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مقدمة

يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  نشاط  عىل  طرأت  التي  التغريات  أهم  تحليل  إىل  الدراسة  هذه  تسعى 

سواًء  األصعدة  مختلف  عىل  التغريات  من  العديد  شهد  والذي   2021 عام   خالل  والعراق  سورية 

الفاعلني  مواقع  يف  التغريات  إىل  إضافة  األمريكية،  الخارجية  السياسة  نهج  ناحية  من  السياسية 

هذه  يف  نعمل  واالجتامعية.  االقتصادية  التطورات  أخرا  وليس  وأخريا  وإقليميا،  محليا  األساسيني 

والجهات  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لعمليات  الرئيسية  األمناط  يف  التغريات  تحليل  عىل  الدراسة 

تم  تحليلها  تم  التي  البيانات  والعراق.  سورية  من  كل  مستوى  عىل  العمليات  هذه  من  املستهدفة 

جمعها من مصادر مختلفة حيث تم تنسيقها ومعالجتها للوصول اىل النتائج املذكورة

1  حتى األسبوع األول من شهر ديسمرب 2021

1

الشكل رقم 1خريطة انتشار نشاط تنظيم الدولة االسالمية

2.50 6.25 12.5 18.8 22.5 25.0
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www.acleddata.com 2
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تم االعتامد يف هده الدراسة عىل عدد من 

النزاعات  بيانات  مرشوع  من  خاصة  املصادر 

البيانات  قواعد  بعض  إىل  إضافة  املسلحة   

مفتوحة املصدر، متت معالجة هذه البيانات 

إىل  إضافة  الدولة  مستوى  عىل  وتحليلها 

الفاعلني  مستوى  عىل  البيانات  هذه  تحليل 

التقريبي  والعدد  العمليات  نوع  يتضمن  مبا 

العمليات  لهذه  نتيجة  والضحايا  للقتىل 

أمناط  يف  والتحوالت  التغريات  لقياس 

تنظيم  قبل  من  واالستهدافات  العمليات 

األساسيني  الفاعلني  تجاه  اإلسالمية  الدولة 

عىل الساحتني السورية والعراقية.

املنهجية
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ان النظر يف توزع وطبيعة العمليات التي شنها تنظيم الدولة اإلسالمية خالل 2021 يظهر بوضوح تغريا 

يف طبيعة عمليات االستهداف، حيث انخفض يف سورية استخدام العبوات الناسفة واملتفجرات مبا 

املواد  إىل  الوصول  بصعوبة  او  التنظيم  منه  يعاين  للموارد  بشح  تفسريه  ميكن  والذي   %10 يقارب 

األولية التي ميكن استخدامها لتنفيذ هذه العمليات عىل الساحة السورية، بينام يف العراق يبدو جليا 

الناسفة  العبوات  باستخدام  املنفذة  العمليات  عدد  ارتفع  حيث  الشح  هذا  مثل  يعاين  ال  التنظيم  أن 

واملتفجرات بحوايل %8.

قراءة تحليلية

لكن هذه الزيادة الطفيفة أدت إىل زيادة كبرية يف عدد الضحايا والقتىل نتيجة لهذه العمليات مقارنة 

بعام 2020 هذه الزيادة تصل إىل ما يقارب 90% وهو رقم كبري نسبيا ويعادل حوايل 25% من مجمل 

عدد الضحايا والقتىل نتيجة عمليات التنظيم خالل عام 2021. من املالحظ أنه يف كل من العراق و 
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الشكل رقم 2توزع نشاط تنظيم الدولة االسالمية يف كل من سوريا و العراق خالل عام 2021
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يف  حيث  األهداف,  طبيعة  و  مواقع  ناحية  من  متشابها  تكتيكا  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  اتبع  سورية 

سورية كانت النسبة األكرب من التفجريات تستهدف القوات الحكومية و امليليشيات املوالية لها خاصة 

السورية حيث استهدفت معظم  البادية  الخطوط املتقدمة يف  و  العاصمة  اإلمداد بني  عىل خطوط 

هذه التفجريات باصات نقل العسكريني و املقاتلني يف امليليشيات املوالية للنظام السوري, أما يف 

السيناريو العراقي فقد استهدفت التفجريات القوات الحكومية العراقية عىل محورين أساسيني هام 

محور بغداد-كركوك و محور بغداد-البوكامل إضافة إىل عدد من التفجريات التي استهدفت محاور حركة 

حرس الحدود العراقي و ذلك ليضمن التنظيم درجة معينة من الحرية املؤقتة مبا يتعلق بالحركة عرب 

الحدود السورية-العراقية, و عىل الرغم من أن املدنيني هم أكرث املترضرين من التفجريات خالل عام 

2021, إال أن القسم األكرب من هذه التفجريات كانت ناتجة عن مخلفات الحروب و املعارك السابقة خاصة 

يف مناطق املوصل التي كانت آخر معاقل التنظيم يف العراق.

الشكل رقم 3خارطة توزع عمليات االستهداف بالعبوات الناسفة التي نفذها تنظيم الدولة خالل 2021
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التي تنطوي  تنفيذ العمليات  التنظيم يف سورية عن  الواضح عزوف  ويف نفس السياق ما يزال من 

خسائره  من  للحد  التنظيم  مبحاولة  ذلك  تفسري  وميكن  املفخخة  االليات  أو  السيارات  استخدام  عىل 

البرشية حيث غاب هذا النوع من العمليات يف سورية بشكل شبه كامل، أما يف العراق فيبدو املشهد 

مامثال حيث انخفض عدد هذا النمط من العمليات مبقدار 75% أما عدد الضحايا و القتىل فقد ارتفع بنسبة 

كبرية من 8 إىل 34 حيث من املالحظ أن النسبة العظمى من ضحايا هذه العمليات يف العراق هو من 

املدنيني بغض النظر عن انتامءاتهم الدينية أو السياسية, من الجدير بالذكر أن هؤالء القتىل و الضحايا 

ال34 جميعهم سقطوا خالل التفجري املزدوج الذي استهدف مدينة بغداد بتاريخ 21 كانون الثاين 2021 

انتحارية بسيارة  بتنفيذ عملية  الدولة اإلسالمية  تنظيم  التي يقوم فيها  الوحيدة  كانت املرة  التي  و 

الدراسة  يبدو من خالل  2021. كام  الجرحى خالل عام  مفخخة تسفر عن قتىل و ضحايا إضافة لعرشات 

التحليلية انتقال التنظيم من االستهدافات والعمليات املعقدة ذات التخطيط الواسع إىل شن عمليات 

تكون مكشوفة يف مناطق مفتوحة  اللينة والتي  باألهداف  أو ما يعرف  محدودة ضد اهداف صغرية 

خالل التحركات او التي ال تحظى مبراقبة وتغطية جوية، حيث كان من الواضح غياب أي ارقام عن ضحايا أو 

هكذا  حول  اإلعالمي  للتعتيم  نتيجة  سواًء  األمريكية  القوات  جانب  من  أو  الرويس  الجانب  من  قتىل 

عمليات وأيضا ألن هذه القوات تتحرك وفق نسق عسكري معني يتضمن تغطية جوية للقوات الربية يف 

املناطق املكشوفة والساخنة.

من الواضح أن تنظيم الدولة اإلسالمية يعاين من شح من املوارد املادية ويسعى بشكل كبري 

السيارات  أو  االنتحارية  العمليات  تنفيذ  عن  االبتعاد  عرب  البرشية  موارده  استنزاف  عدم  إىل 

املفخخة يف كل من سورية و العراق
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عىل الرغم من بقاء الهجامت الرسيعة و الخاطفة لتنظيم الدولة هي النمط األكرث تكراراً من ناحية نوع 

الهجامت املنفذة يف كل من سورية و العراق و تليها يف املركز الثاين الهجامت التي تعتمد عىل 

املتفجرات و العبوات الناسفة, إال أن االختالف الرئيس يف عام 2021 هو انخفاض عدد العمليات املنفذة 

بالعبوات الناسفة مقارنة بعام 2020 و ذلك مبا يقارب 10% من اجاميل هذه العمليات و بينام كان هناك 

عامي  خالل  العراق  يف  خاصة  الخفيفة  األسلحة  استخدام  تتضمن  التي  الهجامت  يف   طفيف  ارتفاع 

األسلحة  استخدام  عىل  االعتامد  ناحية  من  واضح  تفاوت  وجود  املالحظ  من  كان  أنه  إال   2021 و   2020

متوسطة املدى مقارنة باألسلحة قريبة املدى يف العمليات العسكرية ما بني سورية و العراق, حيث 

ارتفع عدد عمليات القصف املدفعي يف سورية مبا يقارب الضعف و التي استهدفت بشكل أسايس 

النقيض  بينام عىل  الزور,  إيران و املتمركزة يف محافظة دير  مقرات امليليشيات املدعومة من قبل 

انخفضت عمليات القصف املدفعي يف العراق مبقدار النصف ما بني عام 2020 و 2021 حيث تركزت أغلب 

هذه العمليات عىل محور بغداد-خانقني , و رمبا يشري ذلك إىل قيام التنظيم بنقل العتاد بني سورية

و العراق نتيجة الختالف طبيعة األرض و توزع الفاعلني عىل ساحات العمليات يف كل من الدولتني.
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و بينام كانت قوات النظام السوري وامليليشيات املوالية له إضافة لقوات سوريا الدميقراطية هي 

طول  عىل  أسايس  بشكل  تركزت  والتي  سورية  يف  املبارشة  العسكرية  للعمليات  األسايس  الهدف 

القطاع  يف  الفرات  نهر  من  الجنوبية  الجهة  إىل  إضافة  السورية  البادية  يف  والتنقل  الحركة  خطوط 

بشقيها  العراقية  الحكومية  القوات  كانت  السياق  بنفس  الزور،  دير  محافظة  ريف  من  الرشقي 

من   %50 يتجاوز  مبا  املبارشة  العسكرية  العمليات  من  األكرب  املستهدف  هي  الرشطي  و  العسكري 

مجمل هذه العمليات خالل عام 2021 لتحل ثانيا قوات الحشد الشعبي مبا يقارب 25% من مجمل هذه 

العمليات. 

�e New York Times :عرشات القتىل يف انفجار تبناه تنظيم الدولة اإلسالمية يف بغداد - املصدر
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التي تعتمد  الجانب السوري شهدت كل من الهجامت الرسيعة و الخاطفة إضافة إىل الهجامت  يف 

عىل املتفجرات و العبوات الناسفة تطوراً الفتا يف عام 2021 أال وهو انتقال التنظيم الستهداف القوات 

عدد  ارتفع  املثال  سبيل  فعىل   2020 بعام  مقارنة  مكثف  بشكل  لها  املوالية  وامليليشيات  اإليرانية 

الهجامت املبارشة باألسلحة الخفيفة واملتوسطة التي شنها تنظيم الدولة اإلسالمية ضد امليليشيات 

املوالية إليران من 3 عمليات فقط خالل عام 2020 إىل ما يزيد عن 50 عملية خالل عام 2021   وباملجمل 

ميكن القول إن عمليات تنظيم الدولة ضد مختلف امليليشيات املوالية إليران قد ارتفع مبا يقارب %125 

خلفية  عىل  يأيت  التنظيم  يستهدفها  التي  الجهات  يف  الواضح  التغري  هذا  و2021.   2020 عامي  بني 

قوات  مناطق  يف  والتنفيذ  التحرك  عىل  القدرة  ناحية  من  التنظيم  يواجهها  التي  املتزايدة  العقبات 

الدولة  لتنظيم  الرسمي  اإلعالم  غياب  مع  أيضا  السورية،  البادية  مبناطق  مقارنة  الدميقراطية  سوريا 

امليليشيات  ضد  املختلفة  العمليات  كانت  إذا  فيام  قاطع  بشكل  الجزم  الصعب  من  يصبح  اإلسالمية 

املوالية إليران هي فعال منفذة من قبل عنارص التنظيم نفسه أو من قبل أشخاص محليني باستخدام 

أساليب تنفيذ مشابهة ألساليب التنظيم مام يجعل من املمكن تفسري هذه االستهدافات أيضاً كرد فعل 

أيديولوجي عىل انتشار عمليات التشييع التي تنفذها جهات إيرانية مختلفة تحت غطاء وحامية من قبل 

امليليشيات املوالية إليران. ما يقارب من نصف هذه العمليات وقعت عىل الطريق الواصل بني مدينتي 

تدمر و دير الزور و الذي يعترب أحد أهم خطوط الدعم و اإلمداد لهذه املليشيات املتمركزة يف بادية 

دير الزور و ميكن أيضا اعتبار هذا العدد الكبري من العمليات عىل طول هذا الطريق مؤرشا الرتفاع وترية 

تحركات هذه امليليشيات عىل طول خطوط إمدادها و الذي يعترب أمرا طبيعيا استنادا إىل التوتر الذي 

امليليشيات  بني  والسيام  اإلقليميني  الفاعلني  مختلف  بني  الزور  دير  ملحافظة  الرشقي  الريف  شهده 

املوالية إليران و القوات األمريكية املنترشة عىل الضفة الشاملية لنهر الفرات. من ناحية أخرى يف 

عام 2021 انخفض عدد العمليات املنفذة ضد املدنيني العاملني مع قوات سوريا الدميقراطية أو ضمن 

اإلدارة الذاتية لشامل ورشق سورية مبقدار طفيف مقارنة مع عدد هذه العمليات عام 2020. باملجمل 

أو  الذاتية  اإلدارة  مع  أو  السوري  النظام  مع  العاملني  سواء  انتامءاتهم  مختلف  عىل  املدنيون  كان 

باقي املدنيني هم األكرث استهدافا من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية مبا يقارب حوايل 30% من مجمل 

22% من  السوري بنسب متقاربة حوايل  النظام  الدميقراطية و قوات  يليهم قوات سوريا  العمليات 

مجمل العمليات ثم امليليشيات املوالية إليران, عىل الرغم من هذا التوزيع يف عدد االستهدافات 

يف العمق

حتى األسبوع األول من شهر ديسمرب 2021 3

3

W W W . I N F O R M A G E N E . C O M



10
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فقد تكبدت قوات النظام السوري العدد األكرب من الخسائر البرشية مبا يقارب 40% من عدد الضحايا و 

القتىل اإلجاميل لعام 2021 نتيجة لعمليات تنظيم الدولة اإلسالمية.

أما يف العراق فلم يكن هناك اختالف كبري يف ديناميكيا العمليات املنفذة أو الجهات املستهدفة، إال 

أن املالحظة األهم هي ارتفاع عدد التفجريات الناتجة عن مخلفات الحروب والتي رافقها ارتفاع ملحوظ 

يف عدد الضحايا من املدنيني نتيجة لهذه التفجريات بني عامي 2020 و2021, من ناحية أخرى شهد عام 

2021 توجه تنظيم الدولة اإلسالمية لشن مزيد من العمليات العسكرية املبارشة ضد ميليشيات الحشد 

الشعبي بنسبة أكرب مقارنة مع بقية الفاعلني يف الساحة العراقية.

توزع نشاط تنظيم الدولة االسالمية خالل عام 2021 وفق نوع الحدث 

مفاتيح

تفجري أواشتباك مبارشالرموز

عبوة ناسفة

نريان غري

مبارشة

نهب ورسقة اختطاف

او اعتقال

انتحاريقنابل يدوية تفجري  أخرى

W W W . I N F O R M A G E N E . C O M
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قراءة تحليلية يف نشاط تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق خالل عام 2021

رغم أنه يبدو للوهلة األوىل أن نشاط تنظيم الدولة اإلسالمية مل يشهد تغرياً ملحوظاً من حيث عدد 

العمليات املنفذة يف مختلف املناطق ، إال أنه استناداً إىل اإلحصائيات واألرقام فإن عمليات التنظيم 

يف عام 2021 ازدادت بنسبة ضئيلة تعادل 1.4٪ فقط مقارنة بعام 2020. ولكن يف نفس الوقت يبدو أن 

التنظيم استخدم نهجا مختلفا يف االستهداف و التأثري، حيث عىل الرغم من هذا التساوي يف عدد 

مبا  التنظيم  شنها  التي  العمليات  ضحايا  عدد  عىل  ملحوظة  زيادة  طرأت  أنه  إال  عام  بشكل  العمليات 

بالسبب  التنبؤ  الصعب  من   .2020 عام  خالل  سقطوا  الذين  والقتىل  الضحايا  بعدد  مقارنة   %28 يقارب 

الرئييس لهذا التغري واالزدياد يف عدد الضحايا والقتىل، ولكن ذلك يعكس بال شك نوعا من الرتدي يف 

ومنتسبيهم  مقاتليهم  أو  مواطنيهم  بحامية  تتعلق  كافية  تدابري  اتخاذ  عىل  الفاعلني  مختلف  قدرة 

أمام هجامت تنظيم الدولة. حيث يف سورية تكبدت قوات النظام السوري ما يقارب 40% من مجمل 

سوريا  قوات  تكبدت  بينام   %25 يقارب  مبا  إليران  املوالية  امليليشيات  تليها  البرشية  الخسائر  هذه 

الدميقراطية ما يقارب 10% من مجمل الضحايا والقتىل، أما يف العراق فقد سقط من منتسبي القوات 

الحكومية العراقية متضمنة القوات العسكرية وقوات الرشطة ما يقارب 45% من مجمل عدد الضحايا 

والقتىل بينام سقط من املدنيني ما يقارب 40% من مجمل عدد الضحايا والقتىل بينام حلت قوات الحشد 

الشعبي العراقي ثالثة مبا يقارب 13% من مجمل عدد الضحايا والقتىل.

تحليل الخسائر البرشية

تغري أمناط هجامت تنظيم الدولة االسالمية ما بني عامي 2020 و 2021

%22.6%13.2املدنيون

14.6%

11.2%

7.6%

9.7%

9.6%

7.3%

3.4%

القوات العسكرية

العراقية

قوات الرشطة

العراقية

الحشد الشعبي

قوات العشائر

والحشد العشائري

قوات التحالف

الدويل

20212021 العام
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قراءة تحليلية يف نشاط تنظيم الدولة اإلسالمية يف سوريا والعراق خالل عام 2021
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2021 شهد زيادة ملحوظة يف عدد الضحايا يف قوات النظام السوري مبا  من الجدير بالذكر أن عام 

يف  والقتىل  الضحايا  عدد  يف  الكبري  االرتفاع  أيضا  املالحظ  من   ,2020 السابق  العام  عن   %11 يقارب 

كانت  العراق  يف  بينام   ,2020 عام  مع  مقارنة  جداً  عالية  بنسبة  إليران  املوالية  امليليشيات  صفوف 

الزيادة العظمى يف عدد الضحايا من نصيب املدنيني حيث ازداد عدد القتىل و الضحايا بني املدنيني مبا 

يقارب 75% مقارنة مع عام 2020, أما القوات الحكومية العراقية فقد تكبدت زيادة يف الخسائر البرشية 

تقدر ب 35% مقارنة مع خسائرها خالل عام 2020.

قوات النظام

السوري
18.8%21.2%

11.0%

7.7%

5.5%

6.2%

8.6%

5.0%

4.8%

امليليشيات

املوالية إليران

املدنيون

قوات سوريا 

الدميوقراطية

امليليشيات املوالية

للنظام السوري

الحرس الثوري

اإليراين

قوات املعارضة

السورية

3.6%

1.5%

1.4%

20212021 العام
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التحليلية  الدراسة  هذه  يف  األرقام  تظهر 

أنه ما زال من املبكر الحكم أن تنظيم الدولة 

تنفيذ  عىل  قدرته  فقد  قد  اإلسالمية 

ما  أنه  الواضح  من  حيث  املختلفة  العمليات 

أنواع  التحرك وتنفيذ مختلف  يزال قادرا عىل 

املفتوحة  املناطق  يف  خاصة  العمليات 

كالبادية السورية أو طرق اإلمداد والتموين 

املتتالية  العمليات  إىل  إضافة  العسكري 

سورية  بني  الحدودية  املناطق  من  بالقرب 

والعراق لضامن استمرار التواصل العمليايت 

ما بني قواته و منارصيه املنترشين يف كال 

الدولتني, كام يبدو من الواضح ان التنظيم ما 

زال يحتفظ بقدرة و امكانيات تكتيكية تسهم 

العملياتية  القرارات  اتخاذ  يف  مبارش  بشكل 

اإلمكانات  وفق  املهام  أنواع  مختلف  لتنفيذ 

املتوفرة لدى مقاتيل التنظيم.

الخالصة
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