار فأ  اسشاا ةقااطشم اسيساا ع ؛ةفاامتخم قطاشاام يفاا ةر ستداام  لاااز  اماا ةياالو د تاعا ر صااو  ةيااسشتلا
                                                  .كاشى ػيعشتلا رصاش ل ديدع  اقتنا زكر م ؼع ثحبلاو  ال ار  لاو  اار ؽ س يف شعا د ععار ت د ب اصؽ ر  ةيشذاع ر كألا

  األفارقاة   ماؼ   كييرة   أعدادال بأف ىشاك 9102  مقاتمؽ داعش الشازحؽف لم ام فحدب مركز أفراقيا لمدراسات اعستراتيجيةال حؽ 
  ي ااد    ال ادد   مقاتالال وىا ا   2011   إلاى  0011   ششحاؽ   عاددىػ   داعش في ال را  وسؽرااال واقدر   راية   تح    لمقتا    ذىيؽا   ال يؼ 
 وى ا ي شاي                                                                             . والسارب   تؽنس   إلى   أعشيي   مقاتل   0111   نحؽ   عاد   وقد   الستحدة؛   لألمػ   تاب ة   كتائب   01  الي   6   شيؼ   يتراوح   ما 
محمًيا عديدًاال وذلغ فاي ظال عؽامال أفراقياة ودولياة تداس      تيديًدا   يذبمؽف    سؽف   ال ائديؼ أو الفاراؼ الي أفراقيا   السقاتميؼ   أف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      أكير.   تيديًدا   تذبل   قد   محتسمة أ رى     ثاًرا   بالتسددال وبتذبيل
 

 د المخاطرتمدب عوامل تدمح
فذاال الشخااب الدياسااية األفراقيااة فااي إدارة التشااؽو والسااؽاردال وبشاااي الدولااة وتحقيااق اعناادماج اععتساااعيال وتحقيااق طسؽحااات 

فاي أفراقياا  مفا  ورايىاا  ثاارًا سامييةال إذ تقاط ا  ت قيادات التركيباة الذ ؽب األفراقية ب اد اعساتقال ؛ فالتركاة اعسات ساراة 
 خمقا لياا تاداايات تما زال  والتي  ؛راطية عمى تحديث اليشى السجتسعيةلحبؽمات التي  يي  الديسقالقيمية وفذل سياسات ا

واحتجاعااات سياسااية واعتساايااة أحاادث  اااعف  عاادم اليقاايؼ األمشااي فااي السشطقااةال م اال اسااتسرار احتاادام الرااراو فااي لييباااال 
حيااث تاذااى دو  الجااؽار مااؼ  9102 فيراياار 99والجزائاار شاادأت مشاا   9102ت رفيااا كاال مااؼ الدااؽداف شاادأت فااي ديدااسير 
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فااي ظاال  الفااات أ اارى  قااؽا الركااائز األمشيااة اسقميسيااةوىااؽ مااا ي اعحتجاعااات؛  اا ا اسااتجابة األنعسااة الدياسااية لتمااغ
 األو  اتياػ حياث اللالشيزاة حركاةلول تاؽنس نادايل حازب سايسا ععالقة ومتراعدة شيؼ القؽل الدياسية السختمفة في تؽنسال 

فاي  الدبداي قائاد البااعي التؽنداي الارئيسوقاد حا ر  اللالدولاة مفاصال مختماا عماى يدىا و ع محاوعتيا ؽاصمةملشا األ يرة
  .لبقؽة األرا عمى اسرىاب تؽاعد في يداعد الحزبي الرراو يؽفره ال ل السشاخمؼ أف ل 9102اكتؽبر 

رادة سياساية لحاال الخالفااات الحدوديااةال إتطااؽار الشخااب األفراقياة مااؼ  والتاي يزاااف أيًزااا لياا عاادم قاادرة ال ؽاماالك يارة ىااي 
وىاااؽ ماااا أدى الاااى ارتفااااو  ؛ة وعرقماااة مذاااروو الؽحااادة السااربياااةالجزائااارل حاااؽ  قزاااية الراااحراي الاربيااا-كاااالشزاو  السارباااي

السخاااوف األمشيااة و اا ا التشداايق األمشااي شاايؼ دو  السااارب ال رباايال وىااؽ أحااد أىااػ األسااباب وراي إ فااا  مذااروو اعتحاااد 
ت نذاط الجساعات الجيادية في مشطقة شسا  إفراقيا مداتامة ىذاشاة الحادود المييياة التاي أصابح  بس اباة القاعادة وتراعد

الحا شة لإلرىابال إذ يشذط فييا ال ديد مؼ الجساعات القائسة بالف ل والسؽالياة لاداعش والجااىزة عساتقبا  ال ائاديؼ والفااراؼ 
  التاابع   الجزائار(   إقمايػ ( تاؽنسال  )  الذرا ة   أنرار ( لييياال   في   اسسالمية(   الدولة   )تشعيػ   شايالسي   في   السقدس(   شي    )أنرار   م ل:

  شؽكاؽ   ماؼ   مشذاقة   وىي مجسؽعاة   أفراقيا    رب   في   ) اسسالمية   الدولة   تشعيػ  ( التيرىال   الرحراي   في   اسسالمية   الدولة   لتشعيػ 
                                             <الذباب   حركة   مؼ   مشذقة   مجسؽعة )  الرؽما    في   اسسالمية   الدولة   تشعيػ) ال  حرام 
عيار الحادودال وىاؽ ماا دفاع  قيال ىزاساة داعاش وانتقالياا ابالتخؽف ماؼ عادوى الفؽ اى واسرىا تطؽرات ى ه الجساعات فاقػ                                                                                                                                                                

الدو  الى ت زاز السراقبة األمشية وال دبراة عمى الحدود السذتركةال مسا  اعا مؼ عزلة ى ه الادو  إزاي ب زايا الاب  . 
عؼ مذروو ليشاي سؽر عمى طؽ  الحدود مع ليييا لتسبيشيا مؼ الدايطرة ومراقباة تدامل  يار  9106تؽنس عام  حيث أعمش 

ال  رر  الجزائر والسارب إمبانيات  خسة لسراقبة الحادودال أىسياا تجيياز الحادود باألساالك 9109الذرعييؼال وفى عام 
 91عاؼ نيتياا تسؽاال تجيياز الحادود التؽنداية ب  9102ة فاي الذائتة وكاميرات السراقبة. كسا أعمشا  وزارة الادفاو األمرابيا

نذاااط  لااػ يسشااعكماو ف ذلااغ أإع                                                                                                                                                                                      ممياؽف دوعر مااؼ نعااام السراقبااة بالتااميرات الستطااؽرة تزاااف إلااى أنعساة السراقبااة األلسانيااة.
دولاة أفراقياة واعيا   اال  ال اام السا اي ىجساات إرىاشياة  00ف أ السركز األفراقاي لمدراساات اعساتراتيجيةداعشال فحدب 

عااؼ  ع يشفراال  اوىااىجااؽم شااسا  أفراقيااا وتحدياادا فااي ساايشاي.  920ىجؽماااال مشيااا  033نفاا  مشيااا داعااش حااؽالي  يؽميااةال
التح يرات ال ديدة التي أطمقتيا اتجاىات مختمفةال  ال  الفترة األ يرةال مؼ احتسا  عؽدة التشعيػ بذبل أك ر  طاؽرة عاؼ ماا 

ماؼ قيال تشعايػ  ارىااشييؼ ليجاؽميؼ ال9102يؽنياؽ  99في  ق  قرابال فقد ت ر   تؽنس مؼ و الفترة السا يةكاف قائًسا في 
ال عياار السقيمااةت زاااز نذاااطو فااي القااارة اسفراقيااة  ااال  السرحمااة  التشعاايػ فااي ظاال محاوعتااو واااأتي ذلااغ قااع قتمااى.أو  لداعااشل

تقاؽم عميياا حاروب ىا ا فاعساتراتيجية التاي اععتساد عمى ب   الخالياا الشائساة وب ا  السجسؽعاات التاي أعمشا  مباي تياا؛ 
التشعايػ ىااي البحااث عااؼ السزاااد مااؼ التؽساع والداايطرة ونف أ فقاا  فااي عانااب فرنااو يبحاث عااؼ شي ااات إعالميااة لي ااؽا مااؼ 

                                              . الليا الز ا في عؽانب أ رى 

 
 تعلللزت مللل  ظلللاةرا الد للللة الفاشلللمة التللل  د ليلللة التفلللاع ت ال ظلللر   مللل تتلللزام   ،ملللا تالللل كلللل تملللو الت لللورات 

قااد ع تتااؽف عمااى قاادر اعىتسااام ذاتااو الاا ل يحتمااو الذاار  األوسااط  ااسؼ األعشاادات ال السيااةال براافتيا صااحي  أف أفراقيااا  
مشطقااة حيؽاااة فااي مجااا  إنتاااج ونقاال الطاقااةال ولتااؼ القااارة األفراقيااة واحاادة مااؼ أىااػ السشاااطق الحيؽاااة فااي ال ااالػال وع تاازا  

 ير مبتذفة ما ع ميا محط أنعار ك ير مؼ الذركات ال السية السخترة فاي مجاا  التشقياب عاؼ الاشفط والااازال فاي  ثرواتيا
األطاراف الدولياة التااي شاارك  فاي الحاارب  ب اا  تتجاو أنعاارو  .يل لسشطقاة الذار  األوسااط السزدحساةإطاار البحاث عاؼ شااد
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داعااش  فيااي تبحااث عااؼ صااي   عمااى انترااار حقيقااي عمااى داعااش فااي الذاار  األوسااط الااي أفراقياااال ع لتبحااث فييااا عااؼ 
م ل ما ف م  في الذر  األوسط فيي ت زز نعام الفؽاعل مؼ  ير الدو ال وظااىرة الادو   المشاسبة تؽفر ليا مرالحيا ىشاك

 الفاشمةال والسديرة باتجاه الفؽ ىال حتى تبقى األ يرة دائسا تشذد التؽازف ماؼ دعاػ تماغ الادو  ال عساى كساا حادث فاي ساؽراا
 ال والد ؽدية في ظل تفاىساتيا مع الؽعيات الستحدة حؽ  وقا التسدد اسيراني.سيارو ل تياب د مشاشد

األطااراف اسقميسياة التااي تذاترك فااي التحااالا الادولي  ااد داعاشال ع تشعاار الااى الحارب عمااى داعاش ب اايؼ واحاادة؛ فاب    
س ااافة الاى تشاؽو طيي اة مذاااركة ىا ه الادو  شاايؼ فدولاة عماى ساييل الس ااا  تقاتال داعاش فاي سااؽراةال وتدعساو فاي الايسؼ. با

 واسبؼ تدسيتو بأنو لتحالا الرا ييؼل. الرمزاة وصؽراةال وبيؼ كؽنيا فاعمة حقا عمى مدتؽى األرا
فااي السقاشاال ع تاازا  الشزاعااات اسقميسيااة تياايسؼ عمااى مجراااات ال القااات الدوليااة فااي شاابل صااراو عرقااي وىؽااااتي أو ديشاايال 

التاي الفؽ اى فاي ال القاات الدولياة  بالسجا  الجيؽسياسي لمسؽارد واعحتياعاات الستزايادة. ناكياغ عاؼ صاؽرةو البا ما ترتبط 
شرزت مؼ  اال  إحاال  صاراو السجتس اات محال صاراو الادو  وعيؽشاياال وأصاب  ال شاا الادولي اعتساايااال ولاػ ي اد لم شاا 

ال حتاى ونف كاناا  أيااديؽلؽعيات متطرفااة وحااادة فااي األيااديؽلؽعياتيدااتبطؼ  شاال ىااؽ شابل مااؼ ال شاااعالقاة كياارى بالحاادودال 
لراال  السدات سراؼ  اساتشزاف دا ماي ونليااي شيادف صارف نعار عاؼ ماؽاردىػ سبقاي السجتس ات الزاعيفة فاي حالاةمدياتيا 

 .التبار
 مخاطر تمدد محتممة لداعش 

بقاااي داعااش ب ااد انييااار وفااي السشعااؽر القراااب عمااى األقاال  الساارع   حالياااً  فاارف ي ظاال ظااروف عاادم الحدااػ الدوليااة تمااغفاا 
  ساؽف   األعاناب   فالسقااتمؽف    األفراقياةال   القاارة   إلاى   مركزىاا   تحاؽ    ساؽف   داعاش   أفماا ي شاي  ىاؽ الالخالفاة فاي ساؽراا وال ارا 

اساتراتيجيتو الجديادة عماى الادروس السداتقاه ماؼ صاراعاتو وساي سد التشعايػ فاي    وتقؽاتيااال   القائساة   السشعساات   شت زااز   يقؽماؽف  
الدابقة في م عػ السشاطق التي انتذر فييا وحقق فيياا نفاؽذ ثاػ ا فاقاات أ ا فتو؛ وىاي التاي أ ااف  لاو  ارورات التخماي 

واعرتتااز  عؼ أسمؽب الديطرة الجارافيةال واعكتفاي بالشذاط التشعيسي مؼ  ال  التؽاعد بذبل عسمياتي فاي مشااطق محاددةال
عمى التخفي الى حد كييرال وت ُسده عمى إدارات لسجسؽعات شبو مدتقمة في األقاليػ السشتذار فييااال ت سال بذابل ع مركازلال 
وترك الحراة لتال السجسؽعاات التاي ت سال تحا  إمرتياا أو التاي تر اب بالتحاالا م يااال شتقراار وتقادير ال سمياات التاي تراىاا 

 اصة وأف دو  شسا  أفراقيا ماا زالا  تتستاع بقاؽات عدابراة متساسابة حياث  في كل دولةمشاسبة في  ؽي الؽ ع الستاح 
حافع  الجيؽش الشعامية عمى بقائيا بخالف سؽرااال وىؽ ما ي طي قدرات مشفرامة لتماغ الادو  لقساع أل إماارة عارافياة قاد 

ؽساايع عالقاتااو  ياار الرسااسية والقي سيااة مااع . واداا ى التشعاايػ مااؼ ىاا ه الييبميااة الخارعيااة السرنااة إلااى ششاااي وتيذاابميا التشعاايػ
قااادرة عمااى التخفااي والتامااال مجسؽعااات عياديااة تذاااطره الفتاار نفدااوال أو مجسؽعااات عياديااة متأرعحااة ذات تؽعااو محمااي 

                                                                 . بديؽلة في تمغ الدو 
 


