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 القاعدة عودة بعد التشظي
(Islam Mousa (Atalla 

كذفت السعصيات الججيجة نجاح تشطيع القاعجة في تشفيح العجيج مغ العسميات التفجيخية بجاية مغ هحا العاام والتاي ماا زالات مداتسخة 
مخرااا  91عتاال في ااا مااا ع يقاال عااغ  يػليااػ 97كااان رهخهااا عداال عااجة أيااام فااي و بااػتيخة عاليااة ماابم مشتطسااة حتااى هااح  ا ونااة  

رهخون في انفجار عػي تال  هجػم باألسمحة الشارياة عماى مبتاب أماخ هللا صاالر السخمار لسشراب ناياب الاخييذ فاي  31وأصيب 
 العاصسة األفغانية كابػل.

هداايخ بذاخية كدياخة  وتعج تمظ العسمية واحجة مغ ضسغ عذخات العسمياات التاي نفاحت ا القاعاجة شاػل العاام  مش اا عسمياات أوععات
ماغ  011كتمظ التي كانت في بجايات هحا العام بسجسع عدبخي في إعميع مياجان ورك  وساط أفغانداتان وراح ضاحيت ا أكناخ ماغ 

أفخاك األمغ األفغان  إثخ تفجيخ سيارة ممغػمة أعكبم هجاػم مدامر عماى السجساع. وكاان مخصاج الفتااوي التوفيخياة وا راد الستذاجكة 
عسمياات إرهابياة  4  وعاػ  9107يػلياػ لعاام  07وحتاى  01اإلفتااد السراخية  تشااول فاي تقخياخ  األسادػعي لمفتاخة ماغ التابع لجار 
 9102أنام ألول ماخة مشاح عاام ماا بايغ عتيال وحاخير. وأماار السخصاج  011كول مختمفة حػل العالع  نات  عش اا ساقػ   1ضخبت 

باال حماات حخكااة لااع يشفااح التشطاايع أي عسميااة إرهابيااة هااالل فتااخة الخصااج   وإعااالن تشطاايع كاعاار اإلرهااابي عسااا أسااساها  الخالفااة  
 رهخيغ.  22مخًرا وحخح  03عسميات أوكت بحياة  1بػاعع  في هحا الخصج في السخكد األولحمت  حخكة شالبان  األفغانية 

حيث أنم ماا زال فعااع بذابل  كاعر بذبل ن ايي يسبغ مغ هاللم الحبع عمى تخاحع تشطيع  وعمى الخغع مغ أن هحا ليذ معياراً 
وهاػ ماا يصاخح العجياج ماغ التداالعت حاػل   هاخي أات القاعاجة فاي افغانداتان ومشااش  ن ذلظ مؤماخًا عماى تصاػر عسمياأكديخ؛ إع 

 أنذاصت ا ذاخت انع سايسا وأن فخوعام فاي ا وناة عااوك  حجياجة ليحتال مبانام بذابل أكداخ عسالإمبانية عػكة التشطيع باستخاتيجية 
  باا ن تشطاايع  القاعااجة  أصاابر يذاابل 9106بحدااب تقخيااخ األمااع الستحااجة  فااي فدخايااخ ف  بعااج تخاحااع تشطاايع كاعاار  ممحااػ بذاابل 

هصًخا أكدخ في بعس السشاش  مغ تشطيع  كاعر  الحي ُيعاني مغ اعنحدار في عجك مغ السشاش   وع سيسا فاي معاعمام الخييداية 
 .9102ف الجولي ضج كاعر  الحي تذبل عام في العخاق وسػريا؛ بفعل هجسات عػات  التحال
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 تطوير استراتيجية العودة
 وهاي (  9191-9111)عاماًا   91لساجة التاي كانات مفتخضاة عماى الاخغع ماغ فذال تشطايع القاعاجة ماغ تشفياحي اساتخاتيجية عسمام 

كانات ماغ سات مخاحال  تداجأ   والتاي 9113سخبت عام و   بعج أن كتاب  الدرعاوي؛ الجيل الناني لمقاعجة  لفؤاك حديغمشذػرة في 
؛ إع أن كنيااخ ماغ اعهااجاي التااي حااادت فاي محتااػي تمااظ اعسااتخاتيجية  (الجولااة اإلسااالمية)وتشت ااي بسخحماة  (اإلفاعااةمخحمااة )ماغ 

صاشاعة حساعااات بجيمااة  وتحػياال التشطاايع األم إلااى عااابخ لمقااارات و كتاػريط األنطسااة فااي حااخب مفتػحااة مااع الجساعااات السداامحة  
 عسل التشطيع الججيجة.كيفية  كل ذلظ يشدجع عج يشدجع مع مغل بيغ الذعػب  وهم  الفػضى.ومتغ

 

ويعتسج التشطيع في استخاتيجيتم الججيجة عماى الاجروس السداتقا  ماغ صاخاعاتم الداابقة فاي معطاع السشااش  التاي انتذاخ في اا وحقا  
عااغ أساامػب الداايصخة الجغخافيااة  واعكتفاااد بالشذااا   في ااا نفااػذ ثااع اهفاعااات أضااعفتم؛ وهااي التااي أضااافت لاام ضااخورات التخمااي

التشطيسااي مااغ هااالل التػاحااج بذاابل عسمياااتي فااي مشاااش  محااجكة  واعرتواااز عمااى التخفااي الااى حااج كديااخ  وتعُسااج  عمااى إكارات 
تحت إمخت اا لسجسػعات مبم مدتقمة في األعاليع السشتذخ في ا  تعسل بذبل ع مخكدي  وتخ  الحخية لول السجسػعات التي تعسل 
 أو التي تخغب بالتحالف مع ا  بتقخيخ وتقجيخ العسميات التي تخاها مشاسبة في ضػد الػضع الستاح في كل كولة. 

 توسيع قدراته في التمدد
ويدعى التشطيع مغ هح  ال يبمية الخارحية السخنة إلى بشاد وتػسيع عالعاتم غيخ الخسسية والكّيسية ماع مجسػعاات ح اكياة تذااشخ  
الفوخ نفدم  أو مجسػعات ح اكية مت رححة ذات تػحم محمي وع تقدل أشخوحات الج اك العالسي الحي تتدشا  القاعاجة  عتاال العاجو 

ساػريا اناجمجت بعاس السجسػعاات السحمياة ماع حد اة الشراخة التابعاة لتشطايع القاعاجة  وهاػ ماا يصاخح البعيج  بذبل صاخير. ففاي 
 تدالل حػل تدشي هح  السجسػعات لفوخة الج اك العالسي؟. 

وهشا يجب اإلمارة إلى أن التشطيسات والجساعات السدامحة الج اكياة التاي أعاخب الاى الدامفية الػساصية  أي تاجم  مفااليع الدامفية 
ج اكية مع اإلسالم الدياسي  منال  الجد اة اعساالمية لتحخياخ ساػريا   لاع تحطاى بالخصاج الواافي ماغ السحممايغ واألمشايغ؛ عماى ال

اعتبار تمظ السجسػعات ع تذبل الخصخ الوديخ الحي مبمتم القاعجة وكاعار  هرػصاا وأن هاح  السجسػعاات ذات تػحام محماي  
فقاااجرات ا العدااابخية محاااجوكة وانتذاااارها فاااي مشااااش  محمياااة أيزاااا معماااػم. لواااغ هاااح  وع تصسااار لمعالسياااة  حتاااى وإن كانااات كاااحلظ 

الحدابات الغيخ كقيقة والتي اتزحت مغ تحالف بعس تمظ السجسػعات ماع تشطايع القاعاجة  كالجد اة اعساالمية لتحخياخ ساػريا . 
والعاالسي   باشسط حجياج مختماف عاج يباػن عاغ  الج ااك السحماي  سجسػعات كدشية حجياجة مداتقمة تعداختبقي احتساعت ض ػر تمظ ال

امحة  فاكنخ تذجكًا وحشوة وعجرات توتيبياة مبتدابة أكداخ.  عداخ األحياال الستتالياة  أن هشاا  النابات فاي كورة تغياخ الجساعاات الُسد،
                                                                                            وعسميات القتال.تصػر في توتيبات الساليب اعحتحاب و أتغيخ في اسمػب ا في العسل السدمر والتجشيج و تسايدًا بيغ هح  األحيال و 

مارة القػعااز  والجساعاة كإالش   الججيج لتشطيع القاعجة في التػاحج في مشاش  عجيجة مؤهخًا  امتج لسشاش  و  ت الستغيخاتسسحلقج  
ساايا  وفااي بااالك السغااخب اإلسااالمي  والااحي يعااج السطمااة التااي تشتسااي إلي ااا أنيداايا  وكتايااب عدااج هللا عاادام فااي اإلسااالمية فااي أنجو 

 السجسػعات القاعجية في ليديا وتػنذ والجدايخ. 
 وعااج وفااخت ضاااهخة التخفااي لمتشطاايع وتغمياال مجسػعاتاام الججيااجة ب سااساد مختمفااة  القااجرة عمااى اسااتقصاب اتبااا  حااجك عاادزت زياااكة

. منال  كتيباة عكباة باغ ناافع  و كتيباة الفاتر 9102سدتسدخ وصعػك تشطيع كاعار عاام  00حجاث أ  البذخية التي فقجها بعج مػارك
السديغ  في السشصقة الحجوكية بيغ تاػنذ والجداياخ  وتشطايع  ثاػار بشغاازي  فاي ليدياا  وكاحلظ ومجسػعاات  أنراار الذاخيعة   ساػاد 
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فخو  القاعجة نذاًشا  بعج أن حاولت أن تبدط يجها عمى محافطات أبايغ وما رب ومادػة فاي في ليديا أو اليسغ وهي مغ بيغ أكنخ 
  حااجك عاسااع الخيسااي  زماايع السجسػعااة  اسااتخاتيجية لدشاااد كعااع واسااع 9105الاايسغ. ولجياام مااا يديااج عااغ أربعااة رعي مقاتاال. وفااي 

نااب( حسيااع السداامسيغ فااي الاايسغ  وبجانااب الجساعااات وعسياا  باايغ الجساعااات والكباياال الدااشية فااي الاايسغ عاااياًل8  نحااغ نقاتاال )بجا
اإلسالمية السختمفة. عاتمشا مع الدمفييغ كون استنشاد. وعاتمشاا ماع اإلهاػان السدامسيغ  وأيزاًا ماع إهػانشاا ماغ أبشااد الكبايال. وعاتمشاا 

ع تادال حد اة الشراخة التابعاة  فاي ساػريامعًا مع الجس ػر في عجن وأماكغ أهخي. إذ إّنشا نذار  ماع السدامسيغ فاي كاّل معخكاة . 
 تعسل بذبل فعال هشا . هشا  و لتشطيع القاعجة عشرخًا هاًما 
 عوامل ساعدت على العودة

فااالطخوي  ؛القاعااجة نفداا ا الستغيااخة التااي واح اات تشطاايع القاعااجة فااي الدااشػات األهيااخة  لرااالر  انعبداات حسمااة السعيقاااتقااج ل 
جساعااات الج اكيااة فااي السشصقااة  هرػصااا فااي سااػريا والعااخاق  أضااعفت تشطاايع الجولااة واإلحااخادات الجوليااة الستزااافخة لسبافحااة ال
 كانت تخكت القاعجة والتحقت بجاعر. لمقاعجة مخة أهخي  اإلسالمية كاعر  وعاكت عشاصخ مختمفة

يغ  وحتاى وفي حانب رهخ ساعى تشطايع القاعاجة الاى تجشاب الط اػر باشفذ ندابة القساع التاي أض خت اا كاعار تجاا  الدابان السحميا
في حال است جاف ع لخرػم ع  حياث اهتفات مطااهخ الاحبر والحاخق ... الاب. ماغ بخوباغشاجا كاعار ال مػكياة وهاي مطااهخ مشفاخة 

 لعسمية اعستقصاب. 
كسااا ساااعجت الفػضااى وازكياااك رععااة السجتسعااات الغيااخ مدااتقخة والسقسػعااة مااغ أنطسااة الحبااع الذااسػلية فااي السشصقااة  مجسػعااات 

يدها الصػيل عماى بشااد التحالفاات وتصػيخهاا وعاػكة انبعاث اا؛ ع سايسا بعاج انداحاب القاػات العدابخية األمخيبياة أو القاعجة في تخك
 مغ ساحات القتال الج اكّية. -وهاّصًة عػات العسميات الخاصة والقػة الجػّية-غيخها مغ القػات العدبخّية الغخبّية 

غيخهااا مااغ القااػات الغخبّيااة مااغ أفغاندااتان والعااخاق والرااػمال أعااجاكها بذاابل كديااخ  واندااحدت  القااػات األمخيبيااةعمراات  حيااث
ماّبظ، بعاس مداؤولي إكارة تخاماب فاي الحبساة ماغ اعلتادام  -ساػريا وأفغانداتان-وسػريا. ففي اثشتيغ عماى األعال ماغ هاح  الاجول 

جان  وإْن كانات محاجوكة  بسناباة فحاز ضاج تشطايع القاعاجة األميخكي شػيل األحال. لقاج كانات اإلحاخادات األمخيبياة فاي هاح  الدما
 والسشطّسات اإلرهابية األهخي.

يسبااغ القااػل إن زياااكة السشاااش  التااي انتذااخ في ااا تشطاايع القاعااجة  يدااخز مااجي تراااعج نفااػذ  القاعااجة فااي األماااكغ السختمفااة  بعااج 
لاااحي ساااسر ل اااا باساااتقصاب عاااجك أكداااخ ماااغ العشاصاااخ تخاحاااع تشطااايع الجولاااة  الطاااخوي اعنداااحابات وتقمااايز القاااػات و  اساااتغالل ا

الستصخفة  بعج تحالف اا واحتاحاب ا لجساعاات ح اكياة محمياة  وهاػ ماا عاج يداخز ماباًل متصاػًرا  حجياجًا ماغ أنساا  الج ااكييغ يختماف 
وهاػ ماا يزافي عغ الدابقة  حيث يبػن التخفي والتسػيم والعسال  بداخية أكداخ ماغ ذي عدال  واساتغشاد  عاغ الجعاياة اععالمياة؛ 

القزاد عميم هالل الفتخة القاكماة. ماا لاع يباغ و  اعتفاد  عمي هحا الجيل مغ القاعجة  نػ  مغ الغسػض والحي سيرعب مغ عسمية
هشا  تعاون عمى مدتػي كديخ يعصى األولػياة لالهتساام فاي الحماػل السحمياة والتفرايمية فاي حيااة السجتسعاات التاي تشذاط وتشساػا 

 .في ا تمظ السجسػعات

 


