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TERRORISMO NA ÁFRICA OCIDENTAL E SETENTRIONAL 

Cel Inf Laurence Alexandre Xavier Moreira 

TC Inf Gian Dermário da Silva1 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O fenômeno terrorismo convencional ou tradicional, tal como se conhecia, 

mudou significativamente tendo como marco simbólico os atentados às Torres 

Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Ao longo do século XX, o mundo conviveu 

com dois tipos de organizações terroristas, os de base ideológica 

predominantemente política, como o norte-irlandês Irish Republican Army (IRA) e o 

espanhol Euskadi Ta Askatasuna (ETA), e os de base predominantemente religiosa, 

como o libanês Hezbollah e os palestinos Hamas e Fatah. Os primeiros surgiram em 

países ocidentais do primeiro mundo, operavam em regiões delimitadas e 

priorizavam a sobrevivência de seus membros de maneira racional. Quanto aos 

religiosos, estes se implantaram no Oriente Médio e perduram até os dias atuais, se 

concentrando principalmente na tentativa de destruição dos judeus e de Israel, 

embora tenham disputado o protagonismo regional até pouco tempo atrás, e em 

ataques aos seus aliados ocidentais, particularmente os EUA. 

Porém, após o 11 de setembro de 2001, o mundo passou a conhecer o 

terrorismo extremista islâmico de alcance global, caracterizado por uma violência 

sem precedentes e protagonizado, inicialmente, pela Al Qaeda, cujo principal líder foi 

Osama Bin Laden. Com bases no Afeganistão, Paquistão e filiais em várias partes 

do mundo, como na África e na Ásia, a Al Qaeda passou a empregar uma estratégia 

que aliava sigilo à tecnologia aplicada às comunicações, se manifestando com 

atentados massivos, que tinham como objetivo finalístico a expulsão dos países 

muçulmanos. Nesse contexto, a Al Qaeda se expandiu tanto como fórmula para o 

recrutamento de terroristas dispostos a atacar principalmente países do Ocidente, 

como para a desestabilização e pressão sobre regimes locais, particularmente os 

desestruturados, buscando a expulsão dos seus aliados ocidentais, presentes ou 

não desde as suas colonizações. 

Com a morte de Osama Bin Laden em 1º de maio de 2011 e a aparente 

decadência da Al Qaeda, o DAESH (Ad-Dawlat al-Islamiyah fi al-Iraq wa sh-Sham), 

ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) ou ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) 

passou a dividir com aquela o protagonismo do terrorismo islamita transnacional, 

mesmo divergindo nos métodos e estratégias de implantação e atuação, embora 

sendo ambas baseadas no jihadismo salafista. O DAESH assumiu definitivamente o 



protagonismo do terrorismo extremista islâmico internacional ao romper com a 

estratégia do sigilo de sua originária Al Qaeda, pois o mesmo surgiu a partir da Al 

Qaeda in Iraq em 2003, buscando sua expansão midiática e geográfica, por meio da 

divulgação explícita de seus crimes e ataques brutais e, principalmente, pela 

ocupação expansiva de espaços territoriais desestruturados no Oriente Médio e na 

África, reestabelecendo assim as bases para a criação do almejado Califado. 

Nesse contexto, a rivalidade que se estabeleceu entre o DAESH e a Al Qaeda 

provocou um distanciamento e enfrentamentos regionalizados entre ambas. Essa 

disputa colocou em evidência o atual caráter regional também assumido pelo 

jihadismo, em detrimento dos intentos dessas organizações terroristas manterem o 

terrorismo islamita com alcance global. A Al Qaeda e o DAESH passaram, então, a 

dividir os seus esforços entre atuações globais e atuações regionais, como vem 

ocorrendo no Oriente Médio e na África, particularmente no Maghreb, Sahel, Chifre 

da África e em áreas subsaarianas. 

Em março de 2017, a Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) auxiliou na 

criação do Jaamaat Nusrat al-Islammm wal Muslimen (JNIM) ou Groupe de Soutien 

à l’Islam et aux Musulmans (GSIM). O JNIM passou a integrar, dessa forma, a 

própria AQIM e os já conhecidos e atuantes Harakat Ansar al-Din (Ansar al-Dine) e 

sua filial Front de Libération du Mancina (FLM), a Ansar al-Sharia, o Harakat al-

Shabab al-Mujahideen (Hizbul Shabab ou Al-Shabab) e o Al-Morabitum e seus 

aliados Les Signataires par le Sang. (Figura 1). 

Por outro lado, em abril de 2017 o DAESH também já havia conseguido unir 

várias organizações terroristas pré-existentes ao seu surgimento, cooptando 

inclusive antigas aliadas da Al Qaeda, como é o caso da ISIL’s West Africa Province 

(ISWAP), do Islamic State’s Greater Sahara (ISGS) e do Jahba East Africa. A ISWAP 

havia surgido em dezembro de 2016, por iniciativa protagonizada pelo Jama’at Ahl 

as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihad (Boko Haram), cuja tradução significa que a 

educação ocidental é um pecado, enquanto o ISGS, originário do Movement for Unit 

and Jihad in West Africa (MUJAO), antigo aliado da AQMI por meio do Al Morabitum, 

declarou sua fidelidade e união ao DAESH em março de 2015. Quanto ao Jahba 

East Africa, trata-se de uma organização surgida em abril de 2016, constituída por 

desertores do Al-Shabab. (Figura 1). 

 

 

 

 



FIGURA 1: MAGREB-SAHEL-SUBSAHARA: ALIANÇAS TERRORISTAS 

 
Fonte: Tebas, 2017 

 

2 PRESENÇA E ATUAÇÃO DA AL QAEDA E SUAS FILIAIS NA ÁFRICA 
 

2.1 Jaamaat Nusrat al-Islammm wal Muslimen (JNIM) ou Groupe de Soutien à 
l’Islam et aux Musulmans (GSIM) 

 

O JNIM ou GSIM foi criado em 2 de março de 2017, por meio de uma aliança 

protagonizada pela Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), que conseguiu 

aglutinar os interesses da Al Qaeda na África com os interesses da Ansar al-Sharia, 

da Ansar al-Din, do Al-Morabitum e do Al-Shabab, em suas respectivas regiões de 

atuação. Para liderar esta nova aliança foi escolhido o tuareg maliense Iyad Ag 

Ghali, chefe e fundador da Ansar al-Din. Na realidade essas organizações terroristas 

pré-existentes apenas oficializaram uma aliança que já existia operacionalmente e 

que já lutava pela sua influência nas regiões do Sahel e subsaariana. 

 
2.2 Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) 

 

A Al Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) surgiu no início de 2007 no Norte 

da África, a partir do “Grupo Argelino Salafista para a Predicação e o Combate”, 

como influência direta da Al Qaeda, liderada então por Osama Bin Laden. 

Atualmente a AQIM, chefiada pelo Emir Abdel Wadoud, é um dos grupos terroristas 

mais ativos no âmbito da aliança denominada JNIM ou GSIM, e está presente e 

atuante no Maghreb e no Sahel, particularmente nas regiões Norte e Sul da Argélia, 

Tunísia, Líbia, parte Ocidental do Egito, Mali e zona Norte do Níger.



2.3 Ansar al-Sharia 
 

A Ansar al-Sharia (Defensores da Sharia), baseada no Iêmen, também está 

presente e atuante nas porções Setentrional e Ocidental da África, particularmente 

no Maghreb e Sahel, em países como a Argélia, Tunísia, Líbia, Egito e Mali. A Ansar 

al-Sharia passou a atuar em nome do JNIM ou GSIM ao integrá-lo em março de 

2017, se alinhando com a Al Qaeda e seus objetivos regionais, contra o 

protagonismo do DAESH. 

 
2.4 Ansar al-Din 

 

A Ansar al-Din (Defensores da Fé), também conhecida como Harakat Ansar 

al-Din (Ansar al-Dine ou Al Qaeda in Mali) e sua filial Front de Libération du Mancina 

(FLM), são duas organizações terroristas originárias do Mali, que têm como um dos 

seus principais objetivos boicotar o processo de paz malinês, caracterizando a 

disputa regional levada a cabo pela Al Qaeda e o DAESH. A Ansar al-Din foi fundada 

pelo tuareg maliense Iyad Ag Ghali, que continua a chefiá-la até os dias atuais. 

 
2.5 Al-Morabitum 

 

O Al-Morabitum trata-se de uma organização terrorista baseada no Norte do 

Mali, que se aliou à Al Qaeda por meio da AQIM em dezembro de 2015. A partir de 

agosto de 2013, o Al-Morabitum absorveu tanto o grupo conhecido como Les 

Signataires par le Sang como o Movement for Unit and Jihad in West Africa 

(MUJAO), vindo a perder a lealdade deste último para o DAESH em março de 2015, 

que passou a se intitular Islamic State’s Greater Sahara (ISGS). O Al-Morabitum e a 

AQIM têm uma estreita relação de cooperação há muito tempo, porém com a 

composição do JNIM, essas duas organizações adquiriram capacidades de planejar 

e executar ataques conjuntos fora do Mali, em países sahelianos e subsaharianos. 

 

2.6 Al-Shabab (Harakat al-Shabab al-Mujahideen ou Hizbul Shabab) 
 

O Harakat al-Shabab al-Mujahideen (Movimento do Jovem Guerreiro), Hizbul 

Shabab ou Al-Shabab (A Juventude), como é mundialmente conhecido, tem suas 

bases na Somália e atua desde as suas origens na África Oriental, mais 

especificamente na região conhecida como Chifre da África. Assim, além da própria 

Somália, países como a Etiópia, Quênia, Tanzânia, Djibuti e Uganda já sofreram 

com suas atuações terroristas em maior e menor escala. 



3 PRESENÇA E ATUAÇÃO DO DAESH E SUAS FILIAIS NA ÁFRICA 
 

3.1 Ad-Dawlat al-Islamiyah fi al-Iraq wa sh-Sham (DAESH), ISIS (Islamic State of 
Iraq and Syria) ou ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) 

 

O DAESH se originou em 2003, a partir de um pequeno grupo terrorista 

iraquiano denominado “Organização para o Monoteísmo e a Jihad”, que era aliado 

até então da Al Qaeda in Iraq. Com a morte de seu líder, Abu Musad Al Zarqaui, tal 

grupo passou a se denominar Islamic State of Iraq e iniciou um período de 

sobrevivência e consolidação no Oriente Médio. A partir da morte de Osama Bin 

Laden, o DAESH experimenta uma forte expansão midiática e geográfica, baseada 

na publicação explícita de brutais e sucessivos crimes e na ocupação de espaços 

territoriais desestruturados, inicialmente no Oriente Médio e, posteriormente, na 

África. Com objetivos distintos e na busca pelo protagonismo internacional, o 

DAESH, chefiado pelo autointitulado Califa Abu Bakr al-Bagdadi, passou a rivalizar 

no continente africano com a Al Qaeda, dessa forma o mesmo constituiu uma 

grande aliança terrorista, que inclui o ISIL’s West Africa Province (ISWAP), o Islamic 

State’s Greater Sahara (ISGS) e o Jahba East Africa. 

 
3.2 ISIL’s West Africa Province (ISWAP) 

 

A ISIL’s West Africa Province (ISWAP) surgiu em dezembro de 2016, por 

iniciativa protagonizada pelo Boko Haram (Jama’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l- 

Jihad), e atualmente faz parte da grande aliança do DAESH na África. O Boko 

Haram tem suas bases no Nordeste da Nigéria, onde surgiu em 2002, e foi uma das 

organizações terroristas aliadas da Al Qaeda até 2015, quando a abandonou ao 

declarar fidelidade ao DAESH, sendo uma das possíveis razões para isso o fato de 

ter recebido um grande aporte financeiro. As atuações do Boko Haram, no âmbito da 

ISWAP, extrapolam o próprio território nigeriano, atingindo outros países da África 

Central, como o Chade, Níger e região Norte de Camarões. 

 

3.3 Islamic State’s Greater Sahara (ISGS) 
 

O Islamic State’s Greater Sahara (ISGS) passou a ter essa denominação em 

março de 2015, quando Adnan Walid al-Saharawi, um dos principais líderes do 

Movement for Unit and Jihad in West Africa (MUJAO), abandonou o Al-Morabitum e 

declarou lealdade ao DAESH. Baseado no Mali e atuante em toda a franja saheliana, 

o ISGS tem suas origens no antigo MUJAO, que é como se chamava mesmo antes 

de sua aliança com o Al-Morabitum, ocorrida em agosto de 2013. 



3.4 Jahba East Africa 
 

O Jahba East Africa foi criado em abril de 2016, a partir de desertores do Al 

Shabab, que juraram lealdade ao DAESH. Dessa forma, estava criada a rivalidade 

que faltava à região conhecida como Chifre da África, visto que o Al Shabab se 

tornou aliado da Al Qaeda em 2012, mantendo esse vínculo até os dias atuais.  

 
3.5 Ansar Bayt al Maqdis 

 

A Ansar Bayt al Maqdis é uma organização terrorista baseada no Egito e de 

atuação limitada ao território egípcio, particularmente no Sinai, até a sua declaração 

de fidelidade ao DAESH, que ocorreu em 2014. A partir dessa aliança, tal 

organização adquiriu capacidades para expandir suas atuações por todo o Egito, 

potencializando a presença e a atuação do DAESH no Norte da África. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

As alianças regionais da Al Qaeda e do DAESH são as organizações 

terroristas extremistas islâmicas presentes e atuantes no continente africano, 

particularmente no Magreb, Sahel, Chifre da África e em alguns países 

subsaarianos. Por um lado, a Al Qaeda, por meio da AQIM, vem tentando 

reconquistar parte do seu protagonismo e da sua liderança perdidos frente ao 

DAESH, o que tem conseguido com a incorporação de novos grupos jihadistas e a 

constituição do JNIM ou GSIM. Por outro lado, o DAESH tenta prosseguir com sua 

estratégia expansionista e midiática em regiões africanas, buscando novas alianças 

e novos territórios, particularmente depois de seguidos reveses no Iraque, Síria e 

Líbia. Ambas prosseguem com seu trabalho de recrutamento e com sua violência 

contra governos locais desestruturados e países ocidentais ou ocidentalizados. 
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