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 مقدمة 

 

بسبب الفظائع التي ارتكبت في الواليات  ا  دوم  األكثر شهرة    ي اإلسالمي رهابالتنظيم اإلسيظل تنظيم القاعدة  
ر  ب  "، قد د  11/9. هذا الحدث، التاريخي والمرعب، الذي ي ختزل اآلن إلى "2001سبتمبر    11المتحدة في  

 من أفغانستان التي تحكمها طالبان والقاعدة.   اانطالق   ذ ونف   طط وخ  

، وما  2021إلى قوات طالبان والقاعدة في عام    قرار الرئيس األمريكي جو بايدن بإعادة أفغانستان أد ى  
لكن  التاريخ نفسه.  ر  يكر   ، إلى مخاوف من أن  المعلومات االستخباراتية  روافد تدمير  ترتب على ذلك من  

على الغرب. وبطبيعة    هجمات    لشن     أصدر بيان ا يد عي فيه أنه لن يستخدم أفغانستان منصة انطالق  التنظيم  
  البيان  ال يوجد سبب وجيه لتصديق تنظيم القاعدة أو أي جماعة جهادية أخرى. ومع ذلك، فإن فالحال،  

ل عالمة فارقة ي  ي شك   القاعدة المركزي على عملياته  أول قيد "رسمي"  عتبر  ، كونه  وعلني يضعه تنظيم 
القاعدة وقدراتها  ويوف    -الخارجية نوايا  لتقييم  الفظيع،  الثالثاء  ما  فير فرصة، بعد عقدين من صباح يوم 
 . العالمي  رهاب يتعلق باإل

 تنظيم القاعدة بشأن أفغانستان بيان 

جمة  تر، صدرت  2022في سبتمبر    11/9البيانات اإلعالمية لتنظيم القاعدة بمناسبة ذكرى  كجزء من  
، التي كانت قد نشرت باللغة العربية  تنظيمللعدد السادس من مجلة "أمة واحدة"، المجلة الرئيسة لل  إنجليزية

 . 1قبل سبعة أشهر

 
 2022فبراير  19، " أمة واحدة" : العدد السادس من مجلة 1الشكل 

 

أفغانستان، أمر كان من المؤكد    إلى دة الجهاد  وبع  مقال    احتفى ،  "أمة واحدة"ضمن العدد السادس من مجلة  
"تطهير" أفغانستان من  بـ   السعادة. يبدأ المقال بالتعبير عن مضت  أوقات  سيثني عليه في القاعدة تنظيم أن 

ا، إنه يحتاج فقط إلى    -للا ؤيده  يأمر  -  ن هذا يدل على أن الجهاد "رجس الصليبيين"، قائال  إ  سينجح دائم 
قدم "تهاني خاصة" إلى هبة للا أخوند زاده، أمير حركة طالبان، الذي  يالصبر لتحقيق "الوعد اإللهي". و

 يحمل ألقاب ا، من بينها "أمير المؤمنين". 

https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/courage-strength-optimism/bidens-enduring-afghanistan-debacle
https://kyleorton.substack.com/p/can-the-west-keep-track-of-the-threat
https://kyleorton.substack.com/p/al-qaeda-9-11-essay-badr
https://twitter.com/khorasandiary/status/1569248208395845638
https://twitter.com/khorasandiary/status/1569248208395845638
https://kyleorton.co.uk/2021/08/31/al-qaeda-congratulates-the-taliban-on-its-victory-in-afghanistan/
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الشعب الباكستاني على مساعدة قوات طالبان والقاعدة على العودة إلى السلطة،    "ةأمة واحد مقال "  ركشي
الباكستانية ليست كذلك   الباكستانية لوكالة    ان متنما يدل على عدم اال،  عن عمد  والحكومة    االستخبارات 

 . 2ا لتي جعلت انتصار الجهاديين ممكن  ، االمؤسسة العسكرية في باكستانوبقية 

درج  سمي طالبان نظامها. ت"أئمة الجهاد الشرفاء في اإلمارة اإلسالمية"، كما ت    ـالقاعدة نصائح للدى تنظيم  
الجهاد، باستخدام "غنائم الحرب الوفيرة"  على    جيد القن  ( بناء جيش "قوي"، م  1أمة واحدة ما يلي: )مجلة  

على تخريج متخصصين مؤهلين" من جميع  ( إنشاء "نظام تعليمي حديث قادر  2، )الناتوفها حلف  التي خل  
أفغانستان والتكنولوجية"؛    ،أنحاء  والطبية  والعلمية  والقانونية  الدينية  "خاصة  التخصصات،  جميع  وفي 

واسع،    الثروة من معادن أفغانستان على نطاق    وزعمن الربا، وي   مع الشريعة: خال  وافق  ( اقتصاد يت 3و)
لحسابات تنظيم القاعدة، فإن هذا من شأنه أن يخفف من حدة الفقر  ا  على السكان. ووفق    الزكاة ويفرض  

 ".  يات والجوع بين جميع "الطوائف واألقليات والعرق

نطاق   أوسع  نصيحة  القاعدة  تنظيم  بأن  موج  ا  ولدى  مقتنعين  زالوا  ما  "الذين  المسلمين  أولئك  إلى  هة 
ل السبيل  الحكماإلسالم    تمكين الديمقراطية هي  "ال  من  "الطريقة  جدوى ":  الطريق.  في هذا  السير  " من 
بها   يمكن  التي  المسلحةتمكين  الوحيدة  القوة  هي  اإلسالم  في    ،حكم  ثبت  كما  للا"،  سبيل  في  والجهاد 

   أفغانستان. 

 تأتي النقطة المهمة: ثم 

ة  ا، بعد عودة أفغانستان إلى حضن اإلسالم، نطمئن أمتنا العزيزة بأن هجماتنا الجهاديختام  
ستمر  تس...  أفغانستان،االنطالق من    ضد أمريكا الصهيونية الصليبية، حتى وهي تتوقف عن 

ا ]بالجهاد[ من بالد اإلسالم  ة، وسنبدأ دائم  سع و  ة كثيرمغانم  من بقية أراضي للا. لقد وعدنا للا  
الجهادية في تحقيق  واجباتنا  ب  لقياملالعون  للا  من  ين  بل طاض لهجوم العدو الصليبي،  تعر  تالتي  
 وإلحاق األلم بأمريكا وحلفائها حتى يتوقفوا عن ظلم العالم اإلسالمي.  ،العدالة

ن جوهر  فإ ا،  ا طفيف  اختالف    تختلف  الصياغة في الترجمة اإلنجليزية الصادرة عن تنظيم القاعدةرغم أن  
 . 3هو نفسه الرسالة 

، وتختتم  وانتانامو كمكانين يجب رفع القمع فيهما أوال  ج حدة" فلسطين وا"أمة ومجلة  بطبيعة الحال، تذكر  
  1بالثناء على محمد عمر، مؤسس حركة طالبان )الرجل الذي يظهر على الغالف األمامي، انظر الشكل 

  2015العتراف في صيف عام  لطالبان    اضطرارأعاله(. ومما ال يثير الدهشة أن المقال ال يشير إلى  
يحاول  أخرى، كان تنظيم القاعدة    وبالتالي، من بين أمور  ،  كثر من عامينبأن المال عمر قد مات منذ أ

 من تنظيم داعش.  الناشئ لتحدي األيديولوجي ل ادرء  لخليفة داعش " خليفة مضاد "  ـك ب رجل ميت ينص ت

 الوضع  األسئلة التي يثيرها هذا

قد  القاعدة، والشيء الصحيح اآلن  تنظيم  قوله  ي لتصديق أي شيء  يدعو    يوجد سبب  : ال  هنا   شيئان واضحان 
ا إن  الظروف والفرص. ويمكن القول أيض  ب  تتأثر لسياسات األيديولوجية  ا ذلك أن  كذلك إلى األبد. ال يكون 

صورة    قد يعطي لقاعدة  تنظيم اواحد، وقراءة أي شيء عن السياسة العامة ل  هذه مالحظة مرتجلة في مقال  
، على األقل في مجمله، هو أن هذه هي المرة األولى من  ا الكالمهذ   االعتراض على . والسبب في  مغلوطة

(  لى ذلك الحق اإأتي  القاعدة )سنتنظيم    نوعها بالنسبة لتنظيم القاعدة: لم يكن هناك من قبل بيان علني من
تحدث في سياق    "أمة واحدة"  التعليقات في . عالوة على ذلك، فإن  حدد م  ع  هاجم أمريكا من موقيلن    ه بأن

 ية، التي يمكننا توثيقها. عمليات التحوالت داخل تنظيم القاعدة، األيديولوجية واالستراتيجية ال

، هو: ما نهج القاعدة  نه ، الذي سيحاول هذا التقرير اإلجابة ع طرحه  "حدةاأمة و"د مقال  يالسؤال الذي يع
 فعل؟  يفعل وماذا يمكن أن  يريد أن  يالعالمي في هذه المرحلة، ماذا  رهاب تجاه اإل

 

 

https://kyleorton.co.uk/2021/08/17/pakistan-and-the-taliban/
https://kyleorton.co.uk/2021/09/07/pakistan-isi-jihad-afghanistan-haqqani-network-taliban-al-qaeda/
https://kyleorton.co.uk/2015/09/01/intra-jihadi-competition-iran-and-western-staying-power-in-afghanistan/
https://kyleorton.co.uk/2015/09/01/intra-jihadi-competition-iran-and-western-staying-power-in-afghanistan/
https://www.jihadica.com/al-qaeda%E2%80%99s-quasi-caliph-the-recasting-of-mullah-%E2%80%98umar/
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 2011 - 1992: رهابسجل القاعدة في اإل
 

قد   القاعد  تنظيم  أن  بالذكر  اليمن حاولالجدير  في  األمريكية  القوات  كانت مهاجمة  التي  طريقها    ،  في 
حاول ضرب أحد برجي مركز  و؛  1992صوماليين )المسلمين( في ديسمبر  ال  للمساعدة في تخفيف مجاعة 
على قاعدة    قتل خمسة جنود أمريكيين، من بين آخرين، في هجوم  و؛  1993التجارة العالمي في فبراير  

ذبح مئات األشخاص، معظمهم من األفارقة،  و؛  1995المملكة العربية السعودية، في نوفمبر  بفي الرياض،  
وتنزانيا    في هجمات   كينيا  في  أمريكيتين  أغسطس  على سفارتين  بحار  1998في  وقتل سبعة عشر  ا  ؛ 

. الجدير  2000قبالة ساحل عدن في أكتوبر  " كول "يو إس إس   المدمرة األمريكية على   ا في هجوم  أمريكي  
ا  بالذكر   تعمق    الصدفة معا مع مرور الوقت، وليس من قبيل  هذه الهجمات أصبحت أكثر تعقيد  مثل  أن  أيض 

 . عالقة القاعدة مع إيران 

 *** 

تنظيم القاعدة تكرار هذا اإلنجاز. اختار قائد العمليات الخارجية لتنظيم القاعدة،  حاول  ،  11/9في ظل  
" آخر، لكن "مفجر  كبير  ع رس "، العديد من المرشحين كمرتكبي  11/9مذبحة    4خالد شيخ محمد، مهندس

  فشال " األمريكي خوسيه باديال )عبد للا المهاجر( ةذرنبلة الق"مفجر الق و  ،الحذاء" البريطاني ريتشارد ريد 
. وقد اعتبر القائد العسكري لتنظيم القاعدة، محمد صالح الدين زيدان )سيف العدل( المقيم في  فشال  ذريع ا

شهر    زعيم تنظيم القاعدة منذ مقتل أيمن الظواهري في  بالفعل منصب الرجل الذي ربما كان يشغل  -  إيران 
م    - 5يوليو أن هذه األحداث وغيرها  لدرجة  للغاية  يونيو    االستقالة   خالد شيخ محمد طلب من  ه  حرجة  في 

2002 . 

عة يمكن أن يشير إليها، مثل قطع  االستقالة. لقد حقق بالفعل "نجاحات" مرو  رفض  محمد    لكن خالد شيخ 
، على الرغم من  2002دانيال بيرل في فبراير    اليهودي  "وول ستريت جورنال" صحيفة  رأس مراسل  

أن هذا قبل أكثر من عامين من قيام أحمد الخاليلة،    ة الحظم)من المثير لالهتمام    6ا  جزئي  أن ذلك كان فاشال  
فيديو في العراق و"مكافأته"    مقطع  في أبو مصعب الزرقاوي، مؤسس داعش، بقطع رأس أول رهينة له  

 . ذلك ثبت وقد أصحيح.  بشكل  ا من أنه يستطيع القيام بذلك متأكد   خالد شيخ حين"(. وكان ابلقب "شيخ الذب 

ا في تونس، ومشاة  ا يهودي  معبد  خالد شيخ  تابعة لعناصر    ت ، هاجم2002في الفترة من أبريل إلى نوفمبر  
في الكويت، وأستراليا وغيرهم من المصطافين في جزيرة بالي    )فيلجا(  اكالبحرية األمريكية في جزيرة فيل

في  -  2003في مارس  شيخ  ا إلسرائيليين في كينيا. وحتى بعد اعتقال خالد  ا مملوك  في إندونيسيا، وفندق  
ية خطيرة في المملكة  إرهاب   هجمات  حيث شن  استمر تنظيم القاعدة،    -7روالبندي مقر الجيش الباكستاني

النقل العام   شبكةر ، فج  2004. في مارس 2003ية والمغرب وإندونيسيا وتركيا في عام  العربية السعود 
مقتل   عن  أسفر  ما  اإلسبانية،  العاصمة  و  200في  في    هجمات  شن  شخص،  في    2005يوليو  مماثلة 

 ا. عن مقتل اثنين وخمسين شخص   ت ، أسفربريطانيا

إلى الهجمات    . باإلضافةلتنظيم القاعدة   للعمليات الخارجية  فارقةعالمة    11/9كان نصف العقد الذي أعقب  
فيه تفجيرات مدريد، على  شن  الذي    نفسه   ، كان هناك عدد من األخطاء الوشيكة. ففي الشهرنف ذهاالتي  

لرجل الذي قاد قوات القاعدة إلى جانب حركة طالبان  تتبع لسبيل المثال، خططت شبكة تابعة لتنظيم القاعدة  
اقي(، لتفجير البرلمان البريطاني ومعابد يهودية  ضد التحالف الشمالي، نشوان عبد الباقي )عبد الهادي العر

إليفانت  "بالقرب من محطة مترو أنفاق    (Ministry of Sound nightclubليلي يعرف باسم ) وملهى  
،  في المبنى "أبرياء"الموجودين  ث"، ال يمكن اعتبار األشخاص  ائ"كل تلك الخبفي ظل    8ألنه  "آند كاسل 

 .  أحد المتآمرين على حد تعبير 

:  2006أغسطس    9في    ة بريطانيالسلطات العنها    ت هي تلك التي كشفالمجهضة  كانت أهم مؤامرة للقاعدة  
متجهة من بريطانيا إلى    األقلست طائرات على  من تنظيم القاعدة، كان من المقرر إسقاط    بتوجيه كامل 

وكندا   المتحدة  سائلة    بواسطةالواليات  متفجرات  باستخدام  انتحاريين  زجاجات  مخبأة  مفجرين  في 

https://www.jstor.org/stable/resrep09929#metadata_info_tab_contents
https://kyleorton.co.uk/2018/10/26/examining-irans-long-relationship-with-al-qaeda/
https://kyleorton.co.uk/2018/10/26/examining-irans-long-relationship-with-al-qaeda/
https://www.nytimes.com/2002/05/21/opinion/IHT-the-road-to-sept-11-the-us-ignored-foreign-warnings-too.html
https://kyleorton.co.uk/2018/02/09/sayf-al-adel-letter-calls-ksm-resign/
https://kyleorton.substack.com/p/a-lesson-the-west-ignored-from-77
https://kyleorton.substack.com/p/a-lesson-the-west-ignored-from-77
https://www.theguardian.com/uk/2008/jul/25/uksecurity.terrorism
https://edition.cnn.com/2012/04/30/world/al-qaeda-documents/index.html
https://www.nytimes.com/2006/08/28/world/europe/28plot.html


 

7 
 

تراجعت العمليات الخارجية لتنظيم  بعد ذلك،   من القتلى.  " غير مسبوق"   اقع عدد  وي كان س المشروبات، ما  
   ا. ثم توقفت تقريب    ،تباطأت المحاوالت لقد  لم تكن مجرد مسألة تحسين األمن الغربي.    . ملحوظ  بشكل  القاعدة  

*** 

إلى منتصف    2006لمدة ثالث سنوات من منتصف عام  هجمات القاعدة ضد الغرب    ت فتوق  واقع،  الفي  
المتمردة    9عملياتهاواصلت  القاعدة  لتنظيم    الجماعات التابعة ومع ذلك، ينبغي مالحظة أن  .  2009عام  
أخرى غير تلك الموجودة في العراق    عدد ضئيل من الغربيين إلى فروع  انضم  ية، وفي هذه الفترة  رهاباإل

لم تظهر إال في    (، خاصة في اليمن والصومال، ما زرع بذور مشكلة  داعشعرف اآلن بتنظيم  ي  بات  )ما  
والمواطنين الغربيين، لكنها كانت تميل إلى أن    المصالح ى  علعدة  . وكانت هناك هجمات  10الحق  وقت  

 . ل تنظيم القاعدة إلى العالم اإلسالميأو بالقرب منها. لكن االتجاه العام كان تحو   11تكون في باكستان 

 *** 

كانت بالكامل    ،2010-2009  الفترة ما بين عامي  موجة متجددة قصيرة من هجمات القاعدة في   وقعت 
اليمن، وحتى االستثناءات كانت مرتبطة  ا من  انطالق  اعدة في شبه الجزيرة العربية  تنظيم القصنع  ا من  تقريب  

والجهادي األكثر    ،مسؤول كبير في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية آنذاك  عادة بأنور العولقي،
 . 12بعد وفاته حتى  يين المحليين في العالم الناطق باللغة اإلنجليزية، منصب احتفظ به رهاب ا على اإلنفوذ  

، مع  2009أبريل    8أول محاولة هجوم للموجة الجديدة في بريطانيا في  أجهضت السلطات البريطانية  
يخط    كان  تأشيرة طالب،  يحمل  باكستاني  مواطن  تسوق  اعتقال عابد نصير،  في مركز  نفسه  لتفجير  ط 

في النظام القانوني البريطاني،    أوجه القصور أبريل. وبسبب    12في  يوم عيد الفصح    " مانشستر "مزدحم في  
تضم أديس  -   ا إلى الواليات المتحدة بعد أن تم ربطه بخلية نظيرة في نيويوركنصير الحق    ت السلطات سلم

على    تخطيط لهجوم  الأثناء    2009في سبتمبر  عتقلوا  ا   -وزارين أحمدزاي  ،ونجيب للا زازي  ، ميدونجانين
هة من قبل  نظام مترو األنفاق. اكتشف المحققون األمريكيون أن هذه المؤامرة العابرة للقارات كانت "موج  

باكستان"  في  القاعدة  قادة  م 13كبار  كان زازي  )وعبد    محبين  .  العولقي  الفيصلمحاضرات  في  للا   .)
استغله،  المحكمة، شهد زازي ضد نصير، مدعي   قد  الضمير"  العولقي "عديم  أن  "  ا"ساذج    رجال  كونه  ا 

، حيث تواصال مع رئيس العمليات الخارجية  14م". وكان نصير وزازي قد ذهبا إلى بيشاورتعل  و"غير م  
ا على األسلحة والمتفجرات.  صالح )صالح الصومالي(، وتلقيا تدريب    عبد الرزاق عبدي لتنظيم القاعدة آنذاك  
الم الوثائق  أبوت صادروتظهر  مجمع  من  متورط    ة  كان  الدن  بن  أسامة  أن  هذه    بشكل  ا  آباد  في  وثيق 

 . 15العملية

ذ كارلوس بليدسو، الذي أطلق على نفسه اسم "عبد الحكيم مجاهد محمد" بعد اعتناقه اإلسالم، أول هجوم  نف  
ا"ناجح"   الجديدة في  من  نار من سيارة  2009يونيو    1لموجة  ال، إطالق  تجنيد  على  أمام مكتب  مارة 

ف لون والية  ب،  "ليتل روك "ي  عسكري  ويليام  الجندي  مقتل  أسفر عن  ما  الجندي    ،جأركنساس،  وإصابة 
إيزياجوال. وفي المحكمة،   أنه كان "عضو    عى اد  كوينتون  القاعدة في شبه الجزيرة  بليدسو  ا" في تنظيم 

، ما يعني أنه  200717قد زار اليمن في عام    . وكان بليدسو16مي نظتعلى طلب ال  ف بناء  العربية وتصر  
العولقي    عتبرربية، وكان يأن يكون على اتصال مباشر بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة الع  امن المحتمل جد  

  ما بدا في عبكثير    اح  و وضاألمر أقل  روحي. في نهاية المطاف، كان  ال  ه"شيخه"، أي على األقل مرشد 
لتنفيذ هذا  تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية لبليدسو    قد مهاي  تال  ت ايهجو مدى الت ب  البداية فيما يتعلق

 . 18ي العولقأنه لم يتواصل مع و لهجوم، ويبد ا

، في تكساس، قتل الرائد األمريكي نضال حسن ثالثة عشر  "فورت هود قاعدة "في  2009نوفمبر  5في 
بدت  من المؤكد أن حسن تواصل مع العولقي. لكن اتضح أن هذه الصلة لم تكن وثيقة كما  ومن زمالئه.  

م،  له  م  ر و، كمستشا20ا أكثر انخراط  كان العولقي    .19ا في الهجوماتي  ا عملي: لم يكن العولقي متورط  ألول مرة 
"مفجر المالبس الداخلية" عمر فاروق عبد المطلب، الذي حاول إسقاط طائرة فوق ديترويت في يوم عيد  ـل

https://www.nytimes.com/2006/08/10/world/europe/11terrorcnd.html
https://kyleorton.co.uk/2016/08/14/the-structure-of-al-qaeda/
https://www.bbc.com/news/uk-31697290
https://www.nytimes.com/2019/05/02/nyregion/al-qaeda-najibullah-zazi.html
https://kyleorton.co.uk/2017/12/08/another-product-of-londonistan-abdullah-ibrahim-al-faisal/
https://www.nbcnews.com/id/wbna34383765
https://www.nytimes.com/2010/01/22/us/22littlerock.html
https://www.nytimes.com/2009/11/10/us/10inquire.html
https://www.nytimes.com/2009/11/10/us/10inquire.html
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التي أعطاها له تنظيم القاعدة  . لحسن الحظ، أساء الشاب النيجيري التعامل مع القنبلة  2009الميالد عام  
ا "، صغيرونجح فقط في إشعال حريق "  في شبه الجزيرة العربية   بال شك.  وإن كان مزعج 

إلى منع انفجار سيارة مفخخة في تايمز  جهاز التوقيت  على    ئيمساالو  ي صباحالتوقيت الأدى الخلط بين  
قد ذهب إلى    . كان فيصل شاهزاد، أمريكي ولد في باكستان،201021مايو    1سكوير في نيويورك في  

تسمية  وهي   من حركة طالبان الباكستانية،  أمواال  تلقى  و  ،المتفجرات صنع  ا على  تدريب    وتلقى  ،22وزيرستان 
 بأي شكل من األشكال عن طالبان "األفغانية"  ليس منفصال    -كما أظهرت هذه العملية-  إشكالية للغاية لكيان

الميةباكستانال. وأعلنت حركة طالبان  23القاعدةتنظيم  أو   العديد من  محلية    حللين جماعة  ، التي اعتبرها 
ه  حف ز  بأن العولقي شاهزاد    واعترف "المسؤولية الكاملة" عن محاولة شاهزاد.  ،  متميزة عن تنظيم القاعدة

 إلى الجهاد.  

نجا من عملية طعن في دائرته االنتخابية  حيث  "  ا للغاية محظوظ  كان النائب العمالي البريطاني ستيفن تيمز "
  لبة  شودري، طا  ت . كان2010مايو    14نارا شودري، في  ا، روشو عام   21من قبل امرأة تبلغ من العمر  

  ت نعت قا، و2009مبر  إلى خطب العولقي في نوف  االستماع   ت قد بدأز كوليدج لندن،  جكينجامعة  في    ة  متفوق
  ت قال"،  ة في غضون ستة أشهر بقتل تيمز لدعمه الغزو الذي أطاح بصدام حسين. "أردت أن أكون شهيد 

 . الحق شودري في وقت  

  ، واحدة في دبي-   ، تم اكتشاف طائرتين2010أكتوبر    29: في  مؤامرة أخرى مرتبطة بالعولقي   ثم حدثت 
إيست   البريطانيواألخرى في مطار  متنها[ موج    ع "طرود  م  - ميدالندز  إلى معابد يهودية في  ]على  هة 

المتفجرة التي يصعب اكتشافها مخبأة في خراطيش حبر الطابعة".    (PETN)   مادة   و تحتوي على ج شيكا
القاعدة في شبه  يين جنسي  نكنيس للمثال  ؛مجمع أور تشاداشيبدو أن أحد األهداف كان   تنظيم  ا. وشرح 

 دوالر(.  4200ا بتكلفتها المتواضعة )، متفاخر  "إنسباير مجلة "هذه العملية في  ذ كيف نف  الجزيرة العربية 

 *** 

ثم  قة لتنظيم القاعدة ضد الغرب.  ية منس  إرهابحملة  حيث يمكن مالحظة  العام األخير    2010كان عام  
العولقي في  قتل  ، و201124مايو    2بن الدن في  القضاء على   فيا  ت قوات البحرية األمريكية أخير  نجح

 . 25رسبتمب 30خمسة أشهر، في قرابة طائرة بدون طيار بعد باستخدام اليمن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-17065130
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-17065130
https://www.nbcnews.com/id/wbna35806343
https://www.nytimes.com/2010/05/07/world/middleeast/07awlaki-.html
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-11682732
https://www.theguardian.com/uk/2010/nov/04/stephen-timms-attack-roshonara-choudhry
https://www.refworld.org/docid/4cfcbcc52.html
https://www.refworld.org/docid/4cfcbcc52.html
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-11812874
https://www.wsj.com/articles/SB10001424052748703414504575584681982002308
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/meast/11/21/al.qaeda.magazine/index.html
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 يةرهابعمليات اإلتصنيف ال

 

 : 26بناء على أفكار ميتشل سيلبر، يمكن تقسيم الهجمات الجهادية في الغرب إلى أربع فئات 

ي، ثم  رهابم اإلي نظت الللتدريب على يد  العمالء  خضع  يفي تلك العمليات  :  رة سيطخضع للعمليات ت .1
وثيق مع المركز. في األيام    إلى الغرب بموارد وتعليمات محددة، مع البقاء على اتصال    ن و يرسل

في معسكرات القاعدة في أفغانستان خالل سنوات طالبان أو في  التدريب  الخوالي كان هذا يعني  
في السنوات الالحقة كان يعني أولئك الذين أرسلوا    داعش، وبالنسبة لتنظيم  11/9باكستان بعد  

 في باريس.  2015ما مرتكبي الفظائع في نوفمبر من "الخالفة"، وال سي  
العمليات،    موّجهة: عمليات   .2 تلك  ما  في  للجهاديين غالب ا  الساخنة  النقاط  إلى  النشطاء  -   يسافر 

  ا وتعليمات  تدريب    نتلقو يحيث    - داعشسوريا والعراق لتنظيم    فغانستان وباكستان لتنظيم القاعدة أوأ
ترك تفاصيل الهدف  ، باإلضافة إلى بعض الموارد، في حين ت  المنشودة  مؤامرة لواسعة النطاق ل

عام للناشط الفردي، الذي لديه مستوى أقل من االتصاالت مع المركز بمجرد    بشكل  والتوقيت  
عودته إلى وطنه. وقد يقود هذا العميل بعد ذلك خلية من األشخاص الذين لم يكن لديهم اتصال  

العقد  مبكر من    ية. كان هناك في بعض األحيان تباين طفيف، حتى في وقت  رهاب م اإلينظ ت مباشر بال
ثم يسعى للحصول على    ، مؤامرة  تدبير، حيث يقوم شخص ما ب الحادي والعشرين  األول من القرن 

على ذلك    داعشالحق، سيبني تنظيم    موافقة مسبقة من تنظيم القاعدة )وربما المال(. وفي وقت  
استخدام تكنولوجيا االتصاالت  حول كيفية    يةرهاب ة إرشادية خاصة للعمليات اإلأدلتوفير  من خالل  

مع المتطوعين    مستوى أعلى من االتصاالت لتأمين  خالل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين  
طر  األراضي التي يسي    السفر إلى دون الحاجة إلى    ، الغربية  في الدول   وإرشادهم خالل الهجمات 

 عليها الجهاديون. 
مسبقة أو تأييد من المركز لتنفيذ هجوم، حتى لو    : أفراد يتصرفون دون تعليمات  ة يّ شبكعمليات   .3

 كان من بينهم أشخاص تدربوا مع جماعة جهادية أو كانوا على اتصال بها. 
م جهادي  ينظ ت دون مساعدة من  وتنفيذه  هجوم  اإلعداد ل: شخص واحد يقوم بةدمنفرب الاالذئعمليات   .4

تبدأ بالفعل في  ه  لستم  الا "هذه الهجمات أحيان  ي طلق على  أو أي شخص آخر.   تقويض  مة"، التي 
ية،  عملياتمن الناحية ال  فحصها ا "منفردون"، وعند  فكرة أن أولئك الذين ينتمون إلى هذه الفئة هم حق  

 . 27حدود األسطوريةترقى إلى نفردة"  "الذئاب الم  نجد 

إ  القول  يمكن  لذلك،  )وفق ا  الفئتين  و)1ن  هما هجمات  2(  األركان"ية  إرهاب (  حالة .  " مكتملة  تنظيم    في 
التي سبقت وشملت هجمات  تندرج  القاعدة،   التي  11/9الهجمات  تلك  باإلضافة إلى معظم  في    وقعت ، 
ا  كانت مزيج    2010-2009(، في حين أن موجة  1الفئة )تحت  ،  2006حتى عام  التي استمرت  الموجة  
على    - "مكتمل األركان" -   واحد   هجوم وقع    2011، منذ عام  تقسيم(. باستخدام هذا ال2( و)1)  ين من الفئت

   . الغرب على األكثر 

 

 

 

 

 

 

 

https://kyleorton.co.uk/2016/11/27/the-islamic-states-terrorism-guides/
https://kyleorton.co.uk/2017/02/04/how-the-islamic-state-claims-terrorist-attacks/
https://kyleorton.co.uk/2016/07/21/islamic-state-intelligence-guided-the-wurzburg-train-attacker/
https://kyleorton.co.uk/2018/11/16/islamic-state-and-lone-wolves/
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 2022 –  2011ي: رهاب سجل القاعدة اإل

 

كان هناك عدد من الجهود، وحتى بعض "النجاحات" الواضحة، من قبل تنظيم القاعدة ضد الغرب من  
ا وفي  نظر في هذه الحاالت عن كثب، فإنها تصبح أقل وضوح  ، ولكن عندما ي  2022إلى عام    2011عام  

 ا. الحاالت تتبخر تمام  بعض 

 *** 

ا،  عام    21دعى ريد أوكا، يبلغ من العمر  ، قتل مواطن من كوسوفو، ي  2011مارس    2، في  ألمانيافي  
جنديين أمريكيين وجرح اثنين آخرين في حافلة خارج مطار فرانكفورت. أوكا، المقيم في ألمانيا منذ أن  

  ا مدفوع  اإلنترنت،  من خالل  ف"  أنه "تطر    نتبي  في المجتمع،    مندمج أنه    وبدا  ، كان في الرابعة من عمره
فيلم "مناهض للحرب"    في حقيقي، لجنود أمريكيين يغتصبون امرأة عراقية  خيالي، اعتقد خطأ أنه    بمشهد  

ا": لقد شارك في  ا منفرد  ا "ذئب  . لم يكن أوكا حق  2007عام ( صدر في  Redactedبعنوان ) ا( )فظيع حق  
شج   اإل منتديات  نحو  ودفعته  األيديولوجي  تطوره  المذكورمقطع    وجد حيث  -  رهاب عت  وكان    - الفيلم 

بشخص ي دعى  أوكا    عجب أ  يين المعروفين". وومع "عدد من المتطرفين اإلسالم  فيسسبوك" على  اصديق  "
  ةح لصما للدعاية لا بارز  أصبح فيما بعد مجند  و  ،غاني اعتنق اإلسالم -"أبو مالك" أو "ديسو دوج"، ألماني

 ، ليس ألوكا أي صلة مباشرة معروفة بتنظيم القاعدة. كله هذا ومع   داعش.تنظيم 

 *** 

ومجرم  ا  عام    23محمد مراح، ابن مهاجرين جزائريين يبلغ من العمر  ، قام  2012في فرنسا، في مارس  
 ية على مدى أكثر من أسبوع أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص، ثالثة منهم أطفال صغار.  إرهاب   ، بحملة  عتيد 

وجرح    قتل جنديين آخرين ا فرنسيا في جنوب تولوز، ثم، بينما كان يصرخ، "للا أكبر"،  مراح مظلي    اغتال 
 ن كانوا مسلمين. وآخر في مركز تسوق في مونتوبان، شمال تولوز. كل هؤالء األفراد العسكري 

الحاخام المعلم   قتل عة في مدرسة أوزار هاتوراه اليهودية في تولوز، حيث ذ مراح مذبحة مرو   ا، نف  وأخير  
ميريام  ت دعى  فتاة    قتل ا في الداخل ويوطفليه الصغيرين في الخارج، قبل أن يمضي قدم    ،جوناثان ساندلر

صيب صبي  أ  وقد  رها وأطلق النار على رأسها".  من شع   هاغ من العمر سبع سنوات: "أمسكلبت مونسونيغو  
 أثناء محاولته حماية مريم.  عة بجروح مرو   ا، بريان بيجاوي،  يبلغ من العمر سبعة عشر عام  

  22دام ثالثين ساعة، في    صار  مراح في القتل إذا لم يكن "استشهد"، بعد ح   كان من الممكن أن يستمر
على تعليمات من "إخوة" تنظيم    ف بناء  مراح أنه كان يتصر    زعم ،  مفاوضات الحصارمارس. وخالل  

" بينما كان يعيش  خداعالعملية  "كجزء من    ار  ا أسلوب حياة متحر  ري  القاعدة في باكستان، وأنه تبنى ظاه
  ط في مشاجرة عنيفة تور  ، وأنه باكستان وأفغانستانإلى   ذهب مرتين بين الكفار. ومن المعروف أن مراح 

  2012ح بالسيف، وطبيعة هجمات عام  قبل عامين انتهت بهتافه "القاعدة! تنظيم القاعدة!" بينما كان يلو  
 ح أي ثقة في تصنيف الهجوم. من من التدريب. ومع ذلك، فإن األدلة المتاحة ببساطة ال ت إلى قدر   تشير 

 *** 

وشارك    ،السبب في مقتل فهد القوصو، من قدامى المحاربين في تنظيم القاعدة  أن   2012مايو    7  أعلن في
منذ وفاة   ية جزيرة العرب شبه الورئيس العمليات الخارجية للقاعدة في  ، كولة يو إس إس المدمرهجوم  في

العولقي قبل ثمانية أشهر، في غارة بطائرة بدون طيار في اليمن من قبل الواليات المتحدة في اليوم السابق  
متن طائرة    انتحاري على   شخص    في الترتيب لتسفير   2012ا في مؤامرة في أبريل  هو أنه كان متورط  

المركزية  ن قدرة وكالة المخابرات  تجدر اإلشارة إلى أمؤامرة أحبطتها المخابرات السعودية.  ،  أمريكية
ن كانوا "يراقبون هذا بعناية منذ  ووجود أي خطر على اإلطالق، ألنهم والسعودي   عن عدم   اإلعالن  على
  ، ولكن تبين أن القصة 28ى وجود جاسوس في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيةمبكر"، يشير إل  وقت  

 . بالضبط  ذلكليست ك

https://learngerman.dw.com/en/us-charges-man-over-frankfurt-airport-shooting/a-15180198
https://www.nytimes.com/2011/03/09/world/europe/09frankfurt.html
https://www.stripes.com/frankfurt-airport-shooting-suspect-uka-denies-terrorist-training-1.166305
https://abcnews.go.com/Blotter/frankfurt-terror-suspect-mistakenly-inspired-hollywood/story?id=14419192
https://www.nytimes.com/2011/03/09/world/europe/09frankfurt.html
https://edition.cnn.com/2012/02/18/opinion/lone-wolf-terror
https://www.thelocal.de/20120316/41385/
https://www.bbc.com/news/world-europe-17456541
https://www.bbc.com/news/world-europe-17456541
https://www.france24.com/en/20180119-latifa-ibn-ziaten-nobel-prize-radicalisation
https://www.bbc.com/news/world-europe-17428860
https://www.bbc.com/news/world-europe-17428860
https://www.timesofisrael.com/french-teenager-who-tried-to-save-toulouse-victim-still-hospitalized/
https://www.jpost.com/International/Toulouse-terrorist-was-going-to-keep-killing
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4252861,00.html
https://www.nouvelobs.com/societe/20120321.OBS4238/mohamed-merah-23-ans-des-petits-larcins-a-al-qaida.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-17456541
https://www.bbc.com/news/world-europe-17456541
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/mohammed-merah-lone-wolf-or-al-qaida-operative
https://www.nytimes.com/2012/05/08/world/middleeast/us-says-terrorist-plot-to-attack-plane-foiled.html
https://www.nytimes.com/2012/05/08/world/middleeast/us-says-terrorist-plot-to-attack-plane-foiled.html
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لالعملية:  ب  رد ابهو الذي  كان الجاسوس السعودي   لالنضمام إلى تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة    لقد أ رس 
، وكان قد اقترح المؤامرة على قيادة تنظيم القاعدة في شبه  التنظيم  د من داخل صفوف جن  ي    العربية، ولم 

ا  وتحديد  قام تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية،    ثمعلى أنه االنتحاري.    م نفسه وقد  الجزيرة العربية،  
العسيري إبراهيم  الشهير  القنابل  بنسخة  صانع  الرجل  "بتزويد  "غير    ،  داخلية  قنبلة مالبس  من"  جديدة 

التي   الواجب معدنية"،  النحو  بدوره  المسؤول عنه  السعوديالضابط  إلى    سلمها الرجل على  قام  الذي   ،
 بتمريرها إلى األمريكيين.  

 *** 

، الذي أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص، أحدهم صبي يبلغ من  2013أبريل    15تفجير ماراثون بوسطن في  
ذه شقيقان من أصل شيشاني، جوهر تسارناييف  ، نف  آخرين  250العمر ثماني سنوات، وجرح أكثر من  

 ن تسارناييف.  وتامرال

  قتل في ذلك العام،    9/ 11في ذكرى  -  2011ال يتجاوز عام    قد تبنى الجهادية في موعد  تامرالن  كان  
ا مع تعاليم العولقي حول استغالل  ا"، تمشي   جهادي  ا وشخصين آخرين، وسرقهم باعتباره "عمال  ا مقرب  صديق  

حيث    ،ا الشيشان وداغستان، وتحديد  2012إلى وطنه الروسي من يناير إلى يوليو  وعاد    -غير المؤمنين
بالجهاديين القوقازيين، وبعضهم    على اتصال كان  تامرالن  ن  ا. كان من الواضح أ كان التمرد الجهادي نشط  

التي ال تزال واحدة من   1997- 1996في  خاصة به إلى روسيا )الذي قام برحلة   صالت بالظواهريله 
  ت عثرلألمريكيين.    ت أغرب الحلقات في تاريخ الجهاديين(. روسيا، كالعادة، كانت تعرف أكثر مما قال

قد  ، وتامرالنعلى كمبيوتر   التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية "إنسباير"على مجلة   السلطات 
 الموجودة في المجلة.   باستخدام التعليمات قنابل طنجرة الضغط صنع 

وم، وعلى الرغم  لكن في نهاية المطاف، لم يعلن تنظيم القاعدة وال أي من المنتسبين مسؤوليته عن الهج
ا  ر هجوم بوسطن. وفق  من العديد من الخيوط والروابط المرئية، ال يوجد دليل على أن تنظيم القاعدة دب  

 ". هجوم "شبكي أي  (، 3الفئة )ضمن هذا الهجوم يندرج أعاله، سالتصنيف لنموذج 

 *** 

في   بقليل،  أكثر من شهر  في  2013مايو    22بعد  ق  حي  ،  لندن،  بريطاني خارج  وولويتش،  تل جندي 
الخدمة، لي ريجبي، على يد رجلين من أصل نيجيري اعتنقا اإلسالم، مايكل أديبوالجو ومايكل أديبوالي.  

، وكان هو وأديبوالي  2010االنضمام إلى تنظيم القاعدة في الصومال في عام    حاولوكان أديبوالجو قد  
 .  تعاليم العولقي السلفية الجهادية من خالل اعتنقا قد 

ا، سيدريك كوردييه، في حلقه في قوس  عام    23جندي فرنسي يبلغ من العمر    عن ط  ،  2013مايو    25في  
الدفاع في باريس، على الرغم من أنه نجا لحسن الحظ. كان مهاجم كوردييه، ألكسندر داوسي البالغ من  

 . ا لهجوم وولويتشبأن هذا كان تقليد   تكهنات   ثار، ما أ لإلسالما آخر ا، معتنق  عام    21العمر 

ي صالت مباشرة بتنظيم القاعدة. كان ريجبي  ولم تثبت أ  ، في النهاية، لم تثبت أي صلة بين الهجومين
من قبل أندر األشياء،    لهجوم  ضحية  كوردييه، بناء على األدلة المتاحة،    كانشبكي، بينما    ضحية لهجوم  

ا "لالنتقام" من التدخل الفرنسي ضد تنظيم القاعدة في مالي قبل  " حقيقي، ربما كان مدفوع  منفرد "ذئب  
 . بضعة أشهر

بدء  على وشك الداعش  كان بداية أنواع الهجمات التي كان تنظيم    2013ما يمكن رؤيته في هجومي مايو  
 جهاز   من   ا، وبتوجيه  لم يكن تنظيم القاعدة يطمح إليها أبد    يها في جميع أنحاء العالم، وإن كان ذلك بوتيرة  ف
قبل  . في الواقع، كان االنقسام العلني بين داعش والقاعدة في سوريا قد بدأ  التابع للتنظيم   " من الخارجي األ"

  وإعالن خالفته ،  2014من تنظيم القاعدة في فبراير  ، حيث بدأ العملية التي من شأنها طرد داعش  شهر
   .2014في سبتمبر  سرهوإعالن الحرب على العالم بأ ، 2014في يونيو 

 *** 

https://www.washingtonpost.com/world/in-foiled-bomb-plot-aqap-took-bait-dangled-by-saudi-informant/2012/05/09/gIQA9oXIEU_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/in-foiled-bomb-plot-aqap-took-bait-dangled-by-saudi-informant/2012/05/09/gIQA9oXIEU_story.html
https://edition.cnn.com/2012/05/09/world/meast/al-qaeda-plot/index.html
https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20-443/188079/20210820134303279_20-443%20Respondent%20Brief.pdf
https://www.thedailybeast.com/the-caucasus-connection
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887324059704578473160866108832
https://kyleorton.co.uk/2015/09/08/how-russia-manipulates-islamic-terrorism/
https://www.reuters.com/article/us-boston-bombings-trial/boston-bomb-suspect-influenced-by-al-qaeda-expert-witness-idUSKBN0MJ0Z620150323
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-magazine-that-inspired-the-boston-bombers/
https://www.reuters.com/article/us-britain-soldier-adebolajo-insight/insight-a-london-jihadists-kenyan-connection-idUSBRE9BI0U920131219
https://www.cbsnews.com/news/michael-adebolajo-michael-adebowale-convicted-london-murder-lee-rigby/
https://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323975004578505590561094844
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/10086932/Police-radical-Muslim-confesses-to-stabbing-French-soldier.html
https://kyleorton.co.uk/2016/11/23/french-abdelilah-himich-abu-sulayman-al-firansi-isis-amn-al-kharji/
https://kyleorton.co.uk/2014/04/02/the-announcement-of-the-islamic-state-of-iraq-and-syria/
https://kyleorton.co.uk/2014/04/02/the-announcement-of-the-islamic-state-of-iraq-and-syria/
https://kyleorton.co.uk/2014/06/29/isis-announces-the-restoration-of-the-caliphate/
https://kyleorton.co.uk/2014/09/22/islamic-state-spokesman-calls-for-attacks-against-the-west/
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  " شارلي إبدو"  مجلة موظفي  : مذبحة  11/9نأتي اآلن إلى ربما أكثر فظائع القاعدة شهرة في فترة ما بعد  
. وقد أعلن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسؤوليته عن هذا الهجوم،  2015يناير    7في باريس في  

الحقيقة  ظهر ولكن منذ البداية كانت التفاصيل العملياتية غريبة للغاية. أحد االحتماالت التي من شأنها أن ت
 . ا لداعش كان في الواقع هجوم  هو أنه 

 *** 

وهناك حالة غريبة أخرى هي حالة عبد الرحمن شيخ محمود، مواطن متجنس من أصل صومالي اعتقل  
فبراير   في  المتحدة  الواليات  التخطيط  2015في  "بأسلوب    بتهمة  قاعدة عسكرية وقتل جنود  لمهاجمة 

وانضم إلى الجهاديين، الحالة الوحيدة حتى    2014اإلعدام". كان محمود في سوريا بين أبريل ويونيو  
. الجزء الغريب هو أن محمود انضم إلى  29في أمريكا  تعليمات بتنفيذ هجوم    اآلن لعائد من سوريا لديه 

في    انشقت إلى تنظيم القاعدة ي  جبهة النصرة، التي كانت في األصل الجبهة السرية لداعش في سوريا الت
واستمالة    ، نفسها في التمرد السوري  دمج ا هي  . كانت مهمة جبهة النصرة األساسية دائم  2013أوائل عام  

بحيث ال يمكن طردها ويمكن أن    ،القضية في نهاية المطاف لترسيخ نفسها بعمق في الديناميات المحلية
واضح أن الدعوة إلى االنتقام الغربي من خالل التخطيط  تخلق دولة إسالمية ذات قاعدة شعبية. ومن ال 

خارجية تتعارض مع هذه المصلحة. كانت الفترة الزمنية التي كان فيها محمود في سوريا عندما   لعمليات  
ا على البقايا؛  وبدأ حرب    ،الكثير من أعضائها  انتزع داعشبعد أن    البقاء  أجلمن    تقاتلكانت جبهة النصرة  

النصرة لعمليات   أدناه، كانت هناك تعليمات    إنها لحظة غريبة أن تخطط جبهة  خارجية، وكما سنناقش 
 صريحة من تنظيم القاعدة لجبهة النصرة باالمتناع عن مثل هذا النشاط. 

  2014: قبل ذلك، في أواخر عام  2015أوائل عام  ومع ذلك، أعطيت هذه التعليمات لجبهة النصرة في  
قامت  2015وربيع عام   النصرة مكانتها، كان وجهها "الحقيقي" يظهر، حيث  ، عندما استعادت جبهة 

ذت قوانين الشريعة القاسية. ربما حاولت جبهة  ونف   ، الجماعات المتمردة المدعومة من الغرب بقوة بتفكيك
ا  النصرة تنفيذ برنامج القاعدة "الكامل" في هذه الفترة، بما في ذلك الهجمات األجنبية، أو اعتقدت أن هجوم  

اعتمادها في الحرب الجهادية الداخلية مع داعش؟ أو ربما  في الواليات المتحدة من شأنه أن يصقل أوراق  
ط بين النصرة  التي أرسلت إلى سوريا في البداية للتوس   القاعدةشخصيات أو أحد "، جماعة خراسانأحد "

أمير  هي  وداعش،   دون علم  مستقلة،  في مهمة  اة  النصرجبهة  أرسلت محمود  )أبو محمد    لشرعأحمد 
 الجوالني(. 

حول أنشطة محمود بمجرد عودته إلى الواليات المتحدة، ال يزال من غير    ت مع جميع األدلة التي ج  رغم 
 .  30كانوا يوجهونهأي أساس وعلى   ،في سوريابه   كان على اتصال  الشخص الذي الواضح بالضبط من 

 *** 

عي الحكومة الروسية أن تفجير مترو سانت بطرسبرغ  : تد  م هذه النقطةاإلشارة هنا، فقط من أجل اتما نبغي  ت
لكن  كان مدبر    2017أبريل    3  في في سوريا،  القاعدة  قبل مجموعة  محاكمة موسكو  األدلة من  ا من 

حول ما حدث بالفعل لدرجة أنه سيكون من سوء الممارسة التحليلية    الكثير من األسئلةتثير    المصممة بعناية
 ن استخالص أي استنتاجات منه. حتى إدراجه في مجموعة البيانات، ناهيك ع 

 *** 

في المحطة الجوية البحرية في بينساكوال    2019ديسمبر    6ظاهري لتنظيم القاعدة في  آخر  وقع هجوم  
ا، محمد سعيد الشمراني،  عام    21بوالية فلوريدا: قام ضابط في القوات الجوية السعودية يبلغ من العمر  

 وقتل ثالثة بحارة أمريكيين.  ب في القاعدة، بإطالق النار الذي كان يتدر  

صحيفة  حتى    - مرحلة التغطية اإلعالمية التي تنطوي على أي دافع باستثناء الجهادية  لم تبدأ  ولحسن الحظ،  
تايمز "ال    أشارت   - نيويورك  أنه  إلى"  إلى  يشير  ما  من  أن  يوجد  الشمراني  المدربين    وصف استياء 

   ى إلى الهجوم. أد  و الذي ه  ،"نجوم األفالم اإلباحية   شارب شاربه يشبه "له بأن  األمريكيين

https://kyleorton.substack.com/p/charlie-hebdo-attack-aqap-or-is
https://kyleorton.co.uk/2015/04/16/syrias-jihad-comes-home-to-the-united-states/
https://kyleorton.co.uk/2014/04/02/jabhat-al-nusra-rejects-the-islamic-state-of-iraqs-takeover/
https://kyleorton.co.uk/2016/08/02/al-qaeda-marches-on-in-syria/
https://kyleorton.co.uk/2016/08/02/al-qaeda-marches-on-in-syria/
https://kyleorton.co.uk/2016/08/02/al-qaeda-marches-on-in-syria/
https://kyleorton.co.uk/2015/11/10/the-riddle-of-haji-bakr/
https://www.brookings.edu/blog/markaz/2015/05/31/an-internal-struggle-al-qaedas-syrian-affiliate-is-grappling-with-its-identity/
https://kyleorton.co.uk/2016/03/14/qaeda-division-13-america-doesnt-act-iran-detente/
https://kyleorton.co.uk/2014/09/23/the-khorosan-group-and-al-qaeda-central/
https://kyleorton.co.uk/2015/09/14/al-qaeda-central-in-syria/
https://kyleorton.co.uk/2016/08/11/did-assad-recruit-the-leader-of-al-qaeda-in-syria/
https://www.haaretz.com/middle-east-news/2019-07-14/ty-article-opinion/.premium/israel-cant-trust-russia-to-counter-terrorism-or-iran/0000017f-e110-d568-ad7f-f37b58880000
https://www.haaretz.com/middle-east-news/2019-07-14/ty-article-opinion/.premium/israel-cant-trust-russia-to-counter-terrorism-or-iran/0000017f-e110-d568-ad7f-f37b58880000
https://kyleorton.co.uk/2020/01/23/russia-closes-the-st-petersburg-metro-case-doubts-remain/
https://www.nytimes.com/2019/12/08/us/pensacola-gunman.html
https://www.nytimes.com/2019/12/08/us/pensacola-gunman.html
https://www.nytimes.com/2019/12/08/us/pensacola-gunman.html
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قاسم الريمي )الذي    من أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية  بيان صوتي، صدر  2020في فبراير  
؛  31م القاعدة في شبه الجزيرة العربيةتنظي  ةصلحم فيه "تبني" الهجوم لزعم ( كان قد توفي في ذلك الوقت 

إلى    ت أرسل  افترض أنهوي    ،االحق    تم توثيقها ،  زعم أنها وصية الشمرانيي    على خلفية صورةالخطاب    ظهر
وثيقة ال تذكر تنظيم القاعدة في شبه  ا، على الرغم من أن التنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مسبق  

إحدى  ذكر في  و؛  ضرات العولقيا لمحامع  مستالهجوم،    تل خاللالجزيرة العربية. كان الشمراني، الذي ق  
إلى هواتفه المحمولة في    ت السلطات )دون اقتباس( العولقي وبن الدن؛ وعندما وصل  تغريداته األخيرة 

نهاية المطاف، اكتشف أن الشمراني كان له "عالقات مهمة مع تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية،  
اتصال بتنظيم  ى  . كان الشمراني عل32لمتحدة"ليس فقط قبل الهجوم، ولكن حتى قبل وصوله إلى الواليات ا

من التخطيط"،    ا لسنوات  ا وحشي  الهجوم "تتويج    وكان هذا  2015القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ عام  
، الذي قال إن هجوم الشمراني كان "بالتأكيد أكثر من مجرد إلهام" من  ا لمكتب التحقيقات الفيدراليوفق  

من قبل تنظيم    االقول إن الهجوم كان موجه    لم يصل إلى حد تنظيم القاعدة، على الرغم من أن المكتب  
أمر  ال يزال من غير الواضح ما إذا كان تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية قد  فالقاعدة. وبالتالي،  

فارق  وهو    ،له بالفعل  اا كان مخطط  الهجوم، أو أعطى موافقة بعد وقوعه لشخص عرض عليه هجوم  ب
 ولكنه عميق.   ،ضيق

فيه بهجماته ومحاوالته شن هجمات    شيد ي  2022ا إلى حد ما في ديسمبر  ا غريب  أصدر تنظيم القاعدة بيان  
في الواقع، أكد البيان أنه لن يكون أي تعبير عن  -  بالقرب من عيد الميالد كان مليئا بالثناء على الشمراني

ا ويجب محاكاته، ولكن لم  وقال إن عمله "االنتقامي" ضد أمريكا كان مستحق    -ا على اإلطالقالثناء كافي  
 . 33ةعلى تعليمات القاعد   ف بناء  عاء مباشر بأن الشمراني تصر  واضح، أي اد    بشكل  يكن هناك،  

 من تنفيذ خطة  مستقل، بدال    بشكل  الشمراني مؤامرته    دب رحتى لو  -   على األدلة المتاحة  ومع ذلك، بناء  
يبدو أن الشمراني سعى )وحصل على( موافقة من تنظيم   - وضعها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية
(، أي هجوم  2الفئة )يندرج ضمن  هجوم  هذا الا فيها، ما يجعله  القاعدة في شبه الجزيرة العربية للمضي قدم  

ه"  . 11/9 هجمات   "، األول من قبل تنظيم القاعدة في الواليات المتحدة منذ موج 

 *** 

ن  كو ،  34اعمد  قد يكون الغموض في كيفية تعامل تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مع بينساكوال مت
اتفاق عدم اعتداء: نتركهم وحدهم  بمنزلة  في الواقع،    ،دة للغرب تنظيم القاعدة يحاول تقديم صورة غير مهد   

ومع ذلك يعرف تنظيم القاعدة أنه    - نا في شوارعنالحالاإلسالم ويتركوننا  أرض  ليفعلوا ما يشاؤون في  
 . في الغرب  مال أيديولوجي كبير يمكن جنيه من هجوم  بالنسبة للجهاديين الذين يريد تجنيدهم، هناك رأس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nytimes.com/2020/02/02/world/middleeast/al-qaeda-claims-it-directed-florida-naval-base-shooting.html
https://www.nytimes.com/2020/02/06/world/middleeast/terror-yemen-drone-attack.html
https://www.fbi.gov/image-repository/pensacola-shooter-notes-aqap-responsibility-press-conf-051820.jpg
https://www.usatoday.com/story/news/politics/2020/01/13/naval-air-station-pensacola-shooting-act-terrorism-attorney-general-says/4454574002/
https://edition.cnn.com/2019/12/10/middleeast/saudi-pensacola-twitter-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2019/12/10/middleeast/saudi-pensacola-twitter-intl/index.html
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2020/05/18/official-fbi-finds-link-between-pensacola-gunman-al-qaida/
https://www.nytimes.com/2020/05/18/us/politics/justice-department-al-qaeda-florida-naval-base-shooting.html
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 التطور االستراتيجي واأليديولوجي ألسامة بن الدن

أن بن الدن مهووس في نهاية حياته   ا كان معروف  لقد  ا. لغز  م  القاعدة لتنظيم ية رهاب اإلحملة السجل  يبدو قد 
تنظيم القاعدة   قيادةوتولى أيمن الظواهري   11/9في الذكرى السنوية العاشرة لهجمات    .بمهاجمة أمريكا 

يتمتع بمكانة وامتداد عالمي لم يكن بن الدن يحلم به عندما أنشأ مجموعته    م أصبح التنظي  ،2011في يونيو  
ع"  ة هذا الرجل الذي يزعم أنه "شج  اد يق  . ومع ذلك، وتحت 198735الخاصة في أفغانستان في ربيع عام  

، يبدو أن تنظيم القاعدة لم  11/936هجمات  إلى  قاد  ذي  مر الاأل  ،ستهداف "العدو البعيد"ا  بن الدن على 
ا؛ ال يبدو أن  حتى هجوم بينساكوال يبدو انتهازي    ، امنذ اثني عشر عام    هيحاول ضرب الغرب على أرض

   المبادرة جاءت من جانب القاعدة. لماذا هذا؟ 

" آخر ضد أمريكا، فإن ما كان يدور في  ا "مذهال  أنه في حين أراد بن الدن هجوم  في  ا  الجواب جزئي  يكمن  
  2010آخر. كانت إحدى الخطط التي نعرف أن بن الدن كان قد وضعها في ربيع عام    11/9لم يكن    ذهنه 

كانت هناك خطة أخرى تتمثل  . 37ن هي محاولة قتل الرئيس باراك أوباما بإسقاط طائرته إذا زار أفغانستا
انهيار اقتصادي    في  تسبب "ناقالت عمالقة تحمل النفط ]من الخليج[ إلى الواليات المتحدة، ما ي  في ضرب 

ي إلى انسحاب الواليات المتحدة من الشرق األوسط. ما سيالحظ هو  واحتجاجات عامة" من شأنها أن تؤد  
تفكير زعيم  طرأ على  ا  ا رئيس  تغيير  يعتبر  مؤامرات لشن هجمات على األمريكيين داخل المنطقة،  الأن هذه  

 . سبتمبر  11القاعدة بعد 

ا  ي نموذج القاعدة حاد  لم يكن التمييز بين "العدو البعيد" )الغرب( و"العدو القريب" )األنظمة المحلية( ف 
" أكثر  ، وكانت فكرة امتالك القاعدة الستراتيجية "العدو البعيد أوال  9/ 11له بعد    عاما كما يوحي الفهم الأبد  

ا على مهاجمة أمريكا لطردها من المنطقة، وإزالة ما اعتبره تنظيم  عازم  . كان تنظيم القاعدة  38ا ا دائم  تعقيد  
  9/ 11ر  تصو    وقد دة.  وإنشاء خالفة إسالمية موح    ، إلسالمية في الدول العربيةالقاعدة عقبة أمام الثورات ا 

أنها   بن  تختصر: ضربة حاسمة واحدة  طريق معلى  والمخنثين، كما رآهم  المنحطين  جعل األمريكيين 
كان بن الدن قد ردد  ،  الدن، يقررون أن اللعبة ال تستحق كل هذا العناء. "اضربوهم وسوف يركضون"

ا باالنسحاب من فيتنام والصومال، والردود الضعيفة على الهجوم األول  مستشهد  ،  1990sألتباعه طوال  
إفريقيا العالمي وتفجيرات سفارة شرق  التجارة  القاعدة برد  . وبدال  39على مركز  تنظيم   من ذلك، قوبل 

تنظيم القاعدة من مالذه    أعمق إلى المنطقة، وحرم  بشكل  شرس بقيادة الواليات المتحدة جلب األمريكيين  
 اآلمن في أفغانستان، ثم ضرب قلب اإلسالم لتصفية الحسابات مع صدام. 

  يفتقرون إلى العدد األمريكيين، أدرك بن الدن أن الجهاديين    بشأنبعد أن أجبر على إعادة تقييم افتراضاته  
الالزم لمواجهة الغرب مباشرة: لن يكون هناك انسحاب أمريكي كامل يترك المستبدين العرب بال حماية  

االستنزاف  استراتيجية  . يجب طرد أمريكا من خالل "القاعدةإلى  القمة  ضد ثورات القاعدة "النخبوية" من  
، وداخل  2008خاص على الحرب االقتصادية بعد االنهيار المالي لعام    بشكل  "، مع التركيز  التدريجي

د الطريق  اء قاعدة شعبية تمه   إلنش  ،القمةإلى    القاعدة العالم اإلسالمي ستكون هناك حاجة إلى نهج أكثر من  
للخالفة. وقد استلزم ذلك أن "يتجنب تنظيم القاعدة إهدار طاقتنا ]في القتال[ مع هذه األنظمة ]العربية[ في  

لكي يبدأ تنظيم القاعدة في تلبية االحتياجات المحلية    ،ل في اتجاه أكثر "شعبوية"، وأن يتحو  40هذه المرحلة"
 من الدخول في وسطهم ومحاولة  ا نحو فهمه لإلسالم، بدال  ودفعهم تدريجي    ،كوسيلة لالندماج في السكان 

نشاء  إل   األساسهذه الرؤية االستراتيجية هي  عتبر  ت  على الفور.    41حملهم على قبول رؤيته "األصولية"
إ في غرب  منتصف  "الفروع"  واليمن من  والصومال  والعشرينفريقيا  الحادي  القرن  من  األول  ،  العقد 

نحو نموذج ال    التنظيم   ا أن استراتيجية القاعدة تعيد توجيه فصاعد    2010وتظهر كتابات بن الدن من عام  
ا  يزال في جوهره   حتى يومنا هذا. مستمر 

مايو   أواخر  تعيين  2010في  أركان  ، عند  في  42القاعدةرئيس  كان  القاعدة  تنظيم  أن  بن الدن  أعلن   ،
سي   ال  الجهادية"،  "األنشطة  من  جديدة"  تلخيص  "مرحلة  يمكن  واإلعالمي.  العسكري  المجالين  في  ما 

 : 43التحديات والتكيفات كما رآها بن الدن على النحو التالي 

https://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11489337
https://www.telegraph.co.uk/books/what-to-read/bin-laden-papers-al-qaedas-secret-documents-delusions-finally/
https://www.telegraph.co.uk/books/what-to-read/bin-laden-papers-al-qaedas-secret-documents-delusions-finally/
https://eeradicalization.com/jihadism-constrained-an-interview-with-barak-mendelsohn/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/05/bin-ladens-war-of-a-thousand-cuts-will-live-on/238228/
https://www.theatlantic.com/international/archive/2011/05/bin-ladens-war-of-a-thousand-cuts-will-live-on/238228/
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ر بن  ". حذ  ةتابعفروع الل"ا ـالحاجة إلى الحفاظ على القوة والتخصص والتمايز من حيث المهمة ل •
خاص بشأن    بشكل  ا  ا كانت "كافية". كان بن الدن قلق  جديدة. تلك النشطة حالي    الدن من فتح جبهات  

 "وقف التصعيد في اليمن"، وهي دولة اعتبرها "قوة احتياطية مهمة للمجاهدين" ستعطلها الحرب.  

قريب، ألن تنظيم القاعدة يفتقر إلى    عدم إعالن إمارة إسالمية، ناهيك عن الخالفة، في أي وقت   •
ه الجزيرة العربية  األسس الالزمة للحفاظ عليها. وذهب بن الدن إلى حد نصح تنظيم القاعدة في شب

غير  )  مستعد ا  إذا سقطت حكومة علي صالح ألن تنظيم القاعدة لم يكن   المعركةعن  ا  بالبقاء بعيد  
ا في فبراير  هذه النصيحة عندما أطيح بصالح فعلي  تجاهل  تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية  أن  

(. وقال بن الدن إنه لم يكن هناك أي مكان قام فيه تنظيم القاعدة بما يكفي من اإلعداد 2012
 إلمارة، مع ثالثة "استثناءات": الصومال وأفغانستان والعراق.  

على   • االقتصاديةإ-  األسس   وضع العمل  والقدرة  األيديولوجي  والنقاء  القوات    إلمارات    -عداد 
بذلك، أراد بن الدن أن يبتعد الجهاديون عن الهجمات على األنظمة المحلية، وأن    وللقيام  مستدامة. 

يستخدموا المساحة التي فتحها لنشر أيديولوجية القاعدة، خاصة بين القبائل. في اليمن أو في أي  
الحياة   الموارد اإلدارية والمالية "لتوفير خدمات دعم  القاعدة  تمتلك قوات  مكان آخر، يجب أن 

سية" ألي منطقة قبل االستيالء عليها. وكان يجب أن يكون التركيز العسكري على "استنزاف  األسا
يتم فيها إسقاط  "تأتي المرحلة التي    ،العدو األمريكي" حتى يغادر المنطقة. بمجرد رحيل أمريكا

المجندين    تجنيد الحكام الذين تخلوا عن الشريعة اإلسالمية"، ويمكن القيام بذلك بسهولة أكبر بعد  
 من خالل أعمال الدعوة. 

فيما يتعلق بالرسائل اإلعالمية، كان بن الدن يدرك أن التغييرات التي وضعها على "الخط العام"   •
مشاعر الشعبية في العالم اإلسالمي، لكن بن  وفقدانه    ،منهلتنظيم القاعدة تخاطر بتنفير صفوفه  

ة من ناحية، لالحتفاظ بمعاداة أمريكا كرسالة  الدن كان يأمل في أن ينسب الفضل إلى تنظيم القاعد 
  دول داخل ال ع  والحرص على عدم تعريض حياة المسلمين للخطر من خالل القتال بال دا ، أساسية

وأن أعداء القاعدة سيتضررون. كان بن الدن يأمل على وجه التحديد أن    ،ذات األغلبية المسلمة
ا ال تستخدم التحرر من تهديد القاعدة الداخلي إلرسال  وعندم  ،تقبل الحكومات العربية لفتته "الودية"

أن يضر    قوات   شأنه  فإن هذا من  إسرائيل،  لمحاربة  أو  العراق  في  المتحدة  الواليات  لمحاربة 
 بشعبيتها أكثر ويجعل نشر أيديولوجية القاعدة أسهل. 

في التسبب في وفيات غير  من الجوانب ذات الداللة هنا قلق بن الدن من إلقاء اللوم على تنظيم القاعدة  
تنظيم  -   ضرورية بين المسلمين: من الواضح أن هذا مدفوع بالتجربة العراقية، حيث خلقت حركة داعش

إلى  ت قيادة القاعدة  فعمثل هذه المذبحة التي د   -تسمى آنذاكالقاعدة في بالد ما بين النهرين، كما كانت  
، أصبح تنظيم القاعدة في  2006أغسطس  ل  . بحلو44بها  االرتباط  مشكلة   تفاديفي تغيير االسم ل التفكير  
النهرينبالد   بين  المهيمنة   ما  الافي معظم مع  القوة  "دولته    إعالنن من  عراقيين، وتمك  قل العرب السنة 

ا إلى أن  ذلك جزئي    ود ، ويععام واحد في أقل من    أن يهزم في الغالب ]اإلسالمية[ الوليدة" بعد شهرين، قبل  
فرض على الفور الشريعة الجهادية الكاملة. وكان تنظيم القاعدة    نهرين الما بين  تنظيم القاعدة في بالد  

  ، 2005من أن هذا سيحدث. في عام  في بالد ما بين النهرين  ر تنظيم القاعدة  ، في رأيه، قد حذ  المركزي
، إلى الزرقاوي النتقاده لعدم  كبير آخر في تنظيم القاعدةظواهري، بصفته نائب بن الدن، ومسؤول  كتب ال

الزرقاوي الستمتاعه بالعنف الهمجي والتملق الذي    الظواهريجد: وبخ  أخذه الرأي العام على محمل ال
ظرة العامة" للمسلمين العاديين كانت  جلبه له من "الشباب المتحمسين" على اإلنترنت، في حين أن "الن

خاص من أن الزرقاوي ال يعامل    بشكل  ا  قلق    المسؤول اآلخر في تنظيم القاعدة المركزي  مرعبة. وكان 
مناسب: فزعماء القبائل لديهم "الجمهور وراءهم"، لذلك "]يجب[ علينا أن نظهر االحترام    بشكل  القبائل  

فروع  تعلم "التو"كسبهم من خالل التزام الصمت" بشأن عيوبهم الدينية. أراد بن الدن أن    ، والتبجيل لهم"
. قبل فترة طويلة من  ة"ما بين النهرين/ تنظيم "الدولة اإلسالمي" مما فعله تنظيم القاعدة في بالد  ة تابعال

ضد  أنه  إلى حد ما  ؤكد  والتطورات التي تلت ذلك، كان تنظيم القاعدة ي   2014االنقسام الرسمي في عام  
 . "الدولة اإلسالمية"تنظيم 

https://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/02/02/AR2007020201197.html
https://kyleorton.co.uk/2018/03/18/the-announcement-of-the-islamic-state-in-2006/
https://fathomjournal.org/book-review-illusions-of-victory-the-anbar-awakening-and-the-rise-of-the-islamic-state/
https://www.nbcnews.com/id/wbna17590137
https://ctc.westpoint.edu/harmony-program/atiyahs-letter-to-zarqawi-original-language-2/
https://ctc.usma.edu/harmony-program/zawahiris-letter-to-zarqawi-original-language-2/
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كتب أن من بين "أخطاء"  فبن الدن ما قيل،    كرر،  2010استراتيجية داخلية من أواخر عام    في وثيقة  
"، باإلضافة  ي العام أوالر  ،العام  حسع" وعدم إيالء "االهتمام لل"التسر  ين النهرين  ما ب تنظيم القاعدة في بالد  

حتى أولئك الذين كانوا في قوات  -  ، الذين كان ينبغي قتلهم فقطإلى مهاجمة رجال قبائل األنبار دون داع  
التعدي على قواعد الشرف وتكبد    فادي لت   ، وذلكإذا كانوا في خضم "هجوم مباشر" على الجهاديين  - األمن

أساء التعامل  ل من مساحة الجهاديين للعمل. )خلص تنظيم الدولة اإلسالمية نفسه إلى أنه  رد فعل عنيف يقل   
الخالفة، فال    قامةا(. وبما أن الجهاديين يفتقرون إلى األعداد الالزمة إلتقريب    ه نفسالوقت  في    مع القبائل
  ل خلق المزيد من االنقسامات بين المسلمين. وقال بن الدن إن المسلمين "يجب أن يتحدوا أوال  يمكنهم تحم  
" تنظيم المسلمين و"توحيد جهودهم  ضروري اإلعداد لبناء دولة إسالمية"، ما يعني أنه "من ال  واقبل أن يبدأ
 . 45ومواردهم" 

"بدء العمل نحو بناء دولتنا اإلسالمية" من خالل القتال "في المناطق  بإمكانية  لجهاديين  لسمح بن الدن  
" ال يلزم المسلمين  فريضة"الجهاد    التي يمكننا فيها كسب نقاط نحو إنشاء الخالفة"، لكن االعتراف بأن 

التي من   المناطق  القتال في  المسلمين  من  يتطلب  ]و[ ال  مكان وزمان...  في كل  الجهاد  معارك  "بشن 
الجهاديين[    دفع الغرب والحكومات المحلية "جيدون في... ]  الواضح أن الظروف فيها ليست في صالحهم".

: يجب على الجهاديين التوقف عن الوقوع في هذا  قائال    الدنتابع بن  و"،  م قوته  فوق ل في معركة تودخلل
أمثلة تاريخية  "الشيخ الخطابي" أو عبد  -  الفخ. يعطي بن الدن  المغربية  تفكك جمهورية الريف  إسبانيا 

الماضي)   الكريم القرن  )عشرينيات  سوريا  في  المسلمين  اإلخوان  وثورة  والجزائر  (،  السبعينيات (، 
. إذا 11/9رت نظام طالبان وحكومة صدام، بحلول  واألمثلة المعاصرة ألمريكا التي دم    - (التسعينيات )
الحالية،  ئت نشأ الظروف  الوطنية في  للحدود  تتحد دول    خالفة عابرة  أن  المرجح  "الغرب... ومن  فإن 

(، وتصفية الخالفة  الحق ا  صحيح، كما اتضح   بشكل  ع بن الدن ) ا إللحاق الهزيمة به"، كما توق  المنطقة مع  
أخرى مرة  المحاولة  حيث  من  صعوبة  أكثر  األمور  ستجعل  "مهدها"  يحب    ، في  ال  "الجمهور  ألن 

يين  و" في سوريا، حتى اإلسالم  كامال  يين "فقدوا جيال  والخاسرين". ويشير بن الدن إلى حقيقة أن اإلسالم 
حماة. ويؤكد بن  مدينة  ، بعد أن دفن تمرد اإلخوان المسلمين تحت النار والركام في  قد تراجعواأنفسهم  

إلى مثل هذا الصراع غير المتكافئ مرة أخرى: ال يمكن  الدن أنه يجب على الجهاديين أال يجروا السكان 
 . 46م"ن طاقتهل أكثر مللجهادية أن تنجح من خالل الضياع في "عالم األحالم" و"مطالبة الناس بتحم  

  أدرك .شيء"  مهأالتوقيت  ...للتوقيت كبير "من المهم للغاية إيالء اهتمام كتب بن الدن في الوثيقة نفسها:  
بن الدن أن أي خالفة ستولد وسط الحرب، معزولة تحت العقوبات )"أحد األسلحة غير التقليدية المفضلة  

" تنظيم القاعدة  أنهكالذي يعترف "بصراحة" بأنه "-  لدى العدو"(، وتحمل "القصف الجوي المستمر للعدو"
للمقاومة.    - في وزيرستان لديها أسس قوية بما يكفي  الشعبي  لذلك كان يجب أن يكون  بناء األساس  إن 

التي يمكن أن توفر الخدمات األساسية واألدوية والغذاء -  واالقتصادي لخالفة قادرة على مقاومة هذا الهجوم
ا. حتى القرآن لم ينزل  يستغرق وقت    - اجوع    ا لجماهير الناس الذين سيتمردون ضد الجهاديين إذا تضورو

بن الد  يقول  كما  واحدة،  دفعة  محمد  النبي  التخطيط  على  في  أذكياء  نكون  بأن  "أمرنا للا  وبالمثل،  ن. 
لمستقبلنا": كان على الجهاديين أن يأخذوا األمور على مراحل. قبل إعالن أي خالفة، كان تنظيم القاعدة  

 : 47أمريكا"قوة استنزاف ...   إلى "بحاجة أوال  

  تمثل   أغصان الشجرةجذع الشجرة يمثل أمريكا.  ...  يمكن وصف العدو بأنه شجرة شريرة 
نحن نمثل الشخص الذي    ،من ناحية  أخرى   في العالم العربي.، مثل أعضاء الناتو، ودوال  دوال  

يريد قطع تلك الشجرة. ومع ذلك، فإن قدراتنا ومواردنا محدودة، وبالتالي ال يمكننا القيام  
نيتنا هي  ...  ة ببطء بالمهمة بالسرعة الكافية. الخيار الوحيد المتبقي لنا هو قطع تلك الشجر

 ا حتى تسقط تلك الشجرة. رؤية جذع تلك الشجرة، وعدم التوقف أبد  

على  " تنظيم القاعدة  فروع: يجب إخبار "نفسها  أخرى في هذه الفترة، كرر بن الدن النقاط  في مراسالت  
المنشآت الدبلوماسية  "عدم اإلصرار على إقامة دولة إسالمية في الوقت الحالي". كانت الهجمات على  

سهم في "اقتالع الشجرة  تأن    ا وهذا من شأنه-  والتجارية األمريكية أو قوات الناتو في غرب إفريقيا جيدة

https://kyleorton.substack.com/p/the-islamic-states-strategic-plan
https://kyleorton.substack.com/p/the-islamic-states-strategic-plan
https://kyleorton.co.uk/2014/03/21/algerias-years-of-blood-not-quite-what-they-seem/
https://kyleorton.co.uk/2014/03/21/algerias-years-of-blood-not-quite-what-they-seem/
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ف فقط في  لكن يجب على تنظيم القاعدة أن يتصر    -جذعها األمريكي"...  الخبيثة من خالل التركيز على
رأس الكفر    بقطع و"يبدأ التسلسل في إنشاء دولة  "الدفاع المباشر عن النفس" ضد قوات األمن المحلية.  

إسقاط اإلمارة اإلسالمية ]في أفغانستان[ و]إسقاط نظام صدام[ في العراق،  ...  ا علىالعالمي، الذي كان قادر  
علينا أن نستمر في استنزاف وإرهاق  ...  [ 11/9على الرغم من استنزافها إلى حد كبير ]بسبب هجمات  

[ خالف ذلك، يبدو لي،  ـ ]القيام ب...  اإلطاحة بأي دولة ننشئها ال يمكنها  ة لدرجة  ]أمريكا[ حتى تصبح ضعيف 
 . 48وضع العربة أمام الحصان" بمنزلة 

"الشعبوية" هذه والمواجهة المباشرة    استراتيجية إلى    يميل أكثرفي األشهر األخيرة من حياته، كان بن الدن  
خاص    بشكل  المحدودة مع الواليات المتحدة مع اندالع "الربيع العربي" في الشرق األوسط، مع التركيز  

كانت "أهم األحداث التي شهدتها األمة  )مرة أخرى( على اليمن. وقال بن الدن إن االنتفاضات العربية  
ستغلها. وهذا يعني تشجيع االضطرابات، وإطالق حملة إعالمية  يالقاعدة أن  تنظيم  منذ قرون"، وكان على  

ما يشهد  ا وضرورة منطقية". )ا ديني  ضخمة إلقناع أولئك الذين لم يتمردوا بعد بأن القيام بذلك كان "واجب  
إحدى زوجات بن الدن، خيرية صابر أو "أم  هي  كون قوة تعبئة رئيسة  ين  القاعدة يمكن أتنظيم  أن  على  

كان سبب االنتفاضات العربية(. وهذا    2004لزعيم أن الخطاب الذي ألقاه في عام  ل  أكدت   حمزة"، التي 
إلى جانب  يقف  القاعدة كان  تنظيم  ا، وتعزيز الشعور بأن  ا محاولة االستفادة من التمردات سياسي  يعني أيض  

  في "استنزاف" تنظيم القاعدة  استمرار  ساعدهم. وكان من المقرر أن يتم ذلك من خالل تأطير  يوكان    ،الثوار
ما يجعل    الناتوحلف   للثوار،  أفغانستان كحماية  دول  أمريكفي  بأي  يطيحوا  أن  ا وحلفاءها أضعف من 

تخاذ موقف  ا هذه الثورات. ومن المثير لالهتمام أن "شعبوية" بن الدن امتدت إلى  رحم  خرج من  تإسالمية  
وأماكن أخرى، ألنه كان يعتقد أن العديد منهم كانوا    ،انتصار اإلخوان المسلمين في مصر  متوازن تجاه

 . 49نحو السلفية على أي حالتجهون بالفعل ي
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مواجهة  الدن ون بعلى تركة بناء التنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري:  
 داعش تنظيم ي تحد

وزلزال "الربيع العربي" صعد الظواهري    2010هذه التحوالت في تفكير بن الدن بعد عام  في خضم  
بأن الظواهري هو الذي "وفر    الفكرة المنتشرة إلى    إلى دفة القيادة. وعلى عكس ما يمكن توقعه، وبالنظر

"واجب   اعتباره  بن الدن على طريق  البعيد" ووضع  القريب" و"العدو  "العدو  بين  الحاسم"  التمييز  ا  هذا 
لضرب العدو البعيد"، لم يكن الظواهري يميل إلى تغيير االتجاه. والواقع، كما يوضح ساجان غوهي، هو  

م  أن دور الظواهري في الض البعيد"  "العدو  القاعدة الستهداف  تنظيم  . تعود أصول  50بالغ فيهغط على 
"إلى    ي الظواهر اإلسالميجماعة  بعد  ةالمصري   " الجهاد  بعد  درب  الهذا  على  الظواهري    سير ، وحتى 
، واالنضمام إلى "العرب األفغان" في أفغانستان،  1981أنور السادات، في عام    الرئيس المصري اغتيال  
ه  حديد حول النقطة التي يجب أن توج  للجهاد، عبد للا عزام، على وجه الت  ر الكبير اآلخرنظ   مع الم    اختلف

ب كل أعمال العنف بين المسلمين وتطلع إلى  فيها الطاقات الجهادية بعد خروج السوفييت. أراد عزام تجن  
المناطق التي يواجه فيها المسلمون غير المؤمنين: كفلسطيني، ربما ليس من المستغرب أن يكون الهدف  

األنظمة االستبدادية  يريد استهداف  الظواهري    كانإسرائيل.    األساس الذي كان يدور في ذهن عزام هو
صنيعة  ا، بل  العربية، وقبل كل شيء النظام الذي سجنه وعذبه في مصر، بحجة أنهم ليسوا مسلمين حق  

 الكفار األجانب. 

، عندما كان الصراع مع  2013" للجهاد في سبتمبر  مبادئه التوجيهية العامة عندما أصدر الظواهري "
في حين ردد بن الدن في دعوته تنظيم القاعدة إلى  صل إلى نقطة الغليان، كرر هذه النقطة:  قد وداعش  
  ال مفر    جبر على القيام بذلك"، حدد استثناءات  ما لم ي    ،مسلح مع األنظمة المحلية  ب الدخول في قتال  "تجن  
المبادئ  في  -  الظواهريفرض "عمالء أمريكا المحليون" الصراع على الجهاديين. إن مطالبة  ي  عندما   ،منها

واألحمديين،    ،ب قتل المدنيين، حتى أولئك الذين ينتمون إلى "الطوائف المنحرفة" )الشيعةبتجن    - التوجيهية
ح مرة أخرى بتجربة  و وض ب رت  تأث  قد  ا ضدنا"،  وغيرهم(، وفي الواقع، "أي شخص لم يرفع السالح علن  

واآلن  وصايا  و   ،العراق الدن،  االستراتيجيت  بن  للتوجيه  فقط  ليس  خفي.  و  ، ستخدم  جدلي  كسالح  لكن 
نمط   التوجيهية  المبادئ  الظواهري  وضعت  سيتبعه  حكمه ا  فترة  ا  خطابي  أس س  القاعدة:  لتنظيم    طوال 

باعتبارها "الواجب    ،العالم" لهجمات على مصالح التحالف الصليبي الصهيوني الغربي في أي مكان في  ل"
بحيث    ،واستنزافها"  اهنهاك إا حجة بن الدن بأن "الغرض من استهداف أمريكا هو  األول" للجهاديين، مكرر  

في نهاية المطاف.  هي  نهار  ت تتراجع على المدى القصير، ما يمنح تنظيم القاعدة مساحة أكبر للتحرك، و
جمة أمريكا في أمريكا لم تكن األولوية في هذه المرحلة  ضمني بأن مها  ا باعتراف  لكن هذا كان مصحوب  

  ع  لم يكن في وض  -رهاب وضربته الحرب العالمية على اإل  ، بعد أن فقد قاعدته األفغانية-  ألن تنظيم القاعدة 
الظواهري أن "كفاحنا طويل، والجهاد يحتاج إلى قواعد    توجيهات االنتقام. وجاء في    لىعرد  ح له التيي

بن الدن، تنظيم القاعدة على اغتنام أي فرصة "لتهدئة   كالم ا ع الظواهري، مردد  آمنة". ومرة أخرى، شج  
وتأمين    ،والتجنيد   ،إعادة بناء صفوفهمتمكنهم من  للجهاديين  تاحة مساحة  الصراع مع الحكام المحليين" إل

اتفاق   القاعدة أكثر من مجرد  المالية. كان لدى تنظيم  أفشت  باكستان، حيث    مع   " عدم اعتداء"التدفقات 
القاعدة،    لتنظيم   أسرار الواليات المتحدة  ، أخرى  من بين أمور  ولة،  سيطر على الد تي  تال   ةالعسكريمؤسسة  ال
 . في موريتانيا هدنة عقد ت محاولة جرو

جهاد من خالل تأطير جهادهم  في ال  ه القاعدة إلى جانبأعضاء  باختصار، كان الظواهري يحاول ضمان بقاء  
  - 51وكان ينوي في النهاية شن حرب على الغرب -ا على أنه ضد الغرب الذي تقوده الواليات المتحدة  خطابي  

ا أن تنظيم القاعدة  "، معتبر  استراتيجية "العدو البعيد أوال    ا تقري    ا كس  اع صبح مع منطق بن الدن لي لكنه وس  
يسمح له بتحمل الضربات    قبل أن يكون في وضع    ، بحاجة إلى إنشاء موطئ قدم آمن في العالم اإلسالمي

لتنظيم   العملياتية  المساحة  كانت زيادة  األولوية  أن  يعني  الغرب. وهذا  مع  نهائية  مواجهة  في  المضادة 
الدعوة، وتحويل    القيام بأعمالمثل غرب إفريقيا واليمن حتى يتمكنوا من    ،القاعدة في المسارح المحلية 

ديولوجية الجهادية، وتدريب وتجهيز المجندين، وبناء اإلمارات المحلية من القاعدة  المزيد من الناس إلى األي

https://www.wsj.com/articles/SB10001424052702304569504576403503586643690
https://kyleorton.substack.com/p/a-jihadi-murder-mystery-who-killed
https://kyleorton.co.uk/2015/01/07/al-qaeda-issues-strategic-guidelines-for-jihadist-warfare/
https://kyleorton.co.uk/2017/01/07/al-qaedas-leader-reiterates-the-groups-ideology-intent-to-strike-the-west/
https://newlinesmag.com/argument/what-the-global-war-on-terror-really-accomplished/
https://www.businessinsider.com/new-bin-laden-documents-show-how-al-qaeda-prepared-to-exploit-the-arab-spring-2015-5
https://www.reuters.com/article/us-usa-binladen-mauritania-idUSKCN0W356G
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إلى القمة. من الناحية النظرية، ستصبح هذه اإلمارات في نهاية المطاف محافظات في دولة خالفة مركزية  
القاعدة بحاجة    ية، في الوقت الحالي والحاضر، كان ذلك يعني أن تنظيم ات يعملمستقبلية، ولكن من الناحية ال 

سريعة تعتمد على السياق تسمح    لنقل المسؤوليات إلى أمراء المنطقة التخاذ قرارات    -مركزية  إلى الال
واحدة، فإن التنظيم ككل    " مجموعة "جرى القضاء على  خ، واألهم من ذلك، لضمان أنه إذا  للقاعدة بالترس  

 ألن العقد األخرى مستقلة.   ،يبقى على قيد الحياة

أصبحت سوريا  ،  2012عام    اليمن و  مالي وباالستفادة من الدروس المستفادة من جهود بناء اإلمارة في  
فرع تنظيم القاعدة،  اندمج  ر تشارلز ليستر عن األمر على هذا النحو:  عب  ساحة اختبار لهذا النهج الجديد. ي  

معارضة الرئيسة  قوى الجبهة النصرة، في التمرد الشعبي ضد نظام بشار األسد "إلظهار قيمته العسكرية ل
دل يمكن من خاللها أن يجعل المجتمعات االجتماعية  ا "عالقة من االعتماد المتباوبنى تدريجي    ، في سوريا"

دت جبهة النصرة عدم اإلعالن عن انتمائها لتنظيم القاعدة  . تعم  52الحركة الجهادية" ...  ببطء تقبل وجود 
وسائل   في  لطخت  التي  "القاعدة  لهم:  تقول  ثم  للسوريين،  الجماعة  قيمة  إظهار  في  راغبة  البداية،  في 

ذي اتبعه  ال  لنهج اهو  ساعد تنظيم القاعدة في ذلك  األمر الذي  .  53"نظيم القاعدةت. نحن  ي ه  هاإلعالم؟ هذ 
جحيث    ،غرب ال ضد    إبادةب  بينما شن نظام األسد، بمساعدة إيران وروسيا، حر  اختار الوقوف وقفة المتفر 

  ، بصدق في األساس، بأنه هو الوحيد الذي هب  عاء ا على االد  قادر  كان تنظيم القاعدة    السكان السوريين.
لمساعدة السوريين في وقت حاجتهم، ما رفع مكانة الجهاديين وشرعيتهم بين السكان الذين كانوا لينظروا  

تدخ   عندما  الغربي  القرار  إن  متعصبون.  غرباء  أنهم  على  "مكإليهم  سياسة  باتباع  سوريا  في  افحة  ل 
واستهداف قادة  "، كما لو أنه يمكن فصلها عن الحرب األوسع، وترك نظام األسد/إيران وشأنه،  رهاب اإل

القاعدة للغاية لكسر حصار حلب خالل الموقف  بمن ف -   تنظيم  العاطفي  المشاركين في الجهد  يهم بعض 
 . ازاد األمور سوء   -2016األخير للتمرد في أواخر عام 

كعدو ومنافس علني بعد عام  داعش  هو ظهور تنظيم    -وهدده-  ز نهج تنظيم القاعدة وشحذهحف  الشيء الذي  
ال2014 اختلفت  البحتة،  األيديولوجية  الناحية  من  المغاية  .  قليال  اللجم  نشودةالنهائية  لكن  عتين   ،

لمراعاة ضعفه المعاصر في مواجهة قوة  ا. إن جهود تنظيم القاعدة  ا جذري  استراتيجياتهما اختلفت اختالف  
ل إلى استراتيجية طويلة األجل، مع الحفاظ على االلتزام الخطابي بالحرب مع  عظمى من خالل التحو  

القاعدة، واستغل   تناقضات في رسائل  بأنه  ذلك، واصف  داعش  أمريكا، أدخلت  القاعدة ليس فقط  ا تنظيم 
 ا.  مرتبك ومساوم، بل "منحرف" أيديولوجي  

مع الكفار في كل مكان. وقد أعفى    في حرب ودخل    أعلن الخالفةتعقيدات تنظيم القاعدة: فقد    داعش خترق  ا
:  كما يفعل تنظيم القاعدةاإليرانية،    من الحاجة، على سبيل المثال، إلى التعاون مع الثيوقراطيةداعش  ذلك  

دون خوف من إلغاء  ي من الشيعة  اإلسالم العالم  ويمكن تطهير    داخل إيران يمكن شن هجمات مباشرة  
فقانون للا لم ينتظر    -والمأوى من قبل طهران. لن يكون هناك أي تردد في تطبيق الشريعة  خطوط اإلمداد  

للغاية   فاسدة  اإلسالمية  المجتمعات  كانت  عليها.  يعتمد  أو  الشعبية  الغربيالموافقة  األفكار  مثل    ة بسبب 
: "يجب  داعش  بحيث ال يمكن تحويلها إلى الجهادية قبل إنشاء دولة إسالمية، كما يعتقد   ،العلمانية والليبرالية

بسيطة  -  ش داع كانت رسالة  وهكذا، لقد  .  54إجبارهم في البداية"، وبمرور الوقت سيقبل الناس المشروع
 لم يستطع تنظيم القاعدة منافستها. لدرجة جذابة ما جعلها  - هة نحو العملوقصيرة األجل وموج  

الخاصة   استراتيجيته  أن  منهما  يعتقد كل  داعش والقاعدة مطلق اآلن:  بين  الفصل االستراتيجي  هي  إن 
داعش    تعل م ،  2019في مارس    تدمير الخالفة وأن استراتيجية اآلخر حماقة مطلقة. في أعقاب    ، الصحيحة

الدرس: هذا ممكن. في تناقض صارخ مع وجهة نظر بن الدن بأن إنشاء خالفة وتدميرها بسرعة سيجعل  
لقد فعلوا ذلك مرة،   -   اولة، فإن النغمة األيديولوجية لداعش هي ذكرى الخالفةمن الصعب تكرار المح

قبل عقد من الزمان    "الدولة اإلسالمية"ويمكنهم القيام بذلك مرة أخرى. وبينما رأى بن الدن في انتكاسة  
: كانت هناك أخطاء تكتيكية،  إلى استنتاج عكسي  داعش على أن استراتيجيته كانت معيبة، توصل  دليال  

القبائل الالعراقية  خاصة مع  أساسيات رؤيتهم  لكن  التعديالت  نييد ،  ة االستراتيجية كانت صحيحة، ومع 
في    أن تركوا ميتين تنظيم الدولة اإلسالمية، بعد    التعافي واالنتصار؛ واآلن لديهم دليلهم. وكما رأى  يمكنهم
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تمك  2007-2008 أ ،  أيديولوجيتهم خالل    من يديولوجيتهم  نوا من إحياء  القيام بما    ، ةنقي    الحفاظ على  ثم 
أن هذه المرة لن تكون مختلفة؛ حتى    داعش يين اآلخرين أنهم يريدون القيام به. يعتقد  و عي جميع اإلسالميد  

العقد األول من القرن  دويلتهم، فإنهم أقوى بكثير مما كانوا عليه في ذروتهم في منتصف  سحقت  بعد أن  
فإن    .الحالي لداعش،  بالنسبة  قوة.  أكثر  سيكونون  التالية  الجولة  باألراضيوبعد  مقياس    االحتفاظ    ا ليس 

التجارب التي يرسلها    دورةمن    سوى جزء ليست    الصحراء في    فالمصاعب التي يتحملها يستحق الدراسة؛  
ال يستحقون أن يكونوا في الجيش المنتصر  ومن الذين    ،ينصادقال  غير من    لتطهير الصفوفإلى مؤمنيه    للا

ة  السن  الذي يتمثل في معاناة  السلوك الطائفي التعسفي  داعش  غذي  العملية، يعندما يأتي اليوم. ومن الناحية  
يد   التي شردتهم على  العراق-  القوى  في  اإليرانية  الشيعية  في    ، الميليشيات  الكردستاني  العمال  وحزب 
 . الخالفة اإلسالمية إلثارة الحنين إلى حكم  -سوريا 

ذلك": االندفاع إلى المشروع مع القليل    م"قلنا لك لقد  ،  كانت رسالة القاعدة بعد سقوط الخالفة، في الواقع
الفشل. وبدا أن زوال    ىإلقود إال  لن ي   نفسه  من الدعم الشعبي ومحاولة مواجهة العالم بأسره في الوقت 

الخالفة قدم فرصة لتنظيم القاعدة الستعادة عباءة القيادة في الحركة الجهادية. لم يحدث ذلك بالفعل، على  
،  بعد من الساحة الجهاديةداعش    يخرج ، لم  وليس بطريقة مرئية، لسببين رئيسيين. أوال    ، األقل ليس بعد 

ق  في أفرفكثيرة.    من نواح  بعد  سقط  ي  بل إنه لم  تل فيه أمير تنظيم القاعدة في بالد  يقيا، منذ الوقت الذي 
،  يتقدم  داعش، كان  2020يونيو    )أبو مصعب عبد الودود(، في  الملك دروكدالالمغرب اإلسالمي، عبد  

  انتقل   -2021إليه الرئيس بايدن في عام    الذي أعادهالمالذ اآلمن الكبير لتنظيم القاعدة،  -  وفي أفغانستان 
  التي تعتمد على -  ، فإن طبيعتهاستراتيجيته  تنظيم القاعدة  لي عد   ا، ما لم  ثاني    .إلى قوةمن قوة  داعش  تنظيم  
" الذي يمكن أن  ستعراضي"اال  هذا النوع من االنتصارتحقيق    ستجعل  -المؤيدين والمتعاطفين بهدوء  حشد 
   . لمستحيضرب من الواضح إلى موقع القيادة في العالم الجهادي    بشكل  يعيده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kyleorton.co.uk/2017/01/21/how-the-islamic-states-caliph-responded-to-defeat-last-time/
https://kyleorton.co.uk/2017/02/11/the-islamic-state-explains-its-secret-to-success/
https://kyleorton.co.uk/2016/06/09/the-islamic-states-newsletter-prepares-for-the-end-of-the-caliphate/
https://kyleorton.co.uk/2016/05/23/islamic-state-prepares-for-retreat-calls-for-foreign-terrorism/
https://kyleorton.co.uk/2016/12/02/defeating-the-islamic-state-for-good/
https://kyleorton.substack.com/p/islamic-state-military-official-describes
https://kyleorton.co.uk/2018/01/13/islamic-state-newsletter-tells-the-story-of-transition-between-statehood-and-insurgency/
https://kyleorton.co.uk/2018/08/22/islamic-state-leader-urges-patience-as-the-path-to-victory/
https://kyleorton.co.uk/2018/10/05/the-islamic-states-lessons-learned-about-insurgency/
https://kyleorton.co.uk/2018/10/05/the-islamic-states-lessons-learned-about-insurgency/
https://kyleorton.co.uk/2018/11/26/islamic-state-newsletter-reiterates-groups-tactics-and-doctrine/
https://kyleorton.co.uk/2020/06/11/france-kill-drukdel-aqim/
https://kyleorton.substack.com/p/islamic-state-messaging-focuses-on
https://www.washingtonexaminer.com/restoring-america/courage-strength-optimism/bidens-enduring-afghanistan-debacle
https://www.aspistrategist.org.au/the-taliban-are-losing-the-fight-against-islamic-state/
https://kyleorton.substack.com/p/two-months-in-the-life-of-the-islamic
https://kyleorton.substack.com/p/reduced-but-rebuilding-united-nations


 

21 
 

 سوريا؟  في ةخدع

 

على مثل هذا التعديل داخل تنظيم القاعدة، مع    عالمات    ن نرى أ   يمكنقصير من انهيار الخالفة،    بعد وقت  
،  على هذا عدد من الباحثين  ويتفقا.  ية أجنبية، على األقل إقليمي  إرهاب   نحو االستعداد على األقل لهجمات    ميل  
بينساكوال بعد بضعة أشهر. ولكن، بالنظر إلى تفاصيل هجوم بينساكوال، كما هو موضح    قد وقع هجومو

نقطة األكثر  ال. ربما كانت  جديد ت منه مشكوك فيها، ونحن بعد ثالث سنوات دون  أعاله، فإن االستقراءا
لالهتمام   تربط  إثارة  والتي  داعش  النهائي على خالفة  القضاء  جوية  الغارة  البينساكوال هي  هجوم  بين 

القاعدة في سوريا 2019يونيو    30سوريا، في    مريكية في شمال األ التي استهدفت "قيادة  في منشأة    ، 
تحديد   حلب"،  محافظة  من  بالقرب  المسؤولين تدريب  "العمالء  لهجمات    ا  التخطيط  تهدد   عن  خارجية 

كانت سو لقد  األبرياء".  والمدنيين  األمريكيين وشركائنا  تنظيم  المواطنين  ارتكاز الستراتيجية  نقطة  ريا 
من جنوب آسيا إلى بالد الشام على مدى    رة، ومع نقل كمية كبيرة من أصول تنظيم القاعدةالقاعدة المتغي  

   العقد الماضي، فإن هذه الحادثة لديها القدرة على توضيح أين تقف األمور.

في تنظيم القاعدة داخل جبهة النصرة    المقاتلين قدامى    عمليات اغتيال مستهدفة ضد بدأت الواليات المتحدة  
من الغارات الجوية في نصف العام    خاص  على نحو  فة  وشنت موجة مكث    2014في سوريا في أواخر عام  

حتى   - 2018مع استثناء واحد في ديسمبر - ا، قبل أن تتوقف تمام  2017إلى مارس  2016من سبتمبر 
. في غضون ذلك، كانت هناك تطورات سريعة على الساحة الجهادية في سوريا. أعادت  2019يونيو  

عن هيكل قيادة تنظيم القاعدة في    إعالن انفصالها جبهة النصرة تسمية نفسها باسم "جبهة فتح الشام" بعد  
ا في حلب في نوفمبر وديسمبر  استراتيجي    حاسم    على نحو    ، ومع هزيمة التمرد السوري 2016صيف عام  

،  2017على المشهد المتمرد المتبقي في أواخر يناير    لتأكيد نفسها بعنف ة  كت جبهة النصرحر  ، ت201655
. في نهاية  " هيئة تحرير الشام"وأعادت تسمية نفسها مرة ثانية باسم    ، وضمت بعض الجماعات األخرى

بين هيئة تحرير الشام والظواهري، وبعض    يةالكلمات المتقاطعة العلنبعض    كانت هناك،  2017عام  
، قام  2018لشام والموالين العلنيين لتنظيم القاعدة داخل سوريا. في فبراير  بين هيئة تحرير ا  المناوشات 

عى  المنشقون الموالون لتنظيم القاعدة في هيئة تحرير الشام بإصالح فرع عام لتنظيم القاعدة في سوريا، يد  
الدين حراس  وتنظيم  واالشتباكات  اانخف  رغم ؛  الكالمية  الحرب  حجم  تزال  الفعليةض  ال  بعض  قع  ت، 

 . االشتباكات من حين آلخر 

المحللين  قبل  ي  ،اآلن امن    ما   شيء  بمعظم  المذكورة أعاله من  ألحداث، ولكن هناك ثغرات في  النسخة 
قد  هذا الجزء ال جدال فيه. وكان الظواهري    ،2016، كانت جبهة النصرة تكذب في عام  السرد. بداية  

إذا ساعد ذلك جبهة النصرة على االندماج مع    أشار بين النصرة والقاعدة  إلى موافقته على "االنقسام" 
عناصر    ت ووافق  -إسالمية شعبوية  ا للتخلي عن اسم )القاعدة( من أجل إمارةكان األمير مستعد  -  التمرد 

  للوضع مع حركة داعش   امشابه  جبهة فتح الشام، ما خلق وضعا    تشكيل ى  علض  تنظيم القاعدة على األر
ه ا  "فك االرتباط ]عن القاعدة[ كان    2014-2013إلى    2006من     اعترف لوسائل اإلعالم"، كما  موج 

   .مسؤول كبير في جبهة النصرة

يجب أن    ،بالفعلحدثت    قد   - ، حتى في الوقت الفعليهافهميصعب  التي  -  حقيقة أن حيلة جبهة فتح الشام 
أنه كان    نفسه  القدر بتثير بعض الشكوك حول مزاعم القاعدة والنصرة في سوريا، خاصة أنه من الواضح  

ق الكارثي، استمر  لتمز  ا عن االشام: بعيد    هيئة تحريرإلى  تسمية الثانية  الهناك خداع مرة أخرى حول إعادة  
بوض  والظواهري  النصرة  قيادة  بين  عام  واالتصال  أواخر  حتى  توصل    ، 201756ح  النقطة  هذه  عند 

  . حراس الدين  وفتح الطريق لإلعالن الرسمي عن  ،الخطابي المنتظم  التراشقإلى اتفاق إلنهاء  الجانبان  
 عاء بأن االتصاالت والعالقات قد انتهت اآلن؟  لتصديق االد  الذي يدعونا السبب، في هذا السجل، إذن ما 

حيث يضع مبادئ توجيهية استراتيجية واسعة و"فروع"  -  وبالنظر إلى الطريقة التي يعمل بها تنظيم القاعدة
المحلية للظروف  االستجابة  قرارات سريعة  إلى  تترجمها  مختلفة    - محلية  الشام  تحرير  هيئة  تبدو  كيف 
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  تها هيئة تحرير الشام بيع   خرقت شبه الجزيرة العربية على سبيل المثال؟ هل    بالضبط عن تنظيم القاعدة في
إذا كان األمر كذلك، فلماذا لم يدن الظواهري ذلك كما فعل مع داعش؟ لماذا، على  و  57للظواهري أم ال؟

من أي شيء مثل    الدين   تقترب هيئة تحرير الشام وال حراس  ، لمحراس الدين  ر قد كف    داعشأن  ن  الرغم م 
في التذمر من حين آلخر  الدين  هذا المستوى من الرفض األيديولوجي لبعضهما البعض؟ ويستمر حراس  
من  ض  وتقديم عربدورها في  حول هذا القرار أو ذاك لهيئة تحرير الشام، وتواصل هيئة تحرير الشام  

هيئة تحرير  العتقال مسؤولي حراس، ولكنها عادة ما تطلق سراحهم بسرعة. ومن المضحك أن    حين آلخر 
ال شك أن هذا  و ية أجنبية["؛  إرهاب [ هجمات ]الدين  ذ ]حراسن هذا يتم فقط "بشرط أال ينف  تقول إ  الشام  
للبعض. واستناد  الكالم   على هيئة    ا مادي    الدين  يعتمد حراسا إلى كل ذلك، كمسألة عملية بسيطة،  مقنع 

، فيمكنها ذلك، ما يجعل  الدين  تحرير الشام، وإذا كانت هيئة تحرير الشام ترغب في القضاء على حراس 
 .  ترغب في ذلك حقيقة صارخةحقيقة أنها ال 

؟ ما هو  ينالد   كل هذا يضيف إلى القلق العميق: ما الذي يحدث بالفعل بين هيئة تحرير الشام وحراس
العام    "عين أوروبية على التطرف " موقع  ـ  كتبت ل؟ في األساس، هناك ثالث خيارات، كما  الدين  راسح

نشق عن هيئة تحرير الشام، مستاء من انفصال هيئة تحرير  فصيل م :  ي قال ، حراس كما  . أوال  الماضي
 ا: ي  الشام عن تنظيم القاعدة. ثان

هيئة تحرير الشام على أنها أكثر    نظر إلىي  بقاء على حراس الدين أن  اإل في ظل    من الممكن
انتقاد حراس"اعتداال   أن  أحيان    الدين  "، كما  تركيا  العلني  الشام مع  ا النخراط هيئة تحرير 

ز فكرة أن  والسياسيين والدبلوماسية اآلخرين في هيئة تحرير الشام يعز  لدينيين  والمناورين ا
لفية. وهذا يسمح لهيئة تحرير الشام  ن أصولها الجهادية السبعيد ا عهيئة تحرير الشام تنجرف  

أقل    بالتالي فإنها و  - ز على سوريابتقديم نفسها، للسوريين والعالم الخارجي، على أنها ترك  
غرب. وعلى الجانب اآلخر من  لإلبادة من قبل الأولوية  وعليه ال تصبح    من غيرها،   اتهديد  
  ، نهج هيئة تحرير الشامكرهون  الذين ال يأولئك    لدين حراس اتنظيم  ، يستوعب  الترتيب هذا  
يمنعهم من القيام بأعمال مدمرة حقيقية ضد هيئة تحرير الشام؛ ويبقيها متاحة عندما تكون  و

هناك حاجة إليها في الجهود المشتركة، مثل محاولة هيئة تحرير الشام وحراس صد هجوم  
 . 2020تحالف النظام على إدلب في أوائل عام 

عتين متكاملتين  اجعل الجم ت   ا مالمح العالقة، فإنه  ي من هذا القبيل ه   أو شيء    ه هذ   ت إذا كان
هم بالنسبة  الدين  أن حراس    ويعني، كما اقترح ]حسن[ حسن، من أن تكونا متخاصمتين،  بدال  

" بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية: جبهة يمكن  أيلول األسود لهيئة تحرير الشام ما كان " 
عة  ا في حين أن الجم  إنكارها تهدف إلى امتصاص االزدراء للقيام بعمل المجموعة القذر.
 نفسها تحقق نجاحات في إضفاء الشرعية على نفسها في النظام الدولي. 

أصبح بمرور الوقت هو السيناريو    االحتمال الثالث، بطبيعة الحال، هو أن ما بدأ كسيناريو ثان  
 األول. 

مع وضع ذلك في االعتبار، يجب إضافة عنصر أخير إلى المزيج. لقد ذكرت أعاله أن البيان األخير في  
كان المرة األولى التي يقول فيها تنظيم القاعدة المركزي إنه لن يستخدم أحد مسارح عملياته   " أمة واحدة"
أدلت بمثل هذا البيان منذ ما يقرب من ثماني    -علن للقاعدةكفرع م  -  صرةالعالمي، لكن جبهة الن  رهاب لإل

الستهداف الغرب، كما قال أميرها، أحمد الشرع،    سنوات. لم يكن لدى جبهة النصرة أي خطط أو توجيهات  
: "لقد تلقينا أوامر واضحة بعدم استخدام سوريا ]كمنصة إطالق[ لمهاجمة  2015في مايو    لقناة الجزيرة

شن  يالقاعدة نفسه قد ]تنظيم  وروبا، لتجنب عرقلة مهمتنا الحقيقية ضد نظام ]األسد[.  الواليات المتحدة، أو أ 
مثل هذه الهجمات[، ولكن ليس هنا في سوريا". وأشارت "األوامر" التي ذكرها الشرع إلى رسالة بعث  

"حددت استراتيجية جديدة وشاملة" لدمج جبهة النصرة    2015بها الظواهري قبل بضعة أشهر في عام  
 . 58في الثورة السورية والسكان الداعمين لها 

https://kyleorton.co.uk/2018/04/28/isis-naba-hurras-al-deen-takfir/
https://kyleorton.substack.com/p/reduced-but-rebuilding-united-nations
https://kyleorton.substack.com/p/reduced-but-rebuilding-united-nations
https://ahvalnews.com/syrian-war/best-bad-outcome-idlib
https://eeradicalization.com/why-are-so-many-of-islamic-states-leaders-killed-in-northern-syria/
https://eeradicalization.com/why-are-so-many-of-islamic-states-leaders-killed-in-northern-syria/
https://www.thenationalnews.com/opinion/in-syria-another-hardline-group-gathers-strength-1.150136
https://kyleorton.co.uk/2015/01/19/black-september-the-plos-deniable-terrorism-wing/
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150528_nusrah_front_leader_interview
https://www.bbc.com/arabic/middleeast/2015/05/150528_nusrah_front_leader_interview
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يونيو   الجوية األمريكية في  الضربات  إلى  يعيدنا  ما  تنظيم    2019وهو  قبل  الخارجي من  التآمر  على 
التي    2020وأكتوبر    2019أغسطس  والضربات الالحقة في  ،  "الدين  ، أي "حراسفي سوريا  القاعدة
 مماثلة.   القيادة المركزية األمريكية" بعبارات  "بررتها 

ا )أو هيئة تحرير الشام( ليس  النصرة علن    على أحد المستويات، فإن تجنب الواليات المتحدة استهداف جبهة
النجاح الذي حققته جبهة النصرة في اكتساب الشرعية المحلية في  يدركون  األمريكيون  فباألمر الجديد.  

وهو  -  قع المحليالوا استغلي ، الذ 2014"جماعة خراسان" في عام إدخال سوريا. هذا هو ما كان وراء 
  - شار إليهم باسم "الخراسانيين"أن قدامى المحاربين في تنظيم القاعدة الذين بدأوا في الوصول إلى سوريا ي  

الدين  جبهة النصرة. إذا كان حراس    عنحيث تم توجيه الغارات الجوية إلى منظمة منفصلة    ، رواية  بركةلف
لهيئة تحرير الشام، فهذا يعني أن سياسة الواليات المتحدة ظلت مستمرة  بالنسبة ا مثل "أيلول األسود"  شيئ  

ا بالتعاون في  ل سعيدة جد  وأن جبهة النصرة ال تزا ،في وهم نهجها تجاه جبهة النصرة/هيئة تحرير الشام
المشروع، ألنها ال تريد أن تكون مرتبطة بالتخطيط للهجوم األجنبي المكتشف الذي يزعم أنها تسببت في  

 هذه الضربات األمريكية. 

ا بنشاط  منخرط    الدين  راس حهذا الموضوع. هل كان  الحقيقة حول    معرفةهمية بمكان  من األفومع ذلك،  
وقائي )أو انتهازي، بعد تحديد    بشكل  فت ضد الغرب، أم أن الواليات المتحدة تصر    رهاب في التخطيط لإل

لهيئة تحرير الشام، أم ككيان مستقل؟    كامتداد    الدين  مكان شخص معروف وخطير(؟ وهل يتصرف حراس
أجنبية إلى هيئة تحرير الشام؟ هل حظر الظواهري    هل انتقل حظر الظواهري النخراط النصرة في هجمات  

 الظواهري؟   وفاةت مع د فنا؟ هل كانت كذبة منذ البداية؟ هل أيض  الدين لحراس  ملزم  

كما هو  -  أصبح عدم اليقين نفسه  ،األسئلة، وكلما نظر المرء إليها أكثرهذه  ا معرفة إجابات  ال يمكننا حق  
وعملية صنع القرار    ، عبد الرحمن شيخ محمود الشخص )األشخاص( الذي يقف وراء  الحال مع هوية  

  ، ا ما يكفي من القدرة على اإلنكارا. فتنظيم القاعدة في العقد الماضي لديه دائم  مقلق    -بينساكوال هجو بشأن  
ا بعض الشكوك حول من سيكون بالضبط  انتقام. في الواقع، هناك دائم  موضع  ا  لدرجة أنه ال يكون أبد  

تعتيم متعمد يتوافق مع صورة استراتيجية في العالم الجهادي  الهدف الصحيح لالنتقام منه. يبدو األمر وكأنه  
...  أن يعتقد العالم أنه موجود في كل مكان، و يريد    داعش وصفها أحد المحللين بهذه الطريقة: "تنظيم  

 . 59مكان" غير موجود في أيريد أن يعتقد العالم أنه  يالقاعدة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.centcom.mil/MEDIA/STATEMENTS/Statements-View/Article/1949406/statement-from-us-central-command-on-us-forces-strike-against-al-qaida-in-syria/
https://www.france24.com/en/20190702-us-strike-al-qaeda-syria-jihadists-killed
https://kyleorton.co.uk/2014/09/23/the-khorosan-group-and-al-qaeda-central/
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 التهديد من القاعدة اآلن

بشأن الهجمات األجنبية    2015من اإلنصاف القول إن رسالة أيمن الظواهري المزعومة عام  ربما يكون  
الكثير من الطمأنينة للواليات المتحدة: فقد بدأت الموجة الرئيسة    م قد   التي يشنها تنظيم القاعدة في سوريا لم ت 

ا من نشر هذه الرسالة،  ستة عشر شهر  ة  قراببعد    ولةمن الضربات الجوية المناهضة لتنظيم القاعدة في الد 
ي  ت"أمة واحدة" المجلة    هذه الرسالة في   ا، فإن وبعد نصف عقد من الزمان استمرت الضربات. وضمني  

ة مع صناع السياسة  هدنتنظيم القاعدة أي  لشتري  ت العالمي لن    رهاب تنبأ بأفغانستان كنقطة انطالق لإلت
 ا في هذا الصدد. مؤشر    2022نفسه في يوليو عد مقتل الظواهري  الغربيين. وي  

للمحللين أن  تيح  يهذا  أسوأ االفتراضات ألعدائنا.    نوضع بحيث ييجب على صناع السياسات تفسير األدلة  
 : 60قصير من وفاة الظواهري، قدم أحد المحللين هذا الملخص الصريح . بعد وقت  حياد ايكونوا أكثر 

العابر للحدود ألكثر من عقد من الزمان، ومن    رهاب لعبة اإللقد خرج تنظيم القاعدة ككل من  
يتغي   أن  المرجح  اإلغير  مكافحة  عمليات  نجاح  بسبب  سواء  ذلك،  بها    رهاب ر  تقوم  التي 

. ليس لديهم  لتنظيم القرارات التكتيكية التي اتخذها ا  لى  عالواليات المتحدة وحلفائها، فضال  
هذه  سبب وجيه لالعتقاد بأنهم قادرون على تطوير  وليس هناك    ، ا قدرة عمليات خارجيةحالي  

هجوم صغير، ولكن من المحتمل    شن   على    هنا وهناك ...  اكون قادر  ي]القاعدة[ قد  ..  .القدرة
 قد اختفت إلى األبد.  11/9 كون قدرته على التخطيط المركزي وتنفيذ هجمات مثلتأن  

 : هذا قليال  دعونا نوضح 

  رهاب ا عن مهمة اإلاألخيرة من حياته، كان بن الدن يعيد توجيه تنظيم القاعدة بعيد  كما رأينا، في األيام  
أكثرخارجي  ال المحلي  التركيز  األوسط، ونشر  و  ،نحو  الشرق  داخل  الغربية  والمصالح  القوى  مهاجمة 

،  تهدها خليف واالستيالء على األراضي في المنطقة. وقد استمرت هذه السياسة ومد   ، األيديولوجية الجهادية
لألمريكيين في الحرب    الرد القوي غير المتوقع ى  أد  لقد  ا".  أن تغيير االتجاه لم يكن "طوعي  بيد  الظواهري.  
القاعدة من مالذه اآلمن في أفغانستان، وحطم شبكته، وأنشأ نظام  تنظيم  إلى طرد    رهاب لى اإلالعالمية ع

،  2006، مع مدى، من حيث المراقبة والفتك، لم يستطع الجهاديون التعامل معه. حتى عام امراقبة عالمي  
القاعدة   تنظيم  ا  حاول  "نجاح"  مرار  يستطع. في11/9تكرار  ولم  بين عامي  ،  ،  2010-2009  الفترة 

اإل  "قيالعول "أتباع  اختبرت موجة   الهجمات  نطاق  رهاباقتراح  تقل عن  التي  تزال    11/9ية  ولكنها ال 
موج   ألنه "خطيرة"  استراتيجيته  تغيير  في  الدن  بن  بدأ  وفشلت.  الخارج،  من  االستمرار    لم   هة  يستطع 

 بالطريقة القديمة. 

األيديولوجية مع    عقيدته ، وفي خضم محاولته الحفاظ على  رهاب ته الحرب العالمية على اإلوهنبعد أن أ 
ض تغيير استراتيجيته،   التحدي الكبير الثاني، حركة داعش التي  تمثلت في  قوية  لهزة  تنظيم القاعدة    تعر 

ح لقيادة  صريل" داخل معسكر القاعدة إلى منافس  شك  "الطفل الم    أسماه كول بونزيل ذات مرةانتقلت مما  
بينما كان بن الدن    ،ل قدرة داعش على المزايدة على التفوقحركة الجهادية العالمية. من الصعب تخي  ال

: كانت الشبكة متماسكة من  كثيرة    جوانب زع استقرار القاعدة من  على قيد الحياة، لكن موت بن الدن زع  
الذي لم يكن لديه أوراق  )وقبل ذلك بأمواله(، وهذا لم ينتقل إلى الظواهري،    كارزماتية شخصيته  خالل  

ل  اقتن . وألن االال يتمتع بشخصية كارزماتية اعتماد عسكرية أو علمية بارزة، وهو متحدث معروف بأنه  
. إن  61للخالفة": "اقتصرت سلطة الظواهري على كونه اختيار بن الدن"واضح    نظام "بدون  حدث  نفسه  

ل عدم  بحيث يمكنهم تحم    ،الختيار القادة  مثل هذا النظام المتطور ديه  الذي ل-   داعشالتناقض مع تنظيم  
وترك تنظيم القاعدة    ، ا، وكان ذلك قبل مقتل الظواهريال يمكن أن يكون أكثر وضوح    -الكشف عن هويتهم
ضرر الدائم الذي لحق بتنظيم  اللى ذلك  إيضاف  .  62اوما زال مستمر    ،ستة أشهر  لمدة  ا منصب أميره شاغر  

 المال عمر من طالبان. هو ، اميت   رجال   لمدة عامين بايع  من خالل حقيقة أنه  ،القاعدة

https://newlinesmag.com/argument/what-the-global-war-on-terror-really-accomplished/
https://web.archive.org/web/20210208071045/https:/www.jihadica.com/the-islamic-state-of-disobedience-al-baghdadis-defiance/
https://kyleorton.substack.com/p/what-happens-now-america-has-eliminated
https://kyleorton.co.uk/2015/09/01/intra-jihadi-competition-iran-and-western-staying-power-in-afghanistan/
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نت حركة داعش من  وفرعه العراقي المتمرد، تمك    ،جدي بين تنظيم القاعدة  بشكل  عندما اندلعت الحرب  
ا  ذكر، ألن تنظيم القاعدة كان دائم  مهاجمة الركائز األيديولوجية للقاعدة، ولم يكن لدى تنظيم القاعدة دفاع ي  

  -فةستعاد الخالت  االستراتيجي والفقهي، حول قضايا أساسية مثل متى وكيف  -   يدمج سلسلة من الغموض 
.  63اآلن تنظيم القاعدةضر  كجزء من جهوده ليكون طليعة األمة بأكملها، وهذه الحقائق األساسية ذاتها ت

ة، يبدو  نوعح لتنظيم القاعدة بالوصول إلى جماهير مت تيفي السابق ي  أسلوب الحل الوسطففي حين كان  
ي   أنه  القاعدة وزعيمه يبدوان    داعشالجميع. كان لدى    رنف  اآلن  رسالة واضحة ومفهومة، وجعل تنظيم 

 عدم فعاليتهما.   لى عمساومين ومرتبكين ببساطة، فضال  

  وتوجيهها ية  رهابالهجمات اإل  على  التحريض ، بدأ في  الخالفة  داعش، بعد أن أعلن  2014في أواخر عام  
باسم    في المتحدث  وجهها  التي  الشائنة  الدعوة  مع  العالم،  أنحاء  محمد  الجميع  )أبو  فالحة  طه  تنظيم، 

إذا  ...  أو دهسه بسيارتك   رأس ]الكافر[ بحجر، أو ذبحه بسكين،  العدناني(، للمسلمين في الغرب "لتحطيم 
األقل[   ]على  فعندئذ  بذلك،  القيام  على  قادر  غير  عام  ا كنت  أوائل  وبحلول  وجهه".  في  ،  2015بصق 

أن هناك الكثير من المسلمين في الغرب على استعداد   داعش أظهرت حملة الهجمات الخارجية التي شنها 
-2001خيار: فقد فشلت محاولته في  أمام  . لذلك، كان تنظيم القاعدة  64ة لقتل جيرانهملالستجابة لهذه الدعو

ا بالجدار األمني  قد اصطدمت أيض    2010-2009، كما أن حملته في الفترة  9/ 11إلعادة هجمات    2006
ربما  ا للعبور. هل ستحتضنه القاعدة؟ بالتأكيد لن يحدث ذلك. طريق   داعش الغربي الجديد. ومع ذلك، وجد 

جزئي   ذلك  انعكاس  كان  دور  ا  يلعب  الذي  الطبقي  للعنصر  داعشا  مع  القاعدة  تنافس  في  الخلفيات  -  ا 
ولكن كانت هناك ميزة    -الزرقاءمحافظة  مقابل بلطجي الشوارع من    ، األرستقراطية لبن الدن والظواهري

من الهجمات غير المتطورة. لن يلطخ    عميقة لرفض القاعدة: لم يختلف فقط على الفائدة التكتيكية لسلسلة  
 . ي أنفسهم بمجموعة من عمليات الدهس والطعن العشوائ 11/9مرتكبو هجمات  

على  ا  معتمد    داعش من محاولة التفوق على تنظيم  ا: فبدال  ا جد  ا ذكي  ب الظواهري شيئ  في هذه الحالة، جر  
تمام    المالمح العكس  يفعل  القاعدة  تنظيم  كان  عليها،  التي راهن  القاعدة  65ا األيديولوجية  تنظيم  سيقبل   .

ا الهجمات ضد الغرب؛ وأنه مستعد للعمل مع الحكومات  بأنه ألغى فعلي  -  اإلسالمية ة  اتهامات تنظيم الدول
ا  ؛ وأنه  اد  يهد ت  ال يشكلاإلقليمية؛ وأنه ضعيف و ا  اء الخالفة؛ وأنه كان أكثر اهتمام  بن  ا في تدريجي  يتبنى نهج 

وسوف يتبناها. ومن المعروف أن    -ا من تطبيق الشريعة اإلسالمية حرفي  بالبقاء إلى جانب الرأي العام بدال  
في ذلك ، لجعل كل قضية ثنائية، ورأى تنظيم القاعدة  66حاول إغالق "المنطقة الرمادية"   داعش تنظيم  

هو العائق أمام تنظيم القاعدة إلعادة تعريف  داعش  ا لداعش في كل شيء. سيكون  فرصة: سيكون مناهض  
تنظيم الدولة  مع تجاوزات    باقية  أي ارتباطات    نا مر تنظيم القاعدة أخير  نفسه، وإعادة تسميته بطريقة تحر   

يون  إرهابكما فعل  -  ، وحتى لجني الفوائد العقد األول من القرن الحادي والعشرينفي منتصف    اإلسالمية 
ر  يصو  س. الظواهري 67داعشنظر إليه على أنه شريك فعلي أو ضمني أو محتمل "ضد من أن ي   - آخرون

تكتيكي   المرن  "المعتدل" والناضج،  الجهادي  التنظيم  أنه  القاعدة على  والبراتنظيم  اتصال  جا  ماتي، على 
الخالفة نحو  التدريجي  للتقدم  جادة  ولديه خطة  والعالم،  المنطقة  في  القوة  الم   - بحقائق  الطفل  تهور  ضد 

خطر على نفسه، وعلى كل من حوله،    ويقاتل مع الجميع.   ، كل شيءوالوحشي الذي كان داعش، يحطم  
ا بمعنى  ا عن االختباء وراء داعش، مجازي  ا تمام  مثلها. كان تنظيم القاعدة راضي  يعي أنه  د  يوالقضية التي  

األهم هو  القاعدة، و  68ل" "تحو  سوة داعش الرهيبة حظيت بكل االهتمام، لذلك لم يعد أحد يدقق في  ق  أن
 . تركيز قوة النيران الغربية على داعش 

على القاعدة اتجاه التغيير الذي بدأ بالفعل داخل    داعش ز الهجوم األيديولوجي الذي شنه  في الواقع، عز  
: جميع الحوافز، وعوامل  رهاب الحرب العالمية لمكافحة اإلتنظيم القاعدة بسبب الضغط على التنظيم من  

ب القتال المباشر مع  المحلية، والشعبوية، وتجن  التركيز على    -نفسه  دفع والجذب، تشير اآلن إلى الطريقال
القوة العظمى حيثما أمكن ذلك. كان هناك الكثير من الجدل حول ما إذا كان نقص قدرة العمليات الخارجية  

عن ضمور    ة المسؤول  يعدم الرغبة ه   ت ى إلى عدم وجود رغبة من تنظيم القاعدة، أو ما إذا كانقد أد  
أن القدرة قد  المحللون  ، عندما قبل  2010تقريبي، كان األول من حوالي عام    بشكل  القدرة: في رأيي،  

عام   يتجاوز  ال  موعد  في  وكالهما  تحو  فصاعد    2015اختفت،  عندما  محاولة  تنظيم  ل  ا.  نحو  القاعدة 

https://kyleorton.co.uk/2014/06/29/isis-announces-the-restoration-of-the-caliphate/
https://kyleorton.co.uk/2014/09/22/islamic-state-spokesman-calls-for-attacks-against-the-west/
https://kyleorton.co.uk/2016/11/27/the-islamic-states-terrorism-guides/
https://kyleorton.co.uk/2016/08/30/the-islamic-states-relationship-with-al-qaeda/
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ا، بما  لقيام به على أي حال. إذا أخذنا جميع األدلة مع  ستطع ايالحصول على فوائد من التخلي عن شيء لم  
الدولة اإلسالمية في  م )بما في ذلك تنظيم  ينظ تال  "إرشاداته" في جميع أنحاء   ـ لفي ذلك توزيع الظواهري  

الوقت(، يبدو من المحتمل جد   تلقى رسالة في أوائل عام  ذلك  تخبره بعدم استخدام    2015ا أن الشرع 
م في السياسة  ينظ تل فعلي على مستوى الية أجنبية، وأن هذا يعكس تدوين تحو  إرهابسوريا في مؤامرات  

 .  2013التي كانت سارية منذ موعد ال يتجاوز عام 

الذي يد عي    "أمة واحدة"إلى حيث بدأنا: ماذا يخبرنا كل هذا عن مقال  الحديث  هذا  لعودة بأجل ا  منفلذا،  
"رسمي   فبراير  اإل في  أن  "سيتوقف    رهاب ا"  الغرب  ضد  للقاعدة  من  ن  عاألجنبي  راضي  األاالنطالق 

في تقرير فريق األمم المتحدة للدعم التحليلي  هذا السؤال    ن عجزء رئيس من اإلجابة  يوجد  "؟  يةفغاناأل
ا  ا مباشر  دولي  ا  ل تهديد  شك  نظر إلى القاعدة على أنها ت   ي  ال ، الذي قال: "  2022يوليو    ومراقبة العقوبات في  

أو    مشكالت ا في التسبب في  حالي  التنظيم  رغب  ي سياسية )"ال    من مالذها اآلمن في أفغانستان" ألسباب  
أخرى، فإن تنظيم    ية خارجية"(. بعبارة  عمليات فتقر إلى قدرة  يإحراج دولي لطالبان"( وأسباب عملية )"ألنه  

باعتباره جزء   "إمارة" طالبا القاعدة،  يتجزأ من  ي69نا ال  نفسه سياسي  مو،  الجهادي  ضع  للنظام  للسماح  ا 
من المرونة في المفاوضات مع "المجتمع الدولي" بشأن المساعدات والعقوبات، وما إلى ذلك؛    بأقصى قدر  

ا من الشرعية أو على األقل التسامح باعتباره "جهة فاعلة مسؤولة"؛ وفي الواقع،  وربما يكتسب مباشرة قدر  
فعله في الواقع عن  يتخلى عن أي شيء، ألنه ال يوجد شيء يمكن أن  يال  بهذا  كزي  المرتنظيم القاعدة  

 . طريق العمليات الخارجية من أفغانستان في هذه اللحظة 

سيواصل تنظيم القاعدة توجيه حركات التمرد، ومحاولة االستيالء على األراضي وحكمها، والعمل على  
والصومال وغرب إفريقيا وأفغانستان وشبه القارة الهندية. قد تمر  نشر األيديولوجية الجهادية في اليمن  

سنوات عديدة قبل أن يكون لدينا أي إحساس موثوق بما يفعله تنظيم القاعدة في سوريا، لكن من الواضح  
ا  د  ا تهديل تنظيم القاعدة حالي  ي غير المتمرد، يشك   رهاب ا. وفيما يتعلق بالتهديد اإلا ومهم  أنه ال يزال حاضر  

ا: فالهجمات عبر الحدود من حركة الشباب إلى أوغندا وإثيوبيا والهجمات على قوات الناتو في غرب  إقليمي  
أفريقيا هي من بين األشياء المتوقعة، باإلضافة إلى عمليات الخطف من أجل الربح والهجمات المحتملة  

ؤسسات الدبلوماسية. ربما يكون نوع  والم  -مثل منصات النفط أو المناجم- على المنشآت التجارية الغربية
بينساكوال هو الحد األقصى لالستثناءات التي يمكن أن نتوقعها من حيث  هجوم االنتهازية الذي شوهد في  

بعض أشكال المساعدة الهامشية للموالين ذوي  ل  ه العالمي، أي قبول تنظيم القاعدة وربما تقديم  رهاب اإل
ا على بينساكوال هجوم كون  يا أن  أيض   الدوافع الذاتية العالية. ومن المرجح  أن تنظيم القاعدة ال يبدو  مؤشر 

الواليات    دفع سياسي ي  ع  التعتيم على ما فعله بالضبط في محاولة لتجنب خلق وض عمد إلى  و   ، أنه بدأ الهجوم
 .  نتقاميا رد لالمتحدة 

ا لفترة طويلة، تجدر اإلشارة إلى أن  حول مدى أهمية الظواهري عملي    ا خطيرة  في حين أن هناك شكوك  
. وبغض النظر عن  ايةحتى النه   متواضع ا ا  مدير  الشيء نفسه قيل عن بن الدن، ومن الواضح اآلن أنه كان  

وتوجيه الموارد،    ة الخطاب زعيم تنظيم القاعدة، على األقل في تحديد نغمفي شخصية    ناذلك، وبقدر ما يهم
شدد  ت، سيف العدل، فمن المرجح أن ي70إذا كان زعيم القاعدة التالي، كما تعتقد معظم الحكومات الغربية 

خالد شيخ  ولم تكن كفاءة    11/9العقد الماضي أو نحو ذلك: لقد كان ضد هجمات  المتبع منذ  منطق  في ال
ومع ذلك، فقد عمل سيف  ل. يستق يفعل وي التوقف عما ندما طلب منه ع  فقط هي التي اعترض عليها محمد 
اإلقليمي، من المملكة    رهاب وثيق في اإل  بشكل  وشارك    ، وثيق مع طهران  بشكل  ،  200271في عام  العدل  

 .العربية السعودية إلى المغرب 

غير مكتوب ينص على أن شروطها تظل قائمة    بند في كل معاهدة  يوجد  ل بسمارك إنه  وق ي  ومع ذلك،
أشار فريق المراقبة التابع  لقد  ؛ ويمكن قول شيء مماثل عن التحليل.  72طالما بقيت األمور على حالها

القاعدة "قد  تنظيم  ببيئة دولية "مواتية" وإذا استمر هذا المسار فإن  ينعم  القاعدة  تنظيم  لألمم المتحدة إلى أن  
ال تتطور في فراغ؛ إنها تتفاعل مع  أليديولوجية . اه" ا أكبر للتهديد الموج  ف مصدر  صبح في نهاية المطاي

وال من  ات حفزماألحداث  أرخبيل  إنشاء  في  القاعدة  تنظيم  نجح  إذا  حاالته:  أقصى  في  األمر  لتوضيح   .

https://web.archive.org/web/20160329230101/https:/justpaste.it/asrarwkk
https://kyleorton.substack.com/p/reduced-but-rebuilding-united-nations
https://www.nytimes.com/2021/08/03/books/review/the-rise-and-fall-of-osama-bin-laden-peter-bergen.html
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ا في خالفة، فإن  بما يكفي لدمجها مع    ة صبح قويت، ناهيك عن أن  ياإلسالم العالم  اإلمارات اإلسالمية في  
األفغانية"، وكذلك   "المقاطعة  بالتأكيد، من  الغرب ستستأنف  إن  من  الحرب ضد  األخرى.  الدول  جميع 

عديدة،   رت على مدى سنوات  لهم ما يريدون قد تطو    حقق ست  11/9هجمات  وجهة نظر تنظيم القاعدة بأن
ا ال  د  وعلى االستفزازات المتصاعدة، وقد استغرق األمر جهضعيفة  الغربية  ال فعل  الراقب ردود  حيث ي

ل أيديولوجي استراتيجي في تفكير القاعدة. الفرق اآلن هو أنه  إلحداث تحو    2001منذ عام    اهوادة فيه
ال  :  11/9  هجمات ل تكرار  ، من الصعب تخي  11/9  مخيف بما قبل   بشكل  بيه  ش   وضع  حتى مع العودة إلى  

ن( أن يفقدوا المالذ اآلمن األفغاني مرة أخرى، وال يبدو من  ييريد تنظيم القاعدة )وال رعاته الباكستاني 
متاحة مرة أخرى في أي وقت قريب. ومع ذلك،  المرجح أن تكون قدرة القاعدة وال نقاط الضعف الغربية  

   .73تي حدثت فيهافي المرة ال 9/ 11 هجمات   نجاح ا في  رئيس  كان فشل الخيال عامال  
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