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Στις αρχές Σεπτεµβρίου 2014, τα δύο
σηµαντικότερα παρακλάδια της διεθνούς
τροµοκρατικής οργάνωσης αλ-Κάιντα (alQaeda), η αλ-Κάιντα στο Ισλαµικό Μαγκρέµπ
(al-Qaeda in the Islamic Maghreb - AQIM) και
η αλ-Κάιντα στην Αραβική Χερσόνησο (alQaeda in the Arabian Peninsula - AQAP),
δηµοσίευσαν µια κοινή δήλωση, µε την οποία
καλούσαν τους εξτρεµιστές ισλαµιστές του
Ιράκ και της Συρίας να σταµατήσουν να
µάχονται µεταξύ τους και να ενωθούν ενάντια στην συµµαχία, που οικοδοµούν οι
Ηνωµένες Πολιτείες κατά του Ισλαµικού Κράτους (Islamic State – IS ή Daesh).
Επιπρόσθετα, στην κοινή τους δήλωση εξέφραζαν τα συλλυπητήριά τους για τους
ηγέτες του σουννιτικού ένοπλου κινήµατος Ahrar al-Sham (Ισλαµικό Κίνηµα των
Ελεύθερων Ανδρών του Λεβάντε), που σκοτώθηκαν σε έκρηξη πριν λίγες ηµέρες. «Η
θλίψη των τζιχαντιστικών παρατάξεων για την απώλεια των καλύτερων ηγετών και
γιων, σε εσωτερικές διαµάχες, δεν είναι απούσα από το µυαλό µαςT Πράγµατι, η
φαγωµάρα ωφελεί µόνο τους γιους της Σιών, τους πιστούς του Σταυρού, τους
Rawafidh (υποτιµητικός όρος για τους σιίτες), τους Nusayris (υποτιµητικός όρος για
τους αλαουίτες της Συρίας)T Έπειτα, εδώ είναι η Αµερική, η επικεφαλής της απιστίας
και το σύµβολο της επιθετικότητας και της τυραννίας, που χώνει το κεφάλι της εκ
νέου, σέρνοντας πίσω της µια συµµαχία σταυροφόρων και αποστατών πρακτόρωνT
Οδηγεί µια εκστρατεία των σταυροφόρων για την καταπολέµηση του Ισλάµ και των
µουσουλµάνων, προκειµένου να προκαλέσει άλλη µια τραγωδία στην Ummah
(παγκόσµια µουσουλµανική κοινότητα), υπό το πρόσχηµα της καταστροφής του
Ισλαµικού Κράτους, όπως ισχυρίζονταιT Σταµατήστε τη διαµάχη µεταξύ σας και
σταθείτε κατά της εκστρατείας της Αµερικής και της σατανικής της συµµαχίαςT».
Τόσο η AQAP όσο και η AQIM προσπάθησαν να παροτρύνουν τις ένοπλες
τζιχαντιστικές οργανώσεις στη Συρία, προκειµένου να θέσουν κατά µέρος τις
διαφορές τους. Το Μάιο του 2014, µήνες µετά την αποκήρυξη του Ισλαµικού Κράτους
από την ηγεσία της αλ-Κάιντα, και ο εµίρης της Αλ Κάιντα, Ayman al-Zawahiri,
αποπειράθηκε να συµφιλιώσει τις εν λόγω σουννιτικές οργανώσεις. Σε ένα µήνυµα
της AQIM που δηµοσιεύθηκε σε ένα τζιχαντιστικό φόρουµ τον Ιούλιο του 2014,
αφενός εξήρε τις επιτυχίες των τζιχαντιστών στο Ιράκ, αφετέρου καλούσε το Ισλαµικό
Κράτος «να επωφεληθεί από αυτές τις κατακτήσεις, να ξεχάσει τις µεταξύ τους
διαφορές και να ανοίξει µια νέα σελίδα µε τους αδερφούς του». Επίσης, η AQIM
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σχολίασε ότι «οι µουτζαχεντίν αδερφοί του σουννιτικού ένοπλου κινήµατος Ahrar alSham υποστηρίζουν σθεναρά τις κατακτήσεις των αδελφών τους στο Ιράκ».
Το µήνυµα αυτό ήταν παρόµοιο µε µια δήλωση, που στα µέσα Ιουνίου του 2014
δόθηκε στη δηµοσιότητα από τον Abu Iyad al-Tunisi, επικεφαλής της εξτρεµιστικής
σουννιτικής οργάνωσης Ansar al-Sharia Tunisia. Ως γνωστόν, η Ansar al-Sharia
Tunisia διατηρεί στενούς δεσµούς µε την AQIM. Στη δήλωσή του λοιπόν, ο Tunisi
ζητούσε και αυτός από τους τζιχαντιστές «να ενωθούν πίσω από τις επιτυχίες του
Ισλαµικού Κράτους στο Ιράκ» και ταυτόχρονα δήλωνε το σεβασµό του τόσο προς τον
Ayman al-Zawahiri όσο και προς τον εµίρη της al-Nusrah, Abu Muhammad al-Julani.
Ωστόσο, ένα µήνα αργότερα (µέσα Ιουλίου 2014), µε νέο δηµοσίευµα η AQIM
κατέστησε απολύτως σαφές ότι «δεν συντάσσεται µε το Ισλαµικό Κράτος στην
αντιπαλότητά του µε την αλ-Κάιντα και απορρίπτει ρητά την ίδρυση του χαλιφάτου
του Ισλαµικού Κράτους».
Στις 12 Αυγούστου 2014, ο επικεφαλής θεολόγος της AQAP, Ibrahim Rubaish, εξήρε
και αυτός τις νίκες των τζιχαντιστών στο Ιράκ. Περίπου πριν ένα µήνα (αρχές Ιουλίου
2014), ο Rubaish και άλλος ένας σουννίτης θεολόγος είχαν δηµοσιεύσει ένα ακόµη
µήνυµα, στο οποίο χαρακτήριζαν ως «δυσφηµιστικές» τις ενέργειες των τζιχαντιστών
ηγετών. Και πάλι όµως, το µήνυµά τους δεν περιείχε τη φράση «Ισλαµικό Κράτος».
Μάλιστα, όχι τυχαία, η δηµοσίευσή του συνέπεσε χρονικά µε την κυκλοφορία ενός
ποιήµατος του Υεµενίτη ηγέτη της AQAP, Nasir Abdel Karim al-Wuhayshi. Στο εν
λόγω ποίηµα, ο Wuhayshi επαινούσε επανειληµµένα τον ηγέτη της αλ-Κάιντα,
Zawahiri, αποκαλώντας τον ως «σεΐχη πατέρα των µουτζαχεντίν».
Να σηµειώσουµε ότι, εκτός από τα ηγετικά στελέχη της AQIM και της AQAP, την
υποστήριξη και την αφοσίωσή τους προς την αλ-Κάιντα δήλωσαν εµµέσως µε
µηνύµατα και άλλα δευτερεύοντα παρακλάδια της διεθνούς σουννιτικής
τροµοκρατικής οργάνωσης, όπως το Ισλαµικό Εµιράτο του Καυκάσου στο
Νταγκεστάν (Islamic Caucasus Emirate), το Μέτωπο της al-Nusrah στη Συρία, το
Ισλαµικό Κίνηµα των Ελεύθερων Ανδρών του Λεβάντε (Ahrar ash-Sham), ο Στρατός
των Μουτζαχεντίν στο Ιράκ (Mujahideen Army ή Jaysh al-Mujahideen), κ.ά.
Είναι προφανές ότι µετά τη δηµιουργία του Ισλαµικού Κράτους, τα εναποµείναντα
κύρια παρακλάδια της αλ-Κάιντα, η AQIM και η AQAP, ανησυχούν ιδιαίτερα για τις
αρνητικές επιπτώσεις από τη διαµάχη µεταξύ των τζιχαντιστικών οµάδων της Συρίας
(ISIS, al-Nusrah Front, Ahrar al-Sham, κ.α.). Το Ισλαµικό Κράτος είναι ένα
εξτρεµιστικό σουννιτικό κίνηµα, που στο παρελθόν ήταν µέρος του διεθνούς δικτύου
της αλ-Κάιντα. Ωστόσο, οι σχέσεις του µε την αλ-Κάιντα χαρακτηρίζονται από
δυσπιστία, ισχυρό ανταγωνισµό και εχθρότητα. Η οριστική ρήξη ήρθε µε την
πρόσφατη επέκταση της δραστηριότητας του Ισλαµικού Κράτους στο Ιράκ και τη
Συρία, γεγονός που προκάλεσε και την αποκήρυξή του από την αλ-Κάιντα, στις
αρχές του 2014. Σήµερα, η υπεροχή της επιχειρησιακής δυνατότητας του Ισλαµικού
κράτους έναντι των υπόλοιπων ένοπλων σουννιτικών οργανώσεων, τουλάχιστον
στην προαναφερόµενη περιοχή, εκτιµάται ως αδιαµφισβήτητη. Αυτός είναι και ο
λόγος, για τον οποίο η ηγεσία της αλ-Κάιντα ανησυχεί. Εκτιµά ότι η έντονη
δραστηριότητα και οι επιτυχίες του Ισλαµικού Κράτους ενθουσιάζουν τους
φανατικούς σουννίτες µουσουλµάνους. Επηρεάζουν σηµαντικά τη βούλησή τους και
εντάσσονται στις ένοπλες οµάδες του, µε αποτέλεσµα το κύρος της Αλ-Κάιντα να
υπόκειται φθορά και βαθµιαία να αµφισβητείται η οικουµενικότητα και η
πρωτοκαθεδρία της στην παγκόσµια σουννιτική κοινότητα.
Η ηγεσία της αλ-Κάιντα αντιλαµβάνεται ότι ένας µεγάλος αριθµός των υποστηρικτών
της, αλλά και αρκετά από τα στελέχη της, αισθάνονται ικανοποίηση µε τα όσα έχει
πετύχει το Ισλαµικό Κράτος στη Συρία και κυρίως στο Ιράκ. Για πόσο ακόµη χρονικό

διάστηµα όλοι αυτοί οι εξτρεµιστές σουννίτες µουσουλµάνοι θα παραµένουν πιστοί
υποστηρικτές της αλ-Κάιντα και δεν θα αλλάξουν στρατόπεδο; Εξάλλου, οι
τζιχαντιστές του Ισλαµικού Κράτους δεν προέκυψαν από το πουθενά. Η πλειοψηφία
τους ήσαν πρώην στελέχη της αλ-Κάιντα του Ιράκ (al-Qaeda in Iraq - AQI), που
πλαισιώνονται από Σύριους σουννίτες τζιχαντιστές, τζιχαντιστές άλλων
µουσουλµανικών χωρών, καθώς και τζιχαντιστές υπηκόους δυτικών χωρών.
Εποµένως, η έντονη ανησυχία της ηγεσίας της αλ-Κάιντα για τη διατήρηση της
πρωτοκαθεδρίας της κρίνεται ως απόλυτα δικαιολογηµένη. Πολύ πιθανόν, στις αρχές
Σεπτεµβρίου 2014, αυτή η ανησυχία να λειτούργησε καταλυτικά και στη λήψη της
απόφασης για τη δηµιουργία του νέου κλάδου της αλ-Κάιντα στην Ινδία (al-Qaeda in
the Indian Subcontinent - AQIS). Και φυσικά, η άµεση ανταπόκριση της AQAP ήταν
αναµενόµενη, όταν στις 7 Σεπτεµβρίου 2014, ανέβασε στο Twitter ένα «ειδικό
συγχαρητήριο µήνυµα» προς τον ηγέτη της αλ-Κάιντα για την ίδρυση της AQIS, όπου
µεταξύ άλλων προσφωνούσε τον Ayman al-Zawahiri ως «σεΐχη όλων των
σουννιτών».
Πολύ πιθανόν, η διαµάχη σε επίπεδο ηγεσίας µεταξύ της αλ-Κάιντα και του Ισλαµικού
Κράτους να µην ενδιαφέρει σοβαρά τον µέσο σουννίτη τζιχαντιστή. Είναι όµως
βέβαιο ότι αφενός επισκιάζει το κύρος της αλ-Κάιντα, αφετέρου µεταφέρεται στο
επιχειρησιακό επίπεδο και στο πεδίο της µάχης. Όχι µόνο ως τρέχουσα και πιθανή
µελλοντική σύγκρουση µεταξύ των σουννιτών τζιχαντιστών των δύο πλευρών, αλλά
και ως στοιχείο που θα τύχει της εκµετάλλευσης της δυτικής συµµαχίας στην
εκστρατεία της κατά του Ισλαµικού Κράτους.
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