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تاريخ “سيف العدل” اإلرهابي 
ــوىل ســيف العــدل  ــة عــن ت ــة األمريكي ــور إعــان الخارجي ف
قيــادة تنظيــم القاعــدة، ظهــرت العديــد مــن التحليــات عــن 
نشــأته وحياتــه، وطبيعــة عملــه، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى 

النحــو التــايل:

ــدل،  ــد ســيف الع ــوات الخاصــة: ول ــدم ســابق يف الق 1- مق
ــة  ــدان، مبحافظ ــن زي ــاح الدي ــد ص ــي محم ــمه الحقيق واس
املنوفيــة شــال القاهــرة عــام 1960، وعمــل كمقــدم ســابق 
ــام 1987  ــل يف ع ــه اعتق ــة، لكن ــة املرصي ــوات الخاص يف الق
ــال  ــم باغتي ــاد” املته ــم الجه ــاء “تنظي ــة إحي ــة محاول بتهم
الرئيــس األســبق محمــد أنــور الســادات، كــا شــارك يف 
ــة  ــر الداخلي ــا، وزي ــو باش ــن أب ــواء حس ــال الل ــة اغتي محاول

ــابق.  الس

2- ترقيــه يف صفــوف القاعــدة: ســافر العــدل ألفغانســتان يف 
عــام 1988، إذ تــزوج مــن ابنــة أبــو الوليــد املــرصي، مــؤرخ 
القاعــدة واملستشــار الســيايس ألســامة بــن الدن، ليشــغل 

بعدهــا منصــب رئيــس اللجنــة األمنيــة للقاعــدة يف منتصــف 
التســعينيات مــن القــرن املــايض، كــا منحــه بــن الدن 
عضويــة مجلــس شــورى التنظيــم، ثــم تــوىل مســؤولية البنيــة 
ــب  ــكرات تدري ــة معس ــح يف إقام ــدة، ونج ــكرية للقاع العس
تابعــة للتنظيــم يف الســودان وباكســتان وأفغانســتان. وبعــد 
القصــف األمريــي ألفغانســتان، يف عــام 2001، فــر إىل إيــران 

ــى اآلن. ــا حت ويرجــح وجــوده فيه

3- هجــات إرهابيــة مؤثــرة: يزخــر تاريــخ ســيف العــدل يف 
اإلرهــاب املســلح بالعديــد مــن املهــام، فهــو كان مســؤوالً عن 
تأمــن أســامة بــن الدن، كــا قــام بتدريــب بعــض املتورطــن، 
ــدرة  ــاء الق ــا ســاعد يف بن يف هجــات 11 ســبتمرب 2001، ك
العملياتيــة للجاعــة وتحويــل القاعــدة مــن مجموعــة مــن 
املليشــيات املناهضــة للســوفييت إىل منظمــة إرهابيــة، ناهيك 
عــن دوره يف تدريــب املقاتلــن يف الصومــال، والذيــن تســببوا 
يف إســقاط طائرتــن عموديتــن مــن طــراز “بــاك هــوك” يف 
مقديشــو عــام 1993، وقتــل 18 جنديــاً أمريكيــاً، والــذي كان 
ــوة  ــة كق ــوات األمريكي ــايئ للق ــة االنســحاب النه ــة بداي مبثاب
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أعلنــت وزارة الخارجيــة األمريكيــة، يــوم 15 فبرايــر 2023، أن المواطــن المصــري المقيــم فــي إيــران المكنــى 
“ســيف العــدل”، أصبــح زعيــم تنظيــم القاعــدة بعــد مقتــل أيمــن الظواهــري فــي يوليــو 2022، وهــو مــا 

يتوافــق مــع مــا أكــده تقريــر لألمــم المتحــدة بهــذا الشــأن.

“ســيف العــدل”: فــرص نجــاح الزعيــم الجديــد فــي قيــادة تنظيــم القاعــدة, العــدد 1765، 01 مــارس 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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حفــظ ســام تابعــة لألمــم املتحــدة مــن الصومــال.

وتــورط العــدل كذلــك يف عمليــة مهاجمــة الســفارتن 
األمريكيتــن يف تنزانيــا وكينيــا عــام 1998، باإلضافــة إىل صلتــه 
ــام  ــرل، يف باكســتان ع ــال ب ــي، داني ــي األمري ــل الصحف مبقت
ــأة  ــد مكاف ــة لرص ــة األمريكي ــع الحكوم ــا دف ــو م 2002، وه
تصــل إىل 10 مايــن دوالر مقابــل الحصــول عــى معلومــات 

ــه. ــؤدي إىل اعتقال ت

وأخــراً، كان ســيف العــدل يصنــف عــى أنــه ثالــث أكــرب 
مســؤول بالتنظيــم، بســبب الثقــة الواســعة التــي حظــي بهــا 
مــن قبــل زعيــم القاعــدة األســبق أســامة بــن الدن، ليصبــح 
كانــت  التــي  والجاعــات  الــدول  إىل  القاعــدة  مبعــوث 
ــي  ــن الت ــك إىل األماك ــا، وكذل ــات معه ــم عاق ــدة تقي القاع
ســعت فيهــا إىل توســيع عملياتهــا مــن اليمــن إىل الصومــال 
ــاء  ــادات وأعض ــن قي ــل ب ــه الثق ــا منح ــو م ــران، وه إىل إي

ــم. ــروع التنظي وف

أسباب تأخر اإلعالن
عــى الرغــم مــن عــدم إعــان القاعــدة بشــكل رســمي 
ــن  ــه م ــد، فإن ــم الجدي ــم التنظي ــو زعي ــدل ه ــيف الع أن س
املاحــظ أن هنــاك مــؤرشات عــدة تؤكــد أنــه القائــد الجديــد، 

ــايل:  ــه عــى النحــو الت ــا ميكــن تفصيل وهــو م

1- صمــت تنظيــم القاعــدة: مل يعلــن تنظيــم القاعــدة، عــى 
غــر العــادة، عــن هويــة زعيمــه الجديــد، ويرجــع ذلــك إىل 
ــة  ــاوف حرك ــاه مخ ــدة تج ــية القاع ــا حساس ــن: أوله أمري
ــراف  ــب يف االع ــي مل ترغ ــتان الت ــة ألفغانس ــان الحاكم طالب
بــأن الظواهــري قتــل بصــاروخ أمريــي عــى أراضيهــا يف منزل 
بكابــول، وثانيهــا، ورمبــا األهــم، أن الزعيــم الجديــد للتنظيــم 
يقيــم يف إيــران يف الوقــت الراهــن، حســب التقريــر األممــي، 
ــر تســاؤالت  ــع ســيف العــدل يث ــر أيضــاً أن موق ــذي ذك وال
حــول طمــوح القاعــدة لتأكيــد دورهــا يف قيــادة حركــة 

ــة “داعــش”.  ــة يف مواجه اإلرهــاب العاملي

ــب  ــنطن بجان ــدت واش ــدل: أك ــى الع ــي ع 2- إرصار أمري
األمــم املتحــدة أن ســيف العــدل هــو الزعيــم الجديــد 
للقاعــدة، والســبب يف ذلــك أنــه يف عــام 2014 ظهــرت وثيقــة 
حــددت الشــخصيات املرشــحة لخافــة الظواهــري، وتضمنــت 
ــو محمــد املــرصي، وســيف العــدل،  ــو الخــر املــرصي، وأب أب
وأبــو بصــر الوحيــي، إال أن املتغــر الــذي طــرأ عــى هــذه 
الوثيقــة هــو أنــه مل يبــق عــى قيــد الحيــاة مــن هذه األســاء 

إال ســيف العــدل.

املجلــس  العــدل يف  تحكــم ســيف  ذلــك،  إىل  أضــف 

العاملــي للقاعــدة مجلــس الشــورى، الــذي يضــم قــادة األفرع 
الخارجيــة، إذ أن أغلــب قياداتــه مواليــة لســيف العــدل، مثــل 
ــر  ــد عم ــدل، وأحم ــيف الع ــر س ــوري، ِصه ــام الس ــو ه أب
ديــري، أمــر حركــة الشــباب الصوماليــة، وهــو محســوب عــى 
ســيف العــدل، وعبدالكريــم املــرصي، وغرهــم مــن القيــادات 
ــد  ــدل ق ــيف الع ــراً، كان س ــدل. وأخ ــسيف الع ــة بـ املرتبط
نــر رســالة، يف نوفمــرب 2022، باســمه الحــريك الثــاين “عابــر 
ســبيل” عــرب موقــع “مــاذا” الــذي يديــره أبــو الوليــد املــرصي، 
ــن  ــه ع ــدة بحديث ــه للقاع ــول قيادت ــارات ح ــا إش ــر فيه أظه

ــد.  تحالفــات القائ

تداعيات محتملة
أســفر الحديــث عــن تعيــن ســيف العــدل زعيــاً للقاعــدة، 

عــن جملــة مــن التداعيــات وذلــك عــى النحــو التــايل:

1- تعزيــز املصالــح اإليرانيــة: أثــار اســم ســيف العــدل كزعيم 
جديــد للتنظيــم، الكثــر مــن التســاؤالت حــول طبيعــة الــدور 
اإليــراين يف تحريــك األعــال اإلرهابيــة للقاعــدة، خاصــة وأنــه 
يقيــم يف إيــران منــذ عــام 2001، فضــاً عــن قيــام مســاعده 
ــن يف  ــراس الدي ــم ح ــس تنظي ــذي أس ــاروري، وال ــد الع خال
ســوريا، بعمليــات تبــادل األرسى مــع الحكومــة الســورية 

بوســاطة مــن أحــد ضبــاط الحــرس الثــوري اإليــراين.

ــم القاعــدة مــن  ــران لتنظي ــح اخــراق إي وباختصــار، يفت
ــن  ــن ع ــر معل ــرى غ ــادات أخ ــدل أو قي ــيف الع ــال س خ
وجودهــا يف إيــران، بــاب التســاؤل حــول احتاليــة أن يقــوم 
ــة ضــد  ــح اإليراني ــة تخــدم املصال ــات إرهابي ــم بعملي التنظي
ــة،  ــة التوســعية يف املنطق ــة للمشــاريع اإليراني ــدول املناوئ ال
وهــو مــا أكــده املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة األمريكيــة، 
ــر  ــق األم ــا يتعل ــه: “عندم ــار إىل أن ــا أش ــس، حين ــد براي ني
بوجــوده هنــاك، فــإن توفــر مــاذ آمــن للقاعــدة هــو مجــرد 
مثــال آخــر عــى دعــم إيــران واســع النطــاق لإلرهــاب، 
وأنشــطتها املزعزعــة لاســتقرار يف الــرق األوســط وخارجه”.

وعــى الرغــم مــن وجــود اتفــاق بــن القاعــدة وطهــران، 
ــاك وُســمح  ــر أعضــاء التنظيــم هن ــه تحري ــذي تــم مبوجب وال
ــران،  ــادر ســيف العــدل طه ــم بالســفر إىل الخــارج، مل يغ له
كــا أن أفــراد عائلتــه كانــوا مــن بــن القائــل الذيــن أفلتــوا 
مــن االعتقــال مــن بــن أرُس القاعــدة، واتضــح أنهــم مــن دون 
الباقــن كانــوا مســتثنن مــن االحتجــاز، مــا أشــار إىل وجــود 
تفاهــات مــع الســلطات اإليرانيــة مل يتــم إرشاك باقــي 

عنــارص القاعــدة بهــا.

زد عــى ذلــك، تقريــر صحيفة “ديــي تلغــراف” الربيطانية 
ــراين  ــس اإلي ــذاك إىل أن الرئي ــار حين ــذي أش ــام 2006، وال ع
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ســعى بقــوة إلقنــاع زعــاء القاعــدة املقيمــن لديــه باختيــار 
ســيف العــدل ليكــون الرجــل الثالــث يف التنظيــم بعــد بــن 

الدن والظواهــري.

ــم  ــران وتنظي ــن إي ــة ب ــاً أن العاق ــر أيض ــر بالذك والجدي
ــة  ــح متبادل القاعــدة هــي عاقــة قدميــة، وتقــوم عــى مصال
أخــرى، أبرزهــا عداؤهــا املشــرك للعديــد مــن الــدول مثــل 
ــم  ــل، فضــاً عــن تقدي ــة وإرسائي ــات املتحــدة األمريكي الوالي
إيــران الدعــم اللوجســتي للتنظيــم واســتخدامها كممــر 
وموطــن آمنــن لقيــادات التنظيــم، يف مقابــل اســتخدام 
املناوئــة  الــدول  بعــض  مصالــح  لتهديــد  كأداة  التنظيــم 

ــراين. ــروع اإلي للم

ــدل،  ــادة الع ــت قي ــدة، تح ــتخدم القاع ــد تس ــه، ق وعلي
أيضــاً البنيــة التحتيــة التــي بنتهــا إيــران لشــن هجــات عــى 
القــوات األجنبيــة يف جميــع أنحــاء الــرق األوســط، وحتــى 
مهاجمــة أهــداف إرسائيليــة. وبالنظــر إىل خلفيــة املحادثــات 
مــن  املتحــدة،  والواليــات  إيــران  بــن  املتعــرة  النوويــة 
املرجــح أن تســعى إيــران لتجديــد نشــاطها اإلرهــايب العاملــي 

ــده. ــام مبــا تري واســتخدام القاعــدة للقي

2- توطيــد العالقــة مــع طالبــان: أشــارت عــدة تحليــات إىل 
ــز  ــيؤدي لتعزي ــدة، س ــادة القاع ــدل قي ــيف الع ــويل س أن ت
العاقــة مــع طالبــان، وهــو مــا تجــى يف تحايــل ســيف العدل 
ــروع  ــع ف ــع جمي ــات م ــراء مراس ــه بإج ــان تنصيب ــى إع ع
ــن  ــروع م ــع الف ــل م ــد، والتعام ــه القائ ــد أن ــم لتأكي التنظي
ــه خليفــة الظواهــري،  دون أن يتــورط يف اإلعــان رصاحــة أن
وذلــك حتــى ال يســبب إحراجــاً لطالبــان، والتــي نفــت مقتــل 

الظواهــري.

فقــد شــعرت حركــة طالبــان بالحرج مــن مقتــل الظواهري 
بعــد أن أعطــت تأكيــدات للواليــات املتحــدة وآخريــن بأنهــا 
ــن تــؤوي أفــراداً أو جاعــات تهــدد الغــرب أو حلفــاءه يف  ل
األرايض األفغانيــة، وبالتــايل أظهــر وجــود الظواهــري يف وســط 
كابــول وجــود عاقــة تعــاون مســتمرة بــن القاعــدة وطالبــان.

ــاً  ــاً وثيق ــدة ارتباط ــط القاع ــر، ترتب ــب اآلخ ــى الجان وع
ــزأ  ــزءاً ال يتج ــد ج ــي تع ــاين، والت ــن حق ــبكة رساج الدي بش
ــرة  ــت مؤث ــا زال ــبكة م ــراً ألن الش ــان، ونظ ــة طالب ــن حرك م
ــود  ــدة بوج ــى القاع ــع أن تحظ ــه يتوق ــان، فإن ــل طالب داخ

معتــرب داخــل البــاد، وســتواصل ترميــم شــبكاتها وبنــاء 
قدراتهــا يك تعــود للواجهــة مــن جديــد، ورمبــا تنتقــل قيــادة 
ــك  ــتان وذل ــدل” إىل أفغانس ــيف الع ــدة “س ــدة الجدي القاع
العتبــارات عديــدة منهــا تــايش الطعــن يف رشعيتــه إذا أقــام 
يف أفغانســتان، فضــاً عــن أن الوجــود يف أفغانســتان ســيتيح 

ــرب. ــوذ أك ــة ونف ــة حرك ــدل حري ــيف الع لس

3- جــدل حــول مســتقبل القاعــدة: جــادل البعض بــأن تنظيم 
القاعــدة سيشــهد تراجعــاً يف أداء مهامــه تحــت قيــادة ســيف 
العــدل، مربريــن ذلــك بأنــه غــر مؤهــل للقيــادة، ألن مهاراته 
ــدالً  ــلحة ب ــات املس ــم العملي ــل يف تنظي ــر للعم ــه أك تؤهل
ــة، فضــاً  ــات اإلرهابي ــن الجاع ــن إدارة شــبكة واســعة م م
ــروف  ــدة ومع ــارص القاع ــن عن ــاً ب ــن محبوب ــه مل يك ــن أن ع
عنــه أنــه متعصــب لرأيــه، كــا أنــه رسيــع الغضــب وشــديد 
االنفعــال واختلــف مــع الظواهــري يف بعــض األمــور الفكريــة 
والعقائديــة ولذلــك رفضــه ونفــر منــه كافــة القيــادات 

ــم. الوســطى يف التنظي

ــا،  ــه فيه ــران وإقامت ــه بإي ــإن عاقت ومــن جهــة أخــرى، ف
ــدة يف  ــد القاع ــات قواع ــم متطلب ــل لفه ــر مؤه ــتجعله غ س
ــه  ــارج ألن ــات يف الخ ــن تحدي ــه م ــرون ب ــا مي ــل أو م الداخ
ــة، كــا ســيصبح  ــات لفــرة طويل ابتعــد عــن مــرح العملي
مجــرباً عــى تحويــل القاعــدة لــذراع إيرانيــة، رغــم اختــاف 

ــي. ــب الدين املذه

ويف املقابــل، أكــد العديــد مــن الخــرباء أن ســيف العــدل 
ســيجعل التنظيــم أكــر خطــورة كــا كان يف عهــد أســامة بــن 
الدن، ألنــه ســيعمل عــى إعــداد “صيغــة جديــدة للتنظيــم”، 
وباملقارنــة مــع الظواهــري، مــن املرجــح أن يكــون زعيــاً أكر 
ــة  ــة الجهادي ــه يف الحرك ــابقيه، بســبب خربت ــن س خطــورة م
العامليــة وتجديــد قــدرات التنظيــم عــى التمويــل والتمويــه 

وشــن العمليــات اإلرهابيــة.

ويف الختــام، ميكــن القــول إن قــوة التنظيــم تراجعــت 
ــة، فضــاً عــن  ــات األمريكي ــرة األخــرة بســبب الرضب يف الف
اغتيــال الظواهــري، ويتوقــع أن يســعى ســيف العــدل إلعــادة 
ــدرات  ــادة الق ــب إع ــم، بجان ــة للتنظي ــدرات املالي ــاء الق بن
العســكرية ألعضائــه، مــع الحفــاظ عــى عاقاتــه بإيــران 

ــة. ــرة املقبل ــال الف ــان خ وطالب
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