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ملّخص عام
أبووحسنرمانأبومحمدوالتطرف،اإلرهابفيالمتخصصاناألردنيانالباحثانيجادل
الجهادية،الحركاتمعالعمليةالخبرةأّنمنبالرغمبأّنهالتحليلي،المقالهذافيهنية،
السريعةالقدرةولديهاالقياداتبمقتلكثيرًاتتأثرالأّنهاأّكدتوداعش،القاعدةمثل
فإّنذلكمعالمختلفة.األمنيةالضغوطمعوالتكّيفالقياديةالصفوفبناءإعادةعلى

ماوانعكاساتهتداعياتهفييتجاوزقدتأثيرًاتحديدًا،الظواهري،أيمنالقاعدة،قائدلمقتل
الزرقاويمصعبوأبيالدنبنأسامةمثلعالمية،جهاديةقياداتأهممعسابقًاحدث

وناصر الوحيشي وسعيد الشهري وحتى أبي بكر البغدادي وغيرهم.

العام،والسياقالتوقيتفيالقاعدةعلىالظواهريمقتلتأثيرفياألكبرالسّريكمن
فيمستمرًاتراجعًاوتشهدكبيرة،بنيويةأزماتمنأعواممنذتعانيعمليًافالقاعدة

القاعدةتعيشهاالتياألزماتأبرزإلىالمقالويعرضوانتشارها.وعملياتهاقدراتها
الفروعوتمّردطالبان،حركةمعوالعالقةاالرتباطفكوأزمةالقيادة،أزمةمقدمتهاوفي

وتراجع االنتشار الجغرافي وأزمة الرؤية والمنهج.

ترّوإلىيحتاجوأفولهاالقاعدةانتهاءعلىمطلقةبصورةالحكمفإّنكّلهذلكمنبالرغم
منطقيةونتيجةانعكاسهيوإّنمافراغ،منالقاعدةتصعدلمنفسهالوقتففيوتأّن؛

وتبعيةواستبدادسلطويةمنالكبرى؛واإلسالميالعربيالعالمألزماتوموضوعية
الذيالعربيالربيععلىاالنقالبمؤخرًالهاويضافوتنموي،اقتصاديوفشلوفساد

المبرراتفإّنلذلكوالتيه،المأزقمنللخروجللشعوبأملنافذةأوفرصةمّثل
األيديولوجية والمحركات التي وقفت وراء مشروع القاعدة ما تزال قائمة، وربما قوية.

للقاعدةالراهنالوضعضعفبينمامستقبليةبإشاراتالمقالةالباحثانينهي
الفراغمنحالةتخلقالتياألخرىوالديناميكياتبها،تعصفالتياألزماتوديناميكيات
األفكارهذهلمثلمواربًاوالبابمفتوحًاالمجاليبقىماالعربي،العالمفياالستراتيجي

لتجد أذنًا صاغية ومجموعات شبابية تبحث عن حلول راديكالية لواقع بائس!
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الكبار،القاعدةقادةصفوففيُيقتلالذياألولالقائدليسالظواهريأّنمنبالرغم
أمثالالتاريخييناألولالصّفقياداتحتىأوالسابق،التاريخيالزعيمالدن،بنأسامةسواء

مرحلةأّنمنكذلكوبالرغموغيرهم،هللاوعطيةالليبييحيىوأبوالمصريحفصأبو
وشبكةأفغانستان،فيالمركزيةالقاعدةقدراتفيكبيرًاوانحدارَاتراجعًاشهدتالظواهري

قدراتهافيملحوظًاوانخفاضًاآسيا،وجنوباألوسطوالشرقإفريقيافياإلقليميةفروعها
(بواسطةالماضيتموزشهرنهايةفيالظواهريمقتلأنإالعملياتها؛ومستوىالعملياتية
للقاعدة،قاصمةضربةيمّثلطيار)بدونمسيرةطائرةمن"هلفاير"موجهينصاروخين

نظرًاوذلكالقاعدة،قياداتمعقبلمنحدثماالتنظيمعلىوتأثيرهاقوتهافيتتجاوز
للظرف  والسياق والتوقيت الحالي الذي تواجه فيه القاعدة تحديات مصيرية غير مسبوقة.

أزمة القيادة والشرعية:

مننوععلىتأسسالذيالتنظيم،مسيرةفيخطيرًامنعطفًاالقيادةأزمةتمّثل
وقدوالمصري،السعوديوالمكونوالظواهري،الدنبنأسامةمنكلبينوالتناغمالزواج

أمريكيةبعمليةباكستانفيأبادآبوتفي،2011أيارمايو/2فيسابقًاالدنبنمقتلأدى
لمالعالمي،الجهاديالتيارمنوأنصارهاالقاعدةأعضاءأوساطفيكبيرفراغإلىخاصة
قدراتمنيملكهوماالعالمية،الجهاديةفيالكبيرإرثهمنبالرغمالظواهريخليفتهيتمّكن

إشكالياتبرزتالعكسعلىبليمأله،أناأليديولوجي،التنظيرمجالفيالدنبنمنأكبر
األجنحةبينالمعروفةالبنيويةاألزماتمقدمتهافيالظواهري،بخالفةمرتبطةمتعددة

بهيمنةالتقليديةاالتهاماتبخاصةالمتنوعة؛والمجموعاتالقاعدةداخلالمختلفة
فيفجواتوجودإلىأدىماالدن،بنمنالمقربةالعلياالحلقةعلىالمصريةالمجموعة

عهدهفيالكبرىالتفككبداياتعنفضًالالظواهري،بقيادةواالقتناعالقبولمستوى
ثم(داعش)اإلسالميةالدولةتنظيممعالحقًا)سنذكر(كماالشديدةالخالفاتبخاصة

انفصال جبهة النصرة- هيئة تحرير الشام الحقًا عن القاعدة.

حالةإليهآلتعماكاملةالمسؤوليةشخصيةبصورةيتحملالقدالظواهريأّنصحيح
حدثت،عديدةوإقليميةدوليةتطوراتفهنالك)؛2022-2011(منذقيادتهمرحلةخاللالقاعدة

كاريزمية،بشخصيةيتمتعالذيالدنبنكأسامةشعبيتهأوشرعيتهتكنلمبالضرورة-–لكن
إلعالنمضطرًاالقاعدةمعالكبيرةخالفاتهمنبالرغمالزرقاوي،مصعبأبوجعلوالذي
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والدوليةاألميركيةاالستخباريةاألمنيةالمالحقةأّنكماالدن،البنالبيعةوإعالنإليهاانتمائه
علىالظواهريأجبرتالتكنولوجية،األجهزةبأحدثوالمزودةلهالمستمرةوالدقيقةالمكثفة
وخلقتأثيرهوحّجمدورهأضعفممامتواصلة،لشهورتصلطويلةلفتراتوالتخفياالختفاء

العديد من األزمات الداخلية في أوساط شبكة القاعدة,

التيوالثانياألولالصفقياداتأغلببغيابالظواهريمقتلبعداليوماألزمةتتعّزز
11هجماتإلىوصوًال1998وتنزانياكينياهجماتونفذتوخططتالقاعدةتأسيسشهدت
الصعيدينعلىالتنظيمفيمهمةمفاتيحتمتلكالتيالرئيسيةفالشخصيات،2001سبتمبر

المصري،محمدوأبوالمصري،حفصأبوأمثال؛معظمهم،قتلواالستراتيجياإليديولوجي
خالدأبوقتلالفروعوفيوحمزة،سعدالدنبنوأبناءالليبي،هللاوعطيةالليببي،يحيأبو

وأبوالشهريوسعيدالوحيشيناصربصيروأبوسوريا،فيالسوريفراسوأبوالسوري،
في(القاعدةالودودعبدمصعبوأبواليمن)،العرب-جزيرةقاعدة(فيالريميقاسمهريرة

حركة_الصومالفي(القاعدةالزبيرأبوومختارأفريقيا)،شمال_اإلسالميالمغرببالد
وكانالدن،بنأسامةنجلالدنبنحمزةمقتلكانتالكبرىالموجعةالضربةلكنالشباب)،

صفوفوترصيصالقاعدةبناءيعيدوأنوالدهخليفةيكونأنالصغيرالشابهذاعلىيعّول
1الجهاديين حول العالم.

التقليدية-التقييماتضمن–والمرّشحةالمعروفةالتاريخيةالشخصياتمنيتبقلم
الدينصالحمحمدوهوالعدل،سيفإّالالظواهري،مقتلبعدالقاعدةزعامةموقعلتولي
أّنهالمؤكدومنالقاعدة،فيالمعروفةواألمنيةالعسكريةالقياداتمنوهوالمصري،زيدان

إذافيماحاليًايعرفوالالقاعدة،قياداتمنمجموعةمعإيرانفيمحتجزًاطويلةلفترةبقي
فيعديدةوتساؤالتمشكالتيخلقمماهناك،يزالماأّنهأمآخر،مكانإلىغادرهاقدكان

سبتمیرأیلول/بدایةفيقتلالذيالصومالفرعفيمختارالزبیرأبوأمثالمنعددالقاعدةخسرتالظواھريعھدفي1
بطائرةالیمنفيالعربجزیرةفيالقاعدةامیرالوحیشيناصربصیرأبومقتلمعتكررالذياألمرأمریكیة،بطائرة،2014

عبدالتاریخيزعیمھفقدقداإلسالميالمغرببالدفيالقاعدةتنظیموكان،2015یونیوحزیران/9فيطیاربدونأمریكیة
ماليشماليفيعسكریةعملیةفيالماضي،یونیوحزیران/منالخامسفيالودودعبدمصعببأبيالملقبدروكدالالملك

ابوأمثال2021_2018بینالفترةخاللقیاداتھمعظمالدین""حراسالسوريالفرعخسروقد،2020یونیوحزیران/3في
في،الدنبنأسامةالراحلالقاعدةزعیمنجلالدن،بنحمزةقتل،2019أغسطسآب/وفيالقسام،وابوالسودانيمحمد
وإعادةالقاعدةتنظیملقیادةمرشحاًكانوالذيوباكستان،أفغانستانبینالحدودعلىواقعةمنطقةفيخاصةأمریكیةعملیة

محمدأبوهللاعبدأحمدهللاعبدالقاعدةخسرت2020آبأغسطس/منالسابعوفيسوریا،فيالقاعدةوإحباءھیكلتھ،
في إیران عن طریق عمالء للموساد في طھران.وقد اغتیل المصريالمصري، وھو الرجل الثاني في القاعدة.،
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التقليديةالحساسياتعنفضًالبإيران،وعالقتهالخيارهذاشرعيةحولالقاعدةأوساط
.2التاريخية المعروفة لدى أجنحة القاعدة نحو هيمنة المجموعة المصرية

لوزارة-وفًقافهوالظواهري،أيمنصهروهوالمغربي،الرحمنعبدالمرشحينومن

للقاعدة،اإلعالميالفرعتعدالتي"السحاب"لمؤسسةالتاريخيالرئيساألميركية-الخارجية

المالذخارجالقاعدةفروعمعالتنسيقيتمحيثالخارجيةاالتصاالتمكتبيرأسأنهكما

العنابييوسفعبيدةبأبيالملقبمباركيزيدأيضًاالمرشحينومنالباكستاني،األفغاني

فرنسيةغارةقتلتبعدما2020عاماإلسالميالمغرببالدفيللقاعدةأميرابويعالذي

فيالقاعدةفرعرئيسديريأحمدفهوالرابعالمرشحأماعبدالودود،مصعبأبوسلفه

شرق أفريقيا. "حركة الشباب " في الصومال.

فك االرتباط بين طالبان والقاعدة.. غياب البديل

ثم،1994عامصعودهامنذطالبانحركةمعاستراتيجيةشراكةالدنبنأسامةأسس
تنظيماستمرثمللمسلمين،خليفةعمرللمّالرسميةبيعةوقدمأفغانستان،علىسيطرتها

اإلسالميةاإلمارةإزاحةبعدطالبانحركةمعاالستراتيجيةالعالقةهذهبتكريسالقاعدة
بعدوطالبانالقاعدةبينالعالقةوتوثقت،2001نهايةاإلرهابعلىاألمريكيةالحملةعقب
براغماتيًاجناحًاهنالكأّنالواضحمنكانوإن،2015عمروالمال2011الدنبنمنكّلمقتل
منللحركةتحّملهلماالعالقةبهذهذرعًايضيقأّنهصراحًةيعلنبدأطالبانحركةفينافذًا
"اإلمارةمعحدثمامسؤوليةالقاعدةوتحميلفيبأسره،العالممعوأزماتأعباء

األفغانية.والحربسبتمبر11أحداثبعدالبشتونية"
طالبانحركةمبايعةإعالنفيالدنبننهجعلىاستمرالظواهريأّنمنوبالرغم

إعادةبعدللحركةتأييدهأعلنأّنهكمازادة،أخوندهللاهبةثممنصور،أخترعمر،المالوخلفاء
الحقيقةأّنإّالاألمريكي،االنسحابعقب،2020أغسطساآب/فيأفغانستانعلىالسيطرة
باتفاقاتأقرتقدكانتالحركةأّنفيتتمثلتغطيتهاالظواهرييستطعلمالتيالساطعة

لشناألفغانيةاألراضياستخدامبعدماألميركيةاإلدارةمع2020فبرايرشباط/فيالدوحة
إلىتشيرالظواهريباغتيالاألخيرةالضربةلكنوحلفائها،المتحدةالوالياتعلىهجمات

يسمحوالذيطالبان،معالمتحدةالوالياتوقعتهالذياالنسحاباتفاقفيخللوجود

استبعدالظواھري،منمقرباًوكانسوریا،فيقتلالذيالقاعديالقائدالسوري،خالدأبوأّنلھتغریدةفيالشاممزمجریذكر2
لمحدودیتھنظراًالظواھري،بعدالقاعدةزعامةالعدلسیفیتولىأنسوریافيالجھادیینمنمجموعةمعسابقحوارفي

أخبارموقعاالفق،فيتلوحوالخالفاتصامتةالقاعدةالظواھري:أیمنمقتلعلىالجھادیةاألفعالفعلردودانظر:الفكریة.
.2022-8-3اآلن،
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تجمعأوتتدربالأنهاطالماأفغانستانفيبالبقاءاألخرىالمسلحةوالجماعاتللقاعدة
جناحهاحرصطالبانعودةبدايةمنذواضحًاكانذلكومعهجمات،لشنتخططأواألموال

العالقاتبتطبيعالحركةحكمومقايضةالقاعدة،معاالرتباكفكعلىالرسميغيرالبراغماتي
معالعالقةعلىتبقيتزالماحقانيشبكةوخصوصًاالراديكاليالجناحكانبينماالخارجية،

عالقةعلىيزالماالذيالرئيسالجزءتمثلحقاني،فشبكةلها،حمايةشبكةوتوفرالقاعدة
جيدة مع القاعدة وقياداتها.

شبكةفياختراقاتبوجوداألغلب-على–مرتبطالظواهريمقتلأّنيبدوالمقابلفي
التعاملفيوحلفائهاطالبانأوساطفيبالخالفاتمرتبطةخالفاتوهيالظواهريحماية

تقاريرأحديقّدرإذأفغانستان،فياليومموجودةتزالماالتيالمحدودةوشبكتهاالقاعدةمع
فيعضو600إلى400حوالييضمزالما"القاعدة"تنظيمأنالماضيالعامالمتحدة""األمم
وصنعاألموالجمعفيويشاركوندوري،بشكل"طالبان"حركةجانبإلىيقاتلونوهمالبالد،

.3القنابل. كما تكثر الروابط االجتماعية التي تجمع التنظيمين عبر الزيجات بين المجموعتين

القاعدةبينوشكوكأسئلةمنتثيرهقدوماالظواهريبعدمامرحلةفياإلشكالية
إذاالقادمةالقاعدةقيادةيحتضنأنيمكناستراتيجيبديلوجودعدمفيتتمّثلوطالبان

(كماعالميًابهاالمرتبطةوالجماعاتالفروعحالةتراجعمعالقاعدة،عنطالبانتخلت
مالذتصبحأفغانستانوبدأتوالظواهريالدنبنأسامةجاءفقدالحقًا)،سنشير

بعدبخاصةللعيان،واضحآخرمالذحاليًايوجدوالقرن،ربعمنذ–أخرىمرة–الجهاديين
الفرعباستثناءوأفريقيااليمنفيالتنظيموتراجعالقاعدة،عنالشامتحريرهيئةانفصال

اصطيادعمليةفستكونواإلقليميةالدوليةاألمنيالتنسيقمستوياتوازديادالصومالي،
البدائلفإّنطالبانوحكومةالحركةبينأكثراألمورتدهورتحالوفيسهولة،أكثرالقيادات

شبهستكونأفغانستانفيموجودةتزالماالتيوالمجموعاتالقاعديةالعائالتأمام
يمتلكاليومبقعةهنالكتوجدفالباكستان،معالحدوديةالمناطقبعضباستثناءمعدومة،

فيها التنظيم حضورًا قويًا والوصول إليها ممكنًا.

أزمة الفروع والقواعد المختلفة

فإناالنحدار،منحالةتعيشأفغانستانفيللقاعدةالمركزيةالقيادةكانتإذا

فيالجهاد"قاعدةتنظيمحالةوتؤكدواالنقسام،التشرذممنحالةتعيشاإلقليميةالفروع

الرابط:على،2021یونیو28واشنطن،معھدأفغانستان؟،فيالقائمةاإلرھابیةالجماعاتمستقبلماباركر،توماسأنظر:الفصیل،منلمزید3
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/ma-mstqbl-aljmaat-alarhabyt-alqaymt-fy-afghanstan
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أنه2010العامفي)CIA(األمريكيةالمركزيةاالستخباراتوكالةصتفتهالذيالعرب"جزيرة

نشاطًاواألكثراألخطرالفرعكانأنفبعدالقاعدة.إليهآلتماعلىخطورة؛التنظيمفروعأكثر

منذمتدّرجبشكلالعملياتيالتنظيمنشاطتراجعحيثانحدارًا،شهدأنهإالالفروع،بين

4صعوده.حتميةإلىتشيركانتالتيالموضوعيةالظروفرغم،2015العام

علىوالعرقيةالقبليةالقاعدةتنظيمتحالفاتفيتوسعًاالماضيةالسنواتشهدت

والتيالعالم،فيللقاعدةتحالفأكبرعنتعبرالتيوالمسلميناإلسالمنصرةجماعةغرار

التيماسيناتحريرجبهةمنكًالاإلسالميالمغرببالدفيالقاعدةتنظيمجوارإلىضمت

تنظيمإلىإضافةمالي،فيالطوارقعنتعبرالتيالدينأنصاروجماعةالفوالني،عرقيةتمثل

هذهانهيارفيسببًاالظواهريرحيليجعلقدماالعربية؛العرقيةيمثلالذيالمرابطون

الظواهريوعرقية-فكريةتبايناتمنبينهامابرغمالحركات-هذهبايعتفقدالتحالفات.

أيضًاوتجنبًاعالية،تنظريهوقدرةكبيرةجهاديةشهرةمنبهيتمتعولمابشخصيتهالقتناعها

جماعةانتعشتماليمنفرنساانسحابمعةلكنالحركة،داخلعرقيةصراعاتلحدوث

االسالمي،المغرببالدفيالقاعدةوكذلكللقاعدةالبايعةوالمسلميناالسالمنصرة

الساحلمنطقةعمتالتيالفوضىحالةاإلسالميالمغرببالدفيالقاعدةتنظيمواستغل

لرهائناختطافعملياتتنفيذعبروقيمةنشاطاالعالميالتنظيمفروعأكثرأحدليصبح

.5غربيين وشن هجمات عبر مساحات شاسعة من األراضي

.2014عامتأسيسهمنذانتكاسةالهنديةالقارةشبهفيالقاعدةتنظيمشهدكما

مقتلبعدالتنظيمقيادةتولىالذيمحمودأسامةزعيمهمقتلإلىعديدةمصادروتشير

عامتأسيسهاومنذ.،2019سبتمبرأيلول/23فيأفغانستانفيعمرعاصمالسابقأميره

المزيَدلطالبانالمستمرالنجاحيوفرأنالمرجحمنلكنقادتها.منعدداالجماعةفقدت2017

أهدافهتشكيلإلعادةاألم،والتنظيمالهندية،القارةشبهفيالقاعدةلتنظيمالزخممن

ألننظًراممكنوهذاآسيا.جنوبأنحاءجميعفيوعملياته،وجودهتوسيعفيوالتفكير

تجميعإعادةيمكنهحيثطالبان،عليهاتسيطرالتيأفغانستانفيآمنمالذلديهالتنظيم

.6صفوفه، وزيادة عدد أفراده

الرابط:على،2022فیرایرالتطرف،علىأوروبیةعینمركزطالبان،عودةبعدالھندیة:القارةشبھفيالقاعدةتنظیمسیتش،سنانمحمدانظر:6
https://eeradicalization.com/ar/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%

D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A/.-

انظر: كالیب فایس، جدل التفاوض والعسكرة: تكتیكات تمدد "القاعدة" من المغرب العربي إلى غرب أفریقیا، مركز المستقبللألبحاث والدراسات5
-.https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/7427/%D8%AC%D8%AF%D9%84الرابط:على،2022یولیو،المتقدمة،

الرابط:على،2021أكتوبراالستراتیجیة،للدراساتصنعاءمركزاآلن؟العربجزیرةفيالقاعدةتنظیمأینكیندال،إلیزابیثانظر:4
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15370
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وبعدونوسعاصعوداتشهدفهياستثنائيةحالةالصومالفيالشبابحركةتشكل

وحصلالجنود،بايدناعادجندي700نحووهمالمنطقةمناالمريكانالجنودترامبسحب

مسيرةإنالقول مكنوي الصومال.فيالشبابحركةتقويةقرارهثمارعلىالظواهري

نأندون2021عامانتهىالذيالسابقاألميركيالدعممنعاماالعشرين منالصومالتتمكَّ

فيالمركزيةالحكومةانهياراحتماليةأقلهامخاوفتطرحجزئيا،إالالشبابحركةقوةإضعاف

.7البالد

الفروعأبرزأحدانشقاقعلىبروزًااألكثرالمثالالشامتحريرهيئةبالطبعوتبقى

تنظيموالدةثمالطرفين،بينفكريةمطاحناتإلىأدىمااألّم،التنظيمعنبالقاعدةالمرتبط

العربي،المشرقمنطقةفيالباهتةاألخيرةصورتهافيالقاعدةمّثلالذيالدين"،"حراس

مجموعةعلىالمحسوبينقادتهاصطيادوأصبحالقدراتمحدودضعيفتنظيموهو

غيربتسهيالتوالغربياألميركيللطيرانسهلةمهمةالقاعدةأوساطفيالمميزةخراسان

8مباشرة من قبل هيئة تحرير الشام التي انقلبت على القاعدة.

أزمة المنهج والحيرة االستراتيجية

منمستوًىتقلالالقاعدةلدىالعملنظريةأواالستراتيجيةوالرؤيةالمنهجأزمة

بنأسامةمقتلقبلكبيرةبمراجعاتقامتالقاعدةأّنالمعروففمنالسابقة،األزمات

هللاوعطيةالليبي،يحيأبيمنرئيسيةومساهماتوبصياغاتمنهبإشراف،2011الدن

فيتطويرأوالمنهجأشكالمنجديدشكلوالدةإلىالنقديةالمراجعاتتلكوانتهتالليبي،

وبناءالمحليةالمجتمعاتومراعاةأكثراالهتمامعلىيقومنموذجاعتمادنحوالعملنظرية

فيالحكم،فياإلمساكحتىأوالقاعدة،رايةعلىاإلصراروعدممعهم،وديةعالقاتشبكة

حال تمت عملية القضاء على نظام معاٍد للتنظيم.

يسمىماوالدةعنمركزيةالالمنمزيدنحوأكثرالتوجهمعالمجموعاتهذهأسفرت

جبهةهوالنموذجلهذااألقربالمثالوكاندولة،مناكثرفيالشريعة،أنصارجماعات

فيالداخليةوالخالفاتاالنتكاساتمجموعةلكنسوريا،فيالداخليةالحربفيالنصرة

تنظيمقبلومنالنصرة،جبهةمعحدثمثلماالجديدة،بالفروعوعالقتهاالقاعدةأوساط

لمزید من التفصیل، أنظر: محمد أبو رمان وحسن أبو ھنیة، تنظیم حّراس الدین: صعود القاعدة وأفولھا في المشرق العربي، مؤّسسة فریدریش أیبرت،8
،2021عّمان،مكتب

انظر: میرفت عوف، واشنطن تعود إلى الصومال.. شرطي العالم في أفریقیا من جدید، الجزیرة نت، على الرابط:7
https://www.aljazeera.net/midan/reality/politics/2022/6/9/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-

%D8%AA%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89.-
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واضحةبصورةالتنظيملدىوالتغييرالعملنظريةحولالتساؤالتمنجملةخلقداعش

إسالميةدولةإقامةفياالستعجالعدمعلىأكدالتنظيمفإّنالمثالسبيلفعلىومحددة،

لمالقاعديةالفروعلكنهالمجتمع،معوالصدامالحكمشؤونفيالتورطأومعينة،بقعةفي

المناطقفياإلمارةيشبهماأقامتالتيالنصرةجبهةخاللمنسابقًاسواءبذلك،تلتزم

أيضًاالتيالعربيةالجزيرةقاعدةحتىأوالقاعدة)عنتستقلأن(قبلعليهاسيطرتالتي

سيطرت على أراض معينة قبل أن ينحسر تأثيرها.

داعشتنظيممعالمقارنةعندواضحةبصورةتتبدىوالمنهجاالستراتيجيةالرؤيةأزمة

يجعلهمماالقاعدة،تنظيممنووضوحصالبةأكثرواستراتيجيةنظريةتصوراتيمتلكالذي

عنيبحثونممنالشبابجيلمنالجديدة،الجهاديةالعناصراستقطابعلىقدرةأكثر

منظومة عقائدية وفكرية وسياسية واضحة.
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التماسك الداخلي وهشاشة الحالة التنظيمية

موجةمنالقادمةالفترةفيستعانيالقاعدةأنوالقناعةاالعتقادإلىيدفعماثمة

أزمةالسابقة؛والسياقاتاألسبابعنناجمأمروهوصعيد،منأكثرعلىوتفككانشقاقات

والشراكاتالخارجيةالتحالفاتأزمةالفروع+أزمةوالمنهج+الرؤيةأزمةالقيادة+

تنظيمبخروجتمثلالقاعدةمعحدثالذياألكبراالنشقاقأّنالمعروفومناالستراتيجية.

بيننفسهاالعالميةالجهاديةانقسامإلىأدىمماالتنظيم،رحممناإلسالميةالدولة

داعشتنظيمأّنإلىاإلشارةمعداعش،إلىأقربومجموعاتالقاعدةإلىأقربمجموعات

واإلعالمية،السياسيةالدعايةوبناءالجددالعناصراكتسابفيوفعاليةقدرةأكثرأصبح

جاذبيةأكثريزالماأّنهإّالالخالفةدولةخسارةمنذبخاصةالمتالحقة،خساراتهمنوبالرغم

لجيل الشباب الباحث عن أيديولوجيا صلبة وواضحة، أكثر تماسكًا.

العملمنجديدنموذجلديناوبرزالشام،تحريرهيئةانشقتالحقةمرحلةفي

منبكلاليومويتمثلالسابقين،لالتجاهينمغايرًاجديدًااتجاهًاشّكلمختلف،الجهادي

داعش،لتنظيمتمامًامعاكستصورولديهمالشام،تحريروهيئةالجديدةبنسختهاطالبان

التيللقاعدةومباينمعها،المسلحةوالمواجهةالمتحدةالوالياتمعالعداءعلىيصّرالذي

يتسمالذيالجديداالتجاههذاوبالتاليالقريب،العدوعنبديًالالبعيدالعدونحوانطلقت

بالمحلية وينأى بنفسه عن الصراع العالمي، قد يشّكل منافسًا جديدًا لنموذج القاعدة.
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الخالصة.. إشارات مستقبلية

علىالعملياتيةقدراتهوتراجعالظواهريحقبةفيالقاعدةتنظيموانحدارتراجعرغم
يكتنفهالتنظيممستقبلأنإالواالنقسامات،لالنشقاقاتوتعرضهخارجية،هجماتتنفيذ

باختياراألولالتحديويتمثلوالتحديات،الظروفمنبجملةمستقبلهويرتبطالغموض،
خليفة للظواهري تتمتع بالكفاءة والفبول من كافة الفروع اإلقليمية.

بموقفرهنعالقةوهيجوهريًا،دورًاطالبانحركةمعالعالقةتلعبسوف
عدمعلىالمتحدةالوالياتأصرتفإذاطالبان،حركةمنالدوليوالمجتمعالمتحدةالواليات
طالبانداخلالراديكاليالجناحف‘ناقتصاديًا‘وعزلهاطالبان،بحكومةالسياسياالعتراف

منالقاعدةبناءإعادةإلىسيؤديماوهوالجهادية،الحركاتويقيةبالقاعدةعالقتهسيعزز
خالل توفير مالذات آمنة وجلب أعضاء جدد.

قوةتتنامىسوفإفريقيافيوخصوصًااإلرهابمكافحةجهودتراجعظلفي
منالقاعدةثقلمركزينتقلوقدافريقيا،وشمالوماليالصومالفياإلقليميةالفروع

األفق""عبراستراتيجيةعلىالمتحدةالوالياتاعتمادظلأفريقيا.وفيإلىأفغانستان
فإناألرض،علىقوتوجوددوناالستخباري،والعملالمسيرةالطائراتعلىباالعتماد

علىالقاعدةتنظيميتمددوسوفكبيرُا،فرقًاتحدثلنالقادةرؤوسقطعاستراتيجية
األرض.

وجنوبافريقياوشمالاألوسطالشرقدولفيالسياسيةالمساراتالنغالقنظرًا
منتعانيمناطقوهيآسيا،شرقجنوبوفيعمومًا،اإلفريقيةوالقارةوالساحللبصحراء

يخلقالفهواألزمات،وسطنفسهبناءيعيدأنيمكنالقاعدةتنظيمفإناقتصادية،أزمت
األزمات بل يستغلها.

اإلسالمية""الدولةتنظيميمثلهوالذيللجهاديينوجاذبيةراديكاليةأكثرنهجبروزرغم
ممثليبينالعداءورغمالتكيف،علىبقدرةيتمتعيزالالالقاعدةتنظيملكن(داعش)،

الجهادية العالمية لكن فرص النعاون ممكنة في ظل وجود عدو مشترك.
حقبتهارتبطتفقدنعمة،بشكلوقدالقاعدةعلىنفمةالظواهريغيابيكونقدولذلك

االهتمامنراجعومعاإلرهاب،حربعلىدولياجماعظلفيواالنقسامات،باالنشقاقات
فإنالدول،بيمنالتنافسوتناميقطبيةتعدديةوبروزللحدود،العابرباإلرهابالدولي

فرص الجهادية العالمية قد تكون واعدة.


