
1

أزمة جيلية:
من يخلف أيمن الظواهري في قيادة تنظيم القاعدة؟

“أيمــن  القاعــدة  تنظيــم  زعيــم  مقتــل  أثــار 
الظواهــري” تســاؤالت جوهريــة حــول مســتقبل 
ــة  ــم، وخصوصــًا مــع األزمــة الجيلي ــادة التنظي قي
التــي يواجههــا التنظيــم علــى مســتوى القيــادات 
العليــا، فــي ظــل الضربــات التــي تلقاهــا خــال 
الســنوات الماضيــة. وفــي هــذا اإلطــار، ُيطــَرح 
عــدد مــن األســماء المحتملة لخافــة الظواهري 
الرحمــن  و”عبــد  العــدل”  “ســيف  غــرار  علــى 
عبيــدة  و”أبــو  باطرفــي”  و”خالــد  المغربــي” 

غالــي”. أغ  و”إيــاد  العنابــي”  يوســف 

لــم يواجــه تنظيــم “القاعــدة” عــام 2011، أزمــة فــي تســمية 
ــزال  ــة إن ــي عملي ــن الدن ف ــامة ب ــل أس ــب مقت ــم عق ــم التنظي زعي
جــوي للقــوات األمريكيــة؛ إذ كان ُيتوقــع حينهــا تولــي نائبــه أيمــن 
الظواهــري زعامــة التنظيــم؛ هــذا علــى الرغــم مــن تعــدد أســماء 
المرشــحين لتولــي قيــادة “القاعــدة” نســبياً، مقارنــًة بوضــع التنظيــم 
ــة  ــف أمريكي ــة قص ــي عملي ــري ف ــل الظواه ــب مقت ــي، عق الحال
األفغانيــة  العاصمــة  فــي  يقطنــه  كان  الــذي  منزلــه  اســتهدفت 
ــاح  ــدن صب ــي جــو باي ــس األمريك ــه الرئي ــا أعلن ــاً لم ــول، وفق كاب
يــوم 2 أغســطس 2022. وبعيــداً عــن مالبســات واقعــة اســتهداف 
األطــراف،  مختلــف  علــى  وتداعياتهــا  وأبعادهــا  الظواهــري 
وتحديــداً حركــة طالبــان التــي تقــع عليهــا المســؤولية المباشــرة فــي 
ــن  ــداً أيم ــدة”، وتحدي ــم “القاع ــادات تنظي ــة لقي ــالذات آمن ــر م توفي
الظواهــري؛ فــإن تنظيــم “القاعــدة” قــد يواجــه أزمــة فــي اختيــار 

ــد. ــه الجدي زعيم

محددات رئيسية

أيمــن  لخالفــة  المرشــحة  األســماء  أبــرز  إلــى  التطــرق  قبــل 
ــادة تنظيــم “القاعــدة”، يمكــن الوقــوف علــى  الظواهــري فــي قي
عــدد مــن المحــددات المرتبطــة باختيــار الزعيــم الجديــد للتنظيــم، 

ــي: ــي كاآلت وه

ــتراتيجية  ــد اس ــم تعتم ــادي: ل ــي التسلســل القي ــد ف ــل متعم 1- خل
واشــنطن فيمــا يتعلــق بتكتيــك “قطــع رأس القيــادة” المتبــع لمالحقــة 
قيــادات التنظيمــات اإلرهابيــة، علــى اســتهداف زعمــاء تلــك 
التنظيمــات فقــط، بــل ضمــت إليهــم القيــادات البــارزة والمؤثــرة من 
حيــث الــدور، باإلضافــة إلــى قيــادات وكــوادر ُيحتمــل تصعيدهــا 
داخــل التسلســل القيــادي، ضمــن “بنــك أهــداف” يخضــع لعمليــات 

تحديــث وتقييــم ألولويــة االســتهداف.
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من يخلف أيمن الظواهري في قيادة تنظيم القاعدة؟

ففــي عــام 2011، عقــب مقتــل زعيــم تنظيــم “القاعــدة” الســابق 
أســامة بــن الدن ببضعــة أشــهر، نجحــت الواليــات المتحــدة فــي 
اســتهداف أحــد القــادة البارزيــن فــي التنظيــم، وهــو عطيــة هللا 
الليبــي، وحينهــا أشــار مقــال فــي “ Foreign Affairs” إلــى 
تقييــم أحــد مســؤولي وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة 
الســتهداف الليبــي باعتبــاره أكثــر أهميــًة مــن الظواهــري الــذي 

تولــى حينهــا زعامــة تنظيــم القاعــدة.

ونفَّــذت الواليــات المتحــدة عــدداً مــن االســتهدافات لقيــادات 
بــارزة ُيحتمــل أن تخلــف الظواهــري، ومنهــم أبــو الخيــر 
الــذي تــم اســتهدافه فــي ســوريا، وأبــو محمــد  المصــري 
إيــران، وأبــو بصيــر  فــي  اســتهدافه  تــم  الــذي  المصــري 
الوحيشــي الــذي تــم اســتهدافه فــي اليمــن، واألخيــر كان ُينظــر 
إليــه فــي األوســاط الجهاديــة علــى أنــه خليفــة “بــن الدن” رغــم 
ــي  ــعبيته ف ــره وش ــرى؛ لتأثي ــادات أخ ــًة بقي ــنه مقارن ــر س صغ

األوســاط الجهاديــة.

2- األزمــة الجيليــة فــي داخــل التنظيــم: خلَّفــت عمليــات 
اتجاهيــن  فــي  تســير  كانــت  التــي  األمريكيــة  االســتهداف 
بالتــوازي – وهمــا مالحقــة قيــادات تنظيــم “القاعــدة” فــي 
ــرع الرئيســية  ــادة األف ــى ق ــة إل أفغانســتان وباكســتان، باإلضاف
– أزمــة جيليــة داخــل التنظيــم، علــى مســتوى القيــادات العليــا، 
إلــى  بالنســبة  المركزيــة، أو  القيــادة  ســواء علــى مســتوى 
بعــض األفــرع، ولكــن أبــرز التأثيــرات كانــت علــى مســتوى 
القيــادة المركزيــة التــي تعرضــت لضغــوط شــديدة منــذ إعــالن 
ــات  ــذ عملي ــاب، وتنفي ــى اإلره ــدة الحــرب عل ــات المتح الوالي

عســكرية فــي أفغانســتان، عقــب أحــداث 11 ســبتمبر 2001؛ 
مــا أســفر عــن عمليــات اســتهداف قيــادات بــارزة فــي التنظيــم، 
ــى  ــدود إل ــر الح ــلل عب ــة التس ــالل محاول ــن خ ــال آخري واعتق
إيــران، وبفعــل تراجــع النشــاط العملياتــي لتنظيــم “القاعــدة” فــي 

أفغانســتان.

أفرعهــا  أكثــر عزلــة عــن  المركزيــة  القيــادة  أن  وبــدا 
المختلفــة، ولــم ُتقــدم قيــادات يمكــن تصعيدهــا للقيــادة؛ فرغــم أن 
التنظيــم لجــأ إلــى محاولــة تســويق حمــزة بــن الدن في األوســاط 
ــه فــي ســبتمبر  الجهاديــة، فــإن الواليــات المتحــدة أعلنــت مقتل
2019، فــي حيــن لــم يؤكــد أو ينــِف تنظيــم “القاعــدة” مقتلــه. 
وبخــالف حمــزة، فــان الرهــان فــي أوســاط تنظيــم القاعــدة على 
أبــو محمــد الجوالنــي زعيــم جبهــة النصــرة آنــذاك بعــد مبايعــة 
الظواهــري إلعــداده للقيــادة مســتقبالً لــم ينجــح، ألنــه اتبــع نهجاً 
مغايــراً لتوجهــات مشــروع “الجهــاد العالمــي”، وفــك ارتباطــه 

بتنظيــم القاعــدة. 

ــهم  ــن أن تس ــم “القاعــدة”: يمك ــار زعي ــات اختي ــدد آلي 3- تع
ــم  ــم تنظي ــد زعي الســمات الشــخصية أو “الكاريزمــا” فــي تحدي
ــت  ــا ليس ــري، إال أنه ــل الظواه ــب مقت ــد عق “القاعــدة” الجدي
حاســمة وحدهــا فــي عمليــة االختيــار التــي تتحــدد وفقــاً لعــدد 
ــورى  ــس ش ــل مجل ــق داخ ــا: أوالً– التواف ــل، منه ــن العوام م
“القاعــدة”. وبالنظــر إلــى محدوديــة المعلومــات المتاحــة حــول 
ــس  ــة التجان ــدد األعضــاء، ودرج ــس أو ع ــذا المجل ــكيل ه تش
الداخلــي، فإنــه يمثــل حلقــة مهمــة فــي اختيــار الزعيــم الجديــد 

لمنحــه مشــروعية.
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وهنــا يمكــن اإلشــارة إلــى أن التقديــرات الغربيــة أشــارت 
إلــى خــالف حــول تولــي الظواهــري زعامــة “القاعــدة” عقــب 
مقتــل بــن الدن، وعــدم حســم األمــر ســريعاً. وثانيــاً– موافقــة 
قــادة األفــرع الرئيســية؛ حيــث تمثــل موافقــة قــادة أفــرع تنظيــم 
ــة  ــي عملي ــراً ف ــالً مؤث ــد، عام ــم الجدي ــى الزعي ــدة” عل “القاع
التماســك الداخلــي، خاصــًة فــي ظــل تمتــع تلــك األفــرع بقــدر 
مــن الالمركزيــة، منعــاً للتأثيــر علــى جســد التنظيــم، فــي ظــل 
تحديــات متعــددة، منهــا تنظيــم “داعــش” الــذي يمكــن أن يســتفيد 

مــن أي تخبــط داخــل “القاعــدة” لصالحــه.

أمــا العامــل الثالــث فهــو التمتــع بالثقــل فــي األوســاط 
الجهاديــة؛ إذ تتمثــل أحــد محــددات اختيــار الزعيــم الجديــد 
للقاعــدة، فــي مــدى تمتعــه بثقــل فــي األوســاط التابعــة لتنظيــم 
“القاعــدة” فــي األفــرع ولــدى الجماعــات القريبــة مــن التنظيــم. 
وهــذا يرتبــط بخبــرات الزعيــم الجديــد وطــول مــدة انخراطــه 

ــا. ــي حققه ــات الت ــال، والنجاح ــات القت ــي جبه ف

وربمــا يجــد تنظيــم “القاعــدة” نفســه محصــوراً بيــن خيارات 
محــدودة، فــي ظــل وجــود رغبــة فــي تصعيــد شــخصية تنتمــي 
إلــى فتــرة مــا ُيعــرف بـ”الجهــاد األفغانــي” أو تصاعــد دورهــا 
ــارزة فــي التسلســل  ــادات أخــرى ب عقــب مقتــل بــن الدن، وقي
التنظيمــي. وفــي ســياق مــواٍز، مــن المالحظ أن تنظيــم “داعش” 
رغــم إخفــاء الهويــة الحقيقيــة لزعيمــه الجديــد، أشــار إلــى أنــه 
ــوات  ــة الق ــي مواجه ــاركت ف ــي ش ــة الت ــادات القديم ــن القي م

األمريكيــة عقــب الغــزو األمريكــي للعــراق عــام 2003.

اتجــاه  رغــم  الظواهــري:  لوفــاة  المحتملــة  الترتيبــات   -4
زعمــاء التنظيمــات اإلرهابيــة إلــى تزكيــة عــدد مــن القيــادات 

لخالفتهــم عقــب الوفــاة، فــي ضــوء احتماليــة االســتهداف مــن 
قبــل الواليــات المتحــدة، فــإن الحالــة الصحيــة لزعيــم القاعــدة 
الســابق أيمــن الظواهــري، ربمــا عــززت رســمه ســيناريو تولي 
ــري  ــاة الظواه ــب وف ــل ترق ــي ظ ــم، ف ــدة للتنظي ــادة الجدي القي
بصــورة طبيعيــة، بفعــل معاناتــه مــن المــرض، بصــورة 
دفعــت إلــى تكــرار األنبــاء التــي تشــير إلــى وفاتــه طبيعيــاً دون 
اســتهدافه مــن قبــل الواليــات المتحــدة، فــي األوقــات التــي لــم 

ــة. ــة لفتــرات طويل ــة أو مرئي تصــدر خاللهــا مقاطــع صوتي

خيارات محدودة  

ــم  ــم تنظي ــار زعي ــددات الختي ــض المح ــد بع ــوء تحدي ــي ض ف
القاعــدة الجديــد، يمكــن اإلشــارة إلــى بعــض القيــادات األبــرز 
التــي يمكــن أن تخلــف الظواهــري، فــي ضــوء اتجاهيــن 

رئيســيين، كاآلتــي:

ــز  ــة: يرتك ــادة المركزي ــاق القي ــن نط ــار شــخصية م 1- اختي
ــس  ــار إحــدى الشــخصيات داخــل مجل ــى اختي هــذا االتجــاه عل
شــورى التنظيــم فــي نطــاق أفغانســتان، أو أخــرى كانــت تقــوم 
قبــل مقتلــه، ولديهــا معرفــة بشــؤون  الظواهــري  بمعاونــة 
التنظيــم واألفــرع المختلفــة، بغــض النظــر عــن اســتمرار القيــادة 
المركزيــة لتنظيــم “القاعــدة” فــي أفغانســتان أم ال مســتقبالً، فــي 
ضــوء الضغــوط التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا حركــة “طالبــان” 
عقــب اســتهداف الظواهــري فــي كابــول، مــن الواليــات المتحدة، 
أو تداعيــات ذلــك داخــل أفغانســتان، نتيجــة رعايــة الحركــة 
لإلرهــاب. وبوجــه عــام، يبــرز فــي هــذا االتجــاه إمكانيــة تولــى 

شــخصين قيــادة التنظيــم، وهمــا:
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أ– “ســيف العــدل”: أُحيطــت شــخصية “ســيف العــدل” بحالــة 
ــدالً  ــر ج ــخصية األكث ــو الش ــذ 2001، وه ــوض من ــن الغم م
فــي القاعــدة؛ وذلــك مــن حيــث هويتــه الحقيقيــة ومــكان إقامتــه، 
ــات المتحــدة 10  ــن الدن، وترصــد الوالي ــل أســامة ب ــذ مقت من
مالييــن دوالر مقابــل اإلدالء بمعلومــات عنــه. ووفقــاً لبرنامــج 
ــدل”  ــيف الع ــإن “س ــي، ف ــة األمريك ــل العدال ــن أج ــآت م مكاف
يــرأس اللجنــة العســكرية للتنظيــم، كمــا أنــه عضــو فــي مجلــس 
ــى وجــه دقيــق مــكان إقامــة “ســيف  الشــورى. وال ُيعــرف عل
ــدان”،  ــن زي ــي “صــالح الدي ــد أن اســمه الحقيق ــدل”، ويعتق الع
فيمــا  األوائــل  المشــاركين  أحــد  وكان  الجنســية،  مصــري 
ــرات  ــي”. ولكــن تشــير بعــض التقدي ــاد األفغان ُيعــرف بـ”الجه
الغربيــة إلــى أنــه عبــر الحــدود مــن أفغانســتان إلــى إيــران بيــن 
عامــي 2002 و2003، قبــل احتجــازه مــع عــدد مــن قيــادات 
نــة دون  التنظيــم وأســرهم فــي أحــد الســجون أو المقــرات الُمؤمَّ

محاكمــات، أو اإلعــالن عــن وجــوده فــي إيــران.

وتــردد عــن “ســيف العــدل” أنــه تمكــن مــن االنتقــال إلــى 
أفغانســتان بحلــول نهايــة عــام 2010، وكان لــه دور فــي 
مبايعــة الظواهــري زعيمــاً للقاعــدة عقــب مقتــل بــن الدن، 
قبــل العــودة إلــى إيــران مجــدداً، وفقــاً لعلــي صوفــان الضابــط 
ــي األمريكــي، لكــن ال  ــات الفيدرال ــب التحقيق ــي مكت الســابق ف
توجــد مؤشــرات ملموســة علــى هــذا الــدور الــذي لعبــه ســيف 
العــدل فــي تلــك الفتــرة. وقــد تــردد اســم “ســيف العــدل” مجــدداً 
عــام 2015، فــي إطــار صفقــة تبــادل أســرى بيــن فــرع 
“القاعــدة” فــي اليمــن وإيــران، يســلم الطــرف األول بموجبهــا 

دبلوماســياً إيرانيــاً كان محتجــزاً لــدى فــرع التنظيــم فــي اليمــن، 
مقابــل إطــالق ســراح 5 مــن كبــار قيــادات القاعــدة المحتجزيــن 
ــو  ــى “أب ــة إل ــا، وكان مــن األســماء “ســيف العــدل” إضاف لديه
ــال:  ــا قُت ــر المصــري”، وكالهم ــو الخي ــد المصــري” و”أب محم
ــي  ــي ف ــة – والثان ــرات غربي ــاً لتقدي ــران – وفق ــي إي األول ف
ــيف  ــراح “س ــالق س ــن إط ــف ع ــم الكش ــم يت ــا ل ــوريا، فيم س
ــات  ــن تشــير الوالي ــي حي ــران، ف ــال خــارج إي ــدل” واالنتق الع
أنــه قيــد اإلقامــة  ُيعتقــد  العــدل”  إلــى أن “ســيف  المتحــدة 
ــى  ــم “القاعــدة” ال يتطــرق إل ــران، إال أن تنظي ــة فــي إي الجبري

ــدل”. ــيف الع ــال “س ــات حي أي معلوم

بــالد  فــي  المســلمين  “أنصــار  جماعــة  إقــدام  الفتــاً  وكان 
الســودان” المعروفــة بـ”أنصــارو”، التابعــة لتنظيــم “القاعــدة”، 
ــى  ــارة الســمراء”، عل ــة “صــوت الق فــي عددهــا الثانــي لدوري
ــارة  ــدل”، باإلش ــدل حــول “ســيف الع ــة الج ــى حال ــارة إل اإلش
ــة  ــذي كان مشــموالً بصفق ــدة” ال ــي “القاع ــادي ف ــه القي ــى أن إل
التبــادل بيــن فــرع التنظيــم فــي اليمــن وإيــران، ولكــن مســألة 
تحديــد مــكان إقامتــه، أمــر متــروك لقيــادة التنظيــم، فــي محاولــة 
ــم إيــران فــي “ســيف العــدل”، نظــراً إلــى  لنقــض اتهامــات تحكُّ
أنــه قيــد اإلقامــة الجبريــة، بمــا قــد يؤثــر علــى إمكانيــة قيادتــه 

ــتقبالً. ــم مس للتنظي

ب– “عبــد الرحمــن المغربــي”: ُيعــد “المغربــي” مــن األســماء 
التــي كانــت قريبــة مــن الظواهــري قبــل مقتلــه، وكان مستشــاراً 

لــه وصهــره أيضــاً.
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ووفقــاً لبرنامــج “مكافــآت مــن أجــل العدالــة” األمريكيــة، فــإن 
“المغربــي” كان عضــواً بــارزاً فــي التنظيــم لســنوات طويلــة، 
وكان “المديــر العــام لتنظيــم القاعــدة فــي أفغانســتان وباكســتان 
منــذ عــام 2012، ولكنــه انتقــل إلــى إيــران، واضطلــع بمهمــة 
اإلشــراف علــى أنشــطة تنظيــم القاعــدة فــي جميــع أنحــاء العالم، 
بصفتــه رئيســاً لمكتــب االتصــاالت الخارجيــة لتنظيــم القاعــدة”؛ 
لذلــك صنفتــه الواليــات المتحــدة عــام 2021، إرهابيــاً عالميــاً، 

ورصــدت 7 مالييــن دوالر لمــن يدلــي بمعلومــات عنــه.

ــدم  ــم ع ــة: رغ ــم اإلقليمي ــرع التنظي ــادة أف ــد ق ــار أح 2- اختي
ــرع  ــادة األف ــد ق ــد أح ــى تصعي ــة إل ــات اإلرهابي ــاه التنظيم اتج
ــل  ــار يظ ــه خي ــم، إال أن ــم التنظي ــب زعي ــي منص ــية ف الرئيس
مطروحــاً، وإن كان ضعيفــاً، إذ أن اللجــوء لهــذا الخيــار، يعنــي 
نقــل مقــر القيــادة المركزيــة خــارج أفغانســتان، ويبــرز فــي هــذا 

ــادات، وهــي: الســياق، ثــالث قي

أ– “أبــو عبيــدة يوســف العنابــي”: هــو زعيــم الفــرع اإلقليمــي 
لتنظيــم “القاعــدة” المســمى “تنظيــم القاعــدة فــي بــالد المغــرب 
ــري  ــارك”، وهــو جزائ ــد مب اإلســالمي”، وُيعــرف باســم “يزي
ــك  ــد المال ــم الســابق عب ــاً للزعي ــه خلف ــى منصب الجنســية، وتول

تــرأس  األمريكيــة،  الخارجيــة  لــوزارة  ووفقــاً  دروكــدال. 
“العنابــي” مجلــس األعيــان بفــرع القاعــدة بالمغرب اإلســالمي، 
وكان عضــواً فــي مجلــس الشــورى، وكان المســؤول اإلعالمي 

لفــرع التنظيــم.

ــي  ــم القاعــدة ف ــرع تنظي ــم ف ــي”: هــو زعي ــد باطرف ب– “خال
اليمــن المســمى “أنصــار الشــريعة” أو “تنظيــم القاعــدة فــي شــبه 
ــام 2020،  ــم ع ــرع التنظي ــة ف ــى زعام ــد تول ــرة”، وق الجزي
ــة  ــم الســابق قاســم الريمــي فــي غــارة جوي ــل الزعي عقــب مقت
أمريكيــة، وُيَعــد مــن القيــادات البــارزة فــي فــرع القاعــدة 
باليمــن، وكان لــه دور فــي ســيطرة التنظيــم علــى أجــزاء مــن 
محافظــة حضــر مــوت عــام 2015 بعــد تحريــره مــن الســجن.

اإلســالم  “نصــرة  جماعــة  يقــود  غالــي”:  أغ  “إيــاد  ج– 
والمســلمين” التــي تركــز نشــاطها فــي منطقــة الســاحل، وتحديداً 
ــل المســلحة  ــد عــدد مــن الفصائ ــي، وتمكــن مــن توحي فــي مال
فــي الســاحل تحــت قيادتــه عــام 2017، قبــل أن ُيعلــن مبايعــة 
أيمــن الظواهــري زعيــم تنظيــم القاعــدة آنــذاك، ويعلــن التبعيــة 
ــرب  ــالد المغ ــي ب ــدة ف ــم القاع ــي “تنظي ــم اإلقليم ــرع التنظي لف

ــالمي”. اإلس
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وصحيــح أن “غالــي” أقــلُّ فــي ترتيــب التسلســل القيــادي عــن 
“العنابــي” و”باطرفــي”، إال أن النشــاط العملياتــي للجماعــة فــي 
ــة؛  ــة الماضي ــوام القليل ــاً خــالل األع ــاحل كان الفت ــة الس منطق
ــى  ــاً عل ــة متفوق ــك المنطق ــي تل ــدة” ف ــاط “القاع ــل نش ــا يجع م
األفــرع األخــرى، بصــورة تعــزز صــورة “غالــي” فــي أوســاط 

القاعــدة.

معضلة صعبة

وأخيــراً.. يمكــن القــول إن “ســيف العــدل” هــو المرشــح 
لتولــي  القاعــدة،  األبــرز فــي ضــوء تاريخــه مــع تنظيــم 
زعامــة التنظيــم خلفــاً أليمــن الظواهــري، إال أن التنظيــم 
ــا  ــن؛ أولهم ــق باحتمالي ــذا الســياق، تتعل ــي ه ــة ف يواجــه أزم
إقامتــه الجبريــة فــي إيــران. وهنــا فــإن إطــالق ســراحه مــن 
ــم القاعــدة  ــن تنظي ــة بي ــن يكــون إال بتفاهمــات معين ــران، ل إي
وطهــران، وقــد تكــون قيادتــه محــل تشــكيك كبيــر لــدى أفــرع 
التنظيــم، وتحديــداً فرعــي ســوريا واليمــن؛ إذ إنهمــا يخوضــان 
مواجهــات ضــد أطــراف مدعومــة مــن إيــران، ومــن ثــم 
تتحســب إلمكانيــة إصــدار توجيهــات بعــدم خــوض مواجهــات 
مــع حلفــاء وميليشــيات إيــران فــي المنطقــة، وثانيهمــا حريــة 
حركــة “ســيف العــدل”؛ فقــد يكــون عــدم الكشــف عــن مــكان 

إقامــة “ســيف العــدل” أو الملفــات التــي يتوالهــا جــزءاً مــن 
محاولــة توفيــر حمايــة لــه؛ لعــدم اســتهدافه مــن قبــل الواليــات 
المتحــدة، فــي ضــوء فرضيــة إطــالق ســراحه ضمــن صفقــة 
تبــادل األســرى بيــن فــرع القاعــدة فــي اليمــن وإيــران. ولكــن 
هنــا فــإن التنظيــم قــد يواجــه أزمــة فــي إثبــات ذلــك لمواجهــة 
أي حالــة غضــب فــي األوســاط الجهاديــة بســبب اختيــاره 

ــم. ــاً للتنظي زعيم

ومــن غيــر الُمســتبَعد أن يتولــى قيــادة التنظيــم شــخصية 
ليســت بــارزة مقارنــًة باألســماء المطروحــة، ولكــن مــع 
مراعــاة أن تحظــى بقبــول لــدى األفــرع الرئيســية واألوســاط 
الجهاديــة. وبوجــه عــام، ســتكون حركــة “طالبــان” طرفــاً فــي 
ــدة”،  ــم “القاع ــى تنظي ــبة إل ــات المشــهد بالنس ــة ترتيب معادل
مــن خــالل شــكل وطبيعــة التفاهمــات؛ إمــا ببقــاء إقامــة قيــادات 
ــة” فــي أفغانســتان  ــادة المركزي ــى مســتوى “القي ــم عل التنظي
ــن  ــة لحي ــة مرحلي ــة بصــورة مؤقت ــة، أو اإلقام بصــورة دائم
ــوط  ــوء الضغ ــي ض ــل، ف ــتعداد للرحي ــم واالس ــز التنظي تجهي
ــا  ــي تالحقه ــات الت ــل االتهام ــة بفع ــا الحرك ــد تواجهه ــي ق الت
ــة  ــة والخارجي ــات الداخلي ــد التحدي ــا يزي ــة اإلرهــاب؛ م برعاي
علــى الســواء، فــي ضــوء رغبــة الحركــة فــي الحصــول علــى 

ــي. ــع الدول ــي المجتم ــي، واالنخــراط ف ــراف الدول االعت

شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.
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