قضايا

ال أمل لها باالستمرار في أفغانستان

«القاعدة» ..هل تهاجر
إلى أفريقيا؟
كثيرًا ما ُكتِبت ورقة النعي لتنظيم
«القاعدة» وسارع «خبراء» ليؤكدوا أنه انتهى
ولن تقوم له قائمة ..لكن ما لبثت «القاعدة»
أن وجهت ضربات في باكستان ،أو في شمال
أفريقيا أو العراق ..بل تجرأت على محاولة
نسف طائرة ركاب أمريكية أو تدبير هجوم
ألح معلقون
على هدف غربي .وهنا ّ
على أنها تحولت إلى «شبكة» من مجموعات
موزعة هنا وهناك ولدت من رحمها
وتدين لها بالوالء .وبعد مقتل زعيمها
المؤسس وغياب كثير من أقطاب جيل
ّ
القياديين األوائل ،ها هو الحديث يتجدد
عن تراجع جديد في حظوظ «القاعدة»
قد يجبرهاعلى الرحيل إلى شمال أفريقيا.
نك فيلدينغ *
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ت�شري تقارير وردت من رجال ا�ستخبارات غربيني يف الأ�شهر الأخ�يرة �إىل
�أن «القاعدة» قد قُ�ضي عليها ق�ضا ًء مربم ًا يف �أفغان�ستان ،ومل يبق منها على
قيد احلياة �سوى «حفنة من الالعبني الرئي�سيني فقط» معظمهم موجودون
يف باك�ستان يف املناطق القبلية التي تدار فيدرالياً ،وهي عبارة عن �شريط
وا�سع من الأرا�ضي الوعرة واجلبلية ،التي ال تكاد تخ�ضع حلكم حمدد وتقع
على طول احلدود الغربية مع �أفغان�ستان( .)1ورجح م�س�ؤولون بريطانيون يف
�أواخ��ر دي�سمرب/كانون الأول املا�ضي �أن «�ضربة �أخ�يرة» خالل عام 2012
من �ش�أنها بالت�أكيد �أن تدمّر بقية قيادة «القاعدة» يف باك�ستان وتف�ضي �إىل
مرحلة جديدة يف املعركة �ضد «الإرهاب الإ�سالمي» .ويجادل ه�ؤالء امل�س�ؤولون
ب���أن ع��دد ًا من كبار �أع�ضاء التنظيم قتلوا نتيجة حلملة ط��ائ��رات «وكالة
اال�ستخبارات املركزية الأمريكية» الـ(�سي �آي �أيه) من دون طيّار ،ما و�ضع
التنظيم الآن على حافة االنهيار.
هذه الأقوال لي�ست جديدة متاماً .ففي يوليو/متوز عام � 2010أفاد مدير الـ«�سي
�آي �أيه» حينذاك ،ليون بانيتا ،ب�أن عدد عنا�صر «القاعدة» املتبقني يف �أفغان�ستان
ك��ان «قلي ًال ن�سبياً»( .)2و�أ���ض��اف (يف الغالب نبحث عن � 50إىل  ،100ورمبا
�أقل� ..إنهم يف هذا اجلوار .لي�س هناك من �شك يف �أن املكان الرئي�سي لتنظيم
«القاعدة» هو يف املناطق القبلية يف باك�ستان).
طيار»
«دون ّ

ثمّة من يقول �إن ال�سبب يف �إ�ضعاف تنظيم «القاعدة» هو يف الغالب ناجت عن
حملة ا�ستهدفت �أع�ضاء التنظيم بالطائرات دون طيّار التي تديرها الـ«�سي
�آي �أي��ه» وتتحكم فيها .وعلى الرغم من �أن طلعات الطائرات من دون طيّار
توقفت منذ منت�صف نوفمرب/ت�شرين الثاين عام  ،2011فلي�س هناك �شكّ يف
ريا خطر ًا يف قدرة
�أن هجماتها ال�صاروخية املميتة يف تلك املنطقة �أثرت ت�أث ً
«القاعدة» على التنظيم والعمل .وكانت املنطقة ال�شا�سعة واملعادية التي ت�ضمّ
املناطق اجلبلية يف �إح��دى امل��رات مغلقة على �أي نوع من الأعمال الع�سكرية.
أرا�ض ذات ت�ضاري�س
وقد واجهت اجليو�ش الغازية كمائن وهجمات بالقنابل يف � ٍ
�أتاحت فر�ص ًا غري حمدودة لتكتيكات الك ّر والفرّ.
لكن كل ذلك انتهى وطويت �صفحته عام  2004حني بد�أت الـ«�سي �آي �أيه» لأول
مرة ا�ستخدام �صواريخ حممولة على طائرات دون طيّار يف حتديد �أهداف ب�شرية
مهمّة ومهاجمتها .وعلى الرغم من �أن احلملة مل حتظ بتعاطف �شعبي كبري لدى
ال�شعب الباك�ستاين ،الذي يرى �أنها �أدّت �إىل موت العديد من املدنيني ،فهي يف
احلقيقة قد �أ�صبحت جزء ًا �ضروري ًا من احلملة �ضد املتطرّفني الإ�سالميني .كما
�أنه يجرى ن�شر مثل هذه الطائرات الآن يف مناطق �أخرى ،منها اليمن والعراق.
لو�ضع ه��ذه امل��زاع��م يف �سياقها ،ينبغي �أن نعاين ت�أثري هجمات الطائرات
الأمريكية دون طيّار يف «القاعدة» وحلفائها .وميكن االطالع على قائمة ميكن
الوثوق بها حول عدد القتلى �أو من قُب�ض عليهم من �أع�ضاء «القاعدة» يف «موقع
جملة احل��رب الطويلة»( .)3فقد و ّث��ق بيل روغيو و�ألك�سندر ماير ملقاتلني لقوا
حتفهم ب�سبب هجمات الطائرات دون طيّار ،وقد ا�ستقيا معظم املعلومات يف
توثيقهما من كلمات الت�أبني التي تن�شرها مواقع اجلهاديني الراديكالية ،التي
ميكن االعتماد عليها ب�شكل عام.

قضايا

وجود مفاوضات لتسوية
سلميّة تجرى حالي ًا
بين حركة «طالبان»
األفغانية وقوات
التحالف ،جعل مستقبل
«القاعدة» على المدى
البعيد في المنطقة
شك
ّ
في موضع
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قضايا
ت�شمل قائمة الذين قتلوا �إىل جانب �أ�سامة بن الدن عام � :2011أحمد عمر
عبدالرحمن ،جنل ال�شيخ ال�ضرير القائد الروحي للجماعة الإ�سالمية امل�صرية
النزيل يف �أحد ال�سجون الأمريكية ،و�أبو مقداد امل�صري ،ع�ضو يف جمل�س �شورى
«القاعدة» ،وعبدالرحمن اليمني ،الذي كان متورّط ًا يف �شبكة «القاعدة» يف
العمليات اخلارجية ،و�أبو حف�ص ال�شهري ،وهو زعيم كبري �شغل من�صب رئي�س
العمليات يف باك�ستان ،وعطية عبدالرحمن ،الذي كان رئي�س �أركان ابن الدن
وقائد �أوىل العمليات ،و�إليا�س ك�شمريي ،زعيم ال�شكار �آل زيل (ع�سكر الظل)
التابع لـ«القاعدة» ،و�أبوزيد العراقي ،الذي كان ال�ضابط الأكرب امل�س�ؤول عن
مالية تنظيم «القاعدة» يف باك�ستان.
وت�شمل قائمة القتلى ممن �سقطوا يف ال�سنوات ال�سابقة� :أبا �أمني� ،شيخ فاحت
امل�صري ،م�صطفى �أبو يزيد� ،صدام ح�سني احل�سامي ،عبداحلق ترك�ستاين،
عبدالبا�سط عثمان ،جمال �سعيد عبدالرحيم ،من�صور ال�شامي ،عبداهلل �سعيد
الليبي� ،صالح ال�صومايل� ،أبو مو�سى امل�صري ،جنم الدين جاللوف ،م�صطفى
اجل��زي��ري ،طاهر يولدا�شيف� ،أ�سامة الكيني� ،شيخ �أحمد �سليم �سويدان،
�أبو ليث الليبي ،وغريهم الكثري .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،اع ُتقِلَ العديد من الأع�ضاء
البارزين يف التنظيم مبن فيهم العقالن املدبّران لهجمات احلادي ع�شر من
�سبتمرب�/أيلول  ،2001خالد �شيخ حممد ورمزي بن ال�شيبة ،وكذلك �أبو زبيدة،
وعبدالرحيم النا�شري ،ور�ضوان ع�صام الدين (امللقّب بـ«احلنبلي») ،و�أبو فرج
الليبي ويون�س املوريتاين.
�أما الأع�ضاء البارزون يف التنظيم الذين ال يزالون طلقاء فهم :زعيم التنظيم،
الدكتور �أمين الظواهري ،و�سيف العدل ،وهو م�صري كان رهن االعتقال ل�سنوات
عدّة يف �إيران ،و�أن�س الليبي ،و�أبو يحيى الليبي ،الذي ف ّر من ال�سجن الأمريكي
يف �أفغان�ستان عام  ،2005والأمريكي �آدم غ��ادان ،الذي حتوّل �إىل الإ�سالم.
وهناك زعماء �آخرون للتنظيم يف العراق واليمن و�شمال �أفريقيا ،ولكن القيادة
الأ�سا�سية باتت عبارة عن فريق �أ�ضعف بكثري من القيادة الأوىل التي �ضمّت جيل
امل�ؤ�سّ �سني والرّواد .وبالإ�ضافة �إىل ه�ؤالء ،ف�إن مئات من املتطوعني ممن كلفوا
مهام متوا�ضعة بعد و�صولهم من �سائر �أنحاء العامل للقتال �ضد قوات التحالف
بقيادة الواليات املتحدة يف �أفغان�ستان ،قد ق�ضوا يف هجمات الطائرات من دون
طيّار ويف عمليات القوات اخلا�صة .كما قتل مئات عدّة من املقاتلني الباك�ستانيني
مبن يف ذلك �شخ�صيات بارزة ،مثل بيت اهلل حم�سود ونق حممد.
مفضلة
شمال أفريقيا جهة
ّ

لقد كانت «املذبحة» �ضد «القاعدة» كبرية لدرجة جعلت العديد من مقاتليها
الباقني يحاولون العودة م��رة �أخ��رى �إىل ال�شرق الأو���س��ط .ويعتقد �أن اثنني
على الأقل من كبار �شخ�صيات «القاعدة» غادرا باك�ستان م�ؤخر ًا متجهني �إىل
ليبيا ،مغتنمني فر�صة الفو�ضى التي ت�شهدها �أجزاء من العامل العربي ،و�أوقف
�آخرون كانوا يف طريقهم �إىل املنطقة نف�سها .ووفق ًا لت�صريح نقلته �صحيفة «ذا
�أوبزيرفر» الربيطانية عن م�س�ؤول مطلع ف�إن «جمموعة �شخ�صيات ذات خربة
كبرية من �شمال �أفريقيا غادرت مع�سكراتها يف مقاطعة كونار (�شمال �شرق
�أفغان�ستان) التي متركزت فيها ل�سنوات عديدة ،وعادت �إىل ال�شرق الأو�سط.
ويف�ضل
وقد جرى �إيقاف بع�ض ه�ؤالء ولكن �آخرين قليلني متكّنوا من ال�سفر»ّ .
�آخرون التوجّ ه �إىل اليمن �أو ال�صومال.
وح�سب حمطة «�سي �إن �إن»  ،ف���إن من بني �أولئك الأ�شخا�ص الذين غ��ادروا
باك�ستان �إىل ليبيا ،معتق ًال بريطاني ًا �سابق ًا كان و�صل يف مايو�/أيار املا�ضي،
ومنذ ذلك احلني بد�أ جتنيد مقاتلني يف املنطقة ال�شرقية القريبة من احلدود
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انسحاب «القاعدة»
من باكستان سيكون
ضربة قوية للمنظمات
التي تربطها بها تحالفات
منذ سنوات عدّة ،مثل
منظمة «حقاني»
وفصيل «تحريك طالبان
باكستان» المرتبط
بحكيم اهلل مشهود

قضايا

امل�صرية .ويقول التقرير �إن لديه الآن  200مقاتل جاهزين .وقد قيل �إن هذا
ال�شخ�ص الذي يعرف بـ( )AAلأ�سباب قانونية ،كان مقرّب ًا من �أمين الظواهري
منذ الثمانينيات .وبعد �سفره �إىل �أفغان�ستان يف مطلع الت�سعينيات انتقل الحق ًا
�إىل اململكة املتحدة حيث احتُجز ل�سنوات عدّة حتت الإقامة اجلربية .وغادر
بريطانيا عام  2009عائد ًا �إىل مناطق باك�ستان القبلية.
مع وجود مفاو�ضات لت�سوية �سلميّة جترى حالي ًا بني حركة «طالبان» الأفغانية
وقوات التحالف ،ف�إن م�ستقبل «القاعدة» على املدى البعيد يف املنطقة بات يف
مو�ضع �شك الآن .ففي حني �أن عدد ًا من املقاتلني �سيبقون يف املنطقة ،خا�صة
�أولئك الذين قدموا من �آ�سيا الو�سطى والذين لي�س لديهم مكان �آخر يذهبون
�إليه ،فمن املرجّ ح �أن من ي�ستطيع الهرب منهم �سيحاول ذلك الآن.
ومع ذلك ،فمن اخلط�أ االعتقاد �أن جميع عنا�صر تنظيم «القاعدة» يتحرّكون
الآن خارج باك�ستان .فالتنظيم له جذور عميقة يف هذه البالد .كما �أن العديد
من املقاتلني متزوجون من ن�ساء من الب�شتون� ،أو �أنهم ا�ستقروا مع عائالتهم
يف املناطق القبلية .ويف الواقع ،فعلى الرغم من تعرّ�ضها ل�ضغوط كبرية من
اجلي�ش الباك�ستاين ،ف�إن امليلي�شيات الإ�سالمية توا�صل حكم مناطق �شا�سعة دون
مواجهة حتدّ .لذا ف�إن القوات احلكومية ميكنها فقط �أن تعمل يف تلك املناطق
بت�سيري قوات كبرية العدد ال تفارق امل�سالك الرئي�سية.
�إن �إعالن «القاعدة» �أوائل يناير/كانون الثاين � 2012أنها لعبت دور ًا رئي�سي ًا
يف �صياغة «�شورى موحدة» جديدة ت�سمّى ( )Shura-e-Murakbahللإ�شراف
على �أن�شطة اجلهاديني يف مناطق باك�ستان القبلية ،يظهر �أن التنظيم ال يزال
ميار�س قدر ًا من النفوذ .ووفق ًا لتقارير من باك�ستان ،ف�إن التنظيم اجلديد قد
�أن�شئ ب�إ�شراف �أبويحيى الليبي وعبدالرحمن ال�سعودي ،وهما �شخ�صيتان رفيعتا
امل�ستوى يف تنظيم «القاعدة» .ونقلت �صحيفة «دون» ( )Dawnالباك�ستانية عن
�أبويحيى الليبي قوله يف اجتماع للمقاتلني الباك�ستانيني املنق�سمني على نحو
معروف «من �أجل اهلل ،ان�سوا كل خالفاتكم وقدّموا لنا مقاتلني لدعم املعركة
�ضد �أمريكا يف �أفغان�ستان»( .)4و�إذا كان على «القاعدة» �أن تن�سحب متام ًا من
باك�ستان ،ف�إن ذلك �سيكون �ضربة قوية للمنظمات التي تربطها بها حتالفات منذ
�سنوات عدّة ،فمنظمة «حقاين» ،على �سبيل املثال ،لها مع «القاعدة» عالقات
قوية جداً ،مثلما لف�صيل «حتريك طالبان باك�ستان» املرتبط بحكيم اهلل م�شهود.

«طالبان» لن يهمها رحيل «القاعدة»

�أما بالن�سبة �إىل حركة «طالبان» الأفغانية بقيادة املال حممد عمر ،فعلى الأرجح
�أنها لن تكون قلقة �إزاء رحيل مقاتلي «القاعدة» الذين يغادرون املنطقة .وي�شري
كتاب جديد مل�ؤلفيه �ألك�س �سرتيك فان لين�شوتني وفليك�س كوين-كاتبني يعي�شان
يف قندهار وعلى دراية باملناق�شات التي جترى داخل حركة «طالبان»� -إىل �أنه
مل يكن هناك اتفاق وا�ضح �أبد ًا بني حركة «طالبان» وتنظيم «القاعدة» .ويلقي
كتاب بعنوان «العدو الذي �أن�ش�أناه� :أ�سطورة االندماج بني «القاعدة» و«طالبان»
يف �أفغان�ستان ( »2010-1970هري�ست � )2012ضوء ًا جديد ًا على العالقة بني
التنظيمني ،وي�شري �إىل اخلالفات احلادة التي غالب ًا ما كان يتم جتاهلها ،لي�س
�أقلها مدار�س الإ�سالم املختلفة التي ينتمون �إليها .ويجادل امل�ؤلفان ب�شكل مقنع
ب�أن حركة «طالبان» لن ت�سمح لعالقتها املتوترة مع «القاعدة» ب�أن تقف يف طريق
الدخول يف مفاو�ضات لت�سوية �سلميّة.
لي�س من املرجح �أن ت�شهد باك�ستان الكثري من التغيري على امل��دى الق�صري.
فتنظيم «القاعدة» له وج��ود مهم يف املنطقة وبو�سعه توفري مبالغ كبرية من
الأم���وال .كما �أن لديه اخل�برة يف اجلماعات اجلهادية املحلية ،التي ترحّ ب
بالتنظيم وحتمي �أع�ضاءه حتى وهم يالحقون حالي ًا بو�ساطة ال�صواريخ التي
تطلقها الطائرات دون طيّار.
على املدى الطويل� ،سوف يغادر كبار قادة التنظيم دون �شكّ �إذا متكّنوا من
العودة ب�شكل �أو ب�آخر �إىل ال�شرق الأو�سط .فقائدهم فارق احلياة ،كما �أن فر�ص
العودة �إىل �أيام �إمارة «طالبان» يف �أواخر ت�سعينيات القرن املا�ضي �ضئيلة جد ًا
يف الواقع ،وهم يعتمدون دائم ًا على ح�سن نيّة م�ضيفيهم و�أجهزة اال�ستخبارات
الإقليمية .لكن رحلة العودة خطرة ،ومن ال�صعب الت�أكد متام ًا من �أنهم �سيكونون
�آمنني عند و�صولهم �إىل ال�شرق الأو�سط.
�أما بالن�سبة �إىل بقية املقاتلني و�أولئك الذين يختارون البقاء فمن املتوقع �أن
يعي�شوا يف املنطقة التي �أ�صبحت الآن موطنهم الذي اختاروه ،وميوتوا فيها.
* �صحايف وكاتب بريطاين متخ�ص�ص يف ق�ضايا الأمن

01. See, for example, Jason Burke’s recent article in The Observer http://www.guardian.co.uk/world/2011/dec/25/al-qaida-leadership-pakistan-africa?newsfeed=true.
02. See http://abcnews.go.com/ThisWeek/cia-director-panetta-exclusive-intelligence-bin-laden-location/story?id=11027374#.TwRKb3reKmQ
03. See http://www.longwarjournal.org/pakistan-strikes-hvts.php
04. See http://www.dawn.com/201203/01//al-qaida-taliban-ask-pakistani-militants-for-help.html
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