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كان ملقتــل زعيــم تنظيــم القاعــدة أيمــن الظواهــري، بغــارة جويــة لطائــرة أمريكيــة مســرة عــى أفغانســتان 

واليمــن  إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  يف  التنظيــم  أفــرع  عــى  محــدود  تأثــر  املــايض،  يوليو/تمــوز  يف 

والصومــال. قــد يعــزى ذلــك جزئيــا إىل التماســك الداخــي الــذي نســجته السياســات التنظيميــة للقاعــدة 

منــذ العــام 2011 والتــي منحــت الفــروع اإلقليميــة قــدرا كبــرا مــن االســتقاللية. إال أن األثــر الســلبي املحــدود 

ملقتــل الظواهــري يعكــس أيضــا تراجــع أهميتــه القياديــة يف الســنوات األخــرة، حيــث انحصــرت زعامتــه يف 

قالــب ســلطة رمزيــة باعتبــاره خلفــا ألســامة بــن الدن حصــل عــى مبايعــة مجلــس شــورى تنظيــم القاعــدة.

األمنيــة  الرئيســية:  املحــاور  جميــع  يف  الظواهــري  يــد  مــن  القيــادة  تســرب  وراء  الرئيســية  األســباب  أحــد 

والتنظيميــة واملاليــة يعــود إىل احتــدام املنافســة بينــه وبــن الرجــل الثــاين يف التنظيــم، محمــد صــالح الديــن 

زيــدان، املكنــى ســيف العــدل. فقــد اســتطاع ســيف العــدل – مــن محــل إقامتــه يف إيــران – إدارة العمليــات 

التــي تنفذهــا فــروع التنظيــم يف ســوريا واليمــن والصومــال بفعاليــة، ويراهــن الجهــادي املصــري املخضــرم 

حاليــاً عــى تعديــل ميــزان القــوى الداخــي يف التنظيــم لصالحــه مــن خــالل الهيمنــة عــى فــرع التنظيــم يف 

اليمــن – املعــروف باســم تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب – وانتــزاع زعامــة التنظيــم األم – الــذي ال يــزال 

شــاغرا- رســميا. وعــى الرغــم مــن أن التنظيــم لــم ُيقــر بعــد بوفــاة الظواهــري،]1] خلــص تقريــر لألمــم املتحــدة 

صادر يف فرباير/شباط الجاري إىل أن سيف العدل هو حاليا الزعيم الفعي لتنظيم القاعدة، وهو نفس 
استنتاج وزارة الخارجية األمريكية، بينما نفى مسؤولون إيرانيون مجددا وجود سيف العدل يف إيران.]2]

ستتناول هذه الورقة ثالثة محاور رئيسية: أوالً طبيعة العالقة التاريخية بن مركز القاعدة يف أفغانستان 

وفرعهــا النشــط يف اليمــن خــالل عهــدي بــن الدن والظواهــري؛ ثانيــا: استكشــاف التفاصيــل املحيطــة بالــدور 

الخفــي الــذي لعبــه ســيف العــدل يف اليمــن، وكيــف تمكــن مــن بنــاء نفــوذه تدريجيــا إىل أن وصــل ذروتــه مــع 

تزعــم خالــد باطــريف فــرع القاعــدة يف اليمــن عــام 2020. وأخــرا، ســتحلل الورقــة التداعيــات املرتتبــة عــى 

تنامــي نفــوذ ســيف العــادل، وانعــكاس ذلــك عــى تنظيــم القاعــدة يف اليمــن، وفرصــه يف خالفــة الظواهــري 

رســميا.

تستند الورقة إىل تحليل معلومات ووثائق وبيانات تم جمعها من ثالثة مصادر: املواد البحثية والصحفية 

تــم  آبــاد؛ و معلومــات  أبــوت  ذلــك وثائــق  بمــا يف  القاعــدة،  القاعــدة؛ منشــورات  تنظيــم  املنشــورة حــول 

جمعهــا مــن مصــادر داخــل تنظيــم القاعــدة، بمــا يف ذلــك أعضــاء حاليــن و منعزلــن عنــه داخــل اليمــن 

وخارجــه. كمــا تعتمــد الورقــة عــى إفــادات مصــادر يمنيــة ُملمــة بنشــاط تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب 

املعلومــات ســاعدت عــى  مــن  الورقــة وقدمــت مزيــد  الــواردة يف ســياق  النقــاط  مــن  العديــد  أكــدت  ممــن 

اســتكمال الصــورة العامــة، مــن بينهــم مســؤولن وشــخصيات قبليــة.

https://www. ،2023 إيــران ســيف العــدل هــو الزعيــم الجديــد لتنظيــم القاعــدة، حســب تقديــر الواليــات املتحــدة"، وكالــة االنبــاء الفرنســية، 16 فرباير/شــباط ]1] "املواطــن املصــري املقيــم يف 

france24.com/en/middle-east/20230216-us-says-iran-based-egyptian-saif-al-adel-is-new-al-qaeda-chief

https://www.reuters.com/world/middle-east/ .2023 2] "إيــران تنفــي املزاعــم االمريكيــة التــي تربــط بــن طهــران و زعيــم القاعــدة – عــى لســان وزيــر الخارجيــة" رويــرتز، 16 فرباير/شــباط[

/iran-denies-us-claims-linking-tehran-al-qaedas-leader-foreign-minister-2023-02-16

https://www.france24.com/en/middle-east/20230216-us-says-iran-based-egyptian-saif-al-adel-is-new-al-qaeda-chief
https://www.france24.com/en/middle-east/20230216-us-says-iran-based-egyptian-saif-al-adel-is-new-al-qaeda-chief
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-denies-us-claims-linking-tehran-al-qaedas-leader-foreign-minister-2023-02-16/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-denies-us-claims-linking-tehran-al-qaedas-leader-foreign-minister-2023-02-16/
https://www.reuters.com/world/middle-east/iran-denies-us-claims-linking-tehran-al-qaedas-leader-foreign-minister-2023-02-16/
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 المحور األول: 
طبيعة العالقة بين القيادة المركزية للتنظيم 

والفرع اليمني

الوحييش وبن الدن: عالقة األب واالبن )2006-2011(

منتصــف تســعينيات القــرن املــايض، قــرر أســامة بــن الدن العــودة إىل أفغانســتان لتــويل زعامــة الجهــاد ضــد 

ــاه “أبــو بصــر”.  الغــرب، وهنــاك اختــار مســاعده الخــاص أحــد الشــباب اليمنيــن “ناصــر الوحيــي” الــذي كنَّ

أثبــت الوحيــي إخالصــا شــديدا يف خدمــة قائــده وظــل يرافقــه كظلــه حتــى اضطــر للهــرب إىل إيــران بعــد 

أن تأكــد مــن تأمــن بــن الدن يف مخبئــه الحصــن بسلســلة جبــال “تــورا بــورا”، متســلال إىل املناطــق الســنية 

يف إيــران حيــث تخفــى إىل أن ألقــي القبــض عليــه نهايــة املطــاف مــن قبــل أجهــزة األمــن اإليرانيــة.]3] ســّلمه 

اإليرانيــون الحقــا، يف عــام 2003، للحكومــة اليمنيــة التــي أودعتــه ســجنا يديــره جهــاز األمــن الســيايس – 

أهــم مؤسســة اســتخباراتية يف البــالد آنــذاك – يف صنعــاء. تمكــن الوحيــي خــالل فــرتة ســجنه مــن تنظيــم 

رفاقــه وكســب مبايعتهــم كأمــر يف عــام 2004. و بعدهــا بعامــن، هــرب الوحيــي ليدشــن املرحلــة الذهبيــة 
للحركــة الجهاديــة يف اليمــن.]4]

وبعــد اتصــاالت مــع القيــادة العامــة للتنظيــم يف أفغانســتان، أعلــن الوحيــي عــام 2007، والدة مــا أطلــق 

عليــه )تنظيــم القاعــدة يف جنــوب الجزيــرة العربيــة(. أّيــد بــن الدن رســميا خطــوة الوحيــي، ووافــق عــام 

قيــادة  تحــت  ُموحــد  تنظيمــي  هيــكل  يف  للقاعــدة  واليمنــي  الســعودي  الفرعــن  دمــج  خطــة  عــى   2009

الوحيي، أطلق عليه )تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب(.]]] حظي فرع اليمن منذ البداية بمكانة خاصة 

لدى بن الدن، حسبما ُتظهر املراسالت التي ُعرث عليها يف مقر إقامته يف أبوت آباد. وفقا لنظرية التنظيم 

القائمــة عــى الجهــاد ضــد “العــدو البعيــد”، كان بــن الدن حريصــا عــى إحاطــة الوحيــي بتفاصيــل رؤيتــه 

االسرتاتيجية املتمثلة يف الرتكيز عى “العدو األكرب الخارجي قبل الداخي” – أي الواليات املتحدة والقوى 

الغربيــة األخــرى قبــل الحــكام املســلمن – وتشــجيع تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب عــى االضطــالع بــدور 
محــوري يف تلــك العمليــات.]6]

و اســتنادا إىل تجربتــه الخاصــة يف اليمــن، أوىص بــن الدن برتكيــز نشــاط التنظيــم يف املحافظــات اليمنيــة 

البحــر  عــى  تطــل  االســرتاتيجي كمحافظــات  نظــراً ملوقعهمــا  أبــن وشــبوة  الجنوبيــة وتحديــدا محافظتــي 

وتضم مناطق ريفية نائية، إىل جانب استثمار حالة الغضب الشعبي يف جنوب اليمن ضد نظام الرئيس 

]3] عبدالباري عطوان، "ما بعد بن الدن: القاعدة، الجيل الثاين" )نيويورك، ذا نيو برس، 2012(، ص 80 - ]10

]4] بشــر البكــر، "قيــادات "القاعــدة" يف اليمــن والســعودية: الوحيــي رأس التنظيــم"، العربــي الجديــد، ] مايــو/ أيــار https://www.alaraby.co.uk ،2014/قيادات-"القاعدة"-يف-اليمــن-

والســعودية-الوحيي-رأس-التنظيم1-3

https://marebpress.net/articles.php?id=[804 ،2009 عطوان، "ما بعد بن الدن" ص 80 - ]10 - عبداالله حيدر "مسرة تنظيم القاعدة يف اليمن"، مأرب برس، 14 سبتمرب/ أيلول [[[

]6] رســالة مــن بــن الدن اىل الوحيــي تعــود غالبــا لعــام 2009 - 2010 يف كتــاب "وثائــق ابــوت ابــاد"، صــادر عــن نخبــة الفكــر احــدى املنصــات الجهاديــة التابعــة للقاعــدة، ينايــر/ كانــون الثــاين ]201، 

صفحة 108 - 116 )تحديداً الصفحة www.noor-book.com ،)110/كتاب-وثائق-ابوت-اباد-كامله-يف-ملف-واحد-pdf. يستند الكتاب اىل الوثائق االصلية التي نشرها ألول مرة مركز 

 Bin " مكافحــة اإلرهــاب لــدى أكاديميــة "ويســت بوينــت" العســكرية األمريكيــة. يمكــن العثــور عــى الوثائــق يف املوقــع االلكــرتوين التابــع ملكتــب مديــر االســتخبارات الوطنيــة األمريكيــة بعنــوان

Laden’s Bookshelf": https://www.dni.gov/index.php/features/bin-laden-s-bookshelf?start=10a

https://www.alaraby.co.uk/قيادات-"القاعدة"-في-اليمن-والسعودية-الوحيشي-رأس-التنظيم1-3
https://www.alaraby.co.uk/قيادات-"القاعدة"-في-اليمن-والسعودية-الوحيشي-رأس-التنظيم1-3
https://www.alaraby.co.uk/قيادات-"القاعدة"-في-اليمن-والسعودية-الوحيشي-رأس-التنظيم1-3
https://www.alaraby.co.uk/قيادات-"القاعدة"-في-اليمن-والسعودية-الوحيشي-رأس-التنظيم1-3
https://marebpress.net/articles.php?id=5804
http://www.noor-book.com/كتاب-وثائق-ابوت-اباد-كامله-في-ملف-واحد-pdf
http://www.noor-book.com/كتاب-وثائق-ابوت-اباد-كامله-في-ملف-واحد-pdf
https://www.dni.gov/index.php/features/bin-laden-s-bookshelf?start=10a
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عــي عبــد اللــه صالــح والتحــرك لقطــع الطريــق أمــام صعــود الحــراك الجنوبــي االنفصــايل، حيــث اعتــربه بــن 

بريطانيــا عــام 1967،  الجنــوب منــذ االســتقالل عــن  التــي هيمنــت عــى  اليســارية  للحــركات  امتــدادا  الدن 

وانخــرط بقــوة يف محاربتهــا مــن خــالل توجيــه مقاتليــه يف اليمــن ومدهــم باألمــوال خــالل الحــرب اليمنيــة 

خالل عام 1994. أما يف شمال اليمن، فقد شدد بن الدن عى أهمية احتواء القبائل اليمنية واالستفادة 

مــن دعمهــا قــدر اإلمــكان. كان بــن الدن مقتنعــاً يف البدايــة بضــرورة تجنــب أي صــدام عســكري مباشــر مــع 

نظــام الُحكــم يف صنعــاء إال أنــه وافــق الحقــا عــى فتــح جبهــات عســكرية محــدودة بــن العامــن 2010 – 

2011 يف محافظتي أبن ومأرب بناء عى إلحاح الوحيي شريطة أن تظل قنوات التواصل مفتوحة بن 
التنظيــم والحكومــة إلتاحــة خيــار الهدنــة يف حــال رغــب بهــا الطرفــان.]7]

يف عــام 2010، ومــع تنامــي نشــاط الحــراك الجنوبــي يف اليمــن، أوىص بــن الدن بتعيــن أحــد الجهاديــن 

املتحدريــن مــن جنــوب اليمــن ضمــن القيــادة املحليــة للتنظيــم، وعليــه قــام الوحيــي برتشــيح رجــل الديــن 

يف جزيــرة  القاعــدة  لتنظيــم  األخــر كزعيــم  مبايعــة  واقــرتح  العولقــي،  أنــور  اليمني-األمريــي  الكاريزمــي 

العــرب، إالّ أن بــن الدن رفــض املقــرتح مطالبــاً الوحيــي بالبقــاء يف منصبــه ألنــه األجــدر بمنصــب األمــر، 

وطلــب مزيــداً مــن التقاريــر التفصيليــة عــن أنــور العولقــي وســبب اعتبــاره جديــرا بتــويل منصــب قيــادي،]8] 

ليلمــح بــن الدن للوحيــي الحقــا بضــرورة توخــي الحــذر ألن وســائل اإلعــالم الغربيــة باتــت تتنــاول العولقــي 

وتصفــه كزعيــم لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، مبديــا شــكوكه مــن احتمــال تجســس الواليــات املتحــدة 
عــى اتصــاالت العولقــي.]9]

كان بــن الدن حريصــا عــى تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب لســبب وجيــه – ففــي وقــت قيــايس كان قــادرا 

عــى ترســيخ موطــئ قــدم لدرجــة تصنيــف املخابــرات األمريكيــة لهــذا الفــرع باعتبــاره األخطــر مــن بــن جميــع 

أفــرع القاعــدة عــام 2010.]10] وقبــل أشــهر مــن مقتــل أســامة بــن الدن عــى أيــدي القــوات األمريكيــة يف مايــو/

أيــار 2011، بــدأت قيــادة فــرع التنظيــم يف اليمــن بانتهــاج أســلوب أكــرث مرونــة وتوســعا بهــدف االســتفادة 

مــن الفــراغ األمنــي الناجــم عــن انتفاضــة الربيــع العربــي. حاولــت قيــادة التنظيــم خــالل هــذه الفــرتة ركــوب 

موجــة االحتجاجــات الشــعبية ضــد نظــام صالــح واالســتفادة مــن بــزوغ نجــم اإلســالمين يف جميــع أنحــاء 

املنطقــة لتحقيــق هدفــن: أوال بنــاء تحالفــات سياســية مــع حكومــة جديــدة يف اليمــن بقيــادة حــزب اإلصــالح 

اإلسالمي، تكون أقل عداء تجاه النشاط الجهادي؛ وثانيا استثمار حالة انهيار مؤسسات الدولة إلنشاء 
مــالذات آمنــة للقاعــدة يف املحافظــات اليمنيــة الجنوبيــة والشــرقية.]11]

]7] املرجع نفسه، الصفحات 111، 163، 208-209.

]8] املرجع نفسه، الصفحة ]

]9] نفــس املصــدر، صفحــة 270. ثبــت أن بــن الدن كان عــى صــواب عندمــا تبــن أن أجهــزة االســتخبارات األمريكيــة كانــت تراقــب اتصــاالت أنــور العولقــي. انظــر: "جاســوس دنمــاريك يكشــف أســرار 

https://almasdaronline.com/articles/84931 ،2013 العمــل داخــل "قاعــدة اليمــن" وعمليــة اغتيــال أنــور العولقــي"، املصــدر أوناليــن، 14 يناير/كانــون الثــاين

http://edition.cnn.com/201[/01/14/middleeast/yemen-al-qaeda- ،201[ الثــاين ينايــر/ كانــون  العــرب؟" يس إن إن، 14  القاعــدة يف جزيــرة  لــورا ســميث ســبارك، "مــن هــي   [10[

/arabian-peninsula

https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian- ،2017 11] "القاعدة يف اليمن: توســيع القاعدة"؛ مجموعة االزمات الدولية، 2 فرباير/ شــباط[

peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-expanding-base

https://almasdaronline.com/articles/84931
http://edition.cnn.com/2015/01/14/middleeast/yemen-al-qaeda-arabian-peninsula/
http://edition.cnn.com/2015/01/14/middleeast/yemen-al-qaeda-arabian-peninsula/
http://edition.cnn.com/2015/01/14/middleeast/yemen-al-qaeda-arabian-peninsula/
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-expanding-base
https://www.crisisgroup.org/ar/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/yemen/174-yemen-s-al-qaeda-expanding-base
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الظواهري والوحييش: عالقة األمري والنائب )2011-2015(

بعــد مقتــل بــن الدن، لعــب فــرع اليمــن دورا حاســما يف ترتيبــات انتقــال الزعامــة إىل الظواهــري. ويف يوليــو/ 

بــن  الثقــة  للظواهــري، ممــا عــزز عالقــة  يعلــن مبايعتــه  أول زعيــم جهــادي  الوحيــي  تمــوز 2011، كان 

الرجلــن،]12] ومــن هــذا املنطلــق، منــح الظواهــري قيــادة التنظيــم يف اليمــن مباركتــه لتوســيع نفوذهــا إىل 

مدن يف أبن ومناطق ريفية يف شبوة، والبيضاء ومأرب وحضرموت عرب أذرع محلية تعرف عى الصعيد 

اليمنيــة. وعنــد  النظاميــة  القــوات  الشــريعة(، وشــن عمليــات عســكرية واســعة ضــد  )أنصــار  بـــ  التنظيمــي 

ســيطرة الحوثيــن عــى صنعــاء يف عــام 2014، تــرك الظواهــري لقيــادة التنظيــم يف اليمــن تقديــر إمكانيــة 

التعــاون مــع التحالــف الــذي تقــوده الســعودية ضــد الحوثيــن، فضــال عــن التمــدد إىل املــدن الرئيســية مثــل 
عــدن واملــكال وتعــز، يف خضــم الفــراغ األمنــي الــذي بــرز بدايــة الصــراع.]13]

استطاع الوحيي الصعود بسرعة يف هيكل القيادة العامة لتنظيم القاعدة يف أفغانستان لسببن: أوال 

عالقته الشخصية الوطيدة مع الظواهري التي تعود إىل أيام مرافقتهما لنب الدن يف أفغانستان؛ ثانيا، 

تمكنــه مــن مــلء الفــراغ القيــادي الــذي أعقــب مقتــل بــن الدن، ال ســيما بعــد تصفيــة املنســق العــام للتنظيــم 

املوريتــاين  يونــس  اإلقليميــة  للفــروع  العــام  املنســق  الليبــي(، واعتقــال  اللــه  )عطيــة  املكنــى  املصــرايت  جمــال 

الظواهــري  األســاس، عــن  هــذا  إيــران.]14] عــى  الجربيــة يف  اإلقامــة  قيــد  العــدل  ســيف  يف 2011، ووضــع 

الوحيــي نائبــا أول لقيــادة التنظيــم وبــدأ ترتيبــات تأهيلــه كخلــف لــه.

وتحقيقا لهذه الغاية، أســند الظواهري ثالث مهام إقليمية للوحيي تتجاوز حدود مســؤولياته يف شــبه 

الجزيــرة العربيــة )نجــح الوحيــي يف اثنتــن وأخفــق يف الثالثــة(. تمثلــت املهمــة األوىل – التــي أســندت لــه 

عــام 2011 – يف تحويــل اليمــن إىل قاعــدة إمــداد توفــر املقاتلــن والتمويــل واألســلحة للحركــة الجهاديــة يف 

ســوريا مــع بــدء انحــدار البــالد إىل هــوة حــرب أهليــة؛ أمــا املهمــة الثانيــة – التــي أوكلــت إليــه عــام -2012 فقــد 

تمثلــت يف إدارة وتوجيــه فــرع القاعــدة يف الصومــال )حركــة الشــباب املجاهديــن(، وضمــان حصولــه عــى 
الدعــم املــايل.]]1]

أثبتــت املهمــة الثالثــة – أوكلــت إىل الوحيــي عــام 2014 – بأنهــا األصعــب، حيــث ُكلــف بصفتــه نائبــا أول 

لتنظيــم القاعــدة التدخــل والتوســط لحــل الخالفــات املتناميــة بــن الجماعــات الجهاديــة، وتحديــدا الخــالف 

بــن تنظيــم الدولــة اإلســالمية يف ســوريا والعــراق مــن جهــة وجبهــة النصــرة التابعــة لتنظيــم القاعــدة يف 

ســوريا مــن جهــة أخــرى. وقــد رحــل الوحيــي العــام التــايل، دون أن يحــرز أي تقــدم يف هــذا امللــف.

]12] عطوان، "ما بعد بن الدن" ص 80 - ]10

https://sanaacenter. ،2021 13] عبدالــرزاق الجمــل، "تراجــع القاعــدة يف اليمــن: هجــر األيديولوجيــا وســط أزمــة القيــادة"، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، 1 أكتوبــر/ تشــرين األول[

org/ar/publications-all/analysis-ar/1[17[

الثــاين https://eeradicalization.com/ar ،2020/قيادة-القاعدة-الوفيــات- ]14] كايــل أورتــون، "قيــادة القاعــدة: الوفيــات والتداعيــات"، عــن أوروبيــة عــى التطــرف، 22 نوفمــرب/ تشــرين 

والتداعيــات/

]]1] مصدر جهادي رفيع يف فرع تنظيم القاعدة يف اليمن، فرباير/ شباط 2022.

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15175
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/15175
https://eeradicalization.com/ar/قيادة-القاعدة-الوفيات-والتداعيات/
https://eeradicalization.com/ar/قيادة-القاعدة-الوفيات-والتداعيات/
https://eeradicalization.com/ar/قيادة-القاعدة-الوفيات-والتداعيات/
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شــكل مقتــل الوحيــي – بغــارة أمريكيــة لطائــرة مســرة يف يونيــو/ حزيــران ]201 – ضربــة لتنظيــم القاعــدة 

بعــد فــرتة طويلــة مــن التوســع الناجــح يف مختلــف أنحــاء العالــم، وكان وقعــه أشــد عــى تنظيــم القاعــدة 

يف جزيــرة العــرب بعــد صعــود قاســم الريمــي، إذ أصبــح الفــرع اليمنــي للقاعــدة أكــرث انكفــاًء عــى مشــاكله 

الداخليــة وتراجــع دوره الريــادي يف تنفيــذ األجنــدة الجهاديــة للتنظيــم عامليــا. واألهــم مــن ذلــك هــو أن مقتــل 

الوحيــي أســهم أيضــا بتعزيــز العالقــات بــن تنظيــم القاعــدة يف اليمــن والقيــادات الجهاديــة املقيمــة يف 

إيــران.
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 المحور الثاني: 
نفوذ سيف العدل في اليمن

سيف العدل: العمل من إيران

بــرز اســم الضابــط الســابق يف الجيــش املصــري وخبــر املتفجــرات )محمــد صــالح الديــن زيــدان(، كأحــد مــن 

يعرفــون بـــ )األفغــان العــرب( ممــن قاتلــوا ضــد االحتــالل الســوفيتي ألفغانســتان. كان زيــدان )املكنــى ســيف 

العدل( مساعداً لنب الدن يف مرحلة مبكرة من صعود األخر، ونما دوره القيادي يف منتصف تسعينات 

القــرن املــايض حــن أصبــح رئيــس اللجنــة األمنيــة لتنظيــم القاعــدة وأحــد املشــرفن عــى عمليــات التنظيــم 

الخارجيــة. كمــا كان ضمــن الدائــرة الضيقــة التــي اطلعــت عــى مخطــط هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمرب 

يف نيويــورك وواشــنطن عــام 2001، رغــم أن الحكومــة األمريكيــة تعتقــد أنــه كان مــن بــن كبــار القياديــن 
الذيــن عارضــوا تنفيــذ الهجمــات.]16]

ظــل ســيف العــدل يتنقــل بــن أفغانســتان وإيــران يف أواخــر التســعينات، مــا مكنــه مــن نســج عالقــات مــع 

مســؤولية  العــدل  ســيف  تــوىل  ألفغانســتان،  األمريــي  االجتيــاح  وبعــد  طهــران.  يف  األمنيــن  املســؤولن 

اســتقبال القيــادات الجهاديــة يف إيــران وترتيــب إقامتهــا هنــاك. تطــور هــذا يف 2002 إىل اتفــاق رســمي مــع 

الحرس الثوري اإليراين يتيح توفر مالذ آمن للقيادات الجهادية داخل األرايض اإليرانية، مقابل تنســيق 

الجهــود الســتهداف الواليــات املتحــدة بعــد غزوهــا العــراق يف مــارس/ آذار 2003.]17] لكــن ســرعان مــا تراجــع 

الجانــب اإليــراين عــن االتفــاق – بعــد ضغــوط أمريكيــة وســعودية كبــرة – واعتقــل عــددا كبــرا مــن القيــادات 

الجهاديــة الرفيعــة، بمــن فيهــم الوحيــي، الــذي ُســلم إىل اليمــن، وســيف العــادل، الــذي حظــي بمعاملــة 

خاصــة ووضــع قيــد اإلقامــة الجربيــة.

الريــاض يف  تفجــرات  أبرزهــا  الخارجيــة  العمليــات  مــن  إدارة عــدد  مــن  العــدل  ســيف  تمكــن  مــن هنــاك، 

مــع  التنظيــم  هيــكل  يف  االرتقــاء  يف  فرصــه  مــن  إيــران حــد  يف  بقــاءه محاصــرا  لكــن   [18[،2003 أيــار  مايــو/ 

صعــود شــخصيات شــابة مــن اليمــن وشــمال إفريقيــا وتوليهــا أدوار قياديــة. خــالل العــام 2008، بــدأ ســيف 

الخارجيــة.  بالعمليــات  يتعلــق  فيمــا  اليمــن خصوصــا  القاعــدة يف  لقيــادة  املشــورة  بعــض  بتقديــم  العــدل 

وقــد استشــاره الوحيــي يف عمليــات شــنها فــرع التنظيــم باليمــن، كمحاولــة اغتيــال نائــب وزيــر الداخليــة 

الســعودي األمــر محمــد بــن نايــف عــام 2009، وعمليــة التفجــر الفاشــلة لطائــرة ركاب أمريكيــة يف وقــت 

الحــق مــن نفــس العــام، لعــدم اشــتعال املتفجــرات التــي كان يخفيهــا الجهــادي النيجــري عمــر فــاروق عبــد 
املطلــب يف مالبســه الداخليــة.]19]

 .https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62427982 ،2022 16] "ســيف العــدل، ضابــط الكومانــدوز املصــري الــذي يرجــح توليــه زعامــة القاعــدة"، بــي بــي يس عربــي، 4 أغســطس / آب[

https://www.9- ،2[1 .املتحــدة، أغســطس/ آب 2004(، ص الواليــات  الهجمــات اإلرهابيــة عــى  للتحقيــق يف  الوطنيــة األمريكيــة  )اللجنــة  أيلــول  أيضــا: تقريــر لجنــة 11 ســبتمرب/  أنظــر 

11commission.gov/report/911Report.pdf

]17] كايــل أورتــن، "قيــادة القاعــدة: الوفيــات والتداعيــات"، منصــة عــن أوروبيــة عــى التطــرف، 22 نوفمــرب/ تشــرين الثــاين https://eeradicalization.com/ar ،2020/قيادة-القاعدة-الوفيــات-

والتداعيات/

]18] أورتون، "قيادة القاعدة: الوفيات والتداعيات"

]19] مصدر جهادي يف فرع تنظيم القاعدة يف اليمن، فرباير/ شباط 2022. وهي معلومة أكدها قيادي كان قريبا من القيادة العامة للتنظيم يف أفغانستان، مارس/ آذار 2022.

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-62427982
https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf
https://www.9-11commission.gov/report/911Report.pdf
https://eeradicalization.com/ar/قيادة-القاعدة-الوفيات-والتداعيات/
https://eeradicalization.com/ar/قيادة-القاعدة-الوفيات-والتداعيات/
https://eeradicalization.com/ar/قيادة-القاعدة-الوفيات-والتداعيات/
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يف ذلــك الوقــت، تشــاطر الوحيــي وبــن الدن تقييمــا مشــرتكا بــأن ســيف العــدل لــم يكــن مرشــحا مناســبا 

إىل  ذلــك  يعــزى  وقــد  الهجمــات.  تنظيــم  رغــم مهارتــه يف  للتنظيــم،  العامــة  القيــادة  يف  دور كبــر  للعــب 

تواجــد ســيف العــدل يف إيــران وكونــه قريبــا أكــرث ممــا ينبغــي مــن قائــد فيلــق القــدس يف الحــرس الثــوري 

اإليراين قاسم سليماين، إىل جانب عصيانه توجيهات بن الدن أكرث من مرة فيما مىض.]20] ويف العموم، 

كان بــن الدن يمهــد الطريــق لنقــل الســلطة إىل الجيــل الثــاين مــن الجهاديــن؛ وقــد مــال إىل ترفيــع “ناصــر 

الوحيــي” عــى حســاب أفــراد مــن الحــرس القديــم ممــن قاتلــوا بجانبــه يف فــرتة القتــال ضــد الســوفييت، 
ويف مقدمتهــم ســيف العــدل.]21]

سيف العدل يقرر البقاء يف إيران رغم صفقة اإلفراج عنه

بــن عامــي 2010 و 2011، ســمحت إيــران ألســرة بــن الدن التــي كانــت عالقــة أيضــا يف إيــران باملغــادرة إىل 

أفغانســتان، ضمــن صيغــة تفاوضيــة قضــت بتســليم القاعــدة للدبلومــايس اإليــراين، حشــمت اللــه زادة 

)الــذي اختطــف يف شــمال باكســتان شــتاء 2008(، مقابــل اإلفــراج عــن رجــال “القاعــدة” لــدى إيــران، ومــن 

أبنــاء  مــن  اثنــن  إىل  باإلضافــة  “خريــة صابــر”،  ــه  وأُمُّ أبيــه،  لــدى  املفضــل  بــن الدن  نجــل  بينهــم حمــزة، 

بــن الدن – عثمــان ومحمــد اللذيــن أُطلــق ســراحهما الحًقــا.]22] كانــت إيــران تأمــل بتحييــد الخطــر الجهــادي 

بالعــراق خــالل  الــذي عصــف  املريــر  الطائفــي  العنــف  بعــد  الغربيــة  املصالــح  نحــو  توجيهــه  الســني وإعــادة 

انتفاضــة ضــد حليفهــا الســوري عــام  الســنوات األوىل مــن االحتــالل األمريــي، وتنامــي مؤشــرات حــدوث 

2011. لكــن ســرعان مــا أدى مقتــل بــن الدن – الــذي دعــم هــذه االســرتاتيجية – إىل تجــدد التوتــر بــن إيــران 

والجماعــات الجهاديــة الســنية، وعليــه بــدأ تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب البحــث عــن أدوات ضغــط 

جديــدة عــى طهــران إلجبارهــا عــى اإلفــراج عــن قياداتــه املعتقلــة لديهــا.

اقــرتح الوحيــي اختطــاف امللحــق الثقــايف اإليــراين يف صنعــاء، نــور أحمــد نكباخــت، وبموافقــة الظواهــري 

تــم تنفيــذ العمليــة عــام 2013. تفــاوض الطرفــان عــى مــدى عامــن إىل أن تــم التوصــل لصفقــة تبــادل أســرى 

يف مــارس/ آذار ]201؛ وافقــت إيــران بموجبهــا عــى إطــالق خمســة مــن كبــار قيــادات تنظيــم القاعــدة، بمــن 

فيهــم ســيف العــدل، مقابــل تســليم الدبلومــايس اإليــراين.]23] لكــن مــا إن وصــل القــادة الجهاديــون املناطــق 

الحدوديــة مــع أفغانســتان، حتــى فاجأهــم ســيف العــدل برغبتــه يف البقــاء داخــل إيــران وحصولــه عــى دعــم 

]20] كشــفت رســالة خاصــة بعــث بهــا ســيف العــدل إىل خالــد شــيخ محمــد عقــب التدخــل األمريــي يف أفغانســتان أنهمــا كانــا يف مرحلــة مــا يصــدران أوامــر متضاربــة إىل عناصــر القاعــدة. انظــر 

https://www.alhurra.com/arabic-and- ،2022 مرافــق احتجــاز أم غرفــة عمليــات؟ - هــل أدار ســيف العــدل القاعــدة مــن ســجون إيــران؟"، موقــع الحــرة، 19 اكتوبــر/ تشــرين األول"

international/2022/10/19/مرافق-احتجاز-أم-غرف-عمليات-أدار-سيف-العدل-القاعدة-ســجون-إيران؟

https://sanaacenter.org/ar/the- ،2022 21] املرجــع الســابق. انظــر أيضــا حســام ردمــان "رحيــل الظواهــري وفنــاء إرث بــن الدن"، مركــز صنعــاء للدراســات االســرتاتيجية، 22 أغســطس/ آب[

yemen-review/july-2022/18[46

]22] هــدى الصالــح، "هــذه قصــة هــروب ابنــة أســامة بــن الدن مــن طهــران"، العربيــة، 20 نوفمرب/تشــرين الثــاين https://www.alarabiya.net/iran/2017/11/20 ،2017/هذه-قصة-هــروب-

ابنة-أســامة-بن-الدن-من-طهران-

]23] معلومــة مــن قيــادي جهــادي يف فــرع تنظيــم القاعــدة يف اليمــن، فربايــر/ شــباط 2022. انظــر أيضــا "القاعــدة يف اليمــن: كيــف خــرج معتقلــو التنظيــم مــن ســجون الحوثيــن؟"، مركــز صنعــاء 

https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/16098  ،2021 االول  كانــون  ديســمرب/   22 االســرتاتيجية،  للدراســات 

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/10/19/مرافق-احتجاز-أم-غرف-عمليات-أدار-سيف-العد
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/10/19/مرافق-احتجاز-أم-غرف-عمليات-أدار-سيف-العد
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2022/10/19/مرافق-احتجاز-أم-غرف-عمليات-أدار-سيف-العد
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/july-2022/18546
https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/july-2022/18546
https://www.alarabiya.net/iran/2017/11/20/هذه-قصة-هروب-ابنة-أسامة-بن-لادن-من-طهران
https://www.alarabiya.net/iran/2017/11/20/هذه-قصة-هروب-ابنة-أسامة-بن-لادن-من-طهران
https://www.alarabiya.net/iran/2017/11/20/هذه-قصة-هروب-ابنة-أسامة-بن-لادن-من-طهران
https://sanaacenter.org/ar/publications-all/analysis-ar/16098
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اإليرانيــن ملواصلــة تنظيــم عمليــات ضــد املصالــح الغربيــة.]24] شــمل ذلــك منحــه حريــة الحركــة التــي تســمح 

لــه برتتيــب لقــاءات ســرية مــع قيــادات الفــروع – ســواء لقــاءات شــخصية أو عــرب معــدات اتصــال آمنــة تــم 

تزويــده بهــا، وحمايتــه مــن ضربــات الطائــرات األمريكيــة املســرة. كانــت شــكوى ســيف العــدل الوحيــدة هــي 

غيــاب الثقــة بــن جهاديــي القاعــدة والنظــام اإليــراين الــذي كان يراقــب أنشــطته عــن كثــب، لكنــه كان يعتمــد 

عــى عالقتــه الشــخصية الوثيقــة مــع قاســم ســليماين – قائــد فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري اإليــراين 

الــذي قتــل يف هجــوم صاروخــي أمريــي اســتهدفه داخــل العــراق مطلــع 2020 – يف تحســن العالقــات مــع 

مضيفيــه.

يف النصــف األول مــن العــام ]201، إبــان ســيطرة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب عــى ســاحل حضرمــوت 

يف جنوبي اليمن، تمكنت شخصيات يمنية من التنقل عرب طرق بحرية من ميناء املكال لعقد لقاءات مع 

ســيف العــدل يف إيــران وبحــث خطــط تنفيــذ عمليــات جديــدة.]]2] كان ســيف العــدل يســعى إىل إيجــاد ُســبل 

لبنــاء شــبكة نفــوذ خاصــة بــه يف اليمــن إال أن معارضــة الوحيــي املتمتــع بــوالء مرؤوســيه املطلــق]26] كانــت 

دومــاً لــه باملرصــاد. وحتــى مقتــل الوحيــي يف يونيــو/ حزيــران ]201، اكتفــى ســيف العــدل بتقديــم املشــورة 

للقيــادي اليمنــي حــول كيفيــة توجيــه الدعــم املــايل والبشــري إىل ســوريا وأماكــن أخــرى.

سيف العدل يتلقى األموال يف إيران، ويرسل ابنه إىل اليمن

اســتهدفت  التــي  األمريكيــة  والغــارة  إيــران  يف  العــدل  ســيف  عــن  اإلفــراج  بــن  فصلــت  فقــط  أشــهر  أربعــة 

الوحيــي يف املــكال بطائــرة مســرة. كان مقتــل أبــو بصــر أكــرب ضربــة يتعــرض لهــا تنظيــم القاعــدة منــذ مقتــل 

أســامة بــن الدن، لكنــه جــاء أيضــا بمثابــة هديــة لســيف العــدل.]27] تــوىل قاســم الريمــي زعامــة التنظيــم يف 

اليمن خالل مرحلة عاصفة من األزمات الداخلية والتهديدات الخارجية، إال أن تشابه الخربة التاريخية 

بينه وبن سيف العدل ساهمت يف التقارب بن الرجلن بصورة كبرة، فكل منهما كان مسؤوال عسكريا 

يف التنظيــم، وتــوىل تنســيق العمليــات الخارجيــة واملهــام األمنيــة.

العــام 2011،  الــذي تبنــاه الظواهــري يف  كان الوحيــي قــد اســتوعب إىل حــد كبــر التغيــر االســرتاتيجي 

والــذي ركــز عــى تعزيــز األنشــطة الداخليــة لتوســيع رقعــة الســيطرة عــى األرض، واملوازنــة بــن ذلــك وبــن 

األنشــطة الخارجيــة التــي كان ينظــر إليهــا عــى أنهــا ســبب وجــود التنظيــم. إال أن الريمــي كان يميــل أكــرث 

نحــو تغليــب العــدو الخارجــي عــى أيــة أولويــة أخــرى، وهــو الســبب الرئيــي لعــدم توانيــه عــن ســحب قــوات 

تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب مــن املــكال عــام 2016، ومــن مناطــق أخــرى وقعــت بيــد التحالــف الــذي 

 .2022 آذار  مــارس/  الظواهــري.  مــن  مقربــا  وكان  -األفغانيــة  اإليرانيــة  الحــدود  عــى  عنهــم  املفــرج  القــادة  اســتقبلت  التــي  املجموعــة  مــن  عضــواً  كان  جهــادي  قيــادي  لتصريــح  وفقــا   [24[

https://www.youtube.com/  .2022 آب  أغســطس/   13 اآلن،  أخبــار  وثائقيــات  التفاصيــل"  يكشــف  هنيــة  أبــو  حســن  إيــران؟  مغــادرة  العــدل  ســيف  رفــض  "ملــاذا   : انظــر  وللمزيــد 

مقربــا  وكان  -األفغانيــة  اإليرانيــة  الحــدود  عــى  عنهــم  املفــرج  القــادة  اســتقبلت  التــي  املجموعــة  مــن  عضــواً  كان  جهــادي  قيــادي  لتصريــح  وفقــا   watch?v=AOa1sZe[jKc&t=197s

،2022 آب  أغســطس/   13 اآلن،  أخبــار  وثائقيــات  التفاصيــل"  يكشــف  هنيــة  أبــو  حســن  إيــران؟  مغــادرة  العــدل  ســيف  رفــض  "ملــاذا   : انظــر  وللمزيــد   .2022 آذار  مــارس/  الظواهــري.   مــن 

https://www.youtube.com/watch?v=AOa1sZe[jKc&t=197s

]]2] معلومة من قيادي جهادي يف فرع تنظيم القاعدة يف اليمن، فرباير/ شباط 2022.

]26] نفس املصدر السابق.

]27] بعــض القيــادات الجهاديــة ممــن انعزلــت عــن التنظيــم )أو ابتعــدت عــن االضطــالع بــدور فاعــل فيــه( والتــي تعــارض بشــدة سياســات ســيف العــدل تتهمــه صراحــة بالتــورط يف تصفيــة الوحيــي، 

عــى ضــوء االتهامــات املوجهــة لســيف العــدل ســابقاً بالتــورط يف تصفيــة الكثــر مــن القــادة غــر املقبولــن مــن طرفــه.

https://www.youtube.com/watch?v=AOa1sZe5jKc&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=AOa1sZe5jKc&t=197s
https://www.youtube.com/watch?v=AOa1sZe5jKc&t=197s
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تقــوده الســعودية أو الحوثيــن خــالل فــرتة الصــراع. ورغــم أن الريمــي ظــل مخلصــا للظواهــري، ومعجبــا 

برؤيتــه األيديولوجيــة وأبــدى احرتامــا ملكانتــه كصديــق مقــرب مــن بــن الدن وخليفــة لــه، إال أنــه أظهــر ميــالً 

أكــرب نحــو سياســة ســيف العــدل املُركــزة عــى تصفيــة تنظيــم القاعــدة مــن الداخــل ملنــع أيــة اخرتاقــات، فضــال 

وليســت  األولويــة  هــي  الغــرب  مــع  املواجهــة  تعتــرب  التــي  العــدل  ســيف  نظــر  بوجهــة  الريمــي  إعجــاب  عــن 

املواجهــة مــع إيــران وشــبكة وكالئهــا يف املنطقــة العربيــة.

الريمــي أحــد أخلــص رجالــه “رشــيد  الرجلــن مطلــع عــام 2016، حــن أوفــد  بــن  بــدأ أول اتصــال مباشــر 

الصنعــاين” وبحوزتــه مبالــغ نقديــة كبــرة نهبــت مــن املــكال إىل منطقــة نائيــة عــى احــدى الســواحل اإليرانيــة. 

الثــوري  الحــرس  العــدل هنــاك بحضــور ضبــاط مــن  التقــى رشــيد الصنعــاين وأربعــة مــن مرافقيــه بســيف 
اإليــراين.]28]

قــام رشــيد الصنعــاين، وهــو أحــد املخططــن الرئيســين ملحاولــة اغتيــال األمــر الســعودي محمــد بــن نايــف، 

القاعــدة يف  لفــروع  مــايل مشــابه  دعــم  بتســليم  توجيهــات  العــدل، وتلقــى  لســيف  املاليــة  املبالــغ  بتســليم 

الصومــال وســوريا. خــالل اللقــاء، وصــف ســيف العــدل نفســه بالقائــد الفعــي لتنظيــم القاعــدة يف ســوريا، 

واألهم من ذلك أنه أمر باصطحاب نجله إىل اليمن مكلفا الصنعاين بهذه املهمة. وحتى اآلن، لم يعرف 

عــى وجــه الدقــة اســم نجلــه الحقيقــي لكنــه حظــي بعــدة ألقــاب منهــا “محمــد الحضرمــي” و “ابــن املــدين”. 

وقد توطد دور نجل سيف العدل يف اليمن بشكل مطرد حيث أصبح أحد حلقات الوصل الرئيسية بن 

فــرع التنظيــم اليمنــي و والــده يف إيــران، ال ســيما بعــد مقتــل قاســم الريمــي عــام 2020، وتصفيــة املســؤول 
العســكري للتنظيــم يف اليمــن عمــار الصنعــاين )ال يمــت لرشــيد بصلــة قرابــة( عــام 2022.]29]

اعتمد سيف العدل عى الدعم املقدم له من الفرع اليمني لتعزيز نفوذه املباشر يف سوريا. فحن أبصرت 

جماعــة “حــراس الديــن” النــور ألول مــرة عــام 2018، كفــرع جديــد لتنظيــم القاعــدة يف ســوريا وإحــدى بنــات 

أفــكار ســيف العــدل، قــام األخــر بفتــح قنــاة بــن عمــار الصنعــاين املقيــم يف اليمــن وأبــو بــالل الصنعــاين )ال 

يمــت لعمــار أو لرشــيد بصلــة قرابــة(، زعيــم حــراس الديــن املقيــم يف ســوريا]30] مــن أجــل تحويــل األمــوال 

ونقــل املقاتلــن مــن اليمــن إىل ســوريا. اســتمر التنســيق عــرب هــذه القنــاة حتــى العــام 2020، عندمــا قتــل 

أبــو بــالل الصنعــاين بغــارة جويــة يف ســوريا، بعــد ذلــك قــام ســيف العــدل بفتــح القنــاة بــن عمــار الصنعــاين 

وبــن القيــادي الجهــادي يف حــراس الديــن أبــو حمــزة اليمنــي، واســتمر تواصــل الجانبــن حتــى مقتــل عمــار 

الصنعــاين يف غــارة أمريكيــة بطائــرة مســرة يف مــارس/ آذار 2022. وبحســب مــا أعلــن الجيــش األمريــي فــإن 
أبــو حمــزة اليمنــي لقــي نفــس املصــر بعــد ثالثــة أشــهر.]31]

]28] معلومة من قيادي جهادي يف فرع تنظيم القاعدة يف اليمن، فرباير/ شباط 2022.

]29] نفس املصدر السابق.

]30] نفــس املصــدر الســابق، وهــي معلومــة اكدهــا مصــدر امنــي يمنــي. وللمزيــد حــول عالقــة ســيف العــدل و تنظيــم حــراس الديــن يف ســوريا انظــر عبدالغنــي مــزوز، "تنظيــم حــراس الديــن: إشــكاليات 

ftnref26_#/تنظيم-حراس-الدين-إشكاليات-النشــأة-والتفكيك/https://eipss-eg.org ،2022 النشــأة والتفكيــك"، املعهــد املصــري للدراســات، 10 ســبتمرب/ أيلــول

https://www.alaraby.co.uk/politics/"حراس-الدين"-يف-دائــرة-  ،2022 يونيو/حزيــران   29 الجديــد،  العربــي  األمريــي"،  االســتهداف  دائــرة  يف  الديــن  "حــراس  العــايص،  أمــن   [31[

االســتهداف-األمريك

https://eipss-eg.org/تنظيم-حراس-الدين-إشكاليات-النشأة-والتفكيك/#_ftnref26
https://eipss-eg.org/تنظيم-حراس-الدين-إشكاليات-النشأة-والتفكيك/#_ftnref26
https://www.alaraby.co.uk/politics/"حراس-الدين"-في-دائرة-الاستهداف-الأميركي
https://www.alaraby.co.uk/politics/"حراس-الدين"-في-دائرة-الاستهداف-الأميركي
https://www.alaraby.co.uk/politics/"حراس-الدين"-في-دائرة-الاستهداف-الأميركي
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سيف العدل يوجه الريمي بتنفيذ عمليات يف الداخل األمرييك دون علم الظواهري

خالل عامي 2017 و2018، عمل سيف العدل عى توسيع نفوذه يف اليمن عرب االنخراط قدر اإلمكان يف 

الرتتيبــات الداخليــة للتنظيــم. نصــح الريمــي بإســناد مهمــة تطهــر التنظيــم مــن الجواســيس إىل الجهــادي 

املخضــرم إبراهيــم أبــو صالــح، أحــد أفــراد الزمــرة املصريــة الذيــن لعبــوا دورا يف تشــكيل النــواة األوىل لتنظيــم 

أبــو صالــح حاليــا منصــب  اليمــن أواخــر التســعينات، مــع الظواهــري وســيف العــدل. يشــغل  القاعــدة يف 
املســؤول األمنــي للتنظيــم.]32]

أمــا عســكريا، فقــد اجتهــد ســيف العــدل لتصعيــد كادر قيــادي مــوال لــه عــى الصعيــد الشــخيص، بمــا يف 

ذلك عمار الصنعاين، الذي أصبح نائب املسؤول العسكري يف التنظيم والحقا املسؤول العسكري األول. 

فضــل ســيف العــدل تزكيــة األفــراد املتســمن بتوجــه أكــرث عنفــا لتقلــد مناصــب قياديــة داخــل التنظيــم يف 
ضــوء عمليــة إعــادة الهيكلــة الشــاملة التــي شــرع بهــا قاســم الريمــي منــذ العــام 2017.]33]

بــدأ ســيف العــدل بإظهــار مزيــد مــن االســتقاللية عــن توجيهــات القيــادة العامــة يف أفغانســتان، واملزيــد مــن 

السيطرة املباشرة عى الريمي عام 2019، يف ديسمرب/ كانون األول من ذلك العام، قام مواطن سعودي 

يدعــى محمــد الشــهراين بتنفيــذ عمليــة ذئــاب منفــردة ضــد مجنديــن أمريكيــن يف قاعــدة بينســاكوال الجويــة 

إعــالن تنظيــم  اليمنــي تتوقــع  التنظيــم  التابعــة للبحريــة األمريكيــة يف واليــة فلوريــدا. كانــت قيــادات فــرع 

الدولــة اإلســالمية مســؤوليته عــن العمليــة، لكنهــم فوجئــوا بإعــالن الريمــي مســؤولية تنظيــم القاعــدة يف 

جزيــرة العــرب عــن العمليــة عــرب مقطــع مســجل بالصــوت والصــورة ُبــث لــه بعــد أيــام فقــط مــن مقتلــه يف 29 
ينايــر/ كانــون الثــاين.]34]

العامــة  للقيــادة  أيضــا  بــل جــاء صادمــاً  اليمــن فحســب،  التنظيــم يف  اإلعــالن غضــب أعضــاء  يــرث هــذا  لــم 

يف أفغانســتان التــي اعرتضــت عــى عــدم التنســيق معهــا بشــأن عمليــة بهــذا الحجــم نفــذت داخــل أراٍض 

أمريكيــة. اتضــح الحقــاً أن ســيف العــدل هــو مــن رتــب للعمليــة دون العــودة إىل الظواهــري، ولــم يكــن لفــرع 
التنظيــم يف اليمــن أي عالقــة بهــا عمليــاً ســوى تبنيهــا باســم الفــرع.]]3]

]32] مؤيد باجس، "قاعدة اليمن تنشر السرة الذاتية ألبرز قادتها الحالين"، عربي 21، 9 ديسمرب / كانون األول ]https://arabi21.com/story/877603 :201/قاعدة-اليمن-تنشر-السرة-

الذاتية-ألبرز-قادتها-الحالين

]33] معلومة من قيادي يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ُحصل عليها يف فرباير/ شباط 2022، وأكدها جهادي منعزل عن التنظيم يف يوليو/ تموز 2022.

]34] معلومة من قيادي يف تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب ُحصل عليها يف فرباير/ شباط 2022. انظر أيضا سامي مجدي، "القاعدة يف اليمن تتبنى حادث إطالق النار يف قاعدة تابعة للبحرية 

https://apnews.com/article/middle-east-shootings-yemen-ap-top-news-pensacola-69a7bfc8d ،2022 األمريكيــة يف فلوريــدا"، أسوشــيتد بــرس، 2 فربايــر/ شــباط

72823a1d0[[c73bbb349177

]]3] معلومة من قيادي جهادي مقرب من الظواهري مارس/ آذار 2022، وأكدها قيادي جهادي آخر يف اليمن فرباير/ شباط 2022

https://arabi21.com/story/877603/قاعدة-اليمن-تنشر-السيرة-الذاتية-لأبرز-قادتها-الحاليين
https://arabi21.com/story/877603/قاعدة-اليمن-تنشر-السيرة-الذاتية-لأبرز-قادتها-الحاليين
https://arabi21.com/story/877603/قاعدة-اليمن-تنشر-السيرة-الذاتية-لأبرز-قادتها-الحاليين
https://apnews.com/article/middle-east-shootings-yemen-ap-top-news-pensacola-69a7bfc8d72823a1d055c73bbb349177
https://apnews.com/article/middle-east-shootings-yemen-ap-top-news-pensacola-69a7bfc8d72823a1d055c73bbb349177
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صعود باطريف وتنامي هيمنة سيف العدل

اتســمت عالقــة ســيف العــدل مــع خالــد باطــريف بطابــع مختلــف، بعــد صعــود األخــر كأمــر لتنظيــم القاعــدة 

يف جزيــرة العــرب خلفــاً للريمــي، حيــث كانــت بعيــدة عــن النديــة وعــن وجهــة النظــر املشــرتكة التــي حكمــت 

العالقة بن الريمي وسيف العدل. لعب سيف العدل دورا محوريا يف تصعيد املواطن السعودي باطريف 

العــرب ســعد  القاعــدة يف جزيــرة  تنظيــم  الشــاب يف  اليمنــي  باطــريف  للريمــي عــى حســاب منافــس  خلفــا 

العولقــي. كمــا كان باطــريف محاطــا بشــبكة ُمحكمــة مــن القيــادات الجهاديــة ذات الــوالء الشــخيص لســيف 
العــدل، وأهمهــم نجــل األخــر وكذلــك إبراهيــم أبــو صالــح وعمــار الصنعــاين الــذي لقــي حتفــه يف 2022.]36]

الكاريزمــا  إىل  الفتقــاره  نظــراً  التنظيــم،  عناصــر  نظــر  وجهــة  مــن  قيــادي  ضعــف  مــن  يعــاين  باطــريف  كان 

الشــخصية والخربة التاريخية التي تمتع بها الوحيي والريمي، وهو ما جعله أكرث ميال إىل قبول توّجه 

ســيف العــدل، ألســباب ليــس أقلهــا حالــة التخبــط التــي شــهدها التنظيــم بعــد الخســائر التــي ُمنــي بهــا يف 

السياســية  املســائل  بأنــه “رجــل متمــرس يف  باطــريف  القاعــدة  أحــد قياديــي  شــبوة والبيضــاء وأبــن. يصــف 

والدينيــة لكنــه يــرتدد كثــرا يف إصــدار القــرارات”. دعــم ســيف العــدل باطــريف كزعيــم جديــد لفــرع التنظيــم 

بســبب إدراكــه نقــاط الضعــف هــذه، عــى أمــل فصــل القيــادة اليمنيــة عــن القيــادة العامــة يف أفغانســتان، 

والتمهيد لتأسيس مرحلة جديدة من العمل الجهادي يف اليمن تكون فيها األولوية للعمليات الخارجية 
ضــد املصالــح الغربيــة.]37]

سيف العدل يخطط لعملية كربى يف املهرة

اســتطاع ســيف العــدل منــذ 2020، إقنــاع باطــريف بنهجــه االســرتاتيجي، الــذي يركــز عــى مواجهــة الــدول 

الغربيــة وحلفائهــا يف اليمــن )أي التحالــف الــذي تقــوده الســعودية، والحكومــة التــي تتخــذ مــن عــدن مقــرا 

باطــريف  إيــران. تحمــس  مــن  املدعومــة  الحوثيــن  عــن مواجهــة جماعــة  بــدالً  لهــا، واإلمــارات وحلفاؤهــا(، 

لهــذا الطــرح، معتــربا أن اســتهداف املصالــح الغربيــة بعمليــة نوعيــة مخطــط لهــا جيــدا هــو الطريــق األقصــر 

الســتعادة الــدور الريــادي لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب الــذي أكســبه مصداقيــة يف أوســاط الحركــة 

الجهاديــة فيمــا مــىض. كمــا أن عمليــة كهــذه مــن شــأنها أن ترســخ شــرعية باطــريف كقائــد وتعينــه عــى تجــاوز 

األزمــة الداخليــة التــي يواجههــا.

يف مايو/أيــار 2020، تداولــت تقاريــر إعالميــة اســتهداف ســفينة بريطانيــة قبالــة ســواحل حضرمــوت.]38] لــم 

تعلــن أيــة جهــة رســميا مســؤوليتها عــن الحادثــة، إالّ أن قياديــا رفيعــا يف قاعــدة اليمــن أكــد وقــوف تنظيــم 

القاعدة يف جزيرة العرب وراء العملية، بهدف استدراج املزيد من القوات األجنبية إىل املهرة وحضرموت 

وفتــح جبهــة حــرب اســتنزافية ضدهــا.

]36] معلومة من قيادي جهادي منعزل حالياً عن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، يوليو/ تموز 2022

]37] نفس املصدر السابق

https://sa24.co/show13346662.html ،2020 38] "استهداف سفينة بريطانية قبالة سواحل حضرموت"، الخرب اليمني، 17 مايو/ ايار[

https://sa24.co/show13346662.html
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الخاليــا  مــن  بتجهيــز مجموعــة مدربــة  العــرب  القاعــدة يف جزيــرة  تنظيــم  بــدأ  عقــب عمليــة حضرمــوت، 

السرية داخل محافظة املهرة لتنفيذ عملية يشارك فيها أكرث من ]1 انتحاريا. وبناء عى توجيهات سيف 

العــدل، كلــف باطــريف أكفــأ القيــادات امليدانيــة يف اليمــن بقيــادة العمليــة وهمــا: صالــح الحديــدي وخــالد 
القصيمــي.]39]

بداية أكتوبر/ تشرين األول 2020، كان الحديدي والقصيمي يستكمالن التحضر للعملية املزمع تنفيذها 

يف الذكــرى الســنوية األوىل ملقتــل الريمــي، حــن شــنت قــوات األمــن املحليــة وقــوات التحالــف الــذي تقــوده 

السعودية حملة أمنية مباغتة داهمت فيها ثالثة منازل يقيم فيها عناصر جهادية. أسفرت الحملة عن 

اشــتباكات نجــم عنهــا ســقوط عــدد مــن مقاتــي القاعــدة وأســر آخــرون. تكــرر الســيناريو نفســه يف ديســمرب/ 

كانــون األول 2020 يف مديريــة الشــحر بســاحل حضرمــوت، حيــث تمكنــت قــوات أمنيــة مــن القبــض عــى 
خليــة تابعــة لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب كانــت ترصــد خطــوط )ممــرات( املالحــة الدوليــة.]40]

أدى هــذا الفشــل الذريــع اىل تنامــي حالــة الغضــب داخليــا مــن قــرارات باطــريف ومــن تدخــالت ســيف العــدل 

املتزايــدة، ال ســيما بعــد تواصــل عــدد مــن القيــادات الرفيعــة املعارضــة لتلــك العمليــات مــع القيــادة العامــة 

القيــادة  مــن  موافقــة  أخــذ  دون  نفســه  تلقــاء  مــن  باطــريف  تصــرف  بدورهــا  أكــدت  والتــي  أفغانســتان  يف 

العليــا.]41] عــالوة عــى ذلــك، ووفقــا لقيــادي مقــرب مــن الظواهــري، فــإن القيــادة العامــة يف أفغانســتان 

كانــت “ترفــض مطلقــا فكــرة اســتهداف املصالــح الغربيــة داخــل الســاحة اليمنيــة يف ظــل الوضــع القائــم، ملــا 

لذلــك مــن تداعيــات ســلبية كبــرة عــى التنظيــم يف اليمــن وعــى أهــل الســنة ألن ذلــك ســيصب يف مصلحــة 
الحوثيــن”.]42]

ورغــم تنامــي االنتقــادات الداخليــة، لــم يوقــف باطــريف دعمــه القــوي لســيف العــدل. ففــي عــام 2021، أمــر 

باطــريف القيــادي “يونــس الحضرمــي”، مســؤول اإلعــالم بتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، بالتوجــه رفقــة 

شــخصن آخريــن إىل الحــدود العمانيــة ومــن ثــم إىل إيــران إليصــال مبلــغ 10 ماليــن ريــال ســعودي لســيف 
العــدل. تمكنــت الســلطات األمنيــة يف ُعمــان مــن القــاء القبــض عليهــم ومصــادرة تلــك األمــوال.]43]

]39] معلومة من قيادي يمني يف تنظيم القاعدة، فرباير/ شباط 2022. وأكدتها مصادر امنية يمنية.

]40] نفس املصدر السابق.

]41] معلومة من قيادي جهادي منعزل عن التنظيم منذ عام، يوليو/ تموز 2022. وأكدها قيادي حايل يف فرع تنظيم القاعدة يف اليمن.

]42] معلومــة مــن قيــادي جهــادي غــر يمنــي كان قريــب مــن الظواهــري، مــارس/ آذار 2022. وتجــدر اإلشــارة إىل أن هــذه التطــورات تزامنــت فعــال مــع تقــدم الحوثيــن بقــوة يف املحافظــات اليمنيــة 

الشــرقية باتجــاه مــأرب وشــبوة.

]43] معلومة من قيادي جهادي منعزل، يوليو/ تموز 2022. وأكدها قيادي غر يمني قريب من القيادة العامة للقاعدة يف أفغانستان.
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 المحور الثالث: 
تداعيات تنامي نفوذ سيف العدل

نفوذ سيف العدل يذيك االنقسامات داخل التنظيم

شــهد تنظيــم القاعــدة يف اليمــن خــالل فــرتة زعامــة الريمــي أزمــة داخليــة عميقــة، لــذا قــرر عــدد كبــر مــن 

قياداتهــا “االنعــزال” – أي االبتعــاد عــن االضطــالع بــدور فاعــل-]44] اعرتاضــا عــى سياســات التنظيــم، فيمــا 

استمر آخرون بالتعبر عن اعرتاضهم دون ترك مواقعهم. تمحورت الخالفات حول مسألتن: أوال تبني 

الريمــي سياســة العنــف، كاعتقــال وتعذيــب وإعــدام العناصــر املشــكوك بهــم كجواســيس، لحــل الخالفــات 

الداخليــة واتهــام العناصــر بالخيانــة دون التثبــت الــكايف حســب اقتنــاع البعــض؛ وثانيــاً تنامــي دور ســيف 

العــدل، املقيــم يف إيــران، بنفــس الوقــت الــذي يخــوض فيــه فــرع التنظيــم اليمنــي حربــا ضــد حلفــاء إيــران 
الحوثيــن يف اليمــن.]]4]

التنظيــم ومــن قــرروا االنعــزال  انتهــج الريمــي سياســة تهدئــة األجــواء املشــحونة مــع منتقديــه مــن داخــل 

بــأن مــا يربــط التنظيــم بســيف العــدل ال يتجــاوز العمليــات الخارجيــة وال شــأن لــه  عــرب محاولــة إقناعهــم 

بأنشطتهم داخل اليمن. ويف كثر من األحيان، عمد الريمي إىل إرسال رشيد الصنعاين وعمار الصنعاين 

إىل املشككن بطبيعة هذه العالقة يف محاولة لشرح وجهة نظر القيادة بأنه ال ينبغي اعتبار سيف العدل 

عميــال لإليرانيــن، وأنــه يعمــل مــن مقــر إقامتــه الجــربي بمــا يخــدم هــدف الجهــاد. أيضــا شــدد القياديــان عــى 

أن العــدو املشــرتك الــذي يجمــع التنظيــم مــع إيــران هــو الواليــات املتحــدة، وأن ذلــك ال يؤثــر عــى موقــف 
التنظيــم مــن جماعــة الحوثيــن.]46]

ورغــم ظهــور أصــوات قليلــة مــن القيــادات املنعزلــة تدعــو إىل التحقيــق داخليــاً مــع الريمــي، إال أن الغالبيــة 

لــه وإن أبــدت بعــض االعــرتاض عــى عــدد مــن  العظمــى مــن القيــادات الجهاديــة يف اليمــن ظلــت مواليــة 

قراراتــه. لكــن هــذا الوضــع تغــر كثــرا مــع صعــود باطــريف الــذي ظــل يعــاين مــن ضعــف يف شــرعية زعامتــه 

)بخالف الريمي( ويف القدرة عى التحكم بجميع العناصر. ومن هذا املنطلق، تنامت األصوات الجهادية 

مــن قيــادات الصــف الثــاين املطالبــة بإقالــة األمــر الجديــد لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب.

أمــا بالنســبة لقيــادات الصــف األول بتنظيــم القاعــدة يف اليمــن، فقــد تنوعــت مواقفهــم إزاء تدخــالت ســيف 

العــدل، والالفــت أن جميــع القيــادات الجهاديــة لــم تشــكك أبــدا يف كفــاءة ســيف العــدل أو يف إخالصــه 

لتنظيــم القاعــدة، بــل عــربت فقــط عــن معارضتهــا لــه ألســباب اســرتاتيجية أو تكتيكيــة؛ فثمــة مــن رأى أن 

نهجــه املُركــز عــى العمليــات الخارجيــة لــم يتناســب مــع ظــروف الفــرع اليمنــي يف ذلــك الوقــت، وثمــة مــن 

عــارض )أي مــن قيــادات تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب املتواجــدة يف اليمــن( التعامــل معــه عــن كثــب 

]44] ُيســتخدم هــذا املصطلــح للداللــة عــى خيــار وســيط بــن االنشــقاق الكامــل عــن التنظيــم وتبنــي موقــف معــارض صريــح داخلــه. إذ يقــرر عضــو التنظيــم التخــي عــن املهــام املوكلــة إليــه والعــودة إىل 

منزله، دون نبذ التنظيم أو أهدافه. ويجوز لهم العودة كأعضاء فاعلن إذا تم حل مسألة الخالف. أوىل الجماعات املنعزلة بهذه الطريقة كانت الجماعة املوالية ألبو عمر النهدي - األمر 

الســابق للتنظيــم يف املــكال، ومنــذاك أصبحــت هــذه املمارســة شــائعة جــدا.

]]4] معلومة مع قيادي جهادي منعزل عن تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب منذ عام 2021. تاريخ املعلومة يوليو/ تموز 2022.

]46] نفس املصدر السابق.
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طاملــا بقــي يف إيــران. كان خبيــب الســوداين مــن أبــرز القيــادات املعرتضــة عــى تدخــل ســيف العــدل يف تحديــد 

السياســات الداخليــة لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب، لكنــه لــم يمانــع مــن حيــث املبــدأ بقــاء دوره يف 
العمليــات الخارجيــة وبالشــكل “املعقــول”.]47]

أمــا القيــادي الشــاب يف فــرع التنظيــم باليمــن ســعد العولقــي، فــرى أحقيــة الجيــل األول مــن الجهاديــن – 

بمــن فيهــم ســيف العــدل – يف االســتمرار بــإدارة شــؤون تنظيــم القاعــدة وفروعــه املختلفــة، وقــد ســعى إىل 

التقريــب مــراراً بــن باطــريف والظواهــري مــن جهــة، ورأب الصــدع بــن الظواهــري وســيف العــدل مــن جهــة 

أخــرى، لكــن مبادراتــه لــم تنجــح يف تخفيــف حــدة هــذه االنقســامات. وبرغــم احــرتام العولقــي الكبــر لســيف 

العــدل، إال أنــه يــرى ضــرورة احتفــاظ الفــرع اليمنــي باالســتقاللية التــي اكتســبها خــالل عهــد الوحيــي، 

فضــال عــن أهميــة الحفــاظ عــى موقــف التنظيــم يف محاربــة جماعــة الحوثيــن. بالتــايل، ال يــرى مانــع مــن 

استشارة سيف العدل بشأن العمليات الخارجية لتنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، ويف رسم سياسات 

التنظيــم الداخليــة، عــى أن ال ينفــرد هــو بالقــرار مــع باطــريف دون الرجــوع للقيــادة العامــة يف افغانســتان او 
مجلــس شــورى فــرع التنظيــم يف اليمــن.]48]

مــن جانــب آخــر، تجنــب إبراهيــم أبــو صالــح الرجــل األمنــي األول يف التنظيــم وأحــد املقربــن مــن باطــريف، 

الخــوض علنــاً يف الخــالف الدائــر حــول ســيف العــدل. وبــرر ذلــك بنطــاق صالحياتــه التنظيميــة التــي تقتصــر 

مــن  هــو  الخارجيــة  والعمليــات  االســرتاتيجية  الشــؤون  يف  الفصــل  بينمــا  الداخــي،  األمنــي  الشــق  عــى 

صالحيــات أمــر التنظيــم يف اليمــن. لكــن حيــاد أبــو صالــح يصــب يف مصلحــة ســيف العــدل، فمــن خلــف 

األبــواب يلعــب أبــو صالــح دورا أساســيا يف التأثــر عــى قــرارات باطــريف والتــي باتــت جميعهــا تصــب يف إطــار 
العــدل.]49] ســيف  توجيهــات 

ما بعد الظواهري

نجح سيف العدل يف إحكام قبضته عى خيوط اللعبة داخل تنظيم القاعدة عى ثالث مراحل:

تعزيز نفوذه الشخيص عى القيادات اإلقليمية يف اليمن والصومال وسوريا.	 

ربط عالقات متينة بن الرجال املوالن له داخل قيادات األفرع املختلفة.	 

إضعاف العالقة بن الفروع اإلقليمية وبن القيادة املركزية يف أفغانستان، ومن ثم قطعها تماما.	 

اعتقد ســيف العدل أنه بمجرد رحيل الظواهري، ســيكون طريقه ســالكا إىل زعامة تنظيم القاعدة، لكن 

إقامتــه يف إيــران – وبقــدر مــا حمتــه مــن محــاوالت االغتيــال األمريكيــة – مثلــت مشــكلة مســتعصية تحــول 

دون تحقيــق طموحــه لزعامــة التنظيــم.

وقــد حــاول ســيف العــدل مــرارا إقنــاع اإليرانيــن بضــرورة انتقالــه إىل اليمــن، ويف العــام 2020، قــام ســيف 

املهــرة وحضرمــوت، ســعياً منــه إلظهــار فائــدة تواجــده هنــاك  العــدل بتنســيق عملياتــه مــع اإليرانيــن يف 
]47] أفاد بذلك مصدران األول قيادي رفيع يف فرع تنظيم القاعدة يف اليمن، يف فرباير/ شباط 2022. والثاين قيادي رفيع منعزل يف يوليو/ تموز 2022.

]48] نفس املصدر السابق.

]49] نفس املصدر السابق.
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بشــكل دائــم لشــن العمليــات النوعيــة ضــد خصومهــم املشــرتكن. لكــن مقرتحــه قوبــل برفــض قاطــع مــن 

قبــل مســؤويل الحــرس الثــوري اإليــراين، خشــية أن ينتــزع ســيف العــدل اســتقالله الــذايت بمجــرد خروجــه 
مــن تحــت ايديهــم.]0]]

لــم يقتصــر األمــر عنــد هــذا الحــد، فقــد أفصــح ســيف العــدل لعــدد كبــر مــن قيــادات تنظيــم القاعــدة يف 

جزيــرة العــرب عــن نيتــه نقــل مركــز القيــادة العامــة للتنظيــم إىل اليمــن، ســواء اســتطاع هــو االنتقــال اىل 

قيــادات مــن  بإرســال  العــدل  الظــل. كمــا وعــد ســيف  إيــران كقائــد يف  بقــي يف  أو  هنــاك بشــكل شــخيص، 
التنظيــم.]1]] فــرع  إدارة  باطــريف يف  ليكونــوا بجانــب  الخــارج 

وإىل حــن تحقــق ذلــك فــإن مســتقبل زعامــة تنظيــم القاعــدة بعــد رحيــل الظواهــري يــرتاوح حاليــا بــن ثالثــة 

ســيناريوهات:

تعيــن أمــر جديــد منافــس لســيف العــدل مــع بقــاء األخــر كقائــد فعــي بحكــم األمــر الواقــع، الســيما فيمــا 	 
يتعلــق بالعمليــات الخارجيــة واإلشــراف العــام عــى فــروع التنظيــم يف ســوريا واليمــن والصومــال. لكــن حتــى 
باعتبــاره  املرشــح  الوحيــد  واالســم  العــدل،  ســيف  منافســة  عــى  قــادرة  ثقيلــة  قياديــة  أســماء  تظهــر  ال  اآلن 
مــن رجــال الرعيــل األول مــن الجهاديــن هــو “عبدالرحمــن املغربــي” صهــر الظواهــري ومســؤول االتصــاالت 

ايــران.]2]] الخارجيــة واملشــرف عــى مؤسســة الســحاب اإلعالميــة، وهــو مقيــم أيضــا يف 

سيناريو مركب، إما تعين أمر جديد مواٍل لسيف العدل ونقل مركز القيادة العامة إىل خارج أفغانستان 	 
)غالبا إىل اليمن(. وهنا يربز اسم باطريف كمرشح محتمل. بيد أن ما يعانيه باطريف من انقسامات داخلية، 
ومــا يشــهده فــرع التنظيــم يف اليمــن مــن خســائر متتاليــة يف الســنوات األخــرة ســوف يقــوض فرصــه يف انتــزاع 

الزعامــة ويقلــص إمكانيــة خلــق مــالذ آمــن يســمح بنقــل القيــادة العامــة للقاعــدة إىل اليمــن.

أو تعيــن شــخصية مــن فــرع القاعــدة يف الصومــال. وقــد جــرى مؤخــرا تــداول اســم “أبــو عبيــدة أحمــد عمــر”، 	 
زعيــم حركــة الشــباب، كمرشــح قــوي مــن منظــور العناصــر يف الداخــل. حاليــا، تعــد حركــة الشــباب األقــوى 
مــن بــن بقيــة الفــروع حيــث تضــع يدهــا عــى مــوارد ماليــة كبــرة ولديهــا ســيطرة ميدانيــة واســعة تســمح لهــا 
بتأســيس مــالذات آمنــة لقيــادات القاعــدة. وقــد لقــي اســم أبــو عبيــدة قبــوال حتــى عنــد قيــادات تنظيــم القاعــدة 
يف جزيــرة العــرب، ويتمتــع بعالقــات وثيقــة مــع ســيف العــدل مــن جهــة، ومــع قيــادات الصــف األول يف اليمــن 

ومنهــم باطــريف مــن جهــة أخــرى.

قبــل مختلــف 	  للتنظيــم بشــكل رســمي. ويف حــال اختيــاره ومبايعتــه مــن  أمــراً جديــداً  العــدل  تعيــن ســيف 
القاعــدة وطهــران إىل تنســيق  بــن  التنســيق الضمنــي  فــإن ذلــك يعنــي تحــول  إيــران،  أثنــاء بقائــه يف  الفــروع 
صريــح ال لبــس فيــه، يرقــى إىل تحالــف اســرتاتيجي عــى غــرار مــا هــو قائــم بــن إيــران وجماعــات إســالمية ســنية 
مســلحة مثــل الجهــاد اإلســالمي أو حركــة حمــاس يف غــزة. وعــى األرجــح فــإن تنصيــب ســيف العــدل أمــراً 
للقاعدة سوف يستلزم خروجه من إيران، إما إىل اليمن أو الصومال أو أفغانستان. وإىل حن تحقق ذلك، 
سيســتفيد ســيف العــدل مــن اســتمرار حالــة الفــراغ القيــادي يك يعــزز ســلطته الفعليــة يف التنظيــم معتمــداً 

أســلوب القيــادة يف الظــل إىل أن تصبــح الظــروف مواتيــة إلعــالن نفســه كزعيــم رســمي لتنظيــم القاعــدة.

]0]] معلومة من قيادي بارز يف مجلس شورى تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب، أغسطس/ آب 2022.

]1]] نفس املصدر السابق.

/abd-al-rahman-al-maghrebi-عبد-الرحمن-املغربي/rewardsforjustice.net/ar/rewards ،2]] عبدالرحمن املغربي: نبذة موجزة، موقع مكافآت من أجل العدالة[

http://rewardsforjustice.net/ar/rewards/عبد-الرحمن-المغربي-abd-al-rahman-al-maghrebi
http://rewardsforjustice.net/ar/rewards/عبد-الرحمن-المغربي-abd-al-rahman-al-maghrebi
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سيف العدل ومستقبل تنظيم القاعدة يف اليمن

يف ظــل الوضــع الســيايس والعســكري الراهــن يف الســاحة اليمنيــة، ومــع انتقــال مركــز القيــادة الجهاديــة 

عمليا من أفغانستان إىل إيران؛ فمن املتوقع أن يتغر سلوك تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب عى املدى 

القريــب واملتوســط ليتخــذ ســمتن أساســيتن:

    احتمــال زيــادة الرتكيــز عــى ضــرب املصالــح الغربيــة وقــوات التحالــف الــذي تقــوده الســعودية املتواجــدة 

املناهــض للحوثيــن. عملــت األذرع اإلعالميــة  املعســكر  املحليــن يف  اليمــن، وحلفائهــم  يف جنــوب وشــرق 

لتنظيــم القاعــدة، طيلــة العــام 2022، عــى تكريــس خطــاب رســمي جديــد يــرى يف مجلــس القيــادة الرئــايس 

ربــه  عبــد  الســابق  الرئيــس  محــل  ليحــل   2022 نيســان  أبريــل/  يف  وإمــارايت  ســعودي  بدعــم  ُشــكل  )الــذي 

منصــور هــادي( عــدوا رئيســيا. كمــا أن التنظيــم ركــز يف بياناتــه الرســمية عــى ضــرورة “تحريــر جنــوب اليمــن 

املحتــل” مــن أيــدي الكفــار األجانــب، وعــى محاربــة القــوات العســكرية واألمنيــة املحليــة الســيما تلــك التابعــة 

الحوثيــن يف معظــم  تنامــي ســيطرة جماعــة  التطــرق اىل خطــورة  الجنوبــي،]3]] دون  االنتقــايل  للملجــس 

مناطــق شــمال اليمــن.

والتوجــه  التنظيميــة،  اإلدارة  أســلوب  حــول  األول  الصــف  قيــادات  بــن  الداخليــة  الخالفــات  تنامــي      

االســرتاتيجي الــذي يفــرتض أن ينتهجــه التنظيــم يف اليمــن. ومــن املتوقــع أن تــزداد موجــات االنعــزال بــن 

قيــادات الصــف الثــاين يف تنظيــم القاعــدة نظــرا لضعــف قيــادة باطــريف وتنامــي نفــوذ ســيف العــدل وتراجــع 

زعيــم  مــع غيــاب  تعقيــدا  الوضــع  يــزداد  األرض. وســوف  العــرب عــى  القاعــدة يف جزيــرة  تنظيــم  ســيطرة 

مخضرم كالظواهري الذي كان يتمتع بهيبة مكنته من تهدئة الكثر من الصراعات الداخلية يف السابق.

ســتنتج اختــالالت جوهريــة يف ميــزان القــوى الحــايل، لــو انتهــج تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب سياســة 

لجهــود  تهديــد حقيقــي  اليمــن، وســيمثل عنصــر  الغربيــة والســعودية واإلماراتيــة يف  املصالــح  اســتهداف 

األمــم املتحــدة الراميــة إىل هدنــة تخفــض التصعيــد وتحافــظ عــى االســتقرار الهــش الصامــد رغــم انقضــاء 

املــايض، ال ســيما يف املناطــق الخاضعــة لســيطرة الحكومــة املعــرتف بهــا  الهدنــة يف أكتوبــر/ تشــرين األول 

دوليــا. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن لألزمــة الداخليــة التــي يعيشــها تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب أن تدفــع 

قيادتهــا الحاليــة )بزعامــة باطــريف( إىل محاولــة رفــع فاعليــة التنظيــم والحفــاظ عــى تماســكه عــرب تنســيق 

هجــوم كبــر – ســواء ضــد الحكومــة، أو التحالــف بقيــادة الســعودية أو املصالــح الغربيــة – ومــن شــأن ذلــك 

أن يربــك املشــهد الســيايس واألمنــي الدقيــق يف البــالد.

الهيجــاء  “أبــو  ومنهــم  امليدانيــة،  القيــادات  مــن  بعــدد  باطــريف  التقــى  املــايض،  الثــاين  كانــون  ينايــر/  خــالل 

الحديدي، وأبو عي الديي وأبو أســامة الدياين وأبو محمد اللحجي”، وطالبهم بتجهيز عناصر للقيام 

باطــريف  وقــام  وعــدن.  وحضرمــوت  وأبــن  شــبوة  محافظــات  يف  مفخخــة،  بســيارات  انتحاريــة  بعمليــات 

بتشــكيل لجنــة حشــد للمقاتلــن برئاســة القيــادي “أبــو عــي الديــي” املســؤول الدينــي واأليديولوجــي يف 

تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب. كمــا وجــه الحديــدي، األمــر املحــي للتنظيــم يف محافظتــي شــبوة وأبــن، 

https:// ،2022 3]] عاصم طه الصربي، "تنظيم القاعدة يعيد ترتيب أولوياته يف اليمن.. وتفاصيل حصرية عن القيادي يف التنظيم "أبو عي الحضرمي"، موقع أخبار اآلن، 28أغسطس/ آب[

www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2022/08/28/تنظيم-القاعدة-يعيد-ترتيب-أولوياته-يف-اليمن-وتفاصيل-حصرية-عن-القيادي-يف-التنظيم-أبو-عي-الحضرمي

https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2022/08/28/تنظيم-القاعدة-يعيد-ترتيب-أولوياته-في-اليمن-وت
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2022/08/28/تنظيم-القاعدة-يعيد-ترتيب-أولوياته-في-اليمن-وت
https://www.akhbaralaan.net/news/arab-world/2022/08/28/تنظيم-القاعدة-يعيد-ترتيب-أولوياته-في-اليمن-وت
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بحشــد املزيــد مــن العناصــر للقيــام بالعمليــات ضــد القــوات األمنيــة والعســكرية التابعــة للمجلــس االنتقــايل 

إيــران والحوثيــن،  تبنــي موقــف معــاد ضــد  لــه  آخــر ظهــور إعالمــي  باطــريف حــاول يف  الجنوبــي. ورغــم أن 

عــى وقــع االنتقــادات املوجهــة ضــده داخــل التنظيــم، إال أنــه يف اجتماعاتــه األخــرة وجــه القيــادات امليدانيــة 
لتنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب بعــدم شــن أي هجمــات نهائيــا يف مناطــق ســيطرة الحوثيــن.]4]]

الســالم  فــرص  نســف  إىل  للحوثيــن  املناهــض  املعســكر  القاعــدة يف  نمــو عمليــات  يــؤدي  أن  املتوقــع  ومــن 

الضعيفــة أصــال يف البــالد؛ فهــو مــن جهــة ســوف يغــر محــور االهتمــام الــدويل مــن ملــف الســالم إىل ملــف 

مكافحــة اإلرهــاب، خصوصــا يف حــال نجــح فــرع القاعــدة اليمنــي يف تنفيــذ عمليــات نوعيــة تســتهدف قــوات 

أجنبية يف اليمن أو قام برتتيب عمليات خارج اليمن ضد مصالح إقليمية أو غربية، األمر الذي سيجعل 

محاربــة تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب أولويــة دوليــة جديــدة وملحــة. مــن جهــة ثانيــة، فــإن ضــرب مراكــز 

القــوة العســكرية والسياســية واالقتصاديــة يف معســكر الحكومــة الشــرعية ســوف يعــزز مــن اختــالل ميــزان 

القــوى وإضعــاف قدرتهــا عــى مواجهــة الحوثيــن ـ وبطبيعــة الحــال فــإن عمليــات تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة 

العرب سوف تغذي أيضا الخالفات الداخلية يف املعسكر املناهض للحوثين خصوصا بن حزب اإلصالح 

و املجلــس االنتقــايل الجنوبــي كالعبــن رئيســين.

لقــد كان انخــراط القاعــدة امللحــوظ يف املعــارك ضــد الحوثيــن خــالل العامــن ]201 و 2016، عامــال أساســيا 

الحــرب، وممارســتهم لضغــوط كبــرة عــى  التنظيــم مــن حالــة  اســتفادة  الــدويل مــن  املجتمــع  يف تخــوف 

دولتــي التحالــف )الســعودية واإلمــارات( وقيــادة الشــرعية اليمنيــة لتجنــب ســيناريو الحســم العســكري. 

واليــوم، فــإن تقاطــع حســابات تنظيــم القاعــدة يف جزيــرة العــرب وعملياتهــا امليدانيــة مــع مصالــح الحوثيــن 

وحساباتهم السياسية، سيفرض ممارسة ضغوط أكرب عى طهران وحليفها يف اليمن إلضعاف تنسيقهم 

املتنامي مع التنظيم ومنعه من التطور. وهذا بدوره سيتطلب تخي املجتمع الدويل عن املقاربات قصرة 
النظــر والتــي قــد تــرى يف الحوثيــن أداة مســاعدة يف مكافحــة اإلرهــاب.]]]]

اليمــن  القاعــدة يف  لتنظيــم  العمليــايت  املســار  تغــر  إىل  العــدل  ســيف  نفــوذ  تنامــي  يقــد  لــم  املحصلــة،  يف 

أثــر بقــوة عــى عقيدتــه األيديولوجيــة وتوجهــه االســرتاتيجي، بمــا يجعلــه أكــرث اتســاقا مــع  بــل  وحســب، 

الحوثيــن  بإمــداد  تكتفــي  إيــران ال  أن  إىل  األخــرة  التقاريــر  وتشــر  واملنطقــة.  اليمــن  يف  اإليرانيــة  املصالــح 

وحدهــم باألســلحة، فشــبكات التهريــب اإليرانيــة تعتــرب أهــم مــزود بالســالح ألذرع القاعــدة يف الصومــال 
اليمــن.]6]] الحوثيــن يف  عــن طريــق حلفائهــا 

https://www.akhbaralaan. ،2023 4]] عاصــم طــه الصــربي، "خطــة اســتباقية لزعيــم القاعــدة يف اليمــن لضــرب املحافظــات املحــررة باملفخخــات"، موقــع أخبــار األن، 28 ينايــر/ كانــون الثــاين[

net/news/special-reports/2023/01/28/خطة-اســتباقية-لزعيم-القاعدة-يف-اليمن-لضرب-املحافظات-املحررة-باملفخخات

]]]] كان صعود الحركة الحوثية عامال مهما يف تحفيز الظروف الالزمة النتشــار التطرف ألنها أســهمت يف تغذية االســتقطاب الطائفي وإضعاف مؤسســات الدولة. واليوم بعد أن أضعف تنظيم 

القاعــدة اىل حــد كبــر يف املناطــق التابعــة للشــرعية، يقــوم الحــويث بإتاحــة هامــش حريــة أكــرب يســمح باإلبقــاء عــى فاعليــة تنظيــم القاعــدة وذلــك بهــدف ضــرب أعدائهــم املشــرتكن.

]6]] "ضبــط شــحنة أســلحة مهربــة مــن اليمــن للصومــال" موقــع عــدن الغــد، 4 يوليــو/ تمــوز https://adengad.net/public/posts/62[367 ،2022؛ جــاي بهــادور، "بصمــة إيرانيــة؟ تعقــب 

https://globalinitiative.net/wp- ،2021 بنــادق هجوميــة مــن طــراز 1-6] يف الصومــال"، املبــادرة العامليــة ملكافحــة الجريمــة املنظمــة العابــرة للحــدود الوطنيــة، نوفمــرب/ تشــرين الثــاين

content/uploads/2021/11/GITOC-An-Iranian-Fingerprint-Tracing-Type-[6-1-assault-rifles-in-Somalia.pdf؛ مايــكل ســيغال، " الحــرس الثــوري اإليــراين يســاعد 

يف تهريــب األســلحة إىل حركــة الشــباب يف الصومــال"، مركــز القــدس للشــؤون العامــة، 6 يوليــو/ تمــوز http://www.jcpa.org.il/article ،2022/חיל-הים-של-משמרות-המהפכה-

מסייעים-בהבר/

https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2023/01/28/خطة-استباقية-لزعيم-القاعدة-في-اليمن-لضرب
https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2023/01/28/خطة-استباقية-لزعيم-القاعدة-في-اليمن-لضرب
https://www.akhbaralaan.net/news/special-reports/2023/01/28/خطة-استباقية-لزعيم-القاعدة-في-اليمن-لضرب
https://adengad.net/public/posts/625367
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/11/GITOC-An-Iranian-Fingerprint-Tracing-Type-56-1-assault-rifles-in-Somalia.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/11/GITOC-An-Iranian-Fingerprint-Tracing-Type-56-1-assault-rifles-in-Somalia.pdf
http://www.jcpa.org.il/article/חיל-הים-של-משמרות-המהפכה-מסייעים-בהבר/
http://www.jcpa.org.il/article/חיל-הים-של-משמרות-המהפכה-מסייעים-בהבר/
http://www.jcpa.org.il/article/חיל-הים-של-משמרות-המהפכה-מסייעים-בהבר/
http://www.jcpa.org.il/article/חיל-הים-של-משמרות-המהפכה-מסייעים-בהבר/
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اليمــن كغطــاء لتربيــر  الســني يف  النشــاط الجهــادي  البعيــد سيســتفيد الحوثيــون مــن تنامــي  املــدى  وعــى 

تمددهــم العســكري تحــت شــعار مكافحــة اإلرهــاب. يف الوقــت الراهــن، يســتغل الحوثيــون نشــاط القاعــدة 

يف املناطــق الواقعــة خــارج ســيطرتهم كغطــاء لتمريــر األعمــال املارقــة التــي يقومــون بهــا وتصويرهــا كأعمــال 

نفذهــا جهاديــون: مثــل عمليــات التصفيــة الجســدية للمعارضــن]7]] أو اســتهداف املصالــح الدوليــة. ومنــذ 

ديســمرب/ كانــون األول 2020،]8]] بــدأت ُتشــن عمليــات نوعيــة يف املهــرة وحضرمــوت ضــد الناقــالت والســفن 

التجاريــة باســتخدام طائــرات مســرة وصواريــخ – يشــتبه بوقــوف الحوثيــن وراءهــا. تطــورت هــذه العمليــات 

يف الشــهور األخــرة لتشــمل مــوائن تصديــر النفــط وهــو مــا ألحــق أضــرار جســيمة بإيــرادات الحكومــة. وقــد 

تشــجعت إيــران وحلفاؤهــا عــى انتهــاج هــذه االســرتاتيجية الجديــدة بعــد أشــهر فقــط مــن مبــادرة القاعــدة 

إىل التخطيــط لعمليــات مــن هــذا النــوع يف هــذه املحافظــات، كإحــدى بنــات أفــكار ســيف العــدل يف إيــران.]9]] 

]7]] عــى ســبيل املثــال، تــم يف العــام 2021 اإلعــالن عــن اغتيــال قائــد مقاومــة البيضــاء مــوىس املشــديل شــمال محافظــة عــدن وذلــك قبــل أيــام فقــط مــن ســيطرة الحوثيــن عــى محافظــة البيضــاء. ويف 

نفــس العــام فشــلت محاولــة اغتيــال اســتهدفت محافــظ عــدن حامــد مللــس، ويف العــام 2022، تــم اغتيــال القائــد العســكري الجنوبــي ثابــت جــواس الــذي ُيعتقــد أنــه مــن قــام بتصفيــة مؤســس 

جماعــة الحوثيــن حســن الحــويث يف حــروب صعــدة مطلــع العقــد األول مــن القــرن الحــايل. وبحســب تحقيقــات الحكومــة، فــإن الحوثيــون هــم مــن يقفــون وراء هــذه العمليــات. لكــن تنامــي 

نشــاط القاعــدة جعــل الــرأي العــام املحــي والــدويل اميــل اىل تصديــق روايــة مســؤولية القاعــدة.

https://www.aljazeera.net/  ،2020 األول  ديســمرب/كانون   14 نــت،  الجزيــرة  وُعمــان"،  العــرب  وبحــري  والخليــج  األحمــر  البحــر  يف  الهجمــات  أبــرز  الناقــالت..  اســتهداف  "عــودة   [[8[

politics/2020/12/14/عودة-اســتهداف-الناقالت-أبرز-الهجمات-يف

]9]] أول عمليــة بطائــرة مســرة كانــت يف ديســمرب/ كانــون األول 2020 عندمــا تــم اســتهداف ســفينة بريطانيــة يف املهــرة بعــد أشــهر مــن عمليــة مماثلــة قــام بهــا تنظيــم القاعــدة يف حضرمــوت، وظــل 

هــذا النمــط مــن العمليــات يتــواىل وينمــو تدريجيــا إىل أن بلــغ ذروتــه يف العــام 2022 وبــات الحوثيــون يتبنــوه صراحــة كورقــة تفاوضيــة يف حربهــم االقتصاديــة مــع الحكومــة املعــرتف بهــا دوليــاً. 

بعبــارة اخــرى فــان الحــويث يســتغل القاعــدة اليــوم يف مســارين: أمــا لتغطيــة بصماتــه عــن أي عمليــة امنيــة، او كوســيلة الختبــار ردود فعــل خصومــه قبــل ان يتبنــى نمــط جديــد مــن العمليــات 

التــي غــرت طبيعــة الصــراع يف الوقــت الراهــن.

https://www.aljazeera.net/politics/2020/12/14/عودة-استهداف-الناقلات-أبرز-الهجمات-في
https://www.aljazeera.net/politics/2020/12/14/عودة-استهداف-الناقلات-أبرز-الهجمات-في
https://www.aljazeera.net/politics/2020/12/14/عودة-استهداف-الناقلات-أبرز-الهجمات-في


حســام ردمــان هــو زميــل باحــث فــي مركــز صنعــاء للدراســات 
االســتراتيجية. تتركــز أبحاثــه علــى الحــراك الجنوبــي والجماعــات 
القاعــدة  تنظيــم  مثــل  اليمــن،  فــي  المســلحة  اإلســالمية 
)داعــش(،  اإلســالمية  الدولــة  وتنظيــم  العــرب،  جزيــرة  فــي 
والفصائــل الســلفية المســلحة. وهــو أيضــًا مراســل لقنــاة دبــي 
التلفزيونيــة، وعمــل ســابقًا لصالــح صحيفتــي الشــارع اليمنيــة 

واألهــرام المصريــة.

السياســي  بالشــأن  مختــص  صحفــي  هــو  الصبــري  عاصــم 
والعســكري اليمنــي. درس فــي كليــة اإلعــالم جامعــة صنعــاء، 
وعمــل فــي صحيفــة األولــى المحليــة قبــل أن يصبــح منتجــا 
لألخبــار مــع قناتــي بــي بــي ســي عربيــة وقنــاة الحــرة. كمــا عمــل 
مديــرًا لمكتــب قنــاة اإلخباريــة الســعودية فــي اليمــن ومراســاًل 
لهــا، باإلضافــة إلــى عملــه كمراســل لقنــاة أبوظبــي. اشــترك 
الصبــري فــي تغطيــة أهــم المعــارك العســكرية والتطــورات 
السياســية منــذ العــام 2015، مثــل معــارك تحريــر عــدن ومعــارك 
منــذ  القاعــدة.  مــن  المــكال  تحريــر  ومعــارك  الغربــي  الســاحل 
العــام 2021، تخصــص عاصــم الصبــري فــي تغطيــة شــؤون 
الجماعــات الجهاديــة اإلســالمية فــي اليمــن واإلقليــم، وهــو 

يعمــل حاليــا كمراســل لقنــاة تلفزيــون اآلن.
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