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AL QAEDA NO MAGREBE ISLÂMICO (AQIM1) 

 

Maj Inf MARCELO BALBI DE SOUZA LIMA2 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este breve artigo examina o fenômeno do terrorismo nas regiões africanas do 

Sahel e do Saara, focando na principal organização terrorista dessa turbulenta porção 

daquele continente – Al Qaeda no Magrebe Islâmico (AQIM). 

 O documento verifica o surgimento desta organização obscura na Argélia dos 

anos 90, concentrando-se na sua origem, no seu desenvolvimento, nas suas relações 

com outras organizações terroristas, nas suas formas de atuação e nas suas 

mutações. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

 A AQIM, também conhecida por Al Qaeda nas Terras do Magrebe Islâmico, é 

uma organização baseada na Argélia que se tornou afiliada da Al Qaeda no ano de 

2006, quando Osama Bin Laden, ainda em vida, a liderava. Antes de se afiliar, em 

2006, à Al Qaeda Central (AQC3), denominava-se Grupo Salafista de Pregação e 

Combate (GSPC4). O GSPC foi fundado em 1998, quando vários Generais do Grupo 

Islâmico Armado (GIA5), o maior e mais brutal grupo islâmico que lutava contra o 

governo argelino na Guerra Civil da Argélia, se separaram da organização maior. 

Esses Generais, liderados por Hassan Hattab, romperam com o GIA em protesto por 

suas táticas indiscriminadas e pelo massacre excessivo de civis. O GSPC conquistou, 

originalmente, amplo apoio público, comprometendo-se a continuar resistindo ao 

governo sem atingir civis. Assim, em seus primórdios, o GSPC muitas vezes perpetrou 
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ataques ao estilo de guerrilha usando armas de pequeno porte, além de ataques com 

morteiros, foguetes e explosivos improvisados. No entanto, o programa de anistia do 

governo argelino no início dos anos 2000 atraiu muitos combatentes para longe do 

GSPC, criando desordem em suas fileiras. (STANFORD UNIVERSITY, 2016). 

 

2.1 ORIGEM 

O grupo AQIM surgiu em 2006. Suas raízes remontam ao início dos anos 90. 

Conforme já abordado, a gênese do grupo refere-se a uma derivação a partir do GIA, 

da Argélia. (GROBBELAAR, 2015). 

O GIA foi fundado por veteranos da guerra do Afeganistão em 1991. Após o seu 

real estabelecimento, começou a expandir suas operações internacionalmente em 

1994, quando sequestrou o voo da Air France em dezembro daquele ano e realizou 

uma série de ataques com dispositivos explosivos improvisados (IED6) na França em 

1995. (GROBBELAAR, 2015). 

Após 1996, o GIA passou a atacar alvos no interior da Argélia, vindo a separar-

se devido a divergências estratégicas, as quais repousavam, particularmente, sobre 

quais alvos deveria atacar. (GROBBELAAR, 2015). 

Uma facção do GIA defendia que os ataques contra civis inocentes deveriam 

cessar, enquanto o outro lado defendia a continuação dos ataques contra civis. Em 

1997, o grupo estava seriamente dividido, o que ocasionou a redução do apoio de 

grupos islamistas estrangeiros. Inclusive, algumas de suas ações foram descritas como 

não-islâmicas pelo fato de atingir a população civil inocente ou por terem sido acusados 

de conspiração com secularistas dos serviços de segurança. (GROBBELAAR, 2015). 

Em 1998, decorrente das divisões internas a respeito da seleção de alvos, o 

membro do GIA, Hassan Hattab, abandonou o mesmo para fundar o Grupo Salafista de 

Pregação e Combate (GSPC), ocasionando a adesão da maioria dos membros do GIA. 

Dessa forma, o GSPC tornou-se a principal ameaça e “força antigovernamental” da 

Argélia. (GROBBELAAR, 2015). 

A nova estratégia de seleção de alvos conduzida pelo GSPC buscou focar 

apenas em alvos militares, preservando a vida de civis inocentes. Ainda em 1998, a Al-

Qaeda Central passou a apoiar o GSPC tão logo este último comprometeu-se com a 

estratégia da Jihad Global conduzida pela AQC. Naquela ocasião, o GSPC ainda se 
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encontrava comprometido com os ideais de dominação de uma área local na Argélia 

para a criação de um Estado islâmico. (GROBBELAAR, 2015). 

Segundo LAL (2004), o GIA e o GSPC estavam na vanguarda da campanha 

terrorista, conduzindo à morte aproximadamente 100.000 na década seguinte ao 

banimento político da Frente Islâmica de Salvação (FIS7) ocorrido em 1992. Alguns dos 

membros do GIA e do GSPC haviam, originalmente, apoiado a tentativa eleitoral da 

FIS, mas viram o cancelamento das eleições nacionais como um sinal para alterarem a 

estratégia terrorista.  

O GIA, enquanto existiu, foi notável no uso de violência indiscriminada contra 

alvos militares e civis, incluindo aldeões, a mídia, escolas e cidadãos estrangeiros. Sua 

abordagem era rotular todos aqueles que não incrementavam suas ações por serem 

“infiéis”, legitimando, assim, o assassinato de tais indivíduos. O GSPC, 

alternativamente, surgiu como um movimento jihadista mais moderado, condenando o 

uso de violência indiscriminada contra populações civis. (LAL, 2004). 

O desenvolvimento da AQIM deu-se após o pacto verbal com a AQC. Esta 

parceria ocorreu em decorrência do não atingimento do objetivo de estabelecer o 

território islâmico na Argélia, o que fez com que a AQIM passasse a compartilhar do 

objetivo estratégico da AQC: declarar guerra contra as influências ocidentais. 

A seguir, a linha do tempo ilustra os momentos de surgimento do GIA, sua 

coexistência com o GSPC e a gênese da AQIM.  
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 Islamic Salvation Front (FIS): foi um grupo fundado por Abbasi Madani e Ali Belhadj em 1989 para 
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uma interpretação mais conservadora do Alcorão, fornecendo bases filosóficas para um movimento 
fundamentalista mais amplo. 



 

Figura 1 – Linha do tempo GIA-GSPC-AQIM 

Fonte: Adaptado de <https://www.slideshare.net/AndrewGacom/al-qaeda-in-islamic-maghreb-

aqim-final-version?from_action=save>. Acesso em: 21 de março de 2018. 

 

2.2 IDEOLOGIA E OBJETIVOS 

A AQIM é uma organização terrorista salafista-jihadista que prega o regresso às 

formas antigas do Islã, ou seja, viver como Maomé e seus primeiros quatro sucessores, 

os califas. Segundo esse ramo, a religião islâmica foi corrompida por inovações que 

não integravam o Islã original. Segundo a AQC e a AQIM o salafismo é visto como a 

forma correta do islã, pois acreditam que Maomé simboliza o modelo perfeito de 

muçulmano e acreditam que as pessoas devem seguir seu comportamento em todos 

os aspectos da religião muçulmana. O salafismo é um objetivo, a jihad é um meio e o 

terrorismo é um meio específico. (CELSO, 2012).  

Como o GSPC, o foco principal do grupo era a derrubada do governo argelino e 

o estabelecimento de um califado islâmico no Magrebe que reforçaria a Lei Sharia na 

região. O GSPC expandiu essa meta no início dos anos 2000 para incluir a derrubada 

dos outros governos na região do Magrebe, a saber, os da Mauritânia, Marrocos, 

Tunísia e Mali, e a recuperação das terras islâmicas perdidas no sul da Espanha. 

Apesar de sua aliança com a Al Qaeda em 2006 e de mudar o nome no ano seguinte, 

os objetivos da AQIM não mudaram drasticamente. Diferentemente da AQC, a AQIM 

considera a França e a Espanha, não os Estados Unidos, o “inimigo distante”, e prefere 

atacar os governos regionais em detrimento das nações ocidentais. Embora a AQIM 

tenha frequentemente ameaçado atacar a França e tenha sido rápida em elogiar o 

massacre de Charlie Hebdo, não há provas de que a AQIM tenha cometido ataques a 
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alvos fora da região do Magrebe. No entanto, manifestou publicamente apoio ao 

extremismo islâmico no Afeganistão, Paquistão, Iraque, Iêmen, Somália, Chechênia e 

Palestina. (STANFORD UNIVERSITY, 2016). 

Como um afiliado formal da Al Qaeda, a AQIM se dedica a desmantelar os 

governos regionais não islâmicos, os quais o grupo reconhece como ilegítimos, e 

pretende implementar a Sharia (Lei Islâmica) nas áreas onde opera, principalmente na 

Argélia, Mali, Mauritânia, Líbia, Tunísia e Níger. A AQIM alinha seu movimento aos 

objetivos mais amplos da Al-Qaeda, de onde se pode depreender a intenção de afastar 

a influência ocidental. (PROJECT COUNTER TERRORISM, 2017). 

Segundo citação do PROJECT COUNTER TERRORISM (2017), o líder da 

AQIM, Abdelmalek Droukdel disse para o New York Times em 2008:  

 
Procuramos libertar o Magreb islâmico dos filhos da França e da Espanha e de 
todos os símbolos da traição e do emprego para estrangeiros, e protegê-lo da 
ganância externa e da hegemonia dos cruzados. [a tradução é nossa]. 

 

2.3 ÁREA DE OPERAÇÕES 

 A AQIM, inicialmente, encontrava-se baseada nas montanhas Kabylie no norte 

da Argélia. No entanto, ao longo da primeira década dos anos 2000, expandiu suas 

operações para o Níger, Tunísia, Mauritânia, Chade, Líbia e Mali. A presença do grupo 

no Mali expandiu significativamente após o golpe que derrubou o governo maliano no 

final de 2012. Em questão de meses, os efetivos da AQIM localizados no Mali, 

liderados por Belmokhtar e trabalhando na cooperação Ansar al Din e Movimento para 

Unidade e Jihad da África Ocidental (MUJWA), havia capturado grandes trechos do 

norte do Mali, incluindo Gao, Timbuktu e Kidal. No entanto, em janeiro de 2013, as 

forças francesas expulsaram a AQIM e seus aliados do território maliano. Além de suas 

participações no norte da África, a AQIM também é suspeita de ter células espalhadas 

por toda a Europa. Algumas fontes também relatam a presença de agentes da AQIM 

lutando ao lado de outros grupos afiliados da Al Qaeda na Insurgência Iraquiana depois 

de 2011. (STANFORD UNIVERSITY, 2016). 

 

 

 

 

 

 



 

 

     Figura 2 – Presença da Al-Qaeda e suas afiliadas na região do Sahel. 

Fonte: Disponível em: <https://www.slideshare.net/AndrewGacom/al-qaeda-in-islamic-maghreb-aqim-

final-version?from_action=save>. Acesso em: 21 de março de 2018. 

 

A Área de Operações da AQIM concentra-se no Norte e Leste do Mali, Sul da 

Argélia, Sul da Líbia, Sudeste da Mauritânea e Norte e Oeste do Níger. A imagem 

abaixo ilustra essa região. 

 

                      Figura 3 – Área de Operações da AQIM 

 Fonte: Disponível em <https:www.stratfor.com/image/jihadist-militants-africa>. Acesso em 23 de março 

de 2018. 

 

 

   



 

2.4 LIDERANÇA, CONEXÕES E ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Eliminar a liderança de qualquer organização terrorista é fundamental para 

qualquer estratégia de combate ao terrorismo, mas os líderes atuais da Al Qaeda e de 

suas afiliadas já não são mais os mesmos de 2001. Além do mais, os líderes da Al 

Qaeda não estão mais, necessariamente, conectados por redes formais e muitos 

operam fora de qualquer afiliação à rede formal da Al Qaeda. (HAGEN, 2014). 

Os líderes são definidos pelo propósito e experiências comuns e seguem uma 

única ideologia e agem para apoiá-la. Embora possam operar sob várias afiliações 

organizacionais e evitar relações públicas com a AQC, a AQIM, bem como todas as 

outras organizações afiliadas à Al Qaeda, não podem ser separadas da organização 

maior. (HAGEN, 2014). 

Examinar a evolução da situação do Sahel fornece uma visão interna da 

liderança da Al Qaeda: há uma rede humana que conecta as organizações terroristas 

em presença no Sahel e conhecer como os indivíduos interagem com essa rede ajuda 

a revelar seu propósito; alguns indivíduos mudaram sua filiação formal ao longo do 

tempo, mas isso não afetou o propósito amplo dos mesmos; e, grupos se separaram da 

AQIM, mas continuam a coordenar atividades e funcionar com o mesmo propósito. 

(HAGEN, 2014) 

Os líderes da AQIM fazem parte da liderança central da Al Qaeda, com décadas 

de história e experiências em comum. A AQIM se sobrepõe a uma série de grupos 

denominados independentes e focados regionalmente, como o Ansar al Din e o 

Movimento para Unidade e Jihad da África Ocidental (MUJWA). Esses grupos são 

parte da grande família Al Qaeda e não podem ser separados da AQC e da AQIM. 

(HAGEN, 2014). 

A rede da AQIM se estende além da região do Sahel. Suas relações variam de 

cooperativas a retóricas. A figura abaixo ilustra as suas conexões. 

 



 

 

Figura 4 – Conexões da AQIM na África e Oriente Médio 

Fonte: Disponível em < https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-maghreb-

leaders-and-their-networks>. Acesso em 07 de abril de 2018. 

 

Segundo HAGEN (2014), os líderes dos atuais grupos associados à AQIM 

(MUJWA, Ansar al Din, Al Mulathamum, dentre outros) foram, no passado recente, 

integrantes da liderança da AQIM ou dos grupos predecessores que lhe deram origem 

(Figura 5), o que ratifica a manutenção dos objetivos e a existência de uma liderança 

comum, como se pode constatar na sobreposição das áreas de operações (Figura 6). 
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Figura 5 – A cooperação organizacional na região do Sahel 
Fonte: Disponível em < https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-maghreb-

leaders-and-their-networks>. Acesso em 07 de abril de 2018. 
 
 

Figura 6 – A sobreposição das Áreas de Operações 
Fonte: Disponível em < https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-maghreb-

leaders-and-their-networks>. Acesso em 07 de abril de 2018. 

 

 

https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-maghreb-leaders-and-their-networks
https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-maghreb-leaders-and-their-networks


 

2.5 FORMAS DE ATUAÇÃO 

A AQIM possui uma hierarquia distinta das demais organizações afiliadas da Al 

Qaeda. Abdelmalek Droukdel coordena as atividades à frente da organização, a qual 

também possui um órgão central de decisão, o Majlis Al-Ayan (Conselho dos Notáveis); 

a sua própria ala de mídia, Al Andalus Media Foundation; e um Conselho da Sharia que 

se engaja em assuntos islâmicos. (PROJECT COUNTER TERRORISM, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Estrutura Organizacional da AQIM 

Fonte: Disponível em < https://www.criticalthreats.org/analysis/al-qaeda-in-the-islamic-maghreb-leaders-
and-their-networks>. Acesso em 07 de abril de 2018. 

 

Depois que a organização Al-Mourabitoun se vinculou à AQIM em dezembro de 

2015, o líder da Al-Qaeda, Ayman Al-Zawahiri, ordenou uma divisão regional entre 

seus comandantes, atribuindo: a Argélia, a Abdelmalek Droukdel; a Líbia, a Mokhtar 

Belmokhtar; e a África Ocidental, a Djame Okacha (também conhecido por Abu Yahya 

Al-Hammam). A partir dessa associação desencadearam uma série de ataques 

terroristas mortais no Mali (novembro de 2015), na Burkina Faso (janeiro de 2016) e na 

Costa do Marfim (março de 2016). (PROJECT COUNTER TERRORISM, 2017). 

No Mali, a AQIM é reconhecida pela sua luta de fato contra o governo francês 

em 2013, bem como pela sua extensa história de sequestro e extorsão, formas pelas 

 



 

quais adquire parcela significativa de seu financiamento. (PROJECT COUNTER 

TERRORISM, 2017). 

O Departamento de Estado dos EUA, em 2013, por meio do Country Reports on 

Terrorism, observou que, além do sequestro de resgate, o grupo também se dedica a 

outras atividades criminosas para financiar suas operações. Especificamente, a AQIM 

aumentaria seus fundos através da associação à máfia, roubo, tráfico de armas e 

pessoas, lavagem de dinheiro e contrabando e, cada vez mais, à facilitação do envio 

de drogas provenientes da América do Sul para a Europa. (PROJECT COUNTER 

TERRORISM, 2017). 

Segundo HAGEN (2014), a AQIM financia suas atividades através do sequestro 

e do contrabando na região do Sahel. Finalmente, lança mão do apoio financeiro de 

simpatizantes residentes na Europa Ocidental, os quais também fornecem apoio 

logístico limitado. Supostamente, também recebe apoio de governos estrangeiros, 

como Irã e Sudão, os quais já foram acusados pela Argélia de suportarem ações do 

grupo terrorista, além do apoio proveniente da Al-Qaeda “Mãe”. (PROJECT COUNTER 

TERRORISM, 2017). 

Com a assunção da liderança da AQIM por Droukdel e posterior aliança com a 

AQC, os recursos de propaganda cresceram substancialmente, sobretudo entre os 

anos de 2007-2009. A implementação do Instituto Al Andalus de Produção de Mídia 

surgiu como solução para as questões de autenticidade, incrementando, sobremaneira, 

a sofisticação dos vídeos, fotografias, cartas e slides, o que ampliou a atratividade e 

capacidade de recrutamento do grupo na região do Magrebe e além. (SORIANO, 

2010). 

 

3. CONCLUSÃO 

 

A AQIM faz parte da estratégia da Al Qaeda Central em pleno século XXI para 

ampliar a efetividade de suas ações terroristas em todas as regiões do globo. Após a 

esterilização8 de Osama Bin Laden, realizada em maio de 2011 por tropas de 

operações especiais dos Estados Unidos da América, a Al Qaeda Central foi 

profundamente afetada no fator Liderança e, desde então, vem buscando resgatar seu 
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 Diz-se da eliminação de liderança considerada alvo de alto valor estratégico com consequente 

desaparecimento do corpo visando evitar locais de peregrinação. 



 

protagonismo mundial por meio da ampliação da sua rede de alianças regionais com 

outros grupos jihadistas, notadamente nas regiões africanas do Sahel e do Saara. 

Não se pode refutar a preponderância alcançada pelos atores não-estatais no 

século XXI, sobretudo daqueles ligados ao terrorismo. As capacidades alcançadas pela 

ameaça extremista transnacional, amplia a necessidade de cooperação mundial entre 

os Estados Nacionais exigindo redução de rivalidades e antagonismos, apontando para 

a busca de soluções integradas e multinacionais por meio de alianças e coalizões. 

Pode não haver, ainda, solução definitiva para lidar com esta ameaça global, 

mas a ação exigida para o enfrentamento ao terrorismo e à ameaça extremista requer 

uma abordagem combinada entre Estados, com largo uso dos conhecimentos 

produzidos pela inteligência humana e tecnológica. Nesse sentido, somente esses 

fatores, dados os diversos níveis e diferentes capacidades em inteligência dos países 

do globo, já é suficiente para ratificar a necessidade de cooperação global. 

Por fim, a existência de pontos de contato entre a AQIM e o crime organizado 

mundial, sobretudo quanto à facilitação do envio de drogas a partir da América do Sul 

para a África e Europa, apontam a necessidade de se acompanhar de perto, com 

inteligência humana e emprego de meios tecnológicos sofisticados, as capacidades e 

conexões das organizações criminosas brasileiras, uma vez que o Brasil vem se 

consolidando como o país por onde passa a maior quantidade de drogas no 

subcontinente sul-americano. 
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