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 ديسمبرشهر في أفريقيا خالل  ضحية 1566الظاهرة اإلرهابية تسلب حياة 

 تمهيد 

تستشري داخل أرجاء القارة األفريقية، وتحتم  وتخيم الظاهرة اإلرهابية بظالمها وظالميتها   

عن   وتجافيًا  تباعدًا  اتجاهاتها عليها  وتقتل  اإلنمائية،  وطموحاتها  السالمية  مقاصدها 

اإلرهابية الظاهرة  تلقي  إذ  اإلنسان؛  لحقوق  التفعيلية  اقتصادية   ومساعيها  بتداعيات 

فقد   البشري؛  مالها  برأس  يتعلق  فيما  والسيما  وثقيلة  حادة  وإنسانية  وأمنية  وسياسية 

، وفي سياق ذلك، 2022شهر ديسمبر  ضحية في سياق    1566سلبت الظاهرة اإلرهابية حياة  

تقريرها الشهري المعنون " عدسة   مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسانتصدر  

إلى تسليط الضوء   ، سعياً 2022العمليات اإلرهابية وأعمال العنف في أفريقيا" لشهر ديسمبر  

ال النوعية والجغرافية والعددية في  قارة األفريقية وتقديم  على الظاهرة اإلرهابية وتحوالتها 

واالستقرار   السالم  تدعيم  نحو  الرامية  مساعيها  مع  يتسق  بشكل  التوصيات  من  جملة 

 ومكافحة الظاهرة اإلرهابية وتجفيف وحواضنها واجتثاثها.

 أواًل: منهجية الرصد في التقرير 

ا نشر في يعتمد تقرير “عدسة العمليات اإلرهابية في أفريقيا” على منهجية الرصد المباشر لم

اإلعالم العربي والغربي واألفريقي من عمليات إرهابية في القارة األفريقية، والتي غالًبا ما ترتكز 

وذات المصداقية  إلى المصادر المفتوحة مثل شبكة اإلنترنت، والمواقع اإلخبارية الموثوقة 

مل الخطأ”؛ الذي قد  التي تتابع الدول األفريقية. على أن من األمانة العلمية اإلشارة إلى “معا

يكون وارد بصورة أو بأخرى، ال سيما وأن بعض المصادر سواء المحلية أو حتى الدولية قد  

تختلف فيما بينها في أعداد الضحايا في بعض األحيان، أو تقوم بتحديث بياناتها بعد بضع أيام  

 من عملية الرصد. ولذلك وجبت اإلشارة تحريا للدقة والموثوقية.  

 رهاب الذي يعتمد عليه التقرير:مفهوم اإل

الظواهر  أن  وبما  لكن  لإلرهاب،  واحد  تعريف  على  األممية  أو  األكاديمية  األوساط  تتفق  لم 

االجتماعية تعرف بمالحظة أبعادها، فظاهرة اإلرهاب تشتمل على ركنين، ركن معنوي وهو  

على   سواء  السياسية،  األطراف  أحد  على  الضغط  وهو  سياسي،  هدف  لها  المستوى  أن 

اإلرهاب هو بث  أن هدف  الترهيب، حيث  ركنًا ماديًا، وهو  أنها تحوي  الخارجي، كما  أو  الداخلي 

لهويتهم وإنما  ألشخاصهم،  الضحايا  يستهدف  ال  فهو  الناس،  نفوس  في  سواء  ،  الرعب 

 ومن بين االجتهادات المختلفة الواردة في تعريف الهوية العرقية، أو الدينية، أو حتى الوظيفية،  
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قرارها  اإلرهاب،   في  عليها  األمن  69/40المنصوص  مجلس  قرار  وكذلك  والبنود  1566،   ،

د استقينا ، فقرهابالمتضمنة في استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب والمعرفة لإل

مفهومنا بأن اإلرهاب هو: "كل سلوك يرتكب لهدف ديني أو سياسي، إلجبار أطراف على اتخاذ/  

قرا اتخاذ  واالقتصادي، عدم  االجتماعي  أمنهم  وتهديد  الناس،  ترهيب  خالل  من  معينة،  رات 

 سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

أفريقيا في  الخمسة  األقاليم  في  العنف  وأعمال  اإلرهابية  العمليات  أبرز  خالل   ثانًيا: 

 شهر ديسمبر

 إقليم شمال أفريقيا:  .أ

 مصر  .1

مبايعته لزعيم التنظيم الجديد وُتعد هذه هي البيعة  ديسمبر، أعلن تنظيم داعش عن    15في  

 3  سقوطفي مدينة اإلسماعيلية، أسفر عن    إرهابياً  هجوماً ديسمبر، وقع    31في  و 1. 24رقم  

 2من أفراد الشرطة المصرية. 11وإصابة 

 ليبيا:  .2

لحكومة  ديسمبر، وقعت اشتباكات في مدينة مصراته غرب ليبيا بين مليشيات تابعة    16في  

وإصابة العشرات، وإجالء مئات العائالت من المدينة، وغلق   2الوحدة الوطنية قادت إلى مقتل  

الزاوية، غرب ليبيا، على   27وفي    3الطريق الساحلي. ديسمبر، اندلعت أحداث عنف في مدينة 

قبل   عليهم من  الرصاص  إطالق  جراء  بجروح خطيرة  نجليهما  وإصابة  زوجين  خلفية مقتل 

زليتن    30وفي  4ن.  مجهولي ديسمبر، وقعت محاولة اغتيال “فاشلة” تعرض لها عميد بلدية 

الواقعة غربي ليبيا قضية انتشار التشكيالت المسلحة في البالد؛ حيث أطلق النار على سيارته  

 5من قبل شخصين ملثمين. 

 إقليم شرق أفريقيا:  .ب

 السودان:  .1

ديسمبر، قتل مواطن في هجوم شنه مسلحون مجهولون داخل منزله بمنطقة لمينا   2وفي   

سقوط  في  وتسبب    6التابعة للوحدة اإلدارية حمرة التابعة لمحلية كتم بوالية شمال دارفور،

عدد من قذائف “آر. بي. جي” في محيط محطة “أف. أن. إي” التابعة لحقل به النفطي بوالية  

 
ي الجديد، إصابة  1 ن برصاص األمن وسط العريش،  5العرب  ن مرصيي     https://bit.ly/3Ci9AYa، 2022ديسمب   19مدنيي 
، مقتل  2 ي سي ي الب  ي هجوم باإلسماعيلية،  3الب 

طة المرصية فن ي إثيوبيا، ديسمب   مرصد  202ديسمب    31من الشر
، العمليات اإلرهابية والعنف فن ي    https://bit.ly/3WT9YER، 2022السالم األوروب 

 https://bit.ly/3vREkeR ، 2022وإجالء مئات العائالت، ديسمب   سكاي نيوز عربية، اشتباكات بغرب ليبيا تعذر صالة 3
ي الزاوية غرب ليبيا،  4

 فن
ً
ن يشعل عنفا  2022ديسمب   27ليبيا المستقبل، مقتل زوجي 

ي ليبيا،  5
   2022ديسمب   30ليبيا المستقبل، محاولة اغتيال تجدد المطالب بتفكيك »التشكيالت المسلحة« فن

ق دارفور،  6 ن بشمال وشر ن منفصلي  ي حادثي 
ن فن     2022https://www.sudanakhbar.com/1283734ديسمب   2السودان االن، مقتل شخصي 

https://bit.ly/3Ci9AYa
https://bit.ly/3WT9YER
https://bit.ly/3vREkeR
https://www.sudanakhbar.com/1283734
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ديسمبر، أثارت مجموعة مسلحة بالسالح   3وفي    7النفطي.    6تخريب بمربع  غرب كردفان في  

األبيض سواطير من عصابات النيقرز حالة من الخوف والهلع بين المرضى والكوادر الطبية 

ديسمبر، لقى شخصان مصرعهما وأصيب آخر    4وفي    8بشائر جنوب الخرطوم. ى  بمستشف

 9بمدينة كبكابية، غرب الفاشر عاصمة شمال دارفور إثر إطالق نار من قبل مسلحين مجهولين.

محتجًا في تظاهرات مناهضة   43ديسمبر، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية إصابة    6وفي  

 10ين الجيش وقوى اإلعالن السياسي. بلالتفاق السياسي 

رعاة مسلحين بمنطقة   9ديسمبر، قتل شخصان وأصيب    8في  و آخرين بواسطة  وفقدان 

ديسمبر، قتل جندي وامرأة شابة،   9في  و   11بوالية وسط دارفور.   ي سدر شرق منطقة بندس

برصاص مجهولين في مدينة النهود بوالية غرب كردفان؛ حيث إن مجهولين أطلقوا النار على  

 12لالستخبارات العسكرية وامرأة عند خور غزة. فرد يتبع 

وإلى جانب ذلك، قتل شخصان وأصيب تسعة آخرون برصاص مسلحين في منطقة سدر   

ديسمبر، أصيب ثالثة أشخاص بأعيرة نارية   10في  و   13شرق مدينة بندسي بوالية وسط دارفور. 

كما أطلق   14رفور. في هجوم شنته مجموعة مسلحة على محلية دار السالم بوالية شمال دا

في كبكابية بوالية   لحرق ثالثة منازل بمعسكر السالم  أدى  بكثافة مما  الرصاص  مسلحون 

شخصًا على األقل وُأصيب العشرات بوالية غرب    30ديسمبر، ُقتل    11في  و   15شمال دارفور.

ديسمبر، قتل  12في و 16ُكردفان؛ حيث أن النزاع اندلع بين قبائل الحمر والمسيرية حول أراض.

شخص وأصيب آخر بطلق ناري في حادث نهب مسلح بمنطقة شق الدخري التابعة لمحلية  

كردفان. جنوب  بوالية  إليها    14في  و  17ابوكرشوال  دعت  التي  التظاهرات  أسفرت  ديسمبر، 

و وبري  الخرطوم  بكل من  وسط أالمقاومة  اإلصابة  عدٍد من  عن  بحري،  والخرطوم  مدرمان 

مجموعة مسلحة أطلقت النار على عربة بوكس تحمل ركاب بالقرب   أطلقتو  18قوات التأمين.

 19من مورد المياه المسمى آبار جادين.

 
ي السودان،  7 « بمحيط حقل نفطي غرب  ي ي ج   /https://sudantribune.net/article267694 ، 2022ديسمب   2السودان تربيون، سقوط قذائف »آر ب 
ي جنوب الخرطوم،  8

   2022ديسمب   3السودان االن، عصابات نيقرز تهاجم مستشفن
9  ، ي الفاشر ي هجوم مسلح بمدينة كبكابية غرب 

 https://www.sudanakhbar.com/1284552 ،2022ديسمب   4أخبار السودان، قتىل وجرج فن
ي احتجاجات مناهضة لالتفاق اإلطاري،  43السودان تربيون،  10

 article267871//https://sudantribune.net، 2022ديسمب    6إصابة فن
ن واصابة  11  https://www.sudanakhbar.com/1287952 اخرين اثر تعرضهم الطالق نار،  ٩أخبار السودان، مقتل شخصي 
ي هجوم مسلح بمدينة النهود بغرب كردفان،  12

 https://www.sudanakhbar.com/1288951 ،2022ديسمب   9السودان االن، قتىل فن
13  ، ق مدينة بندسي ي هجوم مسلح بمنطقة سدر شر

   https://www.sudanakhbar.com/1288481 ،2022يسمب  د 9السودان، قتىل فن
ي هجوم مسلح عىل منطقة أم غبيشة بمحلية دار السالم،  14

 https://www.sudanakhbar.com/1289125 ،2022ديسمب   10جرج فن
ي كبكابية بوالية شمال دارفور 15

  https://www.sudanakhbar.com/1289001أخبار السودان، حرق منازل بمعسكر السالم فن
ي رصاع قبىلي داٍم، 30السودان االن، السودان: مقتل  16

 فن
ً
 https://www.sudanakhbar.com/1290137  شخصا

 https://www.sudanakhbar.com/1290336 ،2022ديسمب   12ابوكرشوال بوالية جنوب كردفان، السودان االن، هجوم مسلح بمنطقة شق الدخري التابعة لمحلية  17
طة بالعاصمة السودانية الخرطوم،  18  https://www.sudanakhbar.com/1291775 ،2022ديسمب   14إصابة ضابط شر
ي هجوم مسلح قرب مدينة النهود غرب كردفان،  19

 m/1291702https://www.sudanakhbar.co، 2022ديسمب   14السودان االن، اصابة طفل فن

https://sudantribune.net/article267694/
https://www.sudanakhbar.com/1284552
https://sudantribune.net/article267871/
https://www.sudanakhbar.com/1287952
https://www.sudanakhbar.com/1288951
https://www.sudanakhbar.com/1288481
https://www.sudanakhbar.com/1289125
https://www.sudanakhbar.com/1289001
https://www.sudanakhbar.com/1290137
https://www.sudanakhbar.com/1290336
https://www.sudanakhbar.com/1291775
https://www.sudanakhbar.com/1291702
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عمرة بوالية شمال دارفور  سوق  وفي منتصف شهر ديسمبر، أصيب مواطن بطلق ناري في  

إطالق   السالم.    3عقب  بحي  منزله  إلى  عودته  أثناء  اختطفت    17وفي    20مسلحين  ديسمبر، 

قرية مشرع الفرسان الواقعة ب، مواطن سوداني من داخل األراضي السودانية  إثيوبية  مليشيا

ديسمبر، قتل شخص وأصيب آخر    19وفي    21بمحلية القريشة بوالية القضارف شرق السودان.

جنوب   بوالية  كادقلي  المصانع  بحي  منزله  سرقة  بحجة  شخص  قبل  من  النار  إطالق  إثر 

 22كردفان.

ديسمبر، فرضت مليشيات مسلحة، حصارًا كاماًل على معسكر شداد للنازحين قرب    19وفي  

من مواطني قرية    ديسمبر، تحركت مجموعة  22وفي    23شنقل طوباي، بوالية شمال دارفور.

في شكل فزع أهلي إلى موقع الحادث األول واشتبكوا مع بعض الرعاة، أفضت إلى   أموري

وفي   آخر.  وإصابة  الرعاة  أحد  اإلبل   23مقتل  يمتطون  الرعاة  من  مجموعة  بدأت  ديسمبر، 

آخرين. وامتدت   3من المواطنين وجرح عدد    4بالهجوم على قرية أموري تم حرق القرية ومقتل  

القرى  بش وأم شطير وتم حرق جزئي لهذه  قرية حميضة، سيموا  كل عشوائي على كل من 

فاشا  قرى  من  كل  إلى  الدخول  ومحاولة  جميزة  أربعاء  بقرية  المحالت  من  عدد  ونهب 

   24وغباشة. 

ديسمبر، أسفر هجوم شنته ميليشيات مسلحة على قرى في والية جنوب دارفور، عن    25وفي  

وإصابة    7مقتل   ارتفاع  26وفي    25آخرين.  17أشخاص  رصد  تم  فيديسمبر،  حصيلة ضحايا    ًا 

إلى   المستمر  دارفور  جنوب  بوالية  ب  محلية  قرى  على  و  15الهجوم  بجانب   جريحًا،  30قتياًل 

جندي من القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة    400مركبة وقوة مكونة من    57وصول  

  26والمخابرات إلى المناطق المتأثرة.

عاصمة والية وسط دارفور، في في  أشخاص إثر نزاع ذو طابع قبلي    9ديسمبر، ُقتل    29وفي  

وفي    27ساعة لفض التجمعات القبلية المسلح.  12وقت أمهلت السلطات قادة اإلدارة األهلية  

بشأن قضية مقتل لص من الحارة  ،36و 54الحارتين ديسمبر، تصاعدت األزمة بين سكان  30

بالحارة    54 المنازل  أحد  سرقة  ومحاولة  تسلله  عليه   ؛36بسبب  القبض  من  تمكنوا  حيث 

 28واالعتداء عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة. 

 
ي هجوم مسلح ونهب شف عمرة بوالية شمال دارفور،  20

 https://www.sudanakhbar.com/1292464 ،2022ديسمب   15السودان االن، اصابة مواطن فن
ي السودانية،  21

ي من داخل األراضن
 https://www.sudanakhbar.com/1293881،  2022ديسمب   17السودان االن، مليشيا إثيوبية تختطف سودابن

ن بحي المصانع 22  https://www.sudanakhbar.com/1294789، 2022ديسمب   19بكادقىلي بوالية جنوب كردفان،  أخبار السودان، مقتل وإصابة شخصي 
ن شمال دارفور،  23  للنازحي 

ً
 https://www.sudanakhbar.com/1294784، 2022ديسمب   19السودان االن، مليشيات مسلحة تحارص معسكرا

 https://www.sudanakhbar.com/1298277 ،2022ديسمب   23اتر بالهجوم عىل قرية أموري، أخبار اآلن، بدأت مجموعة من الرعاة يمتطون اإلبل والمو  24
ي صدامات دامية جنوب دارفور،  25

ات القتىل والجرج فن    https://www.sudanakhbar.com/1298699 ،2022ديسمب   25السودان االن، عشر
   https://www.sudanakhbar.com/1299418 ،2022ديسمب   26فور، السودان االن، ارتفاع ضحايا الهجوم عىل قرى بجنوب دار  26
ي وسط دارفور  27

ن فن «،  12سودان تربيون، إمهال القادة األهليي  ي ن بـ»زالنح   /https://sudantribune.net/article268807، 2022ديسمب   29ساعة لتفريق المسلحي 
ن بمدينة امدرمان،  28 ن سكان حارتي  ي اشتباكات بي 

 https://www.sudanakhbar.com/1302161 ،2022ديسمب   30السودان نيوز، سقوط ضحايا فن

https://www.sudanakhbar.com/1292464
https://www.sudanakhbar.com/1293881
https://www.sudanakhbar.com/1294789
https://www.sudanakhbar.com/1294784
https://www.sudanakhbar.com/1298277
https://www.sudanakhbar.com/1298699
https://www.sudanakhbar.com/1299418
https://sudantribune.net/article268807/
https://www.sudanakhbar.com/1302161
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وبشكل عام رصدت األمم المتحدة عدد من اإلحصاءات المرتبطة بالعنف في دولة السودان،  

والحركات  األ  أعلنتديسمبر،    24ففي   السريع  والدعم  السوداني  الجيش  المتحدة تورط  مم 

عن   يزيد  ما  ارتكاب  في  ضد    520المسلحة  وجسيمًا  حقوقيا  و  445انتهاكًا  فتاة    317طفاًل 

إلى قوات الشرطة   5إلى قوات الدعم السريع و 32انتهاكا إلى الجيش و 61ونسبت مسؤولية 

الت العسكرية  االستخبارات  من  لكل  المركزي  وانتهاكين  االحتياطي  وقوات  للجيش  ابعة 

نسبها    60انتهاكا، منها    86التابعة للشرطة. وأشارت إلى أن الحركات المسلحة مسؤولة عن  

إلى حركة تحرير السودان ــ المجلس   20إلى حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور و

  29االنتقالي بزعامة الهادي إدريس.

ألف شخص نزحوا جراء العنف القبلي   16ديسمبر، رصدت األمم المتحدة، إن أكثر من    27أما في  

السودان، غربي  دارفور  جنوب  والية  التي   في  االشتباكات  في    نتيجة  في   ديسمبر  23اندلعت 

دارفور. بجنوب  بي  رصدها  30محلية  خالل    بجانب  واالقتتال  العنف  واليات   2022انتشار  في 

آخرين،   1100شخص وإصابة    900كردفان والتي تسبب في مقتل  السودان وخاصة دارفور و

ألف جراء النزاعات القبلية والطائفية في واليتي دارفور وكردفان ليزيد بذلك   300ونزوح أكثر من  

 31مليون شخص. 3.7عدد النازحين عن آخر إحصائية ُمعلنة بـ 

 الصومال:  .2

في الصومال: قرية ديلوناي، وتم   ديسمبر، سيطر عناصر حركة الشباب على منطقتين  2في   

من جنود ومقاتلي المليشيات المساندة للجيش في   103االستيالء على السلطة، وُقتل وُجرح  

الشرطة    3وفي    32القتال. رجال  من  مجموعة  استهدفت  ناسفة  عبوة  تفجير  تم  ديسمبر، 

  3وفي    33ن. الصومالية في منطقة نجران جنوب شرقي مقديشو. ُقتل شرطي وُجرح ثالثة آخرو

  4وفي    34ديسمبر، استولت حركة الشباب على منطقتين في إقليم باي بوالية جنوب الغرب. 

ديسمبر، اغتال مسلحين بالمسدسات أحد التجار البارزين في منطقة عيلشا بيها بضواحي  

مقديشو.   المحلية   وقعتديسمبر،    8وفي    35العاصمة  المليشيات  بين  عنيفة  معركة 

المعروفة بـ أصحاب البازارات ومقاتلي حركة الشباب بعد أن شن المقاتلون هجوما مفاجئا  

 36ت المحلية.على مواقع المليشيا

 
ي انتهاكات جسيمة ضد األطفال، السودان تربيون، تقرير : تورط قوات حكومية وحركا 29

   https://sudantribune.net/article268608 ،2022ديسمب   24ت مسلحة فن
ي السودان،  16السودان االن، أكبر من  30  https://www.sudanakhbar.com/1300170، 2022سمب  دي 27ألف نازح جراء العنف القبىلي غرب 
ي دارفور،  31

 https://bit.ly/3k08ERO ، 2022، ديسمب  28سكاي نيوز عربية،السودان.. األمم المتحدة تطالب بمحاسبة الجناة فن
، تاريــــخ الوصول  32 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN ،2022ديسمب   5الجهاد العالمي
، تاريــــخ الوصول  33 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
ي  34

ن فن  https://bit.ly/3Z5sdIm ، 2022إقليم باي، ديسمب  الصومال الجديد، حركة الشباب تسيطر عىل منطقتي 
ي ضواجي مقديشو، ديسمب   35

 l https://bit.ly/3WG9Vf، 2022الصومال الجديد، اغتيال تاجر فن
ان، ديسمب   36 ي إقليم هب 

 مليشيات محلية ومقاتىلي حركة الشباب فن
ن  https://bit.ly/3i7HZls ، 2022الصومال الجديد، معركة عنيفة بي 

https://sudantribune.net/article268608
https://www.sudanakhbar.com/1300170
https://bit.ly/3k08ERO
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3Z5sdIm
https://bit.ly/3WG9Vf
https://bit.ly/3i7HZls
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رئيس جهاز المخابرات واألمن في إقليم غدو بوالية جوباالند في جنوب    تلديسمبر، قُ   10في   

الصومال في انفجار تعرضت سيارته في منطقة بين مدينتي لوق ودولو في اإلقليم. وأعلنت 

 11وفي    37حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن اغتيال المسؤول األمني.

مصرعهما   حكومي  وجندي  علسو  الدين  محيي  مهد  جوهر  مطار  مدير  نائب  لقي  ديسمبر، 

آخرون جراء انفجار وقع في ضواحي مدينة جوهر عاصمة والية هير شبيلي. وأعلنت    4وأصيب  

مسؤوليتها. القاعدة  لتنظيم  الموالية  الشباب  رجال   13وفي    38حركة  أحد  اغتيل  ديسمبر، 

 39.الصومال نة عابودواق الواقعة وسط  األعمال البارزين في مدي

العسكري في مديرية هدن بالعاصمة مقديشو   ىديسمبر، تعرض مبنى المستشف  14في  و 

إصابة   عن  أسفر  يدوية،  بقنابل  المسلحة    9لهجوم  القوات  من  أفراد  بينهم  أشخاص 

مقديشو  ديسمبر، أصدرت المحكمة العسكرية االبتدائية في    15وفي    40الصومالية والمجندين.

حكما باإلعدام أحد عناصر حركة الشباب، أدين الجندي بتسهيل هجوم حركة الشباب على مطار  

مارس من هذا العام والذي خلف ستة قتلى بينهم خمسة   23آدم عدي الدولي بمقديشو في  

بين قوات الحكومة الصومالية المدعومة بقوات    ديسمبر، دارت معركة عنيفة  19وفي    41أجانب.

ديسمبر، شهدت مدينة    24وفي    42تحاد اإلفريقي ومقاتلي حركة الشباب في المدينة.بعثة اال

وأخرى  للوالية  تابعة  بين قوات  عنيفة  المؤقتة مواجهات  الغرب  جنوب  والية  عاصمة  بيدوا 

موالية لـ سياسيين معارضين. وقد اندلعت المواجهات بعد أن شنت قوات الوالية هجوما  

لصومالي السابق، وأعربت الحكومة الفيدرالية الصومالية عن أسفها  على منزل وزير المالية ا 

للمواجهات العنيفة التي وقعت في بيدوا وحثت األطراف المتصارعة على حل خالفاتها بالحوار 

 43وتجنب إراقة الدماء.

مدنيين بينهم امرأة مصرعهم في انفجار لغم أرضي زرع    3ديسمبر، لقي ما ال يقل عن    25في    و

جا الوسطى.في  شبيلي  محافظة  في  ومهدي  بورني  منطقتي  بين  الطريق    31وفي    44نب 

ديسمبر، اختطف مسلحون من حركة الشباب مدنيين في منطقة تابعة لبلدة هلغن إقليم 

هيران وسط الصومال؛ حيث أن مسلحي الحركة نصبوا كمينا لحافلتين صغيرتين على متنهما 

ديسمبر، خيم هدوء حذر على مركز إقليم سول   31وفي    45األشخاص.راكبا وقاموا باختطاف    20

 
ي إقليم غدو، ديسمب   37

   https://bit.ly/3Z9ynYf ،2022الصومال الجديد، انفجار يودي بحياة مدير جهاز المخابرات فن
ي انفجار بضواجي جوهر، ديسمب   38

   https://bit.ly/3GCbK7A، 2022الصومال الجديد، قتىل وجرج فن
   https://bit.ly/3jChLYC، 2022الصومال الجديد، اغتيال رجل أعمال بارز وسط الصومال، ديسمب   39
ي مقديشو، ديسمب  يام، األ  40

 E12F-4FB4TZ-https://www.alayyam.info/news/98RA14M3، 2022هجوم بقنابل يدوية يستهدف مجندين جدد فن
ي الهجوم عىل مطار، ديسمب   41

 https://bit.ly/3WIQkez، 2022الصومال الجديد، المحكمة العسكرية تصدر حكما باإلعدام عىل جندي سابق لدوره فن
ي إقليم شبيىلي السفىل، ديسمب  الصومال الجديد، معرك 42

 القوات الصومالية واألفريقية ومقاتىلي حركة الشباب فن
ن  https://bit.ly/3QcdKGP، 2022ة عنيفة بي 

ي بيدوا، ديسمب   43
ن قوات والية جنوب الغرب ومليشيات موالية للمعارضة فن    https://bit.ly/3Z5stY، 2022الصومال الجديد، مواجهات بي 

ي محافظة شبيىلي  3الصومال الجديد، مقتل  44
ن جراء انفجار لغم فن  .2022الوسط، ديسمب   مدنيي 

ان وسط الصومال،  45 ي إقليم هب 
ن فن   https://bit.ly/3IdeUQg، 2022ديسمب   31الصومال، حركة الشباب تختطف مدنيي 

https://bit.ly/3Z9ynYf
https://bit.ly/3GCbK7A
https://bit.ly/3jChLYC
https://www.alayyam.info/news/98RA14M3-4FB4TZ-E12F
https://bit.ly/3WIQkez
https://bit.ly/3QcdKGP
https://bit.ly/3Z5stY
https://bit.ly/3IdeUQg
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متظاهرين وإصابة   4المتنازع عليه بين والية بونتالند وإدارة أرض الصومال وذلك بعد مقتل  

 46آخرين على خلفية االحتجاجات التي شهدتها المدينة. 10

 جنوب السودان: .3

عة تيرول والية جونقلي بجنوب رجلين في كمين على طريق في مقاطسقط  ديسمبر،    4في  

ديسمبر، ُقتل سبعة أشخاص على األقل في اشتباكات عشائرية بين    20وفي    47السودان.  

قريتي لو هيالري وأومورو في والية شرق االستوائية بجنوب السودان؛ حيث بدأت االشتباكات 

ديسمبر،    21وفي    48.  بهجوم انتقامي نتيجة لتبادل االتهامات بين قريتين بشأن القتل االنتقامي

أكدت السلطات في والية البحيرات بجنوب السودان مقتل المديرة التنفيذية لمنطقة تايب 

الهوية.   مجهول  مسلح  يد  على  مسلحين   23وفي    49تايب  يد  على  قتل شخصان  ديسمبر، 

 50هاجموا سيارة عند جسر هوست على طول طريق توريت كبويتا. 

وأصيب نحو عشرين آخرين في اشتباكات قبلية في منطقة  شخصا 11ديسمبر، ُقتل  26وفي 

أطفال من قبل مسلحين   3نساء و  3  اختطفتديسمبر،    27وفي    51إقليم دارفور السودانية.  

السلطات   أعلنتديسمبر،    28وفي  .  في كمين على الطريق بمقاطعة أورور في والية جونقلي

الحكومية في إدارية بيبور الكبرى بجنوب السودان استيالء مسلحين من جونقلي على رئاسة  

قوات    معالسودان  قوات دفاع شعب جنوب  كما وقعت اشتباكات بين    52مقاطعة قومروك.  

 آخرين  5جنود وأسر    5جبهة الخالص الوطني المعارض في منقال بمقاطعة جوبا، ليتم قتل  

ديسمبر، قتل مزارع داخل مزرعته في مقاطعة الفون بوالية شرق   28وفي    53.  من المعارضين

 .االستوائية بجنوب السودان، على يد مسلحين مجهولي

أشخاص على   3ديسمبر، رصدت السلطات في مقاطعة أورورا بوالية جونقلي، مقتل 29وفي 

عن    تيام نهار أسفر  الحادثة األولى التي حدثت بمنطقة  حيث إناألقل في هجومين منفصلين؛ 

مقتل رجلين في كمين مسلح عندما كانا في طريقهما إلى مقاطعة دوك المجاورة، بينما ُقتل  

التالي بمنطقة متوت في هجوم منفصل على اليوم  رجل آخر ونهبت رؤوس من الماشية في  

ديسمبر، رصدت السلطات المحلية في مقاطعة أورورا بوالية   30وفي    54معسكر للماشية.  

 
ي مدينة السعانود بعد مقتل  46

  https://bit.ly/3GzN2EE، 2022ديسمب   31شخاص وإصابة آخرين باحتجاجات شعبية، أ 4الصومال الجديد، هدوء حذر فن
، ديسمب   47 ول بجونقىلي ي مقاطعة نب 

ن فن ي كمي 
ن فن    https://bit.ly/3Cf0tqT، 2022راديو تمازج، مقتل رجلي 

ق االستوائية، ديسمب   7راديو تمازج، مقتل  48 ي قتال عشائري بشر
   https://bit.ly/3CgayEk، 2022أشخاص فن

ات، ديسمب   49 ي البحب 
   https://bit.ly/3igDpBk، 2022راديو تمازج، مقتل مسؤولة حكومية عىل يد مسلح مجهول فن

ن عىل طريق توريت كبويتا، ديسمب   50 تل شخصي 
ُ
   https://bit.ly/3WD00XQ، 2022راديو تمازج، مق

ي قتال قبىلي بإقليم دارفور السودانية، ديسمب   11راديو تمازج، مقتل  51
   https://bit.ly/3vzsXYT، 2022شخصا فن

ن يسيطرون عىل مدينة قوم روك وتحذيراتر  52    https://bit.ly/3CilnFP، 2022بانتهاكات حقوق اإلنسان، ديسمب   اديو تمازج، الشباب المسلحي 
، ديسمب  جنود من قوات جب 5راديو تمازج، جيش جنوب السودان يزعم مقتل  53 ي

  https://bit.ly/3jOgX3b، 2022هة الخالص الوطبن
ن بمقاطعة أورور، ديسمب   54 ن منفصلي  ي هجومي 

   https://bit.ly/3i3XBGN، 2022راديو تمازج، مقتل ثالثة أشخاص فن

https://bit.ly/3GzN2EE
https://bit.ly/3Cf0tqT
https://bit.ly/3CgayEk
https://bit.ly/3igDpBk
https://bit.ly/3WD00XQ
https://bit.ly/3vzsXYT
https://bit.ly/3CilnFP
https://bit.ly/3jOgX3b
https://bit.ly/3i3XBGN
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رأسا من األبقار في هجوم نفذته   380ونقلي إن أربعة رعاة على األقل تم فقدانهم وسرقة  ج

 55مجموعة مسلحة على منطقة فييري. 

 أوغندا   .4

ديسمبر، قتل صيادون مسلحون بالرصاص حارًسا تابًعا لسلطة الحياة البرية األوغندية    7في  

هجوم على مركز شرطة وقع  ديسمبر،    10وفي    56أثناء الخدمة في منطقة محمية وادي كيد بو.

ديسمبر، أكد الجيش األوغندي مقتل    13وفي    57كياابادازا في منطقة بوتامباال بوسط أوغندا. 

مدنيين اثنين على األقل في أحدث هجوم شنته جماعة الحلفاء الديمقراطية المتمردة، بينما  

من الحدود مع جمهورية الكونغو    مسلحا أثناء محاولتهم عبور نهر سمليكي بالقرب  15قتل  

عبوة ناسفة مجهولة    فجارانديسمبر، لقي طفالن مصرعهما بعد    29وفي    58الديمقراطية.  

 59كانا يلعبان بها في قرية كانابا.

 أثيوبيا:  .5

اإلثيوبية   2في   الفيدرالية  الحكومة  مع  المتحالفة  اإلريترية  الدفاع  قوات  هاجمت  ديسمبر، 

وقتلت   تالمدنيين  غرب  األشخاص في شمال وشمال  غير محدد من    4،  3وفي    ي. جراعدًدا 

العرقية مع القوات الخاصة اإلقليمية في أورميا؛ حيث ُقتل    اديسمبر، اشتبكت مليشيات أمهر 

ديسمبر، هاجمت ميليشيات فانو وجبهة تحرير أورميا شين    5وفي    60شخًصا.  34ما ال يقل عن  

من   أخرى  أجزاء  في  أمهر المدنيين  ميليشيا  رجال  أطلق  حيث  أوروميا؛  وقتلوا    امنطقة  النار 

 61مدنيين اثنين في قرى حول بلدة ويلنشيتي في بوسيت وريدا في منطقة شرق شيوا. 

ديسمبر، أسفرت تظاهرات أولياء أمور الطالب في مدرسة أمها ديستا الثانوية ضد   8و  4وفي  

أيام، ومقتل طالب وإصابة أورميا اإلقليمي في المدرسة عن إلغاء    رفع علم  الفصول لعدة 

شخًصا بتهمة   97ديسمبر، ألقت شرطة أديس أبابا القبض على    9آخرين، وفي    10أكثر من  

بالعاصمة.  العامة  المدارس  في  عنيفة  مظاهرات  وتنظيم  العنف  على    7وفي    62التحريض 

أوراشا   شين أربعة سائقي شاحنات في منطقة غبري -ديسمبر، اختطفت جبهة تحرير أورف

في منطقة شيوا الشمالية أثناء سفرهم إلى أديس أبابا وأحرقت المجموعة ثالث شاحنات 

 7وفي  63دوالر كفدية لإلفراج عن السائقين.  56200وطلبت ما يصل إلى ثالثة ماليين بر حوالي 

ديسمبر، أعلنت شرطة أديس أبابا إصابة سبعة أشخاص بجروح عندما انفجرت قنبلة على  

 
ي هجوم بمقاطعة اورور بجونقىلي  380رعاة وشقة  4راديو تمازج، فقدان  55

   https://bit.ly/3GA6IZbديسمب   ٣٠بقرة فن
،  UWAقتل حارس  56 ن    https://bit.ly/3ZfPyY4، 2022ديسمب   7أثناء الخدمة عىل يد صيادين مسلحي 
طة كياابادازا الكينيون، مهاجمون مسلحون يقتلون ا 57 ن من السكان ويحرقون مركز شر    https://bit.ly/3vGB06j 2022ديسمب   10ثني 
   https://bit.ly/3XcehdX  ،2022ديسمب   13وكالة برس اإلخبارية، قوات الدفاع الشعبية األوغندية خالل عملية عسكرية،  58
ن بعد تفجب  عبوة ناسفة مجهولة الهوية،   59  ies/202212290234.htmlhttps://allafrica.com/stor،2022ديسمب   29كل أفريقيا، أوغندا: مقتل شقيقي 
ي إثيوبيا، ديسمب   60

، العمليات اإلرهابية والعنف فن ي    https://bit.ly/3WT9YER، 2022مرصد السالم األوروب 
ي إثيوبيا، ديسمب   61

، العمليات اإلرهابية والعنف فن ي    https://bit.ly/3WT9YER، 2022مرصد السالم األوروب 
، العمليات اإلرهابية والع  62 ي ي إثيوبيا، ديسمب  مرصد السالم األوروب 

   https://bit.ly/3WT9YER، 2022نف فن
ي إثيوبيا، ديسمب   63

، العمليات اإلرهابية والعنف فن ي    YERhttps://bit.ly/3WT9، 2022مرصد السالم األوروب 

https://bit.ly/3GA6IZb
https://bit.ly/3ZfPyY4
https://bit.ly/3vGB06j
https://bit.ly/3XcehdX
https://allafrica.com/stories/202212290234.html
https://bit.ly/3WT9YER
https://bit.ly/3WT9YER
https://bit.ly/3WT9YER
https://bit.ly/3WT9YER
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وفي   بالعاصمة أديس أبابا.   9بقالة في مدينة ليمي كورا الفرعية بمنطقة ورويدا    شرفة محل

ديسمبر، رصدت إدارة شرطة مدينة أداما إن شخًصا واحًدا ُقتل وأصيب سبعة آخرون في    28

 هجوم بقنبلة يدوية في حانة في مدينة أداما بمنطقة شرق شيوا في إقليم أوروميا اإلقليمي.    

 :كينيا .6

قبل  إطالقأحداث  كينيا  شهدت  في ديسمبر،    على    نار من  المتحالفة  الديمقراطية  القوات 

ديسمبر،    6وتحديدًا في  قل.  المدنيين في المنطقة مما أدى إلى إصابة ثالثة أشخاص على األ

نصبت حركة الشباب في مدينة غارسا في اإلقليم الشمالي الشرقي لقافلة من القوات الكينية؛  

ديسمبر، أصدرت أجهزة الشرطة في   13وفي    64اشتباكات قصيرة بين الجانبين.حيث دارات  

نيروبي بياًنا تحذر فيه من احتمال وقوع هجوم من جانب حركة الشباب في العاصمة خالل فترة  

 65عيد الميالد. 

وإصابة    12وفي   وابنه  أب  مقتل  عن  الكينية  الشرطة  أعلنت  قوات   3ديسمبر،  من  عناصر 

الشباب    ياطيةاالحتالشرطة   لحركة  انتمائهم  في  يشتبه  مسلحون  هاجم  أن  بعد  الكينية 

الشباب عبوة    21وفي    66الصومالية سيارة في مقاطعة مانديرا.  ديسمبر، فجر عناصر حركة 

هايلي   مخيم  من  طريقها  في  كانت  الكينية  للشرطة  سيارة  على  صاروخا  وأطلقوا  ناسفة 

ديسمبر، وقع هجومًا من قبل   26في  67البسيت إلى بلدة غاريسا؛ ليتم قتل شرطيان ومدني.  

  29وفي    68مقتل شخصين. حركة شباب المجاهدين في منطقة المو الساحلية الكينية ليتم  

في معركة باألسلحة النارية بين قوات األمن الكينية  شخصين    مقتل كينياديسمبر، رصدت  

 69ومقاتلي حركة الشباب في مقاطعة المو.

 إقليم وسط أفريقيا:  . ت

 الكونغو الديمقراطية: .1

ديسمبر، أصيب ستة طالب بالرصاص خالل تدخل الشرطة الوطنية في حرم جامعة   1في   

 23مدنيًا في قرى كيشيش وكيشور وروباري على يد حركة    42بينما ُقتل    70كيسنغاني توبو.

أشخاص من نفس العائلة في كولوماني    4ديسمبر، قتل مسلحون مجهولون    2وفي    71مارس.

ديسمبر، أخذ مسلحون ما ال يقل عن ثالثين    4و  3  وبين  72إيتوري.    بيال في- في منطقة مودزي

 
ي ضواجي مدينة غارسا، ديسمب   64

   https://bit.ly/3GsIu1H ،2022الصومال الجديد، حركة الشباب تنصب كمينا لقوات كينية فن
65  ، ي ديسمب 

ة عيد الميالد فن ي خالل فبر وب  ي نب 
 https://bit.ly/3XcatJS  ، 2022ديسمب   13كينيا: السلطات تحذر من هجوم محتمل فن

ي هجوم لحركة الشباب بمانديرا، ديس 66
ن فن    https://bit.ly/3IjNkkc، 2022مب  الصومال الجديد، مقتل شخصي 

ق كينيا،  67 ي شر
ن أحدهما مدنيا فن طيي  ز، مسلحون من حركة الشباب يقتلون شر   https://bit.ly/3CyYNcc ،2022ديسمب   22رويبر

ي ساحل كينيا،  2شينخوا، مقتل  68
ي هجوم يشتبه به لشباب فن

 https://bit.ly/3CrtPT2  ،2022ديسمب   26فن
 
ن القو  69 ي اشتباك مسلح بي 

ن فن ، أفريقيا نيوز، مقتل شخصي   عىل طريق ساحىلي
ن  https://bit.ly/3jXtxNi ، 2022ديسمب   29ات الكينية ومسلحي 

: إصابة  70 ي
، كيسنغابن ي طة الوطنية، ديسمب   6راديو أوكاب   https://bit.ly/3Gg9VeU ، 2022طالب برصاصة أثناء مداخلة للشر

، شمال كيفو: قتل ما ال  71 ي  عىل أيدي حركة  42 يقل عن راديو أوكاب 
ً
ي روتشورو، ديسمب   23مدنيا

ي عدة مناطق فن
 2022مارس فن

، إيتوري: مقتل  72 ي ي منطقة بونيا الطرفية، ديسمب   4راديو أوكاب 
ن فن ن عىل أيدي مجهولي   https://bit.ly/3WJZAPm ، 2022مدنيي 

https://bit.ly/3GsIu1H
https://bit.ly/3XcatJS
https://bit.ly/3IjNkkc
https://bit.ly/3CyYNcc
https://bit.ly/3CrtPT2
https://bit.ly/3jXtxNi
https://bit.ly/3Gg9VeU
https://bit.ly/3WJZAPm
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وفي    73ي مزرعة ديزيريه موانديتسي الواقعة في قرية كيهونجا شمال كيفو.  بقرة خالل توغل ف

قرية بوهاما،    4ديسمبر، لقي    5 أعقاب حادثة تورط فيها جندي في  أشخاص مصرعهم في 

ديسمبر، ُقتل صبيان على أيدي   6وفي    74مجموعة كيباتي، في إقليم نيراجونجو شمال كيفو.  

وتم  ،  مجهولين على أيدي رجال مسلحين في قرية نجانجي في إقليم نيراجونجو شمال كيفو

 75إفراغ عشر قرى في مناطق بونيا المحيطة بإقليم إيزومو إيتوري من سكانها.

شخصا مصرعهم في هجوم جديد شنه مسلحون في    13ديسمبر، لقي ما ال يقل عن    6في  

بوكانجا لقطاع  المجاور  وامبا  قطاع  في  الواقعة  ماتيل  كينجاال  مقاطعة   قرية  في  لونزو 

ديسمبر، ُقتل مدني وأضرمت النيران في ثالث دراجات نارية خالل كمين مزدوج    7وفي    76كوانجو 

ديسمبر، ُقتل ما   9وفي    77نصبه متمردو تحالف القوى الديمقراطية في مولوا وكينيا مباوري. 

ع يقل  في ال  ندومبي  ماي  نكانا  قرية  في  مسلحين  أيدي  على  آخر  وأصيب  أشخاص  ستة  ن 

 78كينشاسا على نهر الكونغو.

شخًصا وأصيب العديد في اشتباك بين ميليشيات كوديكو   18ديسمبر، ُقتل    11، و10أما في   

 12وفي    79أشخاص.    7اختطاف  وأفراد من زائير في لوغا ومبيجو، إقليم دجوغو إيتوري بجانب  

القوات   بين  اشتباكات  إثر  كيفو  شمال  بوتمبو  مدينة  في  نار  إطالق  دوي  سمع  ديسمبر، 

ديسمبر، لقي اثنان   14وفي    80المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وميليشيا ماي ماي. 

من سكان بوناغانا بإقليم روتشورو شمال كيفو مصرعهم بعد تعرضهم للضرب على أيدي 

  81مارس.  23متمردي حركة 

مدنيا على يد مسلحين من ميليشيا الدفاع الذاتي زائير مازيمبي في    12ديسمبر، ُقتل    15وفي  

إيتوري التهامهم بعقد اتفاق مع   ماهاغي فيقرية أليزا في مشيخة واليندو واتسي في إقليم 

المسلحة.   كوديكو  بجروح  سقط  ديسمبر،    18وفي    82جماعة  نازحة  امرأة  وإصابة  شخص 

إطالق   في  إقليم  خطيرة  في  كانياروتشينيا  في  الحرب  نازحي  معسكر  من  بالقرب  وقع  نار 

كيفو.  شمال  في    83  نيراجونجو  أطفال    19أما  ثمانية  بينهم  أشخاص  تسعة  لقي  ديسمبر، 

وكان    84مصرعهم في هجوم جديد منسوب إلى مليشيات زائير في دزي بإقليم ماهاغي إيتوري.

 
، شمال كيفو:  73 ي ن اقتادته الجماعات المسلحة حول كيتشانغا، ديسمب   30راديو أوكاب   https://bit.ly/3GAK1nv ، 2022بقرة عىل األقل من المزارعي 
، كيفو الشمالية: مقتل  74 ي ي قرية بوهاما، ديسمب   4راديو أوكاب 

 https://bit.ly/3CjKIPQ ، 2022أشخاص عىل األقل فن
ن ع 75 اجونجو: مقتل شابي  ، نب  ي ، ديسمب  راديو أوكاب  ن ي باجاتا  13، كويلو: 2022ىل يد مجهولي 

ي هجوم جديد شنه مسلحون فن
 https://bit.ly/3jOXcIN قتيال فن

: جندي من القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية يقتل شخ 76 ي
، بيبن ي ي كامانغو وينتحر بعد جريمته، ديسمب  راديو أوكاب 

ن فن  https://bit.ly/3IkGlYl ، 2022صي 
ي قية، ديسمب   77

ي عىل يد متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة فن
: مقتل مدبن ي

، ببن ي  https://bit.ly/3GbpeFF ، 2022راديو أوكاب 
78  : ي ، ماي ندومب  ي ي نكانا عىل  6راديو أوكاب 

ي هجوم شنه مسلحون فن
 https://bit.ly/3WKLgWY ، 2022نهر الكونغو، ديسمب  قتىل فن

ن من المليشيات  79 ن جماعتي  ، ايتوري: اشتباكات بي  ي ي دجوغو، ديسمب   18راديو أوكاب 
 :bit.ly/3Q8kXYk//https ،  2022قتيال فن

ن الجيش والمي ماي خالل عملية إغالق، ديسمب   80 ، بو تيمبو: اشتباك بي  ي  https://bit.ly/3ImKifm ، 2022راديو أوكاب 
، كيفو ال 81 ي ي بوناغانا بعد تعرض حركة راديو أوكاب 

ب، ديسمب   23شمالية: قتل شخصان فن  https://bit.ly/3Z0TjR7 ، 2022مارس للرصن
، إيتوري: مقتل  82 ي ي عىل قرية ال 7شخًصا وفقدان  12راديو أوكاب  ي هجوم ميليشيا زائب  مازيمب 

 https://bit.ly/3vAhkRj ، 2022عزة، ديسمب  فن
ي إطالق نار بالقرب من مخيم نازجي كانياروتشينيا، ديسمب   83

ة فن ، كيفو الشمالية: مقتل شخص وإصابة آخر بجروح خطب  ي  https://bit.ly/3Q9Fgo4 ، 2022راديو أوكاب 
: مقتل  84 ي ، ماهاج  ي ي دزي، ديسمب   9راديو أوكاب 

   https://bit.ly/3vxCdMW، 2022اشخاص عىل يد مليشيا زائب  فن

https://bit.ly/3GAK1nv
https://bit.ly/3CjKIPQ
https://bit.ly/3jOXcIN
https://bit.ly/3IkGlYl
https://bit.ly/3GbpeFF
https://bit.ly/3WKLgWY
https://bit.ly/3Q8kXYk
https://bit.ly/3ImKifm
https://bit.ly/3Z0TjR
https://bit.ly/3vAhkRj
https://bit.ly/3Q9Fgo
https://bit.ly/3vxCdMW
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في   ،جثة ما زالت ملقاة على األرض في بعض قرى مشيخة واليسي فونكوتو 20ما يقرب من 

 85إقليم إيرومو إيتوري.  

ومانغينا  وأبوليمبي ديسمبر، شن تحالف القوى الديمقراطية هجومًا على محليات أباكولو  20و

شخًصا   32ر، ُقتل حوالي  ديسمب  21أما في   مدنيًا.   12بوري في إقليم إيرومو إيتوري؛ ليتم قتل  

خالل اشتباكات بين الجماعات المسلحة كوديكو وزائير في مشيخات أنيالز وواليندو واتسي، 

فيرونجا  ديسمبر، قتل اثنان من حراس البيئة من منتزه   24وفي    86في إقليم ماهاغي إيتوري.

 87ل كيفو.  إقليم روتشورو شما  ،الوطني في هجوم شنه رجال ميليشيا ماي ماي في تشوندو

حركة    24وفي   اختطفت  حوالي    23ديسمبر،  روسكيرا  50مارس  في  روتشورو   ،مدنيا  إقليم 

 88شمال كيفو.

  ، ديسمبر، شنت حركة ماي ماي هجومًا على قرية نالوبوي في مجموعة كيدجاغا  25وعن أحداث  

وفي   89ن.  في إقليم أوفيرا جنوب كيفو، أسفر عن مقتل طبيبًا وإصابة آخري ،في مشيخة بافيرا

المتطرفون  ديسمبر،    27 الديمقراطية هاجم  الكونغو  لجمهورية  المسلحة  القوات  مواقع 

ديسمبر، اندلعت قتال عنيف بين القوات المسلحة لجمهورية   28في    . جنوب مركز مينيمبري

المعارك   هذه  وخلفت  اإلقليم،  هذا  مرتفعات  في  مينيمبوي،  في  الديمقراطية  الكونغو 

أما في    90باألسلحة الثقيلة والرشاشات عشرة قتلى وعشرين جريًحا في معسكر المليشيات. 

ف  29 جندي  أحدهما  شخصان  مسلحون  قتل  كيفو. ديسمبر،  شمال  بوتيمبو    31وفي    91ي 

زائير في   11ديسمبر، لقي   آخرون في هجوم شنته ميليشيا  شخصا مصرعهم وأصيب ثالثة 

 92قريتي دادا وميجو بإقليم دجوغو إيتوري. 

 أفريقيا الوسطى  .2

عن    1في   يقل  ال  ما  لقي  أيدي مسلحين    11ديسمبر،  على  كولو  قرية  في  شخًصا مصرعهم 

ديسمبر، تعرضت مجموعة من    6وفي    93حاد الوطنيين الكونغوليين.مندمجين مع متمردي ات 

 94أربع فتيات لالغتصاب الجماعي من قبل جنود القوات المسلحة الكونغولية.

 
، إيتوري: اكتشاف قرابة  85 ي ي  جثة 20راديو أوكاب 

 https://bit.ly/3jIXLDQ ، 2022قرى قرب أوتمابر، ديسمب    5فن
86  : ي ، ماهاج  ي ن زائب  وكوديكو، ديسمب   2000قتيال وحرق أكبر من  32راديو أوكاب  ل خالل القتال بي  ن   https://bit.ly/3IDq5BT، 2022مبن
ي كوندو، ديسمب   87

ونغا فن ه فب  ن ن من منبر ن بيئيي  ، شمال كيفو: مقتل حارسي  ي  https://bit.ly/3vzBSJL ، 2022راديو أوكاب 
، ال كيفو: اتهمت حركة  88 ي ا، ديسمب   50مارس باختطاف حوالي  23راديو أوكاب  ي روسكب 

 https://bit.ly/3Ge1wIR ، 2022مدنيا فن
ي أوفب   89

، جنوب كيفو: قتل طبيب عىل يد ماي ماي المشتبه به فن ي  https://bit.ly/3CfxlQj ، 2022ا، ديسمب  راديو أوكاب 
90 ، ي ي مينيمبوي، ديسمب   10كيفو الجنوبية: مقتل   راديو أوكاب 

ي قتال عنيف مع القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية فن
 https://bit.ly/3jM96Db ، 2022من رجال الميليشيا فن

ي بوتمبو، ديسمب   91
ن فن ، كيفو الشمالية: مسلحون يقتلون شخصي  ي  https://bit.ly/3GCyeoO ، 2022راديو أوكاب 

92 ، ي ي  11إيتوري:  راديو أوكاب 
ي هجوم شنته ميليشيا زائب  فن

 https://bit.ly/3Ih4hMk ، 2022دجوغو، ديسمب  قتيال فن
93CNC  ار جسيمة عند الكيلو ي أرصن

، ديسمب   5، جمهورية أفريقيا الوسط: حريق يتسبب فن ي
ي بانغن

 https://bit.ly/3jPT3UI ، 2022فن
94CNC  ي

ي بانغن
 https://bit.ly/3Gzahie ، 2022، ديسمب  ، اغتصاب جماعي مأساوي نظمه جنود القوات المسلحة الكونغولية فن

https://bit.ly/3jIXLDQ
https://bit.ly/3IDq5BT
https://bit.ly/3vzBSJL
https://bit.ly/3Ge1wIR
https://bit.ly/3CfxlQj
https://bit.ly/3jM96Db
https://bit.ly/3GCyeoO
https://bit.ly/3Ih4hMk
https://bit.ly/3jPT3UI
https://bit.ly/3Gzahie
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في    الهجمات    10أما  بسبب  عميقة  لصدمة  أخرى  مرة  أواكا  محافظة  تعرضت  ديسمبر، 

يين من أجل التغيير؛ حيث  المتعددة على مواقع الجيش الوطني من قبل متمردي تحالف الوطن

بيدو بلدية هاوت  عاصمة  بويو،  الهجوم األول في محلية  المدينة بشدة عملية   ،وقع  وهزت 

عسكرية قام بها تحالف الوطنيين من أجل التغيير ضد موقع الجيش الوطني في هذه المحلة.  

الوطنيين    ديسمبر، هاجم متمردون من تحالف  11وفي    95ووقع الهجوم الثاني في بلدة ليوتو.

استعاد  حيث  أواكا؛  محافظة  في  ليوتو  بلدة  في  الوطني  للجيش  موقًعا  التغيير  أجل  من 

المهاجمون عدة أسلحة من أيدي جنود القوات المسلحة الكونغولية. واضطر جنود القوات 

القتال.   االنخراط في  إلى ترك مواقعهم على عجل دون  الكونغولية  وإلى جانب   96المسلحة 

كيلومتر من بريا في مقاطعة كوتو   100ومًا في قرية أكوتشو الواقعة على بعد  ذلك، وقع هج

حالة   50نر متمردي تحالف الوطنيين من أجل التغيير، ليتم رصد  غالعليا؛ حيث واجه مرتزقة فا

 97وفاة. 

وتحديدًا في منطقة قاعدة المرتزقة    ،ديسمبر، سمع دوي أعيرة نارية في مدينة بامباري  15وفي  

ديسمبر، تعرضت بلدة نجاكوبو في   17الروس وجنود القوات المسلحة الكونغولية. أما في  

ديسمبر، اندلعت    19وفي    98محافظة أواكا، لالهتزاز بسبب تفجيرات بأسلحة ثقيلة وخفيفة. 

ن القوات المسلحة  اشتباكات بين حدود تشاد وأفريقيا الوسطى أدى إلى اعتقال جنديين م

 99الكونغولية وثالثة مدنيين من وسط إفريقيا. 

ديسمبر، تم القبض على اثنين من عمالء بعثة األمم المتحدة المتكاملة متعددة   22أما في  

األبعاد لتحقيق االستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى في السوق المركزي في بيراو من  

ديسمبر، وقع هجوم في محافظة   23وفي    100هم.  قبل مرتزقة من روسيا قبل إطالق سراح

الكونغولية.  4نانا مامبيري، أسفر عن قتل   المسلحة  القوات  ديسمبر،    26وفي    101جنود من 

من المتمردين مدججين بالسالح إلى فاكاجافي أفريقيا الوسطى؛ حيث وصلت عدة    9وصلت  

 102عشرات من الدراجات النارية المخصصة للمتمردين إلى ترينجولو.

 

 

 
95CNC    ي أوساكا، هزيمة عامة، ديسمب

ي فن
 https://bit.ly/3jOf9qT ، 2022، جمهورية إفريقيا الوسط: هجوم مزدوج عىل مواقع الجيش الوطبن

96CNC   2022، هجوم ليوتو، تؤكد الحكومة أن المتمردين استعادوا أسلحة ثقيلة من أيدي القوات المسلحة الكونغولية، ديسمب ، https://bit.ly/3CkkNXU 
97CNC  ديسمب   50كيلومبر من بريا، ما يقرب من   100، جمهورية إفريقيا الوسط: اشتباك عنيف عىل بعد ،

ً
 https://bit.ly/3ZabqUu ، 2022قتيال

98CNC ي نجاكوبو، ديسمب  ، جمهورية أفريقيا الوسط: هجوم جدي
 https://bit.ly/3GfQzqb ، 2022د للمتمردين فن

99CNC  ن من القوات المسلحة الكونغولية و ن تشاد وجمهورية أفريقيا الوسط، واعتقال جنديي  ، ديسمب   3، حادث خطب  بي  ن  https://bit.ly/3VEA9gR ، 2022مدنيي 
100CNC   ديسمب ، ن من عمالء مينوسكا من قبل مرتزقة فاغبن ن الثني   https://bit.ly/3jP17VH ، 2022، شقة واعتقال وجب 
101CNC  ي هجوم للمتمردين بالقرب من جالو، ديسمب   3جنود من القوات المسلحة الكونغولية وإصابة  4، جمهورية أفريقيا الوسط: مقتل

 https://bit.ly/3GBlhvj ،  2022آخرين فن
ي فاكاغا، ديسمب   9جمهورية أفريقيا الوسط: توغل  102

ن بالسالح فن  https://bit.ly/3VItL8g ، 2022من المتمردين المدججي 

https://bit.ly/3jOf9qT
https://bit.ly/3CkkNXU
https://bit.ly/3ZabqUu
https://bit.ly/3GfQzqb
https://bit.ly/3VEA9gR
https://bit.ly/3jP17VH
https://bit.ly/3GBlhvj
https://bit.ly/3VItL8g
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 الكاميرون  .3

قصى شمال الكاميرون هجومًا في بلدة لداوساف في  أديسمبر، شن متشددون في    30في  

 103منطقة يضطر بها المتشددون الجهاديون قاد إلى مقتل جنديًا وإصابة آخر.  

 إقليم غرب أفريقيا:   . ث

 نيجيريا .1

امرأة من زوجات مقاتلي    33في ديسمبر، قامت جماعة بوكو حرام بقتل وذبح ما ال يقل عن  

أقدم جهاديون من جماعة بوكو حرام على قتل  و  104سامبيسا.تنظيم داعش غرب إفريقيا في  

 105راعيًا وسلبهم ماشيتهم بعد االشتباك معهم في والية بورنو شمال شرق نيجيريا. 17

ديسمبر، أطلق تنظيم الدولة اإلسالمية قذائف هاون على معسكر لجيش نيجيريا في   3وفي  

شمال شرق نيجيريا مما أدى إلى مقتل العشرات واقتحم مسلحون مسجدا    ،بلدة واجيروكو

ديسمبر،   5وفي    106مصليا بعد محاولتهم خطف اإلمام.  11في والية دلتا بجنوب نيجيريا وأصابوا  

شخصا من مسجد تجمعوا فيه ألداء الصالة في والية كاتسينا شمال    13خطف مسلحون  

من المصلين    19ميغامجي في منطقة فونتوا وخطفوا  غرب نيجيريا؛ حيث هاجموا مسجد قرية  

النار. إطالق  بالقرب من    ديسمبر شن  7وفي    107بعد  للشرطة  دورية  على  مسلحون هجومًا 

واثنين من   الشرطة  أربعة من ضباط  أسفر عن مقتل  نيجيريا، مما  غرب  سوق في شمال 

   108المدنيين.

النار    13وفي   اإلسالمية  الدولة  تنظيم  أطلق  بلدة ديسمبر،  قرب  نيجيريا  لجيش  حاجز  على 

آخرين  وإصابة  جنديين  مقتل  عن  أسفر  نيجيريا،  شرق  شمال  في  بورنو  والية  في  بوراتاي 

ليتم   19وفي    109بالفرار. الجبويوي؛  قرية  على  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  عناصر  ديسمبر، هجم 

 إحراق ثمانية منازل وصوامع غالل.

النيجيرية واإلرهابيين في بعض  وقع  ديسمبر،    20في   النار بين القوات  تبادل مكثف إلطالق 

عن   يقل  ال  ما  انتشال  تم  نيجيريا،  في  زامفارا  اإلرهابيين    213أحياء  جثث  بينها  من  جثة 

أفراد بينما ُقتل بعض المدنيين عندما فر قطاع   10والمتعاونين معهم وذلك. وفقد الجيش 

 110.  الطرق باتجاه التجمعات السكانية

 
ون 103 ي الكامب 

ن فن ن للجهاديي  ي كمي 
  https://bit.ly/3ZgtJYg، 2022ديسمب   03بحسب الجيش،  وكالة فرانس برس، مقتل جندي فن

يا، ديسمب   33أخبار اآلن، بوكو حرام تذبح  104 ي نيجب 
  :bit.ly/3W1fe7K//https، 2022،، ديسمب  2022امرأة من زوجات مقاتىلي داعش فن

يا، ديسمب   17إيالف، جهاديون يقتلون  105 ق نيجب   ويسلبونهم ماشيتهم شمال شر
ً
 https://elaph.com/Web/News/2022/12/1496487html، 2022راعيا

يا، 11أخبار اآلن، إصابة  106 ي هجوم عىل مسجد بجنوب نيجب 
 https://bit.ly/3CmD1Ip ، 2022ديسمب   مصليا فن

يا، ديسمب   13أخبار اآلن، اختطاف  107  من مسجد شمال غرب نيجب 
ً
 https://bit.ly/3WNVy8L  ،2022مصليا

يا: مقتل  108 ن من رجال ا 4وكالة فرانس برس، شمال غرب نيجب  طة ومدنيان برصاص مسلحي   https://bit.ly/3IliN5R ، 2022ديسمب    07لشر
، تاريــــخ الوصول  109 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   it.ly/3vsDTHNhttps://b، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
يا، ديسمب   110 ي نيجب 

ن فن ن قوات األمن وإرهابيي  ي تبادل إلطالق النار بي 
ات فن  https://bit.ly/3VJ1v5D ، 2022أخبار اآلن، مقتل العشر

https://bit.ly/3ZgtJYg
https://bit.ly/3W1fe7K
https://elaph.com/Web/News/2022/12/1496487html
https://bit.ly/3CmD1Ip
https://bit.ly/3WNVy8L
https://bit.ly/3IliN5R
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3VJ1v5D
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قتل    20في   كادونا    20ديسمبر،  والية  في  مسلحون  شنهما  منفصلين  في هجومين  قرويا 

 المضطربة بشمال نيجيريا، لتبلغ حصيلة قتلى أعمال العنف التي وقعت ضد قريتي ماالجوم

 قتيال.  37أو  28 بين وساكوونغ في منطقة كاورا،

للشرطة    22في    تفتيش  نقطة  استهدف  وقع هجومًا  أندوري ديسمبر،  بلدة  في  النيجيرية 

ديسمبر،    23وفي    111بوالية كوجي جنوب غرب العاصمة أبوجا؛ ليتم قتل أربعة من رجال الشرطة. 

ثالثة  ُقتل  حيث  غامبارو؛  بلدة  منطقة  في  النيجيري  للجيش  دورية  استهدف  هجوم،  وقع 

ل سبعة عشر  قتم  ديسمبر، هاجم عناصر بوكو حرام رعاة في منطقة مافا؛ ليت  24وفي    112جنود.

  113راعيًا.

 النيجر: .2

ديسمبر، قتل إرهابيون زعيم قرية مولو في منطقة ماشغو الحكومية المحلية بوالية    23في  

 114النيجر. 

 مالي:   .3

منطقة   7في   في  والقاعدة  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  بين  النار  إلطالق  تبادل  وقع  ديسمبر، 

مواقع لتنظيم الدولة اإلسالمية وأنصاره. وزعم  ميناكا، بعد محاولة عناصر القاعدة مهاجمة  

عنصر من القاعدة وجرح العشرات. تم القبض   100تنظيم الدولة اإلسالمية عن مقتل أكثر من  

المالي بشن   الجيش  النار قامت طائرات  وأثناء تبادل إطالق  القاعدة.  على ستة من عناصر 

منتصف ديسمبر،   وفي  115د من العناصر. ُقتل عدوقد    ،غارات جوية على تنظيم الدولة اإلسالمية

آخرين في هجوم   4لقي شرطيان من بعثة األمم المتحدة في مالي مصرعهما، بجانب إصابة  

 116استهدف دوريتهما في مدينة تمبكتو شمالي البالد.

 غانا:  .4

خلفت ستة قتلى على األقل وجرح ثالثة آخرين على    ،ديسمبر، وقعت اشتباكات طائفية  24في  

 غانا. األقل في باوكو في المنطقة الشرقية العليا في

 بوركينا فاسو  .5

شخصا غالبيتهم من المتطوعين المدنيين في الجيش في    12في ديسمبر، قتل ما ال يقل عن  

بوركينا هجوم نسب إلى مسلحين، استهدف السكان في بواال في منطقة الوسط في شمال  

 
، تاريــــخ الوصول الجهاد  111 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5العالمي
، تاريــــخ الوصول  112 ، نظرة عىل الجهاد العالمي  https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
، تاريــــخ الوصول  113 ، نظرة عىل الجهاد العالمي  https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
ي النيجر ويختطفون ثالثة،  114

  https://bit.ly/3QtXwsA، 2022ديسمب   23إرهابيون يقتلون زعيم قرية فن
، تاريــــخ الوص 115 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5ول الجهاد العالمي
، ديسمب   116 ي هجوم بمالي

ن من بعثة األمم المتحدة فن طيي     https://bit.ly/3XbzBjQ، 2022صحراء ميديا، مقتل شر

https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3QtXwsA
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3XbzBjQ
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هجوًما إرهابًيا ضد نادي في بلدة بيتو بإقليم بولغو األوسط وقع  ديسمبر،    5وفي    117فاسو.

مدرسين. وكان الضحايا مدرسين في مرحلتي المدرسة الثانوية    4الشرقي، أسفر عن مقتل  

وفي   في    19والمتوسطة.  وجنديين  مدنيين  ستة  مقتل  األمنية  السياقات  رصدت  ديسمبر، 

  118ين في شمال وشرق بوركينا فاسو. هجومين منفصل

 إقليم جنوب أفريقيا: ه. 

 جنوب أفريقيا:  .1

مسلحين على حافلة في منطقة بيال بيال بمقاطعة    3ديسمبر، وقع هجومًا من قبل    23في   

ديسمبر، وقع هجومًا    29  وفي  سيدة وإصابة أخرى  2قاد إلى مقتل  ،  ليمبوبو بجنوب إفريقيا

 119رجال بيض في جنوب أفريقيا.  3عنصريًا على صبيين من السود من قبل 

 موزمبيق   .2

مسلحا وجنديين مصرعهم خالل اشتباك في مقاطعة كابو   30ديسمبر، لقى أكثر من    1في  

ديسمبر، أطلق النار على مجمع للجيش الموزمبيقي في   5وفي    120ديلجادو بشمال موزمبيق. 

ديسمبر، نصب تنظيم الدولة اإلسالمية   11جندي واحد. وفي  أسفر عن مقتل  قرية ناجويدا،  

كميًنا وأطلق النار على دورية مشتركة للجيش الموزمبيقي وقوات التحالف األفريقي بالقرب  

ديسمبر، تم تنفيذ هجوم على مجمع للجيش   20 وفي 121من قرية نجويدا في منطقة ماكوميا.

الموزمبيقي في قرية تشاي بمنطقة ماكوميا في الجزء الشرقي من إقليم كابو ديلجادو شمال  

بندقية هجومية   13شرق البالد؛ حيث ُقتل جندي وأصيب عدد آخر، وسيطر تنظيم الدولة على  

آر صواريخ  وراجمات  مطابقة  وذخيرة  متوسطة  رشاشات  مماثلة    وثالثة  وصواريخ  جي  بي 

ديسمبر، أعلن أعضاء إحدى المليشيات في شمال   20مدنيين. وفي    3وذخيرة متنوعة، وقتل  

نصبه  كمين  خالل  آخران  اثنان  وأصيب  بالرصاص  متمردين  أربعة  قتلوا  أنهم  موزمبيق، 

 122لمجموعة كانت تجلب المياه من نهر ميسالو.

 خالل شهر ديسمبر   حة اإلرهاب وأعمال العنفلمكاف  األفريقية  جهود الدولثالثًا: رصد  

على الرغم من التحديات التي تواجهت حكومات الدول األفريقية في القضاء على اإلرهاب خالل  

على كافة األصعدة:    الشهر الجاري، إال أنها قد أحرزت بعد التقدمات التي ال يمكن اإلغفال عنها

 لدبلوماسية أيضًا، ونرصد أبرزها كاالتي.  األمنية، العسكرية، القانونية، المؤسساتية وا

 إقليم شمال أفريقيا:  .أ

 
ي شمال بوركينا فاسو، ديسمب   12صحراء ميديا، مقتل  117

ي هجوم مسلح فن
   https://bit.ly/3IoMdjx، 2022شخصا فن

118  ، ن ن منفصلي  ي هجومي 
ن فن  https://bit.ly/3CmLmvK ، 2022ديسمب   19وكالة برس اإلخبارية، بوركينا فاسو: ثمانية قتىل عىل األقل بينهم ستة مدنيي 

ي جنوب إفريقيا بشن هجوم عنرصي عىل حمام سباحة،  3وكالة برس اإلخبارية، اتهام  119
 https://bit.ly/3Gq1cXU ، 2022ديسمب    29رجال فن

ي موزمبيق،  30مقتل أكبر من  120
ي اشتباك مسلح فن

ن فن  https://bit.ly/3WPG1Fn ، 2022ديسمب   1مسلًحا وجنديي 
، تاريــــخ الوصول  121 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
  https://bit.ly/3IsLPQU، 2022ديسمب   20هجمات موزمبيق: ميليشيات تقتل للمتمردين بالقرب من نهر ميسالو،  122

https://bit.ly/3IoMdjx
https://bit.ly/3CmLmvK
https://bit.ly/3Gq1cXU
https://bit.ly/3WPG1Fn
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3IsLPQU
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 مصر: .1

وذلك من   ومكافحتها  اإلرهابية  العمليات  في محاربة  ومتقدمة  تاريخية  بتجربة  تتمتع مصر 

خالل رفع القدرات العسكرية والجهوزية للقوات المسلحة ومستوى التمشيط في سيناء  

العدالة ومن ذلك ما تم في سياق شهر   قالعسكري وتحقيبما يتعلق باإلجراءات على الصعيد  

 .ديسمبر

ديسمبر، أعلنت القوات المسلحة المصرية تولي    13في  ، وتحديدًا  بعد األمنيفعلى صعيد ال

المشتركة   المهام  قيادة قوة  البحرية  أعمال  153قواتها  في مكافحة  تتمثل مهامها  والتي   ،

التهريب والتصدي لألنشطة غير المشروعة خاصة األنشطة اإلرهابية في مناطق البحر األحمر  

وخليج.  المندب  بعض   14في  و  123وباب  بتنفيذ  المصرية  المسلحة  القوات  قامت  ديسمبر، 

 . 124التكتيكات في الميدان إلحدى تشكيالت المنطقة الغربية العسكرية.

نظرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا   ، فقدالقانوني أما على البعد 

و الشاطر  عائشة  محاكمة  القضية    30جلسة  في  آخرين  تمويل متهًما  بـ  إعالمًيا  المعروفة 

ديسمبر، فقد نظرت الدائرة األولى إرهاب بمحكمة جنايات    19في  و  125ديسمبر.  3اإلرهاب في  

  126متهما باالنضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة بالقاهرة. 43القاهرة، محاكمة 

الثالثة إرهاب تأجيل محاكمة    24في  و الدائرة  متهما، بقضية إعادة هيكل    57ديسمبر، قررت 

اللجان النوعية لإلخوان واالنضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، لجلسة  

ديسمبر، قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة   25في و  127ديسمبر لفض األحراز.   29

اث شغب السالم، لجلسة  متهًما في القضية المعروفة إعالمًيا بـ أحد  19العليا، تأجيل محاكمة  

يناير للمرافعة بعد اشتراكهم في التحريض وحيازة وإحراز مفرقعات تعريض حياة الناس   22

 128للخطر.

متهما في القضية المعروفة إعالميًا    73ديسمبر، نظرت الدائرة الثالثة إرهاب محاكمة    25في  

متهمًا هاربًا، إلى   26ًا ومتهمًا محبوس  47بـخلية التجمع؛ حيث حصر األمن الوطني من بينهم  

في  و  129المحاكمة العاجلة، بتهمة االنضمام لجماعة إرهابية أسست على خالف أحكام القانون.

متهما    11ديسمبر، أجلت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة، إعادة محاكمة    26

  130ديسمبر الجاري. 29في “أحداث عنف العياط”، إلى جلسة  

 
القوة    ـأهرام،ال  123 قيادة  تتول  البحرية  وعة،    153القوات  المشر غب   لألنشطة  والتصدي  التهريب  أعمال  مكافحة  ي 

فن مهامها  تتمثل  ي 
  ، 2022ديسمب     13والبر

https://gate.ahram.org.eg/News/3876927.aspx 
ي المنطقة الغربية، ربية نتالع 124

 https://bit.ly/3IpcmhQ ، 2022ديسمب   14، الجيش المرصي يستعد قتاليا فن
ي قضية تمويل اإلرهاب،  30محاكمة عائشة الشاطر و 125

 https://bit.ly/3Wvspix، 2022ديسمب    3متهًما آخرين فن
ي االنضمام لجماعة إرهابية بالعجوزة،  43محاكمة  المرصي، 126

 asryalyoum.com/news/details/2771449https://www.alm 2022ديسمب    19متهما فن
،  29متهما بقضية اللجان النوعية لإلخوان والتحريض ضد الدولة لـ  57السابع، تأجيل محاكمة  127    https://bit.ly/3VwCn1S، 2022ديسمب   24ديسمب 
 https://www.cairo24.com/1717496، 2022ديسمب    25يناير،  22متهما بأحداث السالم لـ جلسة  19، تأجيل محاكمة 24القاهرة  128
   https://bit.ly/3Q8tR8b، 2022ديسمب   25متهما بقضية خلية التجمع اإلرهابية خالل ساعات،  73السابع، نظر محاكمة  129
 https://www.almasryalyoum.com/news/details/2777565ديسمب  الجاري  29حداث عنف العياط« لـ متهًما بـ»أ 11المرصي، تأجيل محاكمة  130

https://gate.ahram.org.eg/News/3876927.aspx
https://bit.ly/3IpcmhQ
https://bit.ly/3Wvspix
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2771449
https://bit.ly/3VwCn1S
https://www.cairo24.com/1717496
https://bit.ly/3Q8tR8b
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2777565
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ديسمبر، كشفت تحريات قطاع األمن الوطني تفاصيل سقوط خلية مصر الجديدة،    27في  و

اإلرهابي، حيث  لتنظيم داعش  التابعة  لوالية سيناء  تابعين  إليها سبعة متهمين  والمنضم 

تبين قيام الجماعة بإصدار فتوى بتكفير أبناء قبيلة الترابين في سيناء لمعاونتهم قوات األمن 

التك معسكرات  تتبع  أعضائها.في  وضبط  بمحكمة و  131فيريين  إرهاب  الثالثة  الدائرة  قضت 

سنوات في إعادة محاكمته بـأحداث االتحادية؛ حيث   3جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن  

القوة   باستعراض  المتهمين  باقي  مع  باالشتراك  اتهامات  للمتهم  وجهت  النيابة  كانت 

حتى يتم إلحاق األذى المادي والمعنوي بهم،   والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم

 وفرض السطوة عليهم إلرغامهم على فض تظاهرهم السلمي.

 تونس: .2

المكافحة    السياسات  في  المصرية  نظيرتها  مع  متشابهة  التونسية  السياقات  كانت 

اإلرهابية؛   األمنيللظاهرة  الصعيد  إحباط    ؛فعلى  من  تمكنها  التونسية  السلطات  أعلنت 

جنوبي  صفاقس  بمحافظة  دينية  ومؤسسة  أمنية  وحدة  سيستهدف  كان  إرهابي  مخطط 

أّن هذا العنصر له عالقة   التوتر، ودائمًا يكون متسلحًا  البالد، وأكدت  بأطراف إرهابية في بؤر 

  132ديسمبر.  8بسكين في  

القانوني الصعيد  على  في  أما  وخاصة  مواطن   13،  على  تونسية  محكمة  حكمت  ديسمبر، 

 133تونسي بالسجن أربع سنوات. كان المواطن يعمل في إطار ذراع دعاية داعش في تونس. 

ا  20وفي   مكافحة  قاضي  قرر  السابق ديسمبر،  الوزراء  رئيس  حبس  تونس،  في  إلرهاب 

اإلخوانية. النهضة  حركة  في  البارز  الجنائية    22وفي    134والمسؤول  الدائرة  قضت  ديسمبر، 

  20المختصة بالنظر في قضايا اإلرهاب بالمحكمة االبتدائية بتونس، بالسجن بين عام واحد و 

إرها عملية  لتنفيذ  خططوا  إرهابية  خلية  عناصر  حق  في  وفي  عاما  بالعاصمة.  نوعية    28بية 

قاضيا من الذين    13ديسمبر، أعلنت هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في تونس، عن إحالة  

عزلهم الرئيس قيس سعّيد على القطب القضائي لمكافحة اإلرهاب، للتحقيق معهم بشبهة  

 135التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي.

 المغرب .3

شخصًا للنيابة العامة المختصة وذلك في   20الوطنية للشرطة القضائية  أحالت الفرقة  

تراجعًا  بذلك  مسجلة  اإلرهابية،  باألعمال  واإلشادة  والتطرف  اإلرهاب  مكافحة  إطار 

 136مقارنة مع السنة الماضية. 2022في المائة في   23بنسبة 

 
ي يكشف تكفب  خلية مرص الج 131

ي األمن الوطبن
، صدى البلد، بعد إحالتهم للمفبر ن ابي   https://www.elbalad.news/5585531، 2022ديسمب   27ديدة لقبيلة البر

ي كان يستهدف وحدة أمنية ومؤسسة دينية من يقف وراءه؟،  132    https://bit.ly/3IoPa3i، 2022ديسمب   8حفريات، تونس: إحباط مخطط إرهاب 
، تاريــــخ الوصول  133 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022يسمب  د 5الجهاد العالمي
ن إل سوريا،  134 ي قضية تسهيل سفر إرهابيي 

 https://www.elbalad.news/5574863، 2022ديسمب   20صدى البلد، حبس رئيس الحكومة السابق فن
 أعفاهم رئيس تونس لمح 13العربية نت، إحالة  135

ً
  https://bit.ly/3QhsCDR، 2022ديسمب   28كمة مكافحة اإلرهاب، قاضيا

ق األوسط، المغرب يحيل  136 ي اإلرهاب،  20الشر
 إل النيابة العامة بتهمة تورطهم فن

ً
   https://bit.ly/3vCdmrF، 2022ديسمب    24شخصا

https://www.elbalad.news/5585531
https://bit.ly/3IoPa3i
https://bit.ly/3vsDTHN
https://www.elbalad.news/5574863
https://bit.ly/3QhsCDR
https://bit.ly/3vCdmrF
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 الجزائر:  .4

إلرهابية في سياق شهر ديسمبر؛ مضادة للظاهرة ا  نجاحات أمنيةحققت السياقات الجزائرية  

ديسمبر، أعلن الجيش الجزائري عن القضاء على إرهابَيْين اثنين وتوقيف آخَرْين، خالل   17ففي  

ومعدات  ثقيلة  أسلحة  بجانب مصادرة  الجنوبية.  الحدود  قرب  الجيش  لقوات  نوعية  عملية 

بينها   كالشينكو  4أخرى،  طراز  من  رشاشة  وأسلحة  ثقيلة  ورشاشات  وبندقية عربات  ف، 

 137.قناصة وقاذف صواريخ آر. بي. جي وبندقية قناصة وهاتف من نوع ثريا

نفسه   22وفي    الساحل  منطقة  في  الناشطة  للجماعات  ينتمي  إرهابي  وسلم  ديسمبر، 

ديسمبر، أعلن الجيش   30في    138للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوبي البالد. 

على   القبض  ضبط    5الجزائري،  عن  فضاًل  اإلرهابية،  للجماعات  دعم  غير    90عناصر  مهاجًرا 

ر األراضي الجزائرية، فيما تم تدمير قنبلة تقليدية الصنع، وذلك شرعي في عمليات منفصلة عب

   في إطار جهود الجيش لمكافحة اإلرهاب. 

القانوني  الصعيد  على  غيابيا  أما  البيضاء  بالدار  االبتدائية  الجنايات  محكمة  أدانت  من   3، 

حدة الوطنية  اإلرهابيين التهامه بجناية االنخراط في تنظيم إرهابي يستهدف أمن الدولة والو

حقوقيين    3وأحالت النيابة الجزائرية، قضية  139ديسمبر.  1واستقرار المؤسسات وسيرها في  

محكمة   على  وهران،  في  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  الجزائرية  الرابطة  فرع  رئيس  بينهم 

أكثر من سنة من فتح   اإلرهاب، بعد  قائمة  إلى جماعة مصنفة على  االنتماء  بتهم  الجنايات 

 ديسمبر.  8ي القضية في تحقيق ف

ديسمبر ثمانية متهمين بالحبس    21وأدانت محكمة الجنايات االبتدائية بمجلس بوهران في   

وداعمة   4النافذ لمدة   الجزائري، كانت موالية،  بالغرب  أكبر شبكة  لتورطهم ضمن  سنوات، 

هابي لتنظيم داعش إعالميا عن طريق وسائل التواصل االجتماعي، وتنشط تحت قيادة اإلر

انت محكمة أد  )أبي مصعب(، فيما نطقت ببراءة ثالثة متهمين آخرين من نفس تلك التهم. 

الجنايات بالعاصمة الجزائرية، دبلوماسي سابق ومعارض بالخارج بعقوبة عشرين سنة سجنا  

نافذا، غيابيا، كما أصدرت أمرا دوليا جديدا بالقبض عليه. وجاء على خلفية مجموعة من التهم 

إل في  وجهت  إرهابية  تنظيمات  وتمويل  الوطن  وسالمة  بأمن  المساس  بينها  من    28يه، 

 140ديسمبر.

 

 
ن ويوقف آخرين قرب الحدود الجنوبية،   137    https://bit.ly/3CLZ6AD، 2022ديسمب   17الميادين، الجزائر: الجيش يقتل إرهابَيي ْ
ن يسلم نفسه للجيش الجزائري،  138 ي ماء العيني  ، اإلرهاب  ي    https://bit.ly/3X0E88y، 2022ديسمب   22القدس العرب 
ن زيطوط وعبود وبوخرص ب 139 ،  1سنة سجنا نافذ،  20وكالة األنباء الجزائرية، محكمة الدار البيضاء: إدانة اإلرهابيي   https://www.aps.dz/ar/algerie/135467-20، 2022ديسمب 
  https://bit.ly/3QjiDxD ،2022ديسمب    28سنة سجنا نافذا لمعارض جزائري بارز، 20أصوات المغرب، بتهمة اإلرهاب  140

https://bit.ly/3CLZ6AD
https://bit.ly/3X0E88y
https://bit.ly/3QjiDxD
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 :ليبيا .5

نجاحاتها لم تختلف السياقات الليبية كثيرًا عن نظيراتها في الشمال األفريقي؛ فقد تمثلت   

الليبي   األمنية الوطني  للجيش  العامة  القيادة  بين  األسرى  تبادل  صفقة  في  نجاحها  في 

الزاوية في     15مقابل    الليبيديسمبر؛ حيث أطلق سراح طيار في الجيش    28وحكماء مدينة 

وتمثل النجاحات القانونية في قضاء محكمة جنايات طرابلس  141أسيرًا في المنطقة الغربية،

وإد شخصا،  عشر  سبعة  بين  بإعدام  تتفاوت  بأحكام  عليهم  والحكم  متهما  عشر  ستة  انة 

 142ديسمبر.  19المؤبد والسجن المشدد النضمامهم إلى تنظيم داعش اإلرهابي في 

 موريتانيا   .6

وكانت السياقات الموريتانية بارزة في سياق شهر ديسمبر في مكافحة اإلرهاب أمنيًا وتدريبيًا؛  

بمجمع    6ففي   انطلقت  شمال ديسمبر،  حلف  طرف  من  مقدمة  تكوينية  دورة  بوليتكنيك 

لتدعيم   المفخخة  السيارات  والتعامل مع  القنابل  تفكيك  كيفية  الى  تهدف  الناتو  األطلسي 

البرية  وتزويد بمكوناته  الوطني  والجوية  الجيش  الوطني   والبحرية  والحرس  الوطني  والدرك 

مفعول القنابل   تفكيك وإبطالوالشرطة الوطنية بخبرات تساعدهم على أداء مهامهم في  

وفي منتصف ديسمبر، غادرت الوحدة الثالثة عشر من  143والحد من خطر السيارات المفخخة.

الدرك الموريتاني العاصمة نواكشوط متوجهة إلى مدينة برايا جمهورية وسط إفريقيا للعمل  

ق. وتتكون  تحت مظلة األمم المتحدة ضمن قوة حفظ السالم األممية في هذا البلد الشقي

ضابطا،   11فردا، من بينهم    180الوحدة الجديدة التي ستخلف سابقتها من الدرك الوطني من  

ضابط صف، والباقي دركيين موزعين على تشكيل عملياتي، وفريق طبي، وآخر فني، وثالث   32و

 144لوجستيك. 

 غرب أفريقيا:  . ب

 نيجيريا: .1

من    مزيدًا  تحقيق  النيجرية  الدولة  ففي  استطاعت  ديسمبر،  شهر  سياق  في    1التقدمات 

ديسمبر، أعلنت قيادة الدفاع النيجيرية أن عملية هادن كاي، قضت خالل أسبوعين على أكثر  

ضحايا مختطفين في   10والمتعاونين معهم وأنقذت    47إرهابًيا، وألقت القبض على    44من  

الشرقي. اإلرهابيين في مقاطعة    3أما في    145الشمال  العديد من  القضاء على  تم  ديسمبر، 

بورنو؛    ،وعملية هادن كاي في منطقة دامبوا  ،لواء المهام  25غرب إفريقيا من قبل قوات من  

 
ي وأعيان مدينة الزاوية، ديسمب   141 ن الجيش الليب  ق، نجاح صفقة تبادل بي   https://bit.ly/3ZrJGLm،2022الشر
ي بإعدام  142

، محكمة ليبية تقضن ي ، شخصا إلدانتهم باالنضمام لتنظيم دا 17سبوتنيك عرب  ي ،   19عش اإلرهاب     https://bit.ly/3vEyy0cديسمب 
   ttps://armee.mr/node/2645h، 2022ديسمب   6الجيش، حلف شمال األطلسي يجري دورة تدريبية لصالح القوات المسلحة وقوات األمن،  143
ي وسط إفريقيا، ديسمب    180صحراء ميديا، موريتانيا توفد  144

   https://bit.ly/3i7Emfy، 2022دركيا لحفظ السالم فن
ية تعلن مقتل أكبر من  145 ، ديسمب   44أخبار اآلن، القوات النيجب  ن ي أسبوعي 

  https://bit.ly/3X4POXS، 2022إرهابًيا فن

https://bit.ly/3vEyy0c
https://armee.mr/node/2645
https://bit.ly/3i7Emfy
https://bit.ly/3X4POXS
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لصالح  بالوالء  تعهدهم  بعد ساعات من  فاشًلا  الذين شنوا هجوًما  اإلرهابيون  التقى  حيث 

   146  الخليفة الجديد الخليفة

ديسمبر، نصبت قوة من الجيش النيجيري كميًنا لعناصر بوكو حرام على الطريق بين    6  وفي

كلم إلى الغرب من مايدوجوري.    125على مبعدة    ،عاصمة والية يوبي  ،مايدوجوري وداماتورو

نارية. دراجات  أربع  متن  على  حرام  بوكو  عناصر  من  ثمانية  قتلت   12وفي    147ُقتل  ديسمبر، 

الثة مسلحين أثناء صدها هجوما على مكتب للجنة االنتخابية في جنوب الشرطة النيجيرية ث

نيجيريا.  الجيش    148شرق  لقوات  قتال  قادة بوكو حرام دون  أربعة من  ناهيك عن استسالم 

كيلومتر جنوب شرق   100على بعد حوالي    ،النيجيري التي فاجأتهم على حافة غابة سامبيسا

 149مايدوغوري 

وتحدأما في منتصف الشهر النيجيري كميًنا    16يدًا في  ،  الجيش  ديسمبر، نصبت قوة من 

شمال شرق نيجيريا؛ ليتم قتل ما ال يقل عن    ،بوالية بورنو  ،لعناصر بوكو حرام غربي بلدة باما 

ديسمبر، نفذت القوات الخاصة تحت مفرزة القوات    17وفي    150أربعة من عناصر بوكو حرام. 

أدى   مما  إنقاذ  عملية  النيجيرية  إنقاذ  الجوية  اختطافهم    7إلى  سبق  صينيين  مغتربين 

ديسمبر، حيدت قيادة شرطة    20وفي    151واحتجازهم كرهائن من قبل اإلرهابيين بعملية جريئة.  

  152إرهابيًا خالل غارة في منطقة الحكومة المحلية في ألكاليري بالوالية. 12والية باوتشي 

إرهابًيا من جماعة بوكو   150، تمكنت القوات النيجيرية من تحييد أكثر من  نهاية الشهرومع  

سوبر توكانو على مخبِئ في  بعد شن ضربات بواسطة طائرات  ،ديسمبر 21حرام اإلرهابية في 

النيجيري   153غابة سامبيسا بوالية بورنو. التابعة للجيش  كما نفذت قوات عملية هادن كاي 

ديسمبر؛ لتقضي على ثمانية   27بالتعاون مع أعضاء من القوات الخاصة عملية عسكرية في  

ة المحلية  من مقاتلي بوكو حرام، وتأسر عنصر من بوكو حرام في كمين في المنطقة الحكوم

وألقت القوات النيجيرية القبض على نائب قائد السكان   154مافا بوالية بورنو في نيجيريا.  ىف

األصليين في بيافرا المسؤول أيًضا عن مقتل السياسي الشمالي أحمد غوالك بالرصاص في 

 155ديسمبر.   28

 
ي غرب إفريقيا، ديسمب  أخبار اآلن، هروب مسلحي داعش بعد هجو  146

   https://bit.ly/3Imd9Ao، 2022م فاشل فن
، تاريــــخ الوصول  147 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   /3vsDTHNhttps://bit.ly، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
ي هجوم عىل مكتب تابع لمفوضية االنتخابات 148

يا: ثالثة قتىل فن  https://bit.ly/3VNv7yx 2022ديسمب   12وكالة فرانس برس نيجب 
، تاريــــخ الوصول  149 ، نظرة عىل الجهاد العالمي  https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
، تاريــــخ الوصول  150 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
ية تنقذ  151 ن أجانب، ديسمب   7أخبار اآلن، القوات الخاصة النيجب    https://bit.ly/3GzWFD، 2022مخطوفي 
ي عىل أخبار اآل 152

ية تقضن طة النيجب  ، ديسمب   12ن، الشر ي
ي باوتسر

 فن
ً
   https://bit.ly/3GyNV0d،  2022إرهابيا

، تاريــــخ الوصول  153 ، نظرة عىل الجهاد العالمي  https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
ي عىل  154

ي يقضن    https://bit.ly/3vBgSCw ،2022عنارص من بوكو حرام، ديسمب   8أخبار اآلن، الجيش النيجب 
ي شمال البالد، ديسمب   155

ن فن ي القبض عىل قاتل أحد السياسيي 
ية تلفر    https://bit.ly/3WHRQh، 2022أخبار اآلن، القوات النيجب 

https://bit.ly/3Imd9Ao
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3VNv7yx
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3GzWFD
https://bit.ly/3GyNV0d
https://bit.ly/3vBgSCw
https://bit.ly/3WHRQh


 

21 
 

 مالي:  .2

برزت جهود الحكومة المالية المضادة للظاهرة اإلرهابية بصفة واضحة خالل شهر ديسمبر  

واالستسالم؛   واإلفراج  التحرير  سياسات  الدولة   8ففي  في  تنظيم  عناصر  سلم  ديسمبر، 

مالي شمال  المغربية في  المخابرات  إلى  المخطوف  إلى   ،اإلسالمية  انتقل  ثم  اعتقاله.  وتم 

ديسمبر، سلمت قوات األمن المالية لممثلي   10وفي  العاصمة باماكو.  السفارة األلمانية في

الواليات المتحدة في مالي عنصًرا من القاعدة اسمه فواز ولد أحمد ولد أحميد، المعروف أيًضا 

إبراهيم ديس كان متورًطا   2015في ثالث هجمات كبرى للقاعدة نفذت في مالي عام    باسم 

 شخًصا.  38وأودت بحياة 

جندًيا من كوت ديفوار   46ديسمبر، وافقت الحكومة المالية على إطالق سراح    ةي نهاي أما ف

كانوا محتجزين لديها منذ خمسة أشهر بعد اتفاقية ثنائية تم التوصل إليها بحضور وسيط  

ديفوار. كوت  من  ووفد  توجو  حدود   156من  بال  أطباء  منظمة  عمال  أحد  عن  مالي  وأفرجت 

م في  خطفه  بعد  الذي  اإلنسانية،  العامل  مسلحين خطفوا  إن  حيث  مسلحين،  يد  على  الي 

 .يحمل جنسية دولة بوركينافاسو في مدينة غاو الشمالية الشرقية

 ر: كوت ديفوا .3

متهًما بالسجن مدى الحياة الرتكابهم   11ديسمبر، حكمت محكمة في كوت ديفوار على    28في   

مارس    مسلحهجوم   في  بسام  جراند  منتجع  مقتل  2016في  عن  الهجوم  أسفر  الذي   ،19  

شخصا بينهم أوروبي. ومن بين المتهمين عشر، وجميعهم ماليين، لم يكن سبعة حاضرين  

 157في المحكمة لسماع الحكم.  

 بوركينا فاسو:  .4

بوركينا    2في   في  والشرطة  الجيش  قوات  نجحت  إرهابي   فاسو،ديسمبر،  هجوم  صد  في 

عن    البالد، أسفراستهدف قوات الشرطة وسجن مدينة توغان في محافظة سورو شمالي  

 158مقتل ضابط شرطة. 

 النيجر: .5

أربع    11في   سنوات من اختطافه في  ديسمبر، ُأطلق سراح عامل إغاثة ألماني بعد أكثر من 

ديسمبر، عملت قوة من الحرس الوطني النيجر    22غرب النيجر بالقرب من الحدود المالية. وفي  

بالقرب من   ،في منطقة جوسكيرو جنوب شرق النيجر ،ضد بوكو حرام في منطقة كينتشاندي

 
ن المحتجزين 156 ي باماكو، ديسمب   صحراء ميديا، مالي توافق عىل إطالق شاح الجنود اإليفواريي 

 https://bit.ly/3XamFuB ، 2022فن
،  28، 2016بالسجن مدى الحياة بتهمة الهجوم الجهادي عام  11أفريقيا نيوز، محكمة إيفوارية تحكم عىل  157   https://bit.ly/3jRFXqi، 2022ديسمب 
ي بوركينا فاسو اإلرهاب يبعث رسائل ألنصاره،   158

 https://bit.ly/3igQYRu، 2022ديسمب   2سكاي نيوز، هجوم سورو فن

https://bit.ly/3XamFuB
https://bit.ly/3jRFXqi
https://bit.ly/3igQYRu
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كو حرام،  نشطاء بومن    4كيلومتًرا شمال مايدوجوري. ُقتل    180حدود النيجر ونيجيريا حوالي  

 159كما تم العثور بحوزتهم على بنادق ومجالت.

القيادي البارز في والية غرب أفريقيا في تنظيم    ،ديسمبر، استسلم أباح عيسى مودو  26في  

الجنسيات في منطقة ديفا المشتركة متعددة  القوة  إلى  على مبعدة ما    ،الدولة اإلسالمية 

  160يقارب ثالثة كلم إلى الشمال من حدود النيجر ونيجيريا. 

 شرق أفريقيا:   . ت

 الصومال:  .1

اإلرهابية خالل  بذل   الظاهرة  في مكافحة  بارزة  األمنيين جهودًا  وشركائه  الصومالي  الجيش 

ديسمبر، في عملية مشتركة مع الحلفاء الدوليين؛   2شهر ديسمبر ومن ذلك ما تحقق في  

حيث عملت قوة من الجيش الصومالي ضد قوة من حركة الشباب قبل الهجوم الذي كانت 

عنصرًا من حركة الشباب    40ى فولدير وقتلت ما ال يقل عن  تستعد لشن في منطقة غابات عل

كما تمكن الجيش الصومالي من استعادة أربع قرى في منطقة حيران شمال .  وُجرح عدد آخر

 مقديشو وفي منطقة شابيلي جنوب مقديشيو.

نغولدي على معسكر لتنظيم    علىديسمبر، هاجم المئات من عناصر بوكو حرام بقيادة    3وفي   

مايدوجوري؛ حيث قتل ما ال يقل عن    ة اإلسالمية في يوي بغابة سامبيسا جنوبي البالدالدول

اإلسالمية.  33 الدولة  تنظيم  عناصر  زوجات  من  الجيش    10وفي    161امرأة  أعلن  ديسمبر، 

عنصرا من حركة الشباب في عملية عسكرية نفذها في إقليم شبيلي   14الصومالي عن مقتل 

 162 الوسطى بوالية هير شبيلي. 

عنصرا من حركة الشباب   40ديسمبر، أعلنت الحكومة الفدرالية الصومالية في بيان أن    11وفي  

قتلوا في عملية عسكرية بالقرب مدينة مهداي في إقليم شبيلي الوسطى المجاور للعاصمة 

الفرقة    12وفي    163مقديشو. جنود  استعاد  الصومالي    60ديسمبر،  الوطني  للجيش  التابعة 

بلدة غوف غدود في إقليم باي بوالية جنوب غرب الصومال وذلك بعد انسحاب السيطرة على  

منها. الشباب  حركة  من    164مقاتلي  أكثر  الصومالية  الشرطة  أفراد   50واعتقلت  من  عضوا 

 
، تاريــــخ الوصول  159 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
، تاريــــخ الوصول  160 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
، تاريــــخ الوصول  161 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
: مقتل  162 ي عملية أمنية، ديسمب   14الصومال الجديد، الجيش الصومالي

  https://bit.ly/3IjNLuQ، 2022عنرصا من حركة الشباب فن
  https://bit.ly/3WYUDCe،  2022، ديسمب  مسلحا من حركة الشباب 40الصومال الجديد، الحكومة الصومالية تعلن مقتل  163
ي إقليم باي، ديسمب   الصومال الجديد، 164

   3VHsApF/https://bit.ly، 2022القوات الحكومية تستعيد السيطرة عىل بلدة غوف غدود فن

https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3IjNLuQ
https://bit.ly/3WYUDCe
https://bit.ly/3VHsApF
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عصابات مشتبه في ارتكابهم قضايا السطو المسلح وتعاطي المخدرات في أعقاب عملية  

 165أمنية في مقديشو.

  في التخلص من الحكومة الفيدرالية    نجحت،  ديسمبر  13اصة في  وفي منتصف الشهر وخ

شبيلي   31 إقليم  في  مهداي  لمديرية  التابعة  أوبالي  منطقة  في  الشباب  حركة  مقاتلي  من 

الوسطى بعد تنفيذ قوات تابعة لوكالة المخابرات واألمن الوطني بمساعدة من األصدقاء 

  28مقتل  كذلك    166الدوليين هجوما على المنطقة التي تجمع فيها عناصر من حركة الشباب.

عملية في قرية جحاي التابعة لبلدة آدم يبال في   ديسمبر أثناء  15ب في  من أعضاء حركة الشبا

ناهيك 167محافظة شبيلي الوسطى واستهدفت المقاتلين المتجمعين في المنطقة النائية.

من حركة شباب المجاهدين إثر تنفيذ القيادة األمريكية في إفريقيا أفريكوم غارتين    15عن مقتل  

كيلومتر شمال مقديشو في   200بعة للقاعدة على بعد حوالي  جويتين ضد حركة الشباب التا

متشددا من حركة الشباب في عملية للجيش ضد حركة الشباب   50ومقتل    168ديسمبر.  17

 169ديسمبر.  18اإلسالمية المتشددة في محافظة شبيلي الوسطى بوالية هير شبيلي في 

المرتبطة بتنظيم القاعدة   عناصر من مقاتلي حركة الشباب  4استسلم    ديسمبر،  20أما في  

إلى القوات الصومالية المتمركزة في والية هيرشبيلي ونجحت القوات الصومالية في اعتقال  

ديسمبر،   22وفي    170من مسلحي حركة الشباب الهاربين والذين كانوا يختبئون في الغابات.  8

في طرد مقاتلي حركة الشباب من آخر    نجحت القوات الصومالية والميليشيات الموالية لها

معاقلهم في إقليم شبيلى الوسطى بوالية هير شبيلي؛ حيث أسفرت تلك العمليات عن مقتل  

عن   يقل  ال  بينهم    150ما  الشباب  حركة  من  الشهر.  5مسلحا  بداية  منذ    23وفي    171أجانب 

مبر، بناء على طلب من الحكومة الصومالية، نفذت القيادة األمريكية في إفريقيا أفريكوم ديس

غارة جوية على حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة في منطقة مدينة كادالي، على مبعدة 

يقارب   مقديشو.  150ما  شرق  شمال  في   23- 22في    172كلم  النخبة  قوات  عملت  ديسمبر، 

ًا إلى جنب مع قوة من الجيش األمريكي ضد حركة الشباب في جنوب الجيش الصومالي جنب

عنصرًا من حركة الشباب. تمت العملية    67محافظة شبيلي الوسطى، مما أسفر عن مقتل  

 173أثناء فرار عناصر حركة الشباب من المنطقة. 

 
طة تعتقل أكبر من  165 ي مقديشو، ديسمب   50الصومال الجديد، الشر

   https://bit.ly/3i5mcLp، 2022عضوا من العصابات اإلجرامية فن
 https://bit.ly/3Q7cXa  5،  2022من مقاتىلي حركة الشباب، ديسمب   31الصومال الجديد، الحكومة الصومالية تعلن مقتل  166
   https://bit.ly/3IlSexg، 2022من مسلحي حركة الشباب، ديسمب   28يد بمقتل الصومال الجديد، الحكومة الصومالية تف 167
، تاريــــخ الوصول  168 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   bit.ly/3vsDTHNhttps//:، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
  https://bit.ly/3CkUsJn، 2022الصومال الجديد، الحكومة الصومالية تعرض جثة قيادي بارز بحركة الشباب، ديسمب   169
  https://bit.ly/3VIwBub، 2022عنارص من حركة الشباب للجيش الصومال، ديسمب   4سالم الصومال الجديد، است 170
ي إقليم شبيىل الوسط، ديسمب  الصومال الجديد، طرد مقاتىلي حركة الشباب من آخر  171

 https://bit.ly/3IexMOS، 2022معاقلهم فن
، تاريــــخ الوصول  172 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   //:bit.ly/3vsDTHNhttps، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
، تاريــــخ الوصول  173 ، نظرة عىل الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي

https://bit.ly/3i5mcLp
https://bit.ly/3Q7cXa
https://bit.ly/3IlSexg
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3CkUsJn
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من    6، أعلنت قيادة القوات األمريكية في إفريقيا أفريكوم عن مقتل  ديسمبر  24وكذلك في  

مسلحي حركة الشباب في غارة جوية بإقليم شبيلي الوسطى بوالية هير شبيلي. وأشار بيان لـ 

أيام وقعت بالقرب من مدينة عذلي    10أفريكوم إلى أن الغارة التي تعد الثالثة من نوعها خالل  

ديسمبر، قامت وحدات من جهاز المخابرات واألمن الوطني والشرطة    26وفي    174الساحلية.  

الصومالية الخاصة المعروفة بـ معد بتدمير قواعد لمقاتلي حركة الشباب في إقليم شبيلي  

 .السفلى بوالية جنوب

 السودان   .2

الواضحة ضد عمليات العنف واإلرهاب ومنها ما تم في  ممارسات  نفذت السودان عدد من ال

ديسمبر، حيث أعلنت قوات الدعم السريع، تخريج دفعة من عناصرها، عقب تلقيهم دورات   3

تدريبية متخصصة، تشمل مكافحة اإلرهاب الدولي وعمليات االتجار بالبشر والجريمة العابرة.  

175  

ديسمبر، أعلنت منصة الناطق الرسمي في السودان، انطالق مناورات عسكرية جديدة    5وفي  

السوداني والمصري، بهدف تأمين الحدود؛ حيث شارك في المناورات المسماة   بين الجيشين

مشاة بجانب قوة من حرس الحدود المصري واستمر    19عناصر من الفرقة    2حارس الجنوب  

بمجمع ميادين تدريب قوات حرس    ديسمبر،  17إلى    3التدريب لقرابة أسبوعين في الفترة من  

  ٢٠شعبة عمليات كرري الفيدرالية من ضبط  استطاعت    دديسمبر، فق  9الحدود المصرية. في  

المضبوطات. المتهم وبحوزته  والقبض على    176قطعة سالح مسدسات مخبأة داخل عربة 

ديسمبر، كشفت السلطات السودانية، عن نجاحها في استرداد رعاة اقتادته مليشيا   17في  و

قيمتها   تقدر  مواشي  بمعية  التي   500بـ  مسلحة،  اإلثيوبية  األراضي  داخل  إلى  جنيه  مليون 

 177استولت عليها عناصر المليشيا العام الماضي.

رات األسرى بينهم مدنيون تحت ديسمبر، أكمل السودان وإثيوبيا عملية تبادل عش  18في  و 

جنديا   53إشراف الصليب األحمر الدولي؛ حيث سلمت الحكومة السودانية نظيرتها اإلثيوبية  

تجراي كانوا لجأوا إلى السودان إبان المواجهات المسلحة بين القوات اإلثيوبية وجبهة تحرير  

األس  ،مواطنين  9وتسلمت   تبادل  عملية  ضمن  الجنود  من  اثنين  في  بينهم  جرت  التي  رى 

 .منطقة القالبات على الحدود بين البلدين

 
ي غارة أمريكية، ديسمب  من مقاتىلي حر  6الصومال الجديد، مقتل  174

 https://bit.ly/3IgBtn 1، 2022كة الشباب فن
،   السودان تربيون، 175 ي مكافحة اإلرهاب الدولي

ئ قوة متخصصة فن  https://sudantribune.net/article267739، 2022ديسمب   3الشيــــع« تنسر
ي ألمدرمان السودان االن 176  https://www.sudanakhbar.com/1288444 ،ضبط مسدسات مخباءة داخل عربة بالمعب  الغرب 
ن ومواٍش من يد مليشيا إثيوبية مسلحة،  177 داد رعاة سودانيي   /https://sudantribune.net/article268343، 2022ديسمب   17السودان تربيون، اسبر

https://bit.ly/3IgBtn
https://sudantribune.net/article267739/
https://www.sudanakhbar.com/1288444
https://sudantribune.net/article268343/
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متهم، وضبطت بحوزتهم    36ديسمبر، أسفرت الحمالت الليلية عن إلقاء القبض على    27وفي  

في  و  178ركشة بدون لوحات وُمنتهية الترخيص كما أتخذ بشأنهم إجراءات قانونية.  2موتر و  2

الجزيرة    28 بوالية  المشتركة  العسكرية  القوة  ضبطت  وغير    1000ديسمبر،  مسروق  موتر 

مرور  عربة مخالفة لضوابط ال  200مقنن تم تسليمها ألقسام المرور المعنية، إلى جانب ضبط  

جهاز    2قطعة ذخيرة حية وكالش و  ″30و   جةطبن  ″7مواتر بوكو حرام و  7وعربات بوكو حرام    10و

  179تلسكوب أسلحة كبيرة. 

  جنوب السودان .3

تزايدت العمليات األمنية من جانب حكومة جنوب السودان في كفاحها ضد الظاهرة اإلرهابية؛  

ختصاص لمنع وقوع  الفيدرالية حملة بدائرة االديسمبر، نفذت شعبة عمليات كرري    2ففي  

مواتر بدون لوحات وكمية من السالح   4متهما وضبط    25الجرائم، أسفرت عن القبض على  

ديسمبر، فقدت    12أما في    األبيض تم فتح بالغات في مواجهة المتهمين وتحريز المضبوطات. 

متهمين بقتل شخصين من   أوقفت شرطة محلية ياسين بوالية شرق دارفور اثنين من الرعاة

كيلو متر شمال   120المزارعين وإصابة آخرين في حادث إطالق نار وقع بمنطقة تور طعان  

دارفور.  شرق  والية  عاصمة  الضعين  مدينة  السلطات   13وفي    180غرب  حررت  ديسمبر، 

والية   نيرول  مقاطعة  في  المجموعات   11جونقلي  الحكومية  قبل  من  اختطافهم  تم  طفاًل 

ديسمبر، أعلنت  17وفي  181من إدارية بيبور الكبرى خالل عمليات العنف المجتمعي.  المسلحة  

معهم   النار  إلطالق  تبادل  خالل  مسلحين  رجال  خمسة  قتلت  إنها  السودان  جنوب  شرطة 

  بالقرب من البنك المركزي في العاصمة جوبا. 

ديسمبر، نشرت السلطات الحكومية في والية االستوائية الوسطى بجنوب السودان،    23وفي   

قوة أمنية في منطقة منقال بمقاطعة جوبا، لوقف العنف المسلح بين المجتمع المضيف 

ديسمبر، دفعت لجنة أمن والية جنوب دارفور في السودان، بقوات   27وفي    182ورعاة األبقار.  

النزاع القبلي شمال شرق الوالية  مركبة ع  57قوامها   سكرية من القوات المشتركة لحسم 

فرد وصلت لتأمين المناطق المتأثرة ومطاردة وقبض الجناة وتلقي القبض على    400ليصل  

  183عدد من المتهمين والمشتبه بهم بغية التحري معهم.

 

 
 بمحلية أمبدة،  ٣٦السودان االن، القبض عىل  178

ً
 https://www.sudanakhbar.com/1299529، 2022ديسمب   27متهما

 https://www.sudanakhbar.com/1300936، 2022ديسمب   28بوكو بالجزيرة،  السودان االن، ضبط أسلحة ودراجات نارية مشوقة 179
ق دارفور، 180 ي هجوم مسلح شر

ن فن  https://www.sudanakhbar.com/1290246  السودان االن، ضبط رعاة أقدموا عىل قتل مزارعي 
ول تستسلم  181 ي نب 

، 11راديو تمازج، السلطات فن ن    https://bit.ly/3jCmw4q، 2022ديسمب    طفال كانوا مخطوفي 
 المجتمع المحىلي ورعاة األبقار، ديسمب   182

ن ي منقال لوقف العنف بي 
 https://bit.ly/3G9AEd 3، 2022نشر قوة أمنية فن

، ديسمب   183 ة قوة أمنية بجنوب دارفور إلعادة االستقرار إل مناطق القتال القبىلي
  https://bit.ly/3X3ePmg، 2022راديو تمازج، نشر

https://www.sudanakhbar.com/1299529
https://www.sudanakhbar.com/1300936
https://www.sudanakhbar.com/1290246
https://bit.ly/3jCmw4q
https://bit.ly/3G9AEd
https://bit.ly/3X3ePmg
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   أوغندا: .4

 20ة ضد مجموعة من  ديسمبر، عمل الجيش األوغندي بناء على معلومات استخباري  12في  

 في جنوب غرب أوغندا.   ي عنصرًا من تنظيم الدولة اإلسالمية كانوا قد عبروا نهر سمليك  30إلى  

عنصرًا من تنظيم الدولة اإلسالمية وُأسر ثمانية. ُقتل جندي من الجيش األوغندي    11ليتم قتل  

 184وُجرح ثالثة مدنيين. 

 جيبوتي:  .5

تطوير العالقات الثنائية وجهود مقديشيو لديسمبر، عقدت جيبوتي والصومال مباحثات،    7في  

ديسمبر، تم إطالق سراح ستة جنود كانوا محتجزين    21وفي    185في دحر إرهاب حركة الشباب.  

جيبوتي  في  متمردة  جماعة  جارابتيسان ،  لدى  في  قاعدة  على  هجوم  بعد  الستة  فقد  حيث 

 186أكتوبر والذي أسفر عن قتل سبعة آخرون.  7بشمال البالد في 

 كينيا   .6

من عناصر حركة الشباب بعد دخولهم جنوب    6ديسمبر، اعتقلت قوات األمن الكينية    12في  

ديسمبر، أعلنت أوغندا أن قوات الدفاع   18وفي    187شرق كينيا قادمين من الصومال نيوز غانا.

جندي من قوات حفظ السالم إلى الصومال ليحلوا    1556الشعبية األوغندية أرسلت أكثر من  

محل عدد متساو من المقاتلين الذين تم استدعاؤهم من ساحة المعركة بعد خدمتهم لمدة  

 188عام واحد. 

 إقليم وسط أفريقيا:   . ث

 الديمقراطية: الكونغو  .1

تعددت سياسات الحكومة الكونغولية األمنية والسياسية والعسكرية والدبلوماسية الحتواء  

ديسمبر، أعلن    3انتشار الجماعات المتمردة وعمليات العنف واالقتتال العرقي بداخلها؛ ففي  

بوتمبه شمال كيفو يقود سيارة دفع   ماي اعتقال مقاتل من طراز ماي    ،الجيش في مدينة 

  57 وسلمت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في بني شمال كيفو 189باعي.ر 

رهينة سابًقا تم إطالق سراحهم من أيدي متمردي تحالف القوى الديمقراطية في إقليم بيني 

من تحالف القوى الديمقراطية على أيدي   30ديسمبر، قتل أكثر من    13وفي    190إلى عائالتهم.

قوات الدفاع الشعبية األوغندية بالقرب    -القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية  

 
، نظرة عىل  184 ، تاريــــخ الوصول الجهاد العالمي   https://bit.ly/3vsDTHN، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
ي مباحثات لتعزيز التعاون بمكافحة اإلرهاب،  185

ن اإلخبارية، صومال وجيبوبر   youth-terrorism-djibouti-ain.com/article/somalia-https://al، 2022ديسمب   7العي 
ي يطلقون شاح ستة جنود،  186

  .2022ديسمب   21وكالة فرانس برس، متمردو جيبوبر
، تاريــــخ الوصول  187 ، نظرة عىل الجهاد العالمي  https://bit.ly/3vsDTHN ، 2022ديسمب   5الجهاد العالمي
 https://bit.ly/3CiAwqL ،2022جندي إل الصومال، ديسمب   1500د، أوغندا ترسل أكبر من الصومال الجدي  188
، بوتيمبو: قبضت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية عىل أحد أفراد جماعة ماي ماي  189 ي    https://bit.ly/3jBoimn، 2022أثناء قيادته لسيارة مشوق، ديسمب  راديو أوكاب 
الية إل أشهم، ديسمب    57القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية تسلم  190    https://bit.ly/3WGeA0B، 2022رهينة سابقة تم إطالق شاحهم من أيدي قوات الدفاع األسبر

https://bit.ly/3vsDTHN
https://al-ain.com/article/somalia-djibouti-terrorism-youth
https://bit.ly/3vsDTHN
https://bit.ly/3CiAwqL
https://bit.ly/3jBoimn
https://bit.ly/3WGeA0B
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بوغا يقرب من    من  ما  تعبئة  الديمقراطية  الكونغو  القوات   10000ورصدت  في  مجند جديد 

 191مقراطية لمحاربة العدوان الرواندي في شرق البالد. المسلحة لجمهورية الكونغو الدي

ي إلقاء القبض فديسمبر، نجحت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية    19أما في  

بإقليم كينجي كوانجو    ،في قطاع بوكنغ لورنزو  ،مهاجمين مسلحين في قرية بيتاريلواسا   6على  

رصاصة   15و  12من بينها ثماني بنادق عيار    ،واستعادة بعض األسلحة من هؤالء المهاجمين

امرأة من بين   12مارس عن    23ديسمبر، أفرج متمردو حركة    20في    192منجل.   15و  12من عيار  

موليمبي  30 في  السابق  في  اختطافهم  تم  إقليم   ،وروسكيرا  ،ومودوغودو ،شخًصا  في 

 193  نيرانغونغو شمال كيفو. 

حوالي    24  وفي غادر  الكونغو   800ديسمبر،  لجمهورية  المسلحة  القوات  في  جديد  مجند 

  82وفي    194قاعدة كامينا العسكرية أوت لومامي.  لومامي إلىالديمقراطية بلدة مويني ديتو  

ديسمبر، أطلق التحالف بين القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية وقوات الدفاع 

ينة سابقين كانوا في أيدي القوات الديمقراطية المتحالفة في منطقة  ره  22األوغندية سراح  

  195جنوب إيزومو إيتوري.   ،بيو

 قليم جنوب أفريقيا:  إ . ج

 موزمبيق   .1

ديسمبر، صادق برلمان موزمبيق على مشروع قانون يشّرع تورط المليشيات المحلية    19في  

عناصر تنظيم الدولة اإلسالمية في  في قتال الجهاديين الذين يشيرون بشكل أساسي إلى  

محافظة كابو ديلجادو في شمال شرق البالد. واعترف وزير الدفاع الموزمبيقي كريستوفاو  

بأن الجيش الموزمبيقي وحده غير قادر على التعامل مع   ،الذي قدم مشروع القانون  ،تشوم

 الجهاديين.  

 .. ماذا تقول األرقام؟ثالثًا: المؤشرات االستنتاجات

 التوزيع النسبي لضحايا العمليات اإلرهابية في األقاليم الخمسة:   .أ

ال تزال الظاهرة اإلرهابية تفتك بالقارة األفريقية وتقوض طموحاتها ومساعيها نحو السالم  

واألمن والتنمية، وتفرغ سياساتها واتجاهاتها اإلنمائية من مضمونها؛ إذ تكلفها من حين إلى  

؛ حيث  2022ة واقتصادية، لتبلغ ذروتها في سياق شهر ديسمبر  أخر بخسائر بشرية وإنساني

 
191  ، ي ي القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، ديسمب   10000العدوان الرواندي: فيليكس تشيسكيدي يرحب بحشد ما يقرب من  راديو أوكاب 

 2022مجند جديد فن
، كوانجو: اعتقال  192 ي ي بيطارلواسا، ديسمب   6راديو أوكاب 

ن فن ن مسلحي   .ly/3VWVqmlhttps://bit ، 2022مهاجمي 
اجونجو: أطلقت حركة  193 ، نب  ي ي تونغو، ديسمب   12مارس شاح  23راديو أوكاب 

 https://bit.ly/3WYZAeb ، 2022امرأة من الرهائن السابقات فن
ي دويتو: حوالي راديو أ 194

، مويبن ي ي طريقهم إل قاعدة كامينا، ديسمب   800وكاب 
 .2022مجند جديد فن

، إيتوري: تحرير  195 ي ي بيو، ديسمب   ADFرهينة سابقة من أيدي  22راديو أوكاب 
 https://bit.ly/3GcxPIq ، 2022فن

https://bit.ly/3VWVqml
https://bit.ly/3WYZAeb
https://bit.ly/3GcxPIq
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حياة   أفريقيا  ونزاعتها    1566دفعت  وصراعاتها  األمنية  لتعقيداتها  حتمية  كتكلفة  ضحية 

 .الداخلية والمسلحة 

اإلرهابية، ال يلحظ تغيرًا  والعمليات  والجغرافية للضحايا  العددية  للتوزيعات  المتابع  ولعل 

التوالي بواقع  كبيرًا؛ فقد   ضحية،    714حصد اإلقليم الشرقي المرتبة األولى للمرة الثانية على 

ضحية وذلك بفعل استمرار وبقاء   776لينخفض عن حصيلته في شهر نوفمبر المقدرة بنحو 

العنف القبلي والعرقي والمناخي  في إثيوبيا، بجانب أزمة    على حالها   التعقيدات واألزمات األمنية

تطورات عدم االستقرار السياسي واحتدام المتغيرات    هذا مع استمراران،  في جنوب السود

 .ناهيك عن نشاط حركة شباب المجاهدين في الصومال، األمنية في دار فور وكردفان

عن   واضحةضحية وذلك بزيادة    550التوالي بنصيب  للشهر الثاني على  اإلقليم الغربي  ويليه  

المرتبة   إقليم الوسط األفريقيواحتل    ،ضحية  404حصيلته في شهر نوفمبر المقدرة بنحو  

ضحية، يأتي إقليم    81ضحية بزيادة واضحة عن حصيلة نوفمبر المقدرة بنحو    266الثالثة بواقع  

ضحية، ويختتم إقليم الشمال    41الجنوب األفريقي كعادته في المرتبة الرابعة بعد تسجيله  

بواقع  األفري األكثر استقرارًا نسبيًا    2022ضحية في شهر ديسمبر بصفة خاصة وعام    7قي 

 بصفة عامة.

 

44%

34%

17%

5% 0%

ً لالقاليم األفريقية  نسب ضحايا العنف واإلرهاب وفقا

شرق أفريقيا غرب افريقيا  وسط افريقيا جنوب افريقيا شمال افريقيا
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 التوزيع العددي لضحايا اإلرهاب حسب الدول .ب

والغرب    الشرق  الخمسة:  وأقاليمها  األفريقية  القارة  عموم  في  اإلرهابية  الظاهرة  تنتشر 

بصورة   والغربي  الشرقي  إقليميها  في  دائمة  بصفة  وتتأرجح  والشمال،  والجنوب  والوسط 

اإلرهابية  الظاهرة  وتخصص  والشمال،  الجنوب  ثم  الوسط  إقليم  بعدهم  ومن  متفاوتة، 

لدول بعينها، ويتجلى ذلك في التنافس الشديد بين كاًل من نيجريا   المرتبة األولى بصفة دورية

والصومال على المرتبة األولى من حيث عدد الضحايا وأعمال العنف وخطورتها؛ حيث تنتشر  

الجماعات المتمردة واإلرهابية شديدة الخطورة وتحديدًا حركة شباب المجاهدين في الصومال 

انب الهشاشة األمنية والعنف القبلي والتوترات العرقية وبوكو حرام في نيجريا وذلك إلى ج

 . وهشاشة السالم والتماسك االجتماعي

تحتفظ    أن  استطاعت  الصومالية  الدولة  أن  إال  ذلك،  األولى  ورغم  عدد بالمرتبة  حيث  من 

  المرتبة الثانية ضحية؛ لتحتفظ نيجيريا بتربعها في    505الضحايا للمرة الثانية على التوالي بواقع  

ضحية ومالي في  201بواقع المرتبة الثالثة ضحية، وتأتي الكونغو الديمقراطية في  400بواقع 

ضحية وأفريقيا    78بواقع  المرتبة الخامسة  ضحية والسودان في    102بواقع  المرتبة الرابعة  

قتيال، أما كاًل من إثيوبيا وجنوب السودان فقد تفردا  65بواقع المرتبة السادسة الوسطى في 

ضحية لكاًل منهما، ومن بعدهم جاءت كاًل من موزمبيق وبوركينا   46بواقع  لمرتبة السابعة  با

والحادية عشر والثانية    المرتبة الثامنة والتاسعة والعاشرة  فاسو وأوغندا وكينيا والنيجر في

على التوالي، أما في الشمال األفريقي، فقد شغلت مصر المرتبة 5و  8و  31و  35و  36بواقع  عشر  

 2ضحية وتساوت كاًل من ليبيا والجزائر في المرتبة الرابعة عشر بواقع    3الثة عشر بواقع  الث

 وفي المرتبة الخامسة عشر جاءت الكاميرون.  قتياًل. 
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دور اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان في مواجهة اإلرهاب والعنف المسلح في  رابعًا:  

 قارة أفريقيا 

تولي اآلليات الدولية والسيما المعنية بحقوق اإلنسان بصفة ثابتة اهتمامًا جليًا نحو تجليات   

وتداعيات الظاهرة اإلرهابية في القارة األفريقية وتسعى بصفة مستمرة في تقديم التوصيات 

وتوفير دعائم تفعيل حقوق اإلنسان ومكافحة الظاهرة اإلرهابية وتخفيف تداعياتها وحدتها؛  

التابع لالتحاد األفريقي واألعضاء األفارقة في   ديسمبر،  9ي  فف عقد مجلس السالم واألمن 
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على المستوى   ،ندوة السنوية التاسعة رفيعة المستوىمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ال

إفريقيا.   ،الوزاري في  واألمن  السالم  الفترة من    ،حول  في مدينة   ،2022ديسمبر    8إلى    7في 

 ،بالهدف االستراتيجي المتمثل في مبادرة “إفريقيا واحدة  مااللتزامع    ،وهران الساحلية بالجزائر 

واألمن  والسالم  السياسية  للشؤون  األفريقي  االتحاد  مفوض  طالب  حيث  واحد”؛  هدف 

مع    ،بالتعاون الوثيق والتنسيق الفعال و المستوحى من االلتزام الثابت بقارة سلمية ومزدهرة

األفريقي   االتحاد  إلى  الدعوة  نطاق  وتوسيع  الفعالة  والواجهة  التعاون  تعزيز  على  التركيز 

 196للوصول إلى مساهمات األمم المتحدة المقدرة أنشطة إنفاذ السالم.

 الصومال .أ

أكد ممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في الصومال   ديسمبر،  15في   

االنفصال  أن   العشوائية،  الهجمات  المسلح:  النزاع  عن  ناجمة  مخاطر  يواجهون  الالجئين 

انعدام األمن في  ، ووتدمير الممتلكات   ،والتجنيد القسري في الجماعات المسلحة   ،القسري

مناطق معينة تجعل من الصعب على وكاالت اإلغاثة الوصول إلى األشخاص المتضررين من  

مال “على شفا المجاعة”. تسبب النقص الحاد في الغذاء والماء الجفاف وأشار إلى أن الصو

مليون شخص في البالد بانعدام األمن الغذائي الحاد. فر الماليين من منازلهم   7.1في إصابة  

مليون شخص    1.1بحًثا عن المساعدة اإلنسانية المنقذة للحياة. هذا العام وحده، نزح أكثر من  

عملية ضخمة، ساعدت المفوضية ما يقرب من نصف    داخل الصومال بسبب الجفاف. في

 197مليون شخص في الصومال هذا العام.

 نيجيريا  .ب

اجتماعًا حول التهديدات التي يتعرض لها السالم    عقد مجلس األمن الدولي  ديسمبر،  16في   

المتحدة في  العام لألمم  أعرب وكيل األمن  اإلرهابية؛ حيث  الدوليان بسبب األعمال  واألمن 

اإلرهاب  تدفع  التي  المعقدة  الظروف  بمعالجة  وطالب  قلقه  عن  األمن  لمجلس    اجتماعه 

المحلي المجتمع  على  قائمة  بأسره  المجتمع  مقاربات  والنوع    ،وتكوين  للنزاع  ومراعية 

حيث معالجة؛  دون  الفعلية  أو  الوشيكة  اإلرهابية  األعمال  على  األمن  قوات  ورد   االجتماعي 

المتحد األمم  مكتب  مكافحة  شارك  حول  قمة  تنظيم  في  نيجيريا  مع  اإلرهاب  لمكافحة  ة 

مما يمثل فرصة مهمة إلعادة النظر في كيفية قيام األمم المتحدة بدعم   ،اإلرهاب في إفريقيا

 198جهود مكافحة اإلرهاب في إفريقيا

 
ي للدراسات والبحوث السياسية، 196

ي مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، ت المركز اإلفريفر
  https://bit.ly/3CviCAY، 2022ديسمب   18عزيز صوت إفريقيا فن

   https://bit.ly/3ZrVAoB، 2022ديسمب    16شينخو، المفوض السامي لمكافحة اإلرهاب باألمم المتحدة يدعو إل نهج متكامل لمواجهة اإلرهاب،  197
ي قد تزايد وأصبح أكبر انتشارا، أسوشيتيد برس، األمم المتحدة تحذر من أن التهديد اإلرها 198    https://bit.ly/3VR4kl، 2022ديسمب   16ب 

https://bit.ly/3CviCAY
https://bit.ly/3ZrVAoB
https://bit.ly/3VR4kl
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 الخاتمة والتوصيات 

األفريقية في سياق بعد استقراء واقع وتجليات الظاهرة اإلرهابية وأعمال العنف في القارة  

لتعزيز العمل الجماعي لدحر اإلرهاب  ، يمكن تقديم جملة من التوصيات  2022  ديسمبرشهر  

 والعنف في أفريقيا. 

كشفت  على    أواًل: أفريقيا  في  اإلرهابية  الظاهرة  رصد  من  عامين  عنمؤسسة  مدار   ماعت 

بضرورة تعزيز  تحديدًا، ومن ثم توصي    خطورة تفاقم اإلرهاب والعنف في إقليم شرق أفريقيا

جنوب  السودان،  سيما  ال  أفريقيا  شرق  دول  من  كاًل  بين  المشترك  التعاون  آليات 

على أراضيهم   السودان والصومال للعمل على إخماد محفزات انتشار الظاهرة اإلرهابية

  وتوطين حالة السلم واألمن للمدنيين. 

تجدد مؤسسة ماعت للسالم والتنمية وحقوق اإلنسان دعوتها للدول األفريقية وخاصة    :ثانياً 

تكثيف   بضرورة  األفريقي  والعمل  بالغرب  وقف  التعاون  المشروعة على  غير  التدفقات 

المنتشرة والخفيفة  الصغيرة  المناطق    ،لألسلحة  على  األمنية  القبضة  إحكام  خالل  من 

 سلحة وتمويل برامج ومبادرات نزع السالح. الحدودية والسيطرة على مخازن األ

إلى :  ثالثاً  األفريقية  الدول  نظر  اإلنسان  وحقوق  والتنمية  للسالم  ماعت  مؤسسة  تلفت 

االنتشار المتزايد للقوات المأجورة والمرتزقة داخل القارة األفريقية ودورها في انتشار العنف 

وتطالب   المسلحة،  أفوالنزاعات  اتفاقية  تدشين  بتنظيم  بضرورة  ومعنية  ملزمة  ريقية 

وأدوارها ونوعية الخدمات التي تقدمها ومدى نشاط الشركات األمنية والعسكرية الخاصة  

 احترامها للقانون الدولي لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني.

تفعيل صالحيات مؤسساته األمنية من خالل لمؤسسة ماعت االتحاد األفريقي    تدعو  :رابعاً 

بعثات تقصي حقائق إلى السياقات األمنية الهشة وخاصة إثيوبيا والكونغو    تعزيز عمل

بغرض الوقوف على انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل األطراف المتصارعة   ،الديمقراطية

 وإجراء محاكمات عادلة وعاجلة ضد مرتكبيها وتقديم التعويضات المناسبة للضحايا.

اإلنسان  دعو  تسادسًا:   وحقوق  والتنمية  للسالم  ماعت  األفريقية  مؤسسة  الدول  من  كاًل 

، بما يسمح بعقد لحوار الوطني من أجل السالملتبني مزيد من مبادرات اواالتحاد األفريقي  

المزيد من النقاشات والوقوف على أراض مشتركة بين األطراف المتنازعة والمتصارعة في 

 نطاق مبادرات السالم ووقف إطالق النار. القارة األفريقية وتوسيع 
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بضرورة التعاون توصي مؤسسة ماعت للسالم مجلس السلم واألمن األفريقي    سابعًا:

 األمنية المشتركة  ، لتعزيز العملياتمع الدول األفريقية وتقديم الدعم الفني والتقني

وجماعة   أفريقيا  شرق  لجماعة  اإلقليمية  القوى  غرار  العلى  أفريقيا  للظاهرة غرب  مضادة 

 اإلرهابية والمعادية النتشار الجماعات المتمردة.

تثمن ماعت الجهود التي قامت بها الدول األفريقية خالل الشهر الماضي لدحر العنف ثامنًا:  

واإلرهاب، وتدعو الدول األفريقية التي تعاني من انتشار ظاهرة االختطاف من قبل الجماعات 

لتكثيف مزيد من الجهود لتحرير تلك الرهائن التي ال تزل تسيطر عليها المسلحة على أرضيها،  

 الجماعات المسلحة والمتطرفة.

 

 


