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أهداف عمليات طالبان العسكرية
ملواجهــة  جهودهــا  األخــرة  اآلونــة  يف  طالبــان  تكثــف 
التهديــدات املتصاعــدة مــن جانــب تنظيــم داعــش خراســان، 
ــن  ــدد م ــق ع ــان لتحقي ــعي طالب ــن س ــف ع ــا يكش ــو م وه

األهــداف، والتــي ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:

التحــدي  يُعــد  االقتصــادي:  الدعــم  عــى  الحصــول   -1
ــعيها  ــان يف س ــة طالب ــر لحرك ــد األك ــو التهدي ــادي، ه االقتص
ــى  ــا ع ــات قدرته ــتان وإثب ــى أفغانس ــيطرة ع ــكام الس إلح
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 تســير أمــور الدولــة وتقديــم 

ــن.  ــب للموظف ــع الروات ــات، ودف الخدم

ولــذا دعــت إســام آبــاد، حليــف طالبــان، املجتمــع الدويل 
ــة، ُمحــذرة  ــم االقتصــادي ألفغانســتان برسع ــتئناف الدع الس
مــن أنهــا عــى شــفا انهيــار اقتصــادي. كــا أن اســتتباب األمن 
يف أفغانســتان، ســيمكنها مــن إقامــة عاقــات اقتصاديــة مــع 
ــة،  ــة الصيني ــة، خاص ــتثارات األجنبي ــذب االس ــارج، وج الخ
ــل  ــا، مث ــع به ــي تتمت ــة الت ــروات الطبيعي ــن ال لاســتفادة م
النحــاس والكوبالــت والذهــب والحديــد والليثيــوم والــازورد. 

ــرق  ــم ط ــى أه ــتان ع ــع أفغانس ــرى، تق ــة أخ ــن جه وم
بالوســط  اآلســيوي  الجنــوب  تربــط  تجاريــة  وممــرات 
والشــال، وترغــب، بالتعــاون مــع حليفتهــا باكســتان، أن 
ــق  ــوق والطري ــروع الط ــية مل ــرات الرئيس ــن املم ــح م تصب
الــري، فقــد أشــار منصــور أحمــد خــان، الســفر الباكســتاين 
لــدى أفغانســتان، يف 28 ســبتمر املــايض، إىل أن باده ناقشــت 
انضــام حكومــة “طالبــان” إىل مــروع البنيــة التحتيــة 

العدد 1407، 30 نوفمبر 2021

ــر الجــاري، أن القــوات الخاصــة  ــر فــي 18 نوفمب ــدة لهــا علــى موقــع تويت ــان، فــي تغري أعلنــت حركــة طالب
التابعــة لهــا، تمكنــت مــن كشــف خليــة لتنظيــم داعــش فــي منطقــة قلعــة مــراد بيــك، بواليــة كابــول 
ــام  ــام مــن قي ــة أي ــي هــذا بعــد ثالث ــن. ويأت ــذ هجمــات ضــد المدنيي ــت تخطــط لتنفي ــة، والتــي كان األفغاني
طالبــان بشــن هجمــات علــى عــدة مخابــئ لداعــش فــي واليــة قندهــار بجنــوب البــالد، ممــا أســفر عــن مقتــل 

أربعــة واعتقــال عشــرة مــن عناصــر التنظيــم.

ــر 2021،  ــرات المســتقبل, العــدد 1407، 30 نوفمب ــراف الدولــي، تقدي ــة داعــش لنيــل االعت ــان محارب مســاومة الغــرب: توظيــف طالب
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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للممــر االقتصــادي الصينــي – الباكســتاين.

2- ضــان االعــراف الــدويل: تســعى طالبــان منــذ ســيطرتها 
عــى زمــام األمــور يف أفغانســتان، إىل الحصــول عــى االعــراف 
ــة  ــف بدرج ــراف يتوق ــذا االع ــدرك أن ه ــا ت ــدويل، إال أنه ال
ــة  ــع اســتخدام األرايض األفغاني ــان مبن ــزام طالب أكــر عــى الت
مــن قبــل الجاعــات اإلرهابيــة وتحويلهــا لبــؤرة تصــدر 

ــة.  ــدول األجنبي اإلرهــاب لل

ولعــل تصاعــد الهجــات االنتحاريــة مــن جانــب داعــش 
ــا  ــل م ــن مقت ــفرت ع ــي أس ــن، والت ــهرين املاضي ــال الش خ
ــار  ــد أث ــن، ق ــات آخري ــة مئ ــخصاً وإصاب ــن 90 ش ــل ع ال يق
ــان يف  ــاق طالب ــة إخف ــدويل مــن إمكاني مخــاوف املجتمــع ال
ــات  ــود تقيي ــوء وج ــة يف ض ــد، خاص ــذا التهدي ــدي له التص
ســلبية ملســؤولن غربيــن باحتاليــة اكتســاب داعــش القــدرة 
ــى عــر  ــة يف غضــون ســتة إىل اثن عــى رضب أهــداف دولي

شــهراً.

ونجحــت طالبــان يف اســتثار دورهــا يف محاربــة داعــش 
لنيــل االعــراف الــدويل بهــا، حيــث التقــى ممثلــو دول 
ــن  ــدة والص ــات املتح ــم الوالي ــي تض ــس”، والت ــكا بل “تروي
وروســيا وباكســتان، يف 11 نوفمــر الجــاري، بوزيــر الخارجيــة 
ــر  ــل أك ــذي مثّ ــي، وال ــان متق ــر خ ــان، أم ــة طالب يف حكوم
مشــاركة أجنبيــة مــع الحكومــة األفغانيــة، فضــاً عــن لقــاءات 
ــن  ــؤولن أمريكي ــع مس ــان م ــن طالب ــد م ــن وف ــددة ب متع
وأتــراك وقطريــن يف الدوحــة يف يومــي 26، و27 نوفمــر 
الجــاري، مبــا يوحــي باســتمرار املفاوضــات بــن طالبــان 
والــدول األجنبيــة لبحــث االعــراف بحكومــة طالبــان، مقابــل 

ــة. ــروط معين ــزام ب االلت

3- التأييــد الشــعبي وفــرض األمــن: تــأيت محــاوالت طالبــان 
لدحــر تنظيــم داعــش، يف إطــار مســاعيها إلحــكام الســيطرة 
عــى أفغانســتان، وفــرض النظــام واألمــن، لكســب الرعيــة 
ــه  ــد في ــذي تتزاي ــت ال الشــعبية يف الداخــل، الســيا يف الوق

ــم.  مخاطــر التنظي

وتُشــر التقديــرات إىل أنــه يف الفــرة مــن 18 ســبتمر إىل 
28 أكتوبــر 2021، نفــذ داعــش مــا ال يقــل عــن 54 هجومــاً يف 
أفغانســتان، تنوعــت بــن التفجــرات االنتحاريــة واالغتيــاالت 
التحتيــة  والبنــى  املدنيــن  وطالــت  الكائــن،  ونصــب 

ــا.  ــاد أو جنوبه واملســاجد الشــيعية، ســواء يف شــال الب

وكان أحــدث تلــك العمليــات اســتهداف مستشــفى كابول 
ــاة مــا ال  ــذي أودى بحي العســكري يف 2 نوفمــر الجــاري، وال

يقــل عــن 19 شــخصاً، 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.

4- االنتقــام مــن داعــش: تُدلــل الهجــات التي يشــّنها مقاتلو 
طالبــان عــى معاقــل داعــش، عــى رغبتهــم يف االنتقــام مــن 
ــة  ــادي العســكري يف حرك ــل القي ــم، خاصــة بعــد مقت التنظي
ــفى  ــى مستش ــوم ع ــص، يف الهج ــه مخل ــد الل ــان، حم طالب
كابــول العســكري، وهــو أحــد عنــارص القــوات الخاصــة لحركة 
طالبــان “بــدري 313”، وهــي القــوات املعنيــة مبواجهــة 
ــؤول يف  ــى مس ــص” أع ــد “مخل ــتان. ويُع ــش يف أفغانس داع
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:

1- متكــن طالبــان مــن دحــر داعــش: يفــرض هــذا االحتــال 
ــة  ــم داعــش، والحيلول ــان مــن تحجي ــة طالب أن تتمكــن حرك
دون تنامــي نشــاطه اإلرهــايب داخــل أفغانســتان، وذلــك 
ــتخبارايت،  ــكري واالس ــتاين العس ــم الباكس ــتناد إىل الدع باالس
ــاق املشــاركن  ــذي وضــح يف اتف ــدويل، وال ــك الدعــم ال وكذل
ــة  ــتقرار الدول ــى رضورة اس ــس”، ع ــكا بل ــاع “تروي يف اجت
للتنظيــات  آمــن  مــاذ  إىل  تحويلهــا  وعــدم  األفغانيــة، 

ــة. اإلرهابي

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 
ــد يســاعدها يف  ــا ق ــن وجودهــم، وهــو م ــغ عــن أماك التبلي

القضــاء عــى التنظيــم. 

2- فشــل 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 اســتثار 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 املخابــرات الســابق، والذيــن 
تلقــوا تدريبــاً عــى أيــدي القــوات األمريكيــة، وهــو مــا يزيــد 

مــن مخاطــر التنظيــم.

ــر  ــيناريو بالنظ ــذا الس ــل ه ــق مث ــرص تحقي ــع ف وتراج
ــث  ــتان، حي ــدودة يف أفغانس ــة مح ــش بجاذبي ــع داع إىل متت
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.

ــات بــن الطرفــن: يفــرض هــذا الســيناريو  ــادل الرضب 3- تب
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 

ــات  ــذ هج ــى تنفي ــدرة ع ــد الق ــه ال يفق ــت نفس يف الوق
ــا  ــان وإحراجه ــك مــن إضعــاف لطالب ــه ذل ــة، مبــا ميثل إرهابي

ــام الداخــل والخــارج. أم

ــكام  ــى إح ــان ع ــدرة طالب ــول إن ق ــن الق ــاً، ميك وختام
ســيطرتها عــى األوضــاع يف أفغانســتان واســتتباب األمــن، 
والقضــاء عــى داعــش، يتوقــف باألســاس عــى متاســكها 
الداخــي، واســتمرار الدعــم الباكســتاين لهــا، فضــاً عــن تهدئة 
مخــاوف القــوى الدوليــة حيالهــا، مبــا يؤهلهــا للحصــول عــى 

ــادي.  ــم االقتص الدع

ــة  ــات اإلرهابي ــان العملي ــتغل طالب ــع أن تس ــن املُتوق وم
ــع  ــها للمجتم ــم نفس ــدف تقدي ــش به ــا داع ــوم به ــي يق الت
الــدويل باعتبارهــا حركــة متايــزة فكريــاً عن داعش، وتســعى 
للقضــاء عليــه، للحصــول عــى االعــراف الــدويل واملســاعدات 
االقتصاديــة الازمــة، حتــى ال تدخــل  أفغانســتان يف فــوىض، 

وتتحــول إىل مــاذ آمــن للتنظيــات اإلرهابيــة. 
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