تقديرات المستقبل Future Briefs

مساومة الغرب:
توظيف طالبان حماربة داعش لنيل االعرتاف الدويل
العدد  30 ،1407نوفمبر 2021

أعلنــت حركــة طالبــان ،فــي تغريــدة لهــا علــى موقــع تويتــر فــي  18نوفمبــر الجــاري ،أن القــوات الخاصــة
التابعــة لهــا ،تمكنــت مــن كشــف خليــة لتنظيــم داعــش فــي منطقــة قلعــة مــراد بيــك ،بواليــة كابــول
األفغانيــة ،والتــي كانــت تخطــط لتنفيــذ هجمــات ضــد المدنييــن .ويأتــي هــذا بعــد ثالثــة أيــام مــن قيــام
طالبــان بشــن هجمــات علــى عــدة مخابــئ لداعــش فــي واليــة قندهــار بجنــوب البــاد ،ممــا أســفر عــن مقتــل
أربعــة واعتقــال عشــرة مــن عناصــر التنظيــم.

أهداف عمليات طالبان العسكرية
تكثــف طالبــان يف اآلونــة األخــرة جهودهــا ملواجهــة
التهديــدات املتصاعــدة مــن جانــب تنظيــم داعــش خراســان،
وهــو مــا يكشــف عــن ســعي طالبــان لتحقيــق عــدد مــن
األهــداف ،والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:
 -1الحصــول عــى الدعــم االقتصــادي :يُعــد التحــدي
االقتصــادي ،هــو التهديــد األكــر لحركــة طالبــان يف ســعيها
إلحــكام الســيطرة عــى أفغانســتان وإثبــات قدرتهــا عــى
حكــم البــاد .وتســعى الحركــة مــن خــال تكثيــف الهجــات
ملواجهــة مخاطــر داعــش ،إىل توظيــف ذلــك يف الحصــول عــى
املســاعدات املاليــة ورفــع التجميــد عــن األرصــدة األفغانيــة
يف الخــارج ،والتــي متكنهــا مــن تســيري أمــور الدولــة وتقديــم
الخدمــات ،ودفــع الرواتــب للموظفــن.

ولــذا دعــت إســام آبــاد ،حليــف طالبــان ،املجتمــع الدويل
الســتئناف الدعــم االقتصــادي ألفغانســتان برسعــةُ ،محــذرة
مــن أنهــا عــى شــفا انهيــار اقتصــادي .كــا أن اســتتباب األمن
يف أفغانســتان ،ســيمكنها مــن إقامــة عالقــات اقتصاديــة مــع
الخــارج ،وجــذب االســتثامرات األجنبيــة ،خاصــة الصينيــة،
لالســتفادة مــن الــروات الطبيعيــة التــي تتمتــع بهــا ،مثــل
النحــاس والكوبالــت والذهــب والحديــد والليثيــوم والــازورد.
ومــن جهــة أخــرى ،تقــع أفغانســتان عــى أهــم طــرق
وممــرات تجاريــة تربــط الجنــوب اآلســيوي بالوســط
والشــال ،وترغــب ،بالتعــاون مــع حليفتهــا باكســتان ،أن
تصبــح مــن املمــرات الرئيســية ملــروع الطــوق والطريــق
الــري ،فقــد أشــار منصــور أحمــد خــان ،الســفري الباكســتاين
لــدى أفغانســتان ،يف  28ســبتمرب املــايض ،إىل أن بالده ناقشــت
انضــام حكومــة “طالبــان” إىل مــروع البنيــة التحتيــة

مســاومة الغــرب :توظيــف طالبــان محاربــة داعــش لنيــل االعتــراف الدولــي ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  30 ،1407نوفمبــر ،2021
أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للممــر االقتصــادي الصينــي – الباكســتاين.
 -2ضــان االع ـراف الــدويل :تســعى طالبــان منــذ ســيطرتها
عــى زمــام األمــور يف أفغانســتان ،إىل الحصــول عــى االعـراف
الــدويل ،إال أنهــا تــدرك أن هــذا االعــراف يتوقــف بدرجــة
أكــر عــى الت ـزام طالبــان مبنــع اســتخدام األرايض األفغانيــة
مــن قبــل الجامعــات اإلرهابيــة وتحويلهــا لبــؤرة تصــدر
اإلرهــاب للــدول األجنبيــة.
ولعــل تصاعــد الهجــات االنتحاريــة مــن جانــب داعــش
خــال الشــهرين املاضيــن ،والتــي أســفرت عــن مقتــل مــا
ال يقــل عــن  90شــخصاً وإصابــة مئــات آخريــن ،قــد أثــار
مخــاوف املجتمــع الــدويل مــن إمكانيــة إخفــاق طالبــان يف
التصــدي لهــذا التهديــد ،خاصــة يف ضــوء وجــود تقييــات
ســلبية ملســؤولني غربيــن باحتامليــة اكتســاب داعــش القــدرة
عــى رضب أهــداف دوليــة يف غضــون ســتة إىل اثنــى عــر
شــهرا ً.
ونجحــت طالبــان يف اســتثامر دورهــا يف محاربــة داعــش
لنيــل االعــراف الــدويل بهــا ،حيــث التقــى ممثلــو دول
“ترويــكا بلــس” ،والتــي تضــم الواليــات املتحــدة والصــن
وروســيا وباكســتان ،يف  11نوفمــر الجــاري ،بوزيــر الخارجيــة
يف حكومــة طالبــان ،أمــر خــان متقــي ،والــذي مثّــل أكــر
مشــاركة أجنبيــة مــع الحكومــة األفغانيــة ،فضـاً عــن لقــاءات
متعــددة بــن وفــد مــن طالبــان مــع مســؤولني أمريكيــن
وأتــراك وقطريــن يف الدوحــة يف يومــي  ،26و 27نوفمــر
الجــاري ،مبــا يوحــي باســتمرار املفاوضــات بــن طالبــان
والــدول األجنبيــة لبحــث االعـراف بحكومــة طالبــان ،مقابــل
االلتــزام بــروط معينــة.
 -3التأييــد الشــعبي وفــرض األمــن :تــأيت محــاوالت طالبــان
لدحــر تنظيــم داعــش ،يف إطــار مســاعيها إلحــكام الســيطرة
عــى أفغانســتان ،وفــرض النظــام واألمــن ،لكســب الرشعيــة
الشــعبية يف الداخــل ،الســيام يف الوقــت الــذي تتزايــد فيــه
مخاطــر التنظيــم.
وتُشــر التقدي ـرات إىل أنــه يف الفــرة مــن  18ســبتمرب إىل
 28أكتوبــر  ،2021نفــذ داعــش مــا ال يقــل عــن  54هجومـاً يف
أفغانســتان ،تنوعــت بــن التفجـرات االنتحاريــة واالغتيــاالت
ونصــب الكامئــن ،وطالــت املدنيــن والبنــى التحتيــة
واملســاجد الشــيعية ،ســواء يف شــال البــاد أو جنوبهــا.
وكان أحــدث تلــك العمليــات اســتهداف مستشــفى كابول
العســكري يف  2نوفمــر الجــاري ،والــذي أودى بحيــاة مــا ال
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يقــل عــن  19شــخصاً ،وهــو األمــر الــذي يُضعــف من ســيطرة
طالبــان عــى األوضــاع يف أفغانســتان ،مبــا قــد ميهــد لنشــوء
معارضــة مســلحة ضــد حكمهــا يف فــرة الحقــة ،وبدعــم مــن
إحــدى الــدول اإلقليميــة.
 -4االنتقــام مــن داعــش :تُدلــل الهجــات التي يشـ ّنها مقاتلو
طالبــان عــى معاقــل داعــش ،عــى رغبتهــم يف االنتقــام مــن
التنظيــم ،خاصــة بعــد مقتــل القيــادي العســكري يف حركــة
طالبــان ،حمــد اللــه مخلــص ،يف الهجــوم عــى مستشــفى
كابــول العســكري ،وهــو أحــد عنــارص القــوات الخاصــة لحركة
طالبــان “بــدري  ،”313وهــي القــوات املعنيــة مبواجهــة
داعــش يف أفغانســتان .ويُعــد “مخلــص” أعــى مســؤول يف
طالبــان يقتــل منــذ تولــت الحركــة الســلطة يف أفغانســتان يف
منتصــف أغســطس املــايض.

فرص القضاء على داعش

ميكــن إلقــاء الضــوء عــى بعــض ســيناريوهات املواجهــة بــن
طالبــان وداعــش خــال الفــرة القادمــة ،وذلــك عــى النحــو
التــايل:
 -1متكــن طالبــان مــن دحــر داعــش :يفــرض هــذا االحتــال
أن تتمكــن حركــة طالبــان مــن تحجيــم داعــش ،والحيلولــة
دون تنامــي نشــاطه اإلرهــايب داخــل أفغانســتان ،وذلــك
باالســتناد إىل الدعــم الباكســتاين العســكري واالســتخبارايت،
وكذلــك الدعــم الــدويل ،والــذي وضــح يف اتفــاق املشــاركني
يف اجتــاع “ترويــكا بلــس” ،عــى رضورة اســتقرار الدولــة
األفغانيــة ،وعــدم تحويلهــا إىل مــاذ آمــن للتنظيــات
اإلرهابيــة.
كــا أن طالبــان تعتمــد يف محاربــة تنظيــم داعــش عــى
شــبكة حقــاين وتنظيــم القاعــدة اإلرهــايب والســكان املوالــن
لطالبــان ،مبــا لديهــم مــن خــرة ميدانيــة يف قتــال داعــش ،أو
التبليــغ عــن أماكــن وجودهــم ،وهــو مــا قــد يســاعدها يف
القضــاء عــى التنظيــم.
 -2فشــل طالبــان يف مواجهــة داعــش :يقــوم هــذا االحتــال
عــى تراجــع قــدرة طالبــان عــى القضــاء عــى داعــش،
وذلــك يف ضــوء اســتمرار تعليــق الحكومــات األجنبيــة تقديــم
املســاعدات االقتصاديــة ،واســتمرار تجميــد األصــول األفغانيــة
املحتجــزة يف الخــارج ،مبــا يرتبــه ذلــك مــن تنامــي الغضــب
الشــعبي ،ومتكــن داعــش مــن اســتثامر ذلــك لتجنيــد عنــارص
جديــدة.
ويشــر تقريــر صحفيــة وول ســريت جورنــال ،يف مطلــع
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نوفمــر الجــاري إىل متكــن داعــش مــن تجنيــد عنــارص مــن
قــوات الجيــش األفغــاين وجهــاز املخابـرات الســابق ،والذيــن
تلقــوا تدريبـاً عــى أيــدي القــوات األمريكيــة ،وهــو مــا يزيــد
مــن مخاطــر التنظيــم.
وترتاجــع فــرص تحقيــق مثــل هــذا الســيناريو بالنظــر
إىل متتــع داعــش بجاذبيــة محــدودة يف أفغانســتان ،حيــث
مل يســتطع يف الســابق الســيطرة ،إال عــى واليتــي كونــار
وننجارهــار يف الــرق ،ملــا تحظــى بــه الواليتــان مــن انتشــار
لفكــر الســلفية املتشــددة ،يف حــن ينتمــي الســواد األعظــم
مــن األفغــان للمذهــب الحنفــي املعتــدل ،مبــا يعنــي وجــود
قيــود عــى توســيع قاعــدة املنتمــن إليــه واملؤيديــن لفكــره.
 -3تبــادل الرضبــات بــن الطرفــن :يفــرض هــذا الســيناريو
فشــل طالبــان يف القضــاء بشــكل كامــل عــى تنظيــم داعــش،
ولكنهــا يف الوقــت نفســه تضعــف قدراتــه بشــكل كبــر ،مبــا
يجعلــه ال يســتطيع الســيطرة عــى أماكــن وحكمهــا ،ولكنــه

يف الوقــت نفســه ال يفقــد القــدرة عــى تنفيــذ هجــات
إرهابيــة ،مبــا ميثلــه ذلــك مــن إضعــاف لطالبــان وإحراجهــا
أمــام الداخــل والخــارج.
وختامــاً ،ميكــن القــول إن قــدرة طالبــان عــى إحــكام
ســيطرتها عــى األوضــاع يف أفغانســتان واســتتباب األمــن،
والقضــاء عــى داعــش ،يتوقــف باألســاس عــى متاســكها
الداخــي ،واســتمرار الدعــم الباكســتاين لهــا ،فضـاً عــن تهدئة
مخــاوف القــوى الدوليــة حيالهــا ،مبــا يؤهلهــا للحصــول عــى
الدعــم االقتصــادي.
ومــن امل ُتوقــع أن تســتغل طالبــان العمليــات اإلرهابيــة
التــي يقــوم بهــا داعــش بهــدف تقديــم نفســها للمجتمــع
الــدويل باعتبارهــا حركــة متاميــزة فكريـاً عن داعش ،وتســعى
للقضــاء عليــه ،للحصــول عــى االعـراف الــدويل واملســاعدات
االقتصاديــة الالزمــة ،حتــى ال تدخــل أفغانســتان يف فــوىض،
وتتحــول إىل مــاذ آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة.
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المستقبل

لألبحاث والدراسات المتقدمة

عن المركز

مركــز تفكــر  Think Tankمســتقل ،أنشــئ عــام  ،2014يف أبوظبــي ،بدولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة ،للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام ،ومســاندة صنــع القـرار ،ودعم
البحــث العلمــي ،فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل ،التــي أصبحــت متثــل إشــكالية
حقيقيــة باملنطقــة ،يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار ،وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال
املرحلــة الحاليــة ،مــن خالل رصــد وتحليل وتقديــر «املســتجدات» املتعلقــة بالتحوالت
السياســية واالتجاهــات األمنيــة ،والتوجهــات االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة،
والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة ،املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج ،ويف نطــاق
الــرق األوســط عمومـاً.
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