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 ق إلى خلية أبو مصعب العاصمي في الجزائرمن "فتية الجنة" في العرا
 من "الفتية الذين آووا إلى كهفهم"  جيلها الثالثتنشئة القاعدة تعكف على 

 
8002 / مايوأيار االسبوع الثالث     

 

بي لديددي طفدا  للقد" يليدر ارهدااسدتغل  اأونواياهدا  ،تتحدث تقارير عن تغيير القاعدد  تتتيتاتادا

تجايدد  نالتصدادر  وتقدو   بعدما انحسر نفوذها في العراق، ودالئقد  الددفب بالاسداي فدي عتقياتادا االنتحاريد  
ساول  التأثير بام وقدرتام عقى اإلفلت من الشدتو  وعبدور الحدوال ،   هتاا أسباب عد  منيأتي  اأطفا 

يالجااديد ي فدي التقداتقين، اةداف  الدى ترالدب  و ن ذلك نتاج مباشر لقشح الذي باتت تعداني ماد  التااتدات
 الدعم الشعبي لام 

 

وقددد رددذر رئددي  لاددار التلددابرات الداطقيدد  البرياانيدد ، لوناثددان ييفددان ، مددن  ن طليددا القاعددد  فددي 
باكستان والعراق والصوما  تقوم بإغراي اأطفا  والتراهقين والاساي في الدو  العربي  و وروبا لتافيدذ عتقيدات 

بي  ةد برياانيا ودو  االتحاد اأوروبي التي شداركت فدي الحدرب فدي العدراق و فغانسدتان وكدذلك تلاد  يرها
تتدراو   فتيدانفدي هدذا العدام يلقداي القدب  عقدى تدم ل اي من شدرق افريقيدا، مشديرا يلدى  ند   لاجتات في 

 لادن  نشا  يرهابي  في بتحاول  تافيذ عاما للشتباه في تورطام  51و  51 عتارهم بين 
 

الحركدات االسدلمي  تجايدد وفي الواقب فإن ثتد  استشدراقي  فدي التقدارير التدي تتعداطى مدب مقد  

ور ب هللا وليش التادي للطفا ؛ يذ ياسب طبراي متافح  اإلرهداب هدذه الاداهر  وبضتااا القاعد  وطالبان 
مدن التاتتدين باشدر  يلى يلذور اإلسلم اأولىي مستشادين عقدى ذلدك بقدولام  ن نبدي التسدقتين كدان

صر قبير وفاتد  عقدى تسديير  سقم من الفتي ، والرسو  هو من  و  من  فاالمام عقي كان  ،الدعو  بين الفتي 
وقق  طبرت  مقارن  بغيدره مدن القداد     سا سام  بن ريد، رغم اعتراض وتقتؤ القوم، نارا لحداث رتق  الفتى 

 والتشاركين في الحتق  

و رتددى  طفددا  فددي الحددروب، لددي  بجديددد سددواي عقددى الحركددات االسددلمي ، واسددتلدام التددر   واال
فصدائر مااتد  التحريدر  اةدتاامدن وفي التااق  العربيد  فصير من فصائر العتر الوطاي  فتا منالعقتاني ، 

قحتدت  و -شبا  ورهدرات  -في نشاطات ، ريث شتقت باى طاص  باالطفا   يال واستلدم الفتي الفقساياي  
نشاطات قتالي   وهاا  العديد متن سقاوا في سدارات القتدا  متدن ال تتجداور اعتدارهم ال اماد   التر   في

سدوار ومدنذن وكادائ   عشر   ورتى رريق  كان عرفات يردد بأن شبل او رهر  سترفب عقدم فقسداين عقدى 

غدرب الدذي و رتدى عقدى ال القدس، ما يؤكد ان استلدام االطفا  في الصراعات لدي  غريبدا عقدى مااقتادا، 
 ببيعام في سوق الالاس   يرداهتا، وانتات اأطفا ا تقواما 5151سيّر في تاريل  رتقتين صقيبيتين عام 

 
ومن البدياي في البقدان التي تعاني مدن عددم االسدتقرار السياسدي، واسدتترار الحدروب كدالعراق 

اار الددى العددراق فددإن الجيددر وافغانسددتان والصددوما  ان ترتفددب نسددب  اسددتغل  التددراهقين فددي الحددروب  وبددال
 التراه" في  اعتاد عقى الحروب واصوات القذائ  والدماي، وبالتالي فاو لير اك ر ميل لقعا   

 

والتعروف ان التراهقين اك ر لر   واندفاعا متن يتبرونام ساا، وت داد طاور  هؤالي، وكدذلك  التدر   
الصدراعات، وهدو مدا تابادت اليد  القاعدد  فدي العدراق فدي معتعدان سق   و اذا ما اةي  نارع االنتقام لقريب 

وال اني، عقدى قاعدد   اأو اا يوغيرها من البقدان، في اطار تاشئ  ليقاا ال الث الذي لن يقر ةراو  عن ليق
 او رلر كامر البقوغ فان في االسلم من بقغ الحقم 

سدو  ان قصدر اليدد مدا دفعادا دلجد  الصدغار، االهتتدام بأوال شك ان القاعد  لم تتن يوما غائب  عدن 

تعبئ  التبار، فقد سب" لاا وان اصدرت فيقتا كارتونيا للطفا  ال تتجاور مدت  اللت  دقدائ"، بعلميا للكتفاي ي
، ورتدر عادوان يارهدابيي لحد ام عقدى يالجادادي، وااادر مشداهد مدن 12/51/1221وورع لقتر  اأولدى فدي 

 عتقيات تستادف قوات  ميركي  في العراق  
 

بدن   سدام ساا شديلاا جتاعات السقفي  الجاادي ، وعقى ر ومن االهتي  بتتان االشار  الى  ن ال
الدن، تت ر من استلدام مصاقح الفتي ، كاشار  تحريضي  لقااشاين من هذا الجير عقى سب" مدن سدبقام 
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بقصد  اهدر التاد     وباذا اللصوص ايضا يقحظ اهتتام الفت لد  هذه الجتاعاتيعقى درب الجااد والباول ي

وطصوصا باالي  )ينام فتي  آماوا بربام وردناهم هد (، وهي التي لر  تضتيااا في بع  البيانات التاسوب  
 لققاعد ، كاالشاد  بتجتوع  يغ و  بقي"ي، ويقص  هروب االطو  من قاعد  باغرامي 

 
اا، الن التجتوعدات تافدي بدداي مدا رالدتويعتقد البع   ن رققد  العاد  فدي التجتتعدات االسدلمي  

االسددلمي  التتشدددد ، تركدد  عقددى الراشدددين االك ددر اسددتعدادام فددي مجتتعددات تتددر بتغييددرات لذريدد  عايفدد ، 

 كالعراق والباكستان وافغانستان والصوما  وغيرهم 
تااديم  تتتيك عن انتااج تاايم القاعد  في ل ير  العرب 1222ن كشفت عام  سب" لقسعودي   وقد

األا   اأمايد  السدعودي  نوا قاعد  لقتاايم بعد القضاي عقى الرمور التبير  لقتاايم، وفتتت صغار السن ليتو
 طادور كان أرداث التسجد االرتر في باكستان دور في اعاد  التحذير مدن سا   و 51طليا تضم فتي  بعتر 

لد  عودتاا  اارير بوتووتحريضام عقى العا   وسب"  ن سعت القاعد  الستاداف بوتجايدهم  اأرداثتأهير 
 فغدان، اعتتدادا عقدى لبلدها، ولتن التحاول  فشقت، وسعت لتافيذ عتقيات اطر  باددف اغتيدا  مسدؤولين 

  يفتي ي دون ال اما  عشر  من  عتارهم

يتدام الحدرب وكدذلك بالاسداي  هتيد  بادذا اللصدوص ريدث يتتقدف بأطفدا  مدن  ويققى العراق راليا 
ا ذراعا لديدا لققاعد   ولدذلك فتدن غيدر التفدالف عقدى التدراقبين ان ترتفدب وتيدر  ال تالى الترشحين ليتونو

االعلن عن قيام ارداث بعتقيات انتحاري  في العدراق، وغيرهدا، يقدوم بادا ةدرب مدن الجيدر الااشدف، ونسداي 
  ،  و الحال  لتا  عالر وسريبتحركان ن ع  االنتقام

  نحددو صددغار السددن الددذين ال تحددوم رددولام الشددبا ، ويلقددب بعدد  اللبددراي الددى  ن التفاتدد  القاعددد

تسددتدعي مددن بعدد  البقدددان  ن تقددوم بتسددريح سددجاايها مددن التجتوعددات التقتحقدد  بفتددر القاعددد ، لضددرب 
  التعاط  مب القاعد  والذي رغم ةعف  اال  ن  ال ي ا  طارا 

 
 القاعد  وتتتين التر   )؟!(

 
مريتيين والعراقيين بداتوا اليدوم يتحسدبون مدن كدر امدر   تتحدث التقارير في العراق عن  ن الجاود اال

وبحسدب  ردد مراكد  اأبحداث طشدي  ان تتدون انتحاريد ،  تتر مدن الحدوال   و تقتدرب مدن القوافدر العسدتري 

عامدام،  12 -51% مدن مواقدب الفتدر التتادرف تدديرها نسداي،  عتدارهن مدا بدين 02والدراسات في الرياض فإن 
ي  ملتقف   وكان لان الدور البارر في التأثير عقدى اقربدائان للنضدتام يلدى مجتوعدات وياتتين لتااط" لغراف

التدي تشدتر نتوذلدا لقتاايتدات الجااديد   ومدن التواقدب  لاادي   وام ا  هذه الاساي لاا دور معاوي وتقاي
عقومداتي والتوقدب باسدمي التتتدب الت ،نوتجايدده موقدب اللاسداي التلدتب بتلاطبد  الاسداي لاساي القاعد 

 لقاساي في شب  الج ير  العربي ي 

عقدى التاايتدات التدي   بجديدد تليسد التي تقوم باا نسداي فدي العدراق اليدوم نتحاري االعتقيات وال
تاار من فتر القاعد ، وقد بد ت هذه الااهر  فدي ناايد  تسدعيايات القدرن التاةدي، وكدان شدامر باسدايي  

في الّشيشان، من اوائر من تابد  الدى ةدرور  اسدتغل  الاسداي فدي وامير طااب رعيتا التقاوم  اإلسلميِ  
ابدرر عتقيد  قامدت بادا  ت، وكاندوالعدوان  قتا  الروس، ريث طق  الا اع فدي الشيشدان العديدد مدن االرامدر

 في موستو مسر  دوبروكاف  الاساي الشيشانيات عتقي  

 
قاتقدت الاسداي فدي التسدجد ريدث ، رالد  شدبيا بدررت مج ر  التسجد االرتر في باكستان في و

 وكدذلكوقالت ارداهن يكاا نريد  ن نافذ هجتات انتحاري ، لتاادا لدم نتدن نتتقدك مدا يتفدي مدن التتفجدراتي  
طقي  مقيت  العرود ارمق  قاتر ارتد شاه مسعود، وهي بقجيتي  من اصر  فغاني اتاتت بدإدار  مواقدب  اارت

 لتاايم القاعد  عقى االنترنت 
االنتحاريد  التدي تافدذها  الحتومي  العراقي  وكذا االمريتي   ن ترتفدب نسدب  العتقيدات تتوقب االوساطو

سدتغر الاسداي ت رتوميد  عراقيد   ن التاايتدات التسدقح  التابعد  لققاعدد   وسداطوتعتقد العراق، نساي في 

ومداان  فقدن كر شديي بسدبب العاد   وان القاعدد  تدوري لقاسداي القواتيالقرويات اليائسات والتاتشات 
العتقيات االنتحاري  هو سبيقان الوريدد إلناداي معانداتان مدن لاد ، ومدن  فتيات دون سن العشرين،  ن تافيذ

 هللا من لا   طر   الر التقرب الى
وتع و لتيق  نجم عضو مجق  محافا  ديالي، سبب قيام اغقدب الاسداي بالعتقيدات االنتحاريد  الدى 

اأب  و اأخ التعيدر، وغيداب اإلرتضدان الحتدومي والتجتتعددي  انالترمدر التبتدر فدي محافاد  ديدالى، وفقدد

 شبا  القاعد  مر   طر   والعشائري، ورذرت من  ن ذلك هو ما دفعان الى
نتحاريدات عبدر دعدو  اأرامدر بسدبب اال ولفتت الى  ن تاايم القاعد  ك د  رتقتد  لتجايدد عددد مدن

طريد" اإلسدلم ،  عقدىاعدد  بدد التؤمادات التجاهددات لقق العتقيات العستري  يلي االلتحاق بتدا وصدف  بيدان
البيان في قريتي التب  والتليسي  التابعتين لبقد   بي صيدا فدي التقداديد  ،  موةح  ان  تم الع ور عقي هذا

 شتا  شرق بغداد(  كم 12)
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الدى رعيتادا ابدي مصدعب ال رقداوي، وكدان فدي  فدي العدراق ويعود اشرا  التر   في قتدا  القاعدد 

 او  من اعقن من القاعد  بيانا عن او  انتحاري  فّجرت نفساا في مديا  القائم  1221و /سبتتبر ايق
ويعتقد البع  ان  استاد  في ذلك عقى فتو  لقشدي  يوسد  القرةداوي ومؤداهدا  ن اإلسدلم يبديح 

اهدا فدي الجاد  لقتر   في العراق وفقساين  ن تلدرج لقجاداد دون انتادار يذن رولادا  و ولدّي  مرهدا، و ن م و
 وشفاعتاا كالرلر بللف اناا تت وج من شايد وارد فق   

وبياتا لم يتن االعتتاد عقى التر   في مررق  ال رقاوي طاغيا، اال  ن  اصبح ااهر  عقى يدد طقيفتد  

يكتيبد  اللاسدايي التدي تضدم الاسداي االنتحاريدات،  1221 بي رت   التاالر، فقد شتر هذا قبدر ناايد  عدام 
ررق  تتدد لققاعد  ولدم تتدن طللادا تعداني عدور الرلدا  االنتحداريين، االمدر الدذي يددر  الادن بدأن وهي م

شح الرلا ، وةع  القدر  عقى تافيذ العتقيات االنتحاريد  فحسدب، وانتدا الن  يلى فق  استلدام التر   يعود
 ذلك ل  صد  اعلمي واسب، تراهن عقي  القاعد  في تع ي  دعايتاا 

ن القو  ين العراق بات يحتر الترتب  االولى في عدد االنتحداريين واالنتحاريدات فدي العدالم واليوم يتت
 52امدر   مقابدر  51االسلمي، بعد ان كانت فقساين تحتقاا؛ فقد وصدر عددد عددد االنتحاريدات فدي العدراق 

 5222مقابدر انتحداري فقسداياي فدي ذات الفتدر   571ورتى اليوم، و 1222انتحاريات في فقساين من عام 

 انتحاري في العراق  
 

 العراق عجيا  بلتائر التارف   طفا 
 

ي العدراق طل  العام التاةي والجاري ت ايدت التقدارير الدوليد  التدي تتحددث عدن تجايدد االطفدا  فد

تاامدت  عدداد اأطفدا  الدذين يدتم  1220 ند  مادذ عدام  يلدىالتتحدد   اأمدموتقفدت لققيام بعتقيات مسدقح ، 
في العديد من التيقيشيات والجتاعات التتترد  لققيام بعتقيات مااا شن الاجتات اإلنتحاري  ريدث تجايدهم 

 طفر في مراف" اإلعتقا   50122يقبب رهاي 
ن بدأوعقى الصعيد ذات  اعقات التاات  الدولي  لقاجر  في شباط/فبراير التاةدي ان معقومدات تفيدد 

فدي محافاد  ديدالى التحقدوا بتجتوعدات التسدقحين مدن الدر  عامدا 50و 52بدين   عتارهم مداتتراو    طفاال
 كسب لقت  العيش او انتقاما لتقتر ارد ذويام 

ال شك  ن من الابيعي ان ي داد تجايد االطفا ، فاو بقد يفتقر للسدتقرار، وتتددهور فيد  وفي العراق 

ع نسددب  التسدرب مددن البادى االلتتاعيد ، وتضددارد نسدب  مددن ياحداام الفقددر  وال اد  عقدى ذلدك مددن ارتفدا
% فقد  مدن طدلّب التددارس اإلبتدائيد  يرتدادون التددارس، 12التدارس، ريث تؤكد االمم التتحد   ن روالي 

 %   12ريث كانت الاسب   1221وهو عدد متدن مقارن  بالعام 
ولتا كان السدبب الدرئي  لقتسدرب مدن التددارس هدو الفقدر فدإن اعددادا كبيدر  تاددفب الدى العتدر، 

عامدا يعتقدون وهدذا  51و 1ال  طفر تتراو  اعتارهم بدين  222ن نحو مقيون و ف  وقد ااار مسح عام واالنحرا

 % يعتقون اك ر من ثتاني ساعات يوميا   17في التئ  من الستان، وبضتاام ما نسبت   5 1يت ر 
لتق  ما سب" اةاف  الى لتق  التعانا  السياسي  كقاا عوامر تسدام ايضدا فدي وقدوع لاندب مدن 

 االطفا  في ارضان الجتاعات التسقح   
ويؤكددد عقتدداي نفدد  عراقيددون، ان اطفددا  العددراق سيصددبحون مددؤماين بددالقو  والعادد  كاريدد" لحددر 

التشاكر، وهذا كق  سياار في التستقبر، وهذه الا ع  العايفد  سدتبقى داطقادم، رتدى ولدو انتققدوا الدى 

 دو  ومجتتعات اطر  
ماات  امريتي  تعاى باطفا  العراق وكان ةداباا سدابقا طددم فدي ويقو  لوناثان باورر وهو مسؤو  

الجيش في العراق ان العا  التستتر يؤدي الى لير دون التستو  التعقيتي التاقوب وعاطر عدن العتدر، 
يعاني من صدمات نفسي  وشديد التأثر بالدعوات للنتقام التي تاققادا التيقيشديات والتجتوعدات التسدقح  

د ان  بدال من تدريبام عقى يعاد  بااي بقدهم، يتم تددريبام عقدى اسدتلدام السدل  لتددميره  التتترد   ويؤك
ويحذر من ان  اذا لم يتغير هذا الات  فإن االمريتيين سيجدون انفسام فدي التسدتقبر فدي ردرب مدب هدؤالي 

 الشباب انفسام بادف ارساي السلم في الشرق االوس  عقى رد تعبيره 

 
 اق وتجايد االطفا  القاعد  في العر

 
العشدائري  ال شك ان نشاط القاعدد  انلفد  باسدب  كبيدر  فدي العدراق، بعدد انشداي قدو  الصدحو  

تصد عن االمدريتيين الت يدر مدن طسدائرهم، بعدد ان كاندت العشدائر وهدي عتداد قدو    طذتالتي ومجالساا 

عام التاةي شاد اكبدر طسدائر القاعدد ، ن الفإ اأمريتي العستري   اأرقامتا تقول  مو، الصحو  سادا لققاعد 
آطدرين، فدي ردين  دبعددت  122 1مدن عااصدر التااديم، و لقدى القدب  عقدى  022 1ريث قتر في ذلك العدام 

 القاعد  بصور  تام  تقريبا عن بغداد ومحافا  اأنبار 
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يها فدي وال تاتر بع  قيادات القاعد  في العراق ترالب نفوذهدا، ريدث تؤكدد ان العددد التقدي أعضدا

فدي هدذه  122 2، يلدى ردوالي 1227في ر يدران/ يونيدو مدن العدام  222 51عتوم العراق انلف  من روالي 
 اأيام 

وبياتا تدعي اإلرصايات االمريتي   ن  عداد التقاتقين األاندب التتسدققين مدن سدوري  يلدى العدراق 
وائدر العدام متسدقل   12ى يلد 02في الشار فدي الصدي  التاةدي، يلدى ردوالي  متسققين 552انلفضت من 

الجاري، اال ان التسدؤو  فدي القاعدد  قدا  ان العددد التقدي لقتقداتقين األاندب الدداطقين يلدى العدراق يقددر 

 شلب   122يبالعشرات د لي   ك ر من 
فدي العدراق، ويقدو  قداد   لألمدنكبر تاديدد  ومب ذلك فااا  اقرار امريتي بأن القاعد  ال ت ا  تشتر 

يتيون ان تاايم القاعد  لجدأ مدؤطرا يلدى اسدتلدام الاسداي واالطفدا  فدي العتقيدات االنتحاريد  عستريون  مر
 بعدما  عاقت العتقيات اأماي  قدرت  عقى شن هجتات تفجيري  كبير   

صدبيا تدأثروا بأفتدار تااديم القاعدد  ولعبدوا  دوار فدي تدوفير  112وقد اعترف الجيش االمريتي باعتقا  
تترك  وانتشار قوات االرتل ، والجديش والشدرط  العدراقيين، كتدا قددموا دعتدا لولسدتيا  معقومات عن مواقب

 لقتوادر التلتفي  السيتا شراي الاعام والشراب لام من اأسواق ريث يصعب رصدهم  

 
فيدديو فدي وفي اوائر ديستبر/كانون االو  التاةي قا  الجيش االمريتي ين  ةب  طتسد  اشدرط  

ماشأ  يشغقاا عااصر القاعد  فدي طدان بادي سدعد شدتا  شدرقي بغدداد، تداادر  طفداال عدراقيين ال تتجداور 
 عاما وهم يافذون تدريبات عقى عتقيات طا  وهجتات   55 عتارهم 

وقا  التتحدث باسم الجيش اأمريتي لريجوري ستيث، هذه ليست التر  االولى التي نرصد فيادا 

لتن الحجم والتحتو  كان اأك ر  هتي  واأشد ارعالا عقى االطلق بدين التدواد التدي ع رندا  م ر هذه التواد
عقياا رتى االن، واةاف ين يالقاعد ي تحاو   ن يتستم )عقو ( لير لديد من العدراقيين،ي مدن طدل  تصدوير 

  يضا لاشر الدعاي  اأطفا  عقى  نام يالجير الجديد من التجاهدين ي  واكد  ن القاعد  اطترقت مدارس 
 

وتقو  الحتوم  العراقي  ين غالبيد  اأطفدا  الدذين تدم اسدتلدامام طدل  هجتدات فدي الدبلد كدانوا 
ويدر  التتحددث الرسدتي لدورار  الددفاع العراقيد  القدواي  بت اب  تتوي ، يساعد عقى اطتراق الحدوال  اأمايد  

رهابيين كوناا تعاني مدن ةدربات مولعد  افقددتاا محتد العستري ي ن القاعد  تريد تشتير لير لديد من اإل

عدامي، وانادا يبدد ت تعداني  50- 1 غقب مقاتقياا متا دفعاا الى استلدام بدائر من  عتار قاصدر  تتدراو  بدين 
  طلق سرارام  يوالتاالب  بفدي  مقابر   طفا يضا للا    يضا من شح  في التوارد واأموا ي  ولذلك تقجأ 

 
ش اأمريتددي  طقدد" فددي العددراق ماددذ نحددو عددامين برنامجددا لقتعتققددين، متدداثل وفددي رددين  ن الجددي

لقتااصح  السعودي ، تحت اسم يالتادوير الدديايي، فدإن دولدلس سدتون مسدؤو  التعدتقلت االمريتيد  فدي 

معدتقل مدن االردداث  112العراق يقفت الاار الدى ان مدا بدين اللتسد  وعشدرين الفدا مدن التعتققدين يولدد 
يبقغ الحادي  عشر من عتره، واغقبيتام في مراف" اعتقا  عستري  تستى بد يبيت الحتت ي قرب بعضام لم 

 ماار بغداد 
 

 52، 51، 55ذوي اأعتدار التعتققدين مدن اأردداث هددف البرندامه هدو التعامدر مدب يقو  ستون ان و

ن مدا يقدارب طتسدون  و   وذكر بدأعايدون وصعبون بحسب ستون( 57، 51، 51ساام )، أن اأرداث اأكبر سا 
 ستون ماام، قد تم تسقيتام لقحتوم  العراقي  لتحاكتتام  

ن مررق  تحو  الشباب ليصبحوا متتردين تتدر وعن طبيع  انشاتام في الجتاعات التسقح  يقو  ي
 بعدد من الترارر ومااا  ن يعتقوا لد  التتتردين كتراسقين، رراس، ورارعي عبوات 

عربيد  عدن اند  قبدر  مصدادراعد  االسدت اائي باالطفدا  مدؤطرا فقدد تحددثت وتأكيدا عقى اهتتام الق
، طفدر 122عدن عدددهم ي يدد فاآلن  ،  مداطفدر 522في العراق التعتققين  اأطفا كان عدد  1227آذار/مارس 

كاندت تجادد  طفدا ، وانادا  1227 ن طقي  عبد هللا العيسى والتي قب  عقياا فدي نيسدان/  بريدر  يلىولفتت 

 عاما  52  عتارهتا الدتجاور عتقيتين انتحارين لافقين ال ت 1227آذار/مارس  فينفذت 
 

دوالر لقاي وةدب عبدو  ناسدف ، واك در مدن ذلدك لقداي  222- 122ن الافر يتققى   تضي  ذات التصادرو
   اأتون نتيج  الفقرباائام في هذا بأل ج اتفجير نفس ، وان االباي يتحتقون مسؤولي  

فدي ، طداص باالردداث يتبدب لققاعدد  وياقد" عقيد  يفتيدان الجاد يتاايم ولود عن  امصادرنوتتحدث 

 شن عتقيات انتحاري  تستادف بالدرل  االولى مجال  الصحوات  تركي ه عقى ااق  بغداد، وم
رعديم صدحو  شداطف التدالي، العقيدد سدعيد ع يد   قدا فقدد سدب"  ن  ،تااديمالادذا وفيتا يتصدر ب

لدياا معقومات  كيد   ن القاعد  شتقت لتاع  لديد  في مدياد  العامريد  )غدرب سقتان، قبر نحو شارين، ي
 بغداد(  طققت عقياا اسم يفتي  الجا ي ولاا فروع في مااط"  طر  لتصدفي  عااصدر الصدحو ، طصوصدام القداد 

 51و 50 ن يهذا الفصير تم تشتيق  ماذ اشار ويستقاب الصدبي  الدذين تدراو   عتدارهم بدين  و وةحي  ماام
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آالف دوالر عن كر عتقي  يافذها، فضل عن قاعد   2سا  باعتتاد مغريات مادي  كبير ، اذ يتققى الوارد ماام 

سل  ردي   وهذه التغريات كفيق  بأن تجتذب العشرات من التدراهقين الدذين تسدتاويام التغدامراتي  وتدابب 
والغ الي  وصوال الدى مدياد  العامريد   واشدار  ن فصير يفتي  الجا ي مولود  يضام في مااط" الاارمي  والتالي 

 الى  ن العتقيات التي استادفت رلا  الصحو   طيرام نفذتاا عااصر يفتي  الجا ي  
 

تاايم وانتقال  الدى اللقتحذير من اتساع قاعد   11/1/1221وقد عاود رعيم صحو  التالي مجددا في 

عااصدر مدن فتيدان  1اعتققدت االسدبوع التاةدي يوات  واوةح ان قبعد ان كان في غرباا،  مااط" شتا  بغداد
  لجا  سقتوا الى القوات االميركي يا

 
 يفتيدان الجاد يوبدوره  كد رعيم صحو  الاارمي  )شتا  بغداد( ماهر ابو سفيان ان ارد عااصر تاايم 

بعدد ف يواةدا  11/1/1221هو الذي نفذ عتقي  تفجير انتحاريد  اسدتادفت عااصدر الصدحو  فدي التااقد  يدوم 
التحقيقات مب التعتققين توصقاا الى معرف  هوي  القاد  التبار الذين يؤماون الدعم التادي والقولستي لادؤالي 

وراد ان   يعاما، واعتققاا بع  قدادتام فدي ردين فدر آطدرون طدارج العدراق 51الصغار الذين لم تتجاور اعتارهم 

بساتين البعيد  عن مراك  التدن طصوصدام فدي التدالي التحقيقات كشفت ان قاد  هذا التاايم يقجأون الى الي
    يوالاارمي ، الغراض التدريب، بالتواطؤ مب  صحاب هذه الت ارع

 
اطفدا  تقددر  1كر عاصر من فتيان الجا  يقدود مجتوعد  ال ت يدد عدن يان وعن باي  تاايم الجا  قا  

ولفدت   ي  اللليدا الترتباد  بادذا التااديمتتت السيار  عقدى غالبيدييمؤكدام ان  « عامام  52و 55 عتارهم بين 

الادف مدن وراي تشدتير هدذا التااديم هدو تصدفي  يوتتان بأن   يكبيران لدام فتيان الجا  يالى ان تتوير ودعم 
    يقيادات وعااصر القاعد  نفساا ةتن صراعات داطقي  تعص  باا

ي  الجا  السدتلدامام  لتوالاد  ويبدو لقتراقب  ن تتااات سفيان انتا تغت  من قاا  اعاد  تولي  فت
الدذكر  ن مدا يسدتى بدد دولد  العدراق االسدلمي  التابعد  ولددير بالقاعد  وغيرها من قدو  مقاومد  االردتل   

لقققاعد ،  عقات في نااي  العام التاةي تشتير مجتوع  باسدم يكتيبد  الصددي"ي لتصدفي  عااصدر الصدحو ، 
، وهو فصير يعتتد العتقيات االنتحاريد  وررع العبدوات عقدى «الجا فتي  »لتن سقتان  كد ان التات   وكقت لد 

 غرار العتقي  التي استادفت القيادي في صحو  العامري  سعد العريبي ي بو العبدي في العامري  

 
 

 
 

 

 لير القاعد  الجديد في اليتن 
 

حت اك در نضدجا مدن يعتقد بع  التتابعين  ن القاعد  في التااق  العربي  تعيد تاايم صفوفاا، واصدب
وغيرهدا مدن وسدائ  ال دور  التعقوماتيد   ،باتت اك ر ماار  فدي اسدتلدام شدبت  االنترندت، والااري  التاايتي 

 لقتتواصر واالتصا   

في الديتن والسدعودي  فدي السداوات ى القاعد  الضربات التي ولات يلويقو  اكاديتيون يتايون ين 
 اتعدرض لضدربات تفقددهتشدتر مجتوعدات عاقوديد  صدغير ، رتدى ال عقدى بااي طلياها عيد ت ااالطير  لعقتا

تتدون ةدربات القاعدد  ك يدر  فدي التررقد  القادمد ، الن األادد  االميركيد  ا  ويتوقعدون  ن الت ير من  عضدائا
  كتا يتوقعدون  ن ماالب طاير  ومات  تتعق" بالقضايا السياسي  واالقتصادي  ،ستفرض عقى االنات  العربي 

الت يددر مددن السياسدديين فياددا مصددحوب  بتفسدديرات ديايدد ، تتفددر تتددون ، القاعددد  بتتتيتددات لديددد تتعدداطى 
 لتي يرون اناا تتقبر بع  تبريراتام الدياي   ، بادف التوسب في التجتتعات اوالت قفين

وثت  مير واةح لد  القاعد  في اليتن ماذ اوائر العام الجاري لتضاعف  نشاطاا في الدبلد، ريدث 

ويعتقد محققون يتايون  ن الحتوم  في رال  اربا  الناا لم تسدتاب    لابي طر   فت مصالح رتومي  واستاد
باددف  ا فدي التاةديمجتوعاتاد كتدا كاندت تتعداطى مدبالجديد ، رتى االن التعاطي مب مجتوعات القاعد  

    تحييدها، وهذا في وقت انفتحت في  مقفات تترد عقى الحتوم  في الشتا  والجاوب
سدتلدام القدو  الصداعاي  لجدويان ن مد االقتصادي  ورد  االستلبارات البريااني لتقرير رذر سب" ان و

ليدر لديدد مدن تااديم القاعدد  فدي سو  سيؤدي الى تترد كبير لن يستفيد ما   ،مب الجاوبيينالعستري  

 اليتن 
 

 ي الجيدر الجديدد مدن تااديميلى  ن ما ي يد رد  التوتر والعا  في البلد، هو  ن مقاتقالتقرير شير يو
قد ك فوا نشاطاتام بشتر امتد يلى العديد من التااط" والتحافاات، مشتتق  عقى وسد  وشدتا  القاعد  

التاةي هجومدا بقدذائ  الاداون عقدى مبادى /آذار في ماتص  مارسريث نفذ التاايم  وشرق ولاوب اليتن 
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تيج  لسدقوط القدذائ  بشدتر طادأ عقدى مدرسد  تقتيذ  ن 52سفار  اأميركي  بصاعاي متا  سفر عن لر  ال

ي  تفجير  نبوب نفد  وهجدوم بالقاابدر تباى التاايم عتق /آذارلقباات مجاور  لتباى السفار   وفي  واطر مارس
التااديم  قص /نيسان التاةي عقى رقر نفاي تابب لشرك  صياي  في محافا  رضرموت  وفي ماقب  برير

 عاي يقاا  غربيون وماادسو نف   لانب مب عائلتام  بقذائ  هاون مجتعام ستايام في صا
الجديدد فدي الديتن قدد ك د  توالدده القاعدد   ين ليدري  طبراي غدربيين فدي متافحد  اإلرهداب ويقو 

القدامى بداليتن القاعد   ونشاطات  بأسقوب  شد طاور  من ذي قبر بعد  ن انش" وانفصر كقيا عن محاربي

    يالااام الحاكم وانلرطوا في التجتتبالذين نبذوا العا  وتصالحوا مب 
التددي  لدد متام السددقاات باتصددا  وثيدد" ويدددعي التقريددر البريادداني  ن الجيددر االو  لققاعددد  عقددى 

يمتانيد  طدوض الجاداد فدي الددو    انشدا  فدي الديتن او اسدتادافات، لقداي يدبتعادات تقتضي عدم تافيدذ ا
 األابي   

يتااديم قاعدد  الجاداد فدي لادوب  التي تاقد" عقدى نفسداا ورو  رعيم القاعد  الجديد في اليتن
او  ،يددعى ناصدر الوريشدي، ال تولدد لد  اتصداالت سدواي بالحتومد اب يتحدث التقرير عن شدالج ير  العربي ي، 

    بالسقااتالجير  بسبب ارتباطبالجير االو  لققاعد  

معاتادا مدن الشدبان صدغار  تديلتاعتد  الجديدد  الوتلفيا للطتراقات االماي  فقد انشأ الوريشدي 
، واعقدن ان اهدافد  الديتنفدي ةد مصالح محقي  يتاي  وغربي    هجتاتالسن البعيدين عن اعين االمن، ورك  

    اليتنطرد لتيب التوالد األابي والغربي من هي 
 لتتحدو  يلدى تتاما، سيارتاا عقى رمام اإلرهابت فقدولذلك يقو  التقرير ين الحتوم  اليتاي  راهاا 

موالا  عدو شرس ال يقر بالا يت ، وال يرة  لحوار  و تاديد، وال يعترف بشرعي  ناام مسقم راكم  و دستور 

  و قانون  
وير  محققون سياسيون يتايون،  ن عقى الحتوم  اليتايد   ن تعداود التعامدر مدب مجداميب القاعدد ، 

ادى رتدومتام الدرف  االمريتدي لتدااه كتا اعتادت في التاةي الستيعاب وارتواي هذه التجداميب  و ن تتل
صاعاي في التعامر مب هذه التجاميب، ريدث يؤكدد هدؤالي التحققدون  ن الضدغوط االمريتيد  لد ي مدن التشدقت  

وطصوصدا عاددما تاتادك الحتومد  الدسدتور ولي  الحر، وان الضغوط االمريتي  تسدام فدي تصدعيد العتقيدات، 
اعد  لقضغ  بدورها عقى رتومتام، وهو ما ي يد من توترات الدبلد وتسقم يتايين الى امريتا، وهو ما يدفب الق

 توترا 

 
 

 في يقاعد  التغرب اإلسلمييلقفتي   مت ايددور 
 

ورار  الداطقيد  الج ائريد  ينادا تشدن مادذ ماقدب ديسدتبر/ كدانون او  التاةدي رتدلت توعيد  تقدو  

  وقدد لداي ذلدك فدي وقدت تحدذر فيد  التقدارير لقشباب والقدصّر بغرض رتايتام من التورط في عتقيات يرهابيد 
سدا ، لتافيدذ  51و 51بتجايدد شدبان باعتدار تاايم القاعد  فدي بدلد التغدرب االسدلمي اهتتام االماي  من 

نحدو  1227رتدى ابريدر /نيسدان  1221اثبتت التحريات االمايد   ن التااديم لادد عدام ، ريث عتقيات عستري 
   طتسين شابا 

كادى  الدذي تراهد"نبيدر بققاسدتي اللقبحري  الج ائري  في دلد  عقدى ايددي  ثتا وقد كان تفجير 

فاتحد  اللقداي الضدوي عقدى اهتتدام ، 55/1/1227في  عاما، 51يقارب الد نفس  بديابو مصعب العاصتيي وعتره 
 طفدا  ومدراهقين تتدت اسدتعاد   التاايم باالرداث، ريث كشدفت التحقيقدات  ن التااديم تتتدن مدن تجايدد

 بوالي  بومرداس شرق العاصت  الج ائر تتايدا لتجايدهم  ماام، كانوا يتققون تدريبات في لبا  اثاي العديد 
 

و ك درهم  يدتم تجايددهم فدي الضدواري الجاوبيد  لقعاصدت ،  هدؤالي غالبيدن   اأماي وتقو  التصادر 
اتادون لتافيدذ برندامه جري استقاابام من طل  دعوتام لقتدريب لققتا  في العراق، ولتداام فدي الااايد  يي

  بعد التذرع بصعوب  ايصالام كتا لر  مب بققاستي الجتاع  التحقي

التسقح  تعرض عقى اأطفدا  مبدالغ ماليد  مقابدر  وتؤكد السقاات اأماي  في الج ائر  ن الجتاعات
عتقيدات ومراقبد  تاداقلت  عدوان اأمدن، ليتادور ذلدك يلدى تافيدذ  طدمات  ولي ، تتت در فدي الددعم واإلسدااد

 وتتر  رسال  وداع واةح  أهاليام بقغ  الدم  انتحاري  تقتر العشرات
كان تاايم القاعد  استلدم  طفاال في توفير معقومدات قبدر هجدوم يييعتدورني الدذي نفذتد  وردد  و 

عاصدرا يرهابيدا وعشدرات اأطفدا  مدن  05طاص  تابع  لفرق  متافح  اإلرهاب تتتات من التعرف عقدى هويد  

التتارفين، هم  عضداي طقيد  دعدم ويسدااد تاقد" عقدى نفسداا يسدري  التدري ي وهدي تابعد  لتااديم  قارب 
 القاعد  في بلد التغرب اإلسلمي 

شدرق  212ولايت العتقي  بعدد  ن تعرةدت قاعد  لأللعداب اإللتترونيد  بتااقد  يبريتد ي بواليد  باتاد  
ر فيد  اإلرهدابيون بافدر صدغير ال يتعدد  سدا  العاصت  الج ائر يلى اعتداي يرهابي بواسا  كي  مفلد ، غدر

ساوات كان بصدد الدطو  يلى القاع  قبر  ن تستوقف  سيار ، وياقب ما  من كدان بدداطقاا يدطدا  كدي  52
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يلى صارب القاع ، ريث انفجر التي  بتجرد  ن وةع  الافر فدوق طاولد  يالبقيداردوي، وطقد  مقتدر طفقدين 

 يلى لرو  طاير   57آطرين  كبرهم ال يتجاور سن الد  7فيتا تعرض  سا ،51و 1تتراو   عتارهتا ما بين 
 

التتدوين  واأسدقح  والتتفجدرات ،واعترف التتاتون  ن اللقي  تعتتد عقى اأطفا  في نقدر اأمدوا 
اإلرهدابيين مدن ردوخ آلطدر بفعدر التعقومدات التدي  ةتان تاقر عدد مدنوااللبس   و ناا كانت وراي ، واالدوي 

 وروال ه هم باا عن تاقلت دوريات الجيش كانت ت ود

باسددتقااب التددراهقين وتدددريبام عقددى اسددتعتا  فددي البدايدد  يقددوم وتقددو  السددقاات ين التاادديم 
ديادار  2222و 1222اأسقح  اللفيف ،  ثم يتم تورياام في عتقيدات يرهابيد  مقابدر مبدالغ ماليد  تتدراو  بدين 

با عبار  عن روال  م يف  وهي الوسيق  الت قى لت كيتام عاد قداد  لقعتقي  الوارد ، وهذه العتقيات تتون غال
، بعد ذلك يضدارّ هدؤالي الشدباب والتراهقدون يلدى الصدعود لقجبدا  وااللتحداق بدالتاايم بعدد تدرهيبام التاايم

ويياامام بأنام  صبحوا ملرقين من طرف قوات اأمن، وهتدذا يداجح قداد  القاعدد  فدي الحصدو  عقدى ليدر 
 اإلرهابيين القادرين عقى تافيذ  ي مات  تاقب ماام لديد من 

 

لتراهقين الدذين تدم القدب  عقديام انادم  قدارب لعااصدر اوقد  فادت تحقيقات سابق  في الج ائر مب 
تجايدد  ىوان التااديم د ب عقد ،  و اقارب لتن كانوا يعتبرون من قاد  الجاداد ةدد السدقا  قيادي  في القاعد 

الدذي نفدّذ الاجدوم سدا (  57) رفديظ محتدداالنتحاري  قارب العااصر القيادي  وماام  اأطفا  والتراهقين من
عبد القاار بن رداج نجدر عقدي بدن رداج   وكذلك 1221/تتور يوليو 55ثتا  الجيش بتديا  اأطضري  في  ىعق

بد  فدي اادر فدي شدري  مصدور مدب يرهدابيين مغارالدذي الرلر ال اني في الجبا  اإلسلمي  لإلنقاذ التاحق  

 ي ما كان والده ياادي ب  قبر ردر الجبا  بالسعي إلقام  شرع هللا  ىبرّر صعوده يلوالذي  1227/ر يران يونيو
 الجبا   


