تقديرات المستقبل Future Briefs

توظيف دويل:
حماوالت حركة طالبان القضاء على تنظيم داعش يف أفغانستان
العدد  08 ،1485مارس 2022

أشــارت التقييمــات الدفاعيــة واالســتخبارية األمريكيــة األخيــرة إلــى أنــه علــى األقــل فــي الوقــت الحالــي،
فــإن جماعــات مثــل داعــش والقاعــدة ليســت مســتعدة الســتخدام البلــد كنقطــة انطــاق للهجمــات ضــد
الــدول الغربيــة .وجــاءت تلــك التقييمــات األخيــرة فــي إطــار تقريــر أصدرتــه وزارة الدفــاع األمريكيــة لفحــص
التهديــدات المحتملــة مــن أفغانســتان بعــد انســحاب الواليــات المتحــدة مــن البــاد قبــل ســتة أشــهر.

والجديــر بالذكــر أن هــذه التقييــات ســالفة الذكــر قــد
تعارضــت مــع املخــاوف التــي أعــرب عنهــا كبــار مســؤويل
البنتاجــون منــذ شــهر أكتوبــر املــايض ،حيــث حــذروا مــن أن
تنظيــم داعــش خراســان قــد يكــون مســتعدا ً لــرب الــدول
الغربيــة والواليــات املتحــدة يف أقــل مــن ســتة أشــهر ،مــع
احتامليــة قيــام تنظيــم القاعــدة بشــن هجــات ضــد تلــك
الــدول يف أقــل مــن عــام.

تفاهمات مع الواليات المتحدة
يالحــظ أن هنــاك مؤرشيــن عــى وجــود تعــاون أمنــي بــن
الواليــات املتحــدة وحركــة طالبــان ،وهــو مــا ميكــن توضيحــه
عــى النحــو التــايل:
 -1تقييــد طالبــان للقاعــدة :أشــار تقريــر صادر عــن البنتاجون
إىل أن حركــة طالبــان الزالــت تضــع حــدودا ً لتحــركات مســؤويل
تنظيــم القاعــدة ،منعـاً لخروجها عن الســيطرة ،وشـ ّنها عمليات

إرهابيــة .ومــن جهــة أخــرى ،مل تســمح حركــة طالبــان ألعضــاء
القاعــدة بلعــب دور مهــم فيــا يســمى بالحكومــة املؤقتــة،
انطالقـاً مــن رغبتهــا يف الحصــول عــى الرشعيــة الدوليــة.
ولكــن يف ذات الوقــت ،مــن املرجــح أن تســمح طالبــان
لعنــارص القاعــدة يف أفغانســتان بالبقــاء بعيــدا ً عــن األضــواء
داخــل البــاد للحفــاظ عــى العالقــات الوثيقــة بــن الطرفــن،
فض ـاً عــن تجنــب إثــارة حفيظــة العنــارص اإلســامية األكــر
تشــددا ً داخــل طالبــان ،إذا مــا تخلــت األخــرة عــن القاعــدة.
 -2إحيــاء اتفــاق ســابق :كان مجــال مكافحــة اإلرهــاب مــن
أبــرز املجــاالت التــي شــهدت التعــاون بــن اإلدارة األمريكيــة
وحركــة طالبــان ،ففــي هــذا الصــدد ،أشــارت الواليــات املتحــدة
األمريكيــة إىل تعاونهــا أمنيـاً واســتخباراتياً مــع الحركــة ملواجهة
تنظيــم داعــش – واليــة خراســان ،وذلــك طبقـاً لالتفاقيــة التــي
ٌعقــدت بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والحركــة عــام ،2020
مــرورا ً باالجتامعــات التــي عقدتهــا الحركــة عقــب توليهــا

توظيــف دولــي :محــاوالت حركــة طالبــان القضــاء علــى تنظيــم داعــش فــي أفغانســتان ،تقديــرات المســتقبل ,العــدد  08 ،1485مــارس
 ،2022أبوظبــي :المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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الســلطة يف شــهر أغســطس عــام .2021

استراتيجية داعش ضد طالبان
تتمثــل اســراتيجية تنظيــم داعــش – خراســان خــال عــام
 2021يف زعزعــة ســيطرة طالبــان عــى معاقــل التنظيــم
الســابقة يف مقاطعــة ننجرهــار .فقــد شــهد عــام  2021حــوايل
 340هجومـاً لتنظيــم داعــش – خراســان ،مســجالً أعــى ســنة
يف عــدد الهجــات منــذ تأســيس التنظيــم يف عــام  .2015يف
حــن أعلــن تنظيــم داعــش مســؤوليته عــن  127هجوم ـاً يف
أفغانســتان منــذ منتصــف ســبتمرب  ،2021حيــث اســتهدف
 %79مــن الهجــات حركــة طالبــان وحدهــا ،كــا أن  %60من
الهجــات ضــد حركــة طالبــان وقعــت يف مقاطعــة ننجرهــار.
وتتمثــل أهــداف التنظيــم يف التــايل:
 -1اســتهداف البنيــة التحتيــة :يســتهدف تنظيــم داعــش –
واليــة خراســان البنيــة التحتيــة الحيوية يف أفغانســتان ،لتســلط
الضــوء عــى عجــز نظــام طالبــان عــن توفــر الخدمــات واألمن،
يف محاولــة لنــزع رشعيــة الحركــة أمــام املواطنــن األفغــان.
وبــدأ التنظيــم مهاجمــة أهــداف البنيــة التحتية يف عــام ،2021
مدعيــة مســؤوليتها عــن ثالثــن هجومـاً عــى أبـراج الكهربــاء
والشــاحنات التــي تنقــل النفــط ،وجــاءت تلــك االسـراتيجية يف
إطــار الحــرب االقتصاديــة التــي يشــنها التنظيم لتحــدي رشعية
الحكومــة األفغانيــة.
 -2توســيع قاعــدة أعضــاء التنظيــم :يســعى تنظيــم داعــش
– خراســان باســتمرار الســتغالل املشــاعر املناهضــة لطالبــان،
وذلــك لتجنيــد املزيــد مــن األعضــاء ،فالجدير بالذكــر أن تنظيم
داعــش – خراســان قــد تضاعفــت أعــداد عنــارصه تقريبـاً منــذ
انســحاب الواليــات املتحــدة إىل مــا يقــرب مــن  4000مقاتــل،
ومتثلــت أبــرز الطوائــف التــي نجــح التنظيــم يف ضمهــا إليــه
يف التــايل:
أ -الســجناء املفــرج عنهــم :ســمحت حــاالت الهــروب مــن
الســجون التــي أعقبــت انهيــار الحكومــة األفغانيــة الســابقة
ملئــات الســجناء املفــرج عنهــم باالنضــام إىل صفــوف التنظيم.
فوفقــاً لتقديــرات مختلفــة ،هــرب مــا يــراوح بــن  2000و
 3000ســجني أثنــاء وبعــد ســقوط الحكومــة الســابقة ،والتــي
تضمنــت كبــار قــادة التنظيــم عــى غـرار مؤســس فــرع تنظيم
داعــش يف جامــو وكشــمري ،إعجــاز أحمــد أهنجــر ،واملنظــر
البــارز أبــو يزيــد عبــد القاهــر خراســاين.
ب -بعــض عنــارص القــوات األمنيــة :أشــارت بعــض التقاريــر
يف أواخــر عــام  2021إىل أن بعــض أفــراد القــوات األفغانيــة
الســابقة قــد انضمــوا إىل داعــش ملقاومــة طالبــان .ويف حالــة
صــدق هــذه التقاريــر ،فــإن التنظيــم قــد يســتفيد كثـرا ً مــن
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هــذه الفئــة ،خاصــة إذا مــا قامــوا بنقــل خرباتهــم القتاليــة
واالســتخباراتية مــن أف ـراد األمــن إىل التنظيــم.
ج -املجتمعــات الســلفية املتطرفــة :تُعــد املجتمعــات األفغانية
الســلفية ،ســواء بالقــرب أو داخــل مقاطعــات كابــول وننجرهار
أحــد املجتمعــات املســتهدفة للتجنيــد مــن قبــل التنظيــم،
حيــث حــاول داعــش اســتغالل انعــدام الثقــة بــن طالبــان
واملجتمعــات الســلفية.
فقــد قــام تنظيــم داعــش بتنفيــذ هجــات إرهابيــة يف
أعقــاب مقتــل العــامل الدينــي “عبيــد اللــه متــوكل” يف ســبتمرب
 ،2021والــذي تتهــم طالبــان بتصفيتــه .وردت األخــرة عــى
هــذه الهجــات عــر فــرض إجــراءات أمنيــة قاســية ضــد
املجتمعــات الســلفية ،وإغــاق مســاجدها ،وخطــف ع ـرات
الشــباب الســلفيني وإعــدام بعضهــم عالنيــة ،وهــي املامرســات
التــي ســهلت لتنظيــم داعــش لتوظيــف املشــاعر الســلبية بــن
الســلفيني ضــد طالبــان ،ومحاولــة تجنيــد أنصــار لهــم مــن
بينهــم.
د -أعضــاء حركــة طالبــان :انضــم بعــض عنــارص طالبــان إىل
التنظيــم ،ال ســيام عقــب ســيطرة الحركــة عــى الحكم يف شــهر
أغســطس ،حيــث مل تســتطع الحركــة تعويــض مقاتليهــا ،ســواء
مــن الناحيــة املاديــة ،أو مــن الناحيــة املعنويــة مــن خــال
الحصــول عــى املناصــب ،فض ـاً عــن رفــض بعــض العنــارص
املتطرفــة داخــل الحركــة “التســاهل” ،الــذي تبديــه الحركــة مع
بعــض الفئــات ،مثــل النســاء ،أو الشــيعة.
 -3التوســع يف نطــاق الهجــات :انخفضــت عمليــات تنظيــم
داعــش – خراســان يف ننجرهــار ،منــذ شــهر ديســمرب ،2021
حيــث مل يكــن هنــاك ســوى خمــس هجــات يف ننجرهــار
تحمــل التنظيــم مســؤوليتها عنــه ،وذلــك مقارنــة بحــوايل 20
هجوم ـاً تبناهــا تنظيــم داعــش يف املقاطعــة يف كل شــهر بــن
شــهري ســبتمرب ونوفمــر .ويف املقابــل ،أعلــن التنظيــم ،خــال
ينايــر  ،2022عــن مســؤوليته عــن  18هجومــاً يف خمــس
مقاطعــات أفغانيــة أخــرى ،ووقــع مــا يقــرب مــن نصــف هــذه
الهجــات يف العاصمــة كابــول.

إجراءات طالبان المضادة
تجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك ســات مميــزة قــد اتســمت بهــا
اس ـراتيجية الحركــة ضــد التنظيــم ،وهــو مــا ميكــن توضيحــه
عــى النحــو التــايل:
 -1محاولــة اجتثــاث داعــش :أشــارت حركــة طالبــان إىل أنهــا
قامــت باعتقــال أكــر مــن  670مقاتــل ممــن ينتمــون إىل
التنظيــم يف ديســمرب املــايض وحــده ،فضــاً عــن تدمــر 25
معســكرا ً لهــذا التنظيــم ،ويف حــن أن هــذه األرقــام مل يؤكدهــا

محاوالت حركة طالبان القضاء على تنظيم داعش في أفغانستان

أي مصــدر مســتقل ،فــإن األمــم املتحــدة تنســب مــا ال يقــل
عــن  72جرميــة قتــل لحركــة طالبــان ،مبــا يف ذلــك  50مــن
أعضــاء داعــش املشــتبه بهــم يف إقليــم ننجرهــار ،كــا تــم
العثــور عــى مــا يصــل إىل  150جثــة يف األنهــار والجــداول يف
ضواحــي جــال آبــاد ،ويعتقــد أنهــم ينتســبون لداعــش.
 -2عميــات قتــل عشــوائية :تقــوم الحركــة بعمليــات قتــل
عشــوائية ،وفقــاً لبعــض املزاعــم ،خاصــة ضــد املجتمعــات
الســلفية ،عــى الرغــم مــن أن الغالبيــة العظمــى مــن
الســلفيني ال عالقــة لهــم بـــالتنظيم .وقــد تدفع عمليــات القتل
العشــوائية إىل دفــع كثــر مــن الســلفيني لالنضــام للتنظيــم
بغــرض االنتقــام .وهــو مــا قــد ينــذر بتفاقــم املشــكلة التــي
كانــت طالبــان تســعى لعالجهــا.
 -3تجنيــد االنتحاريــن :ســعت حركــة طالبــان إىل تجنيــد
انتحاريــن لالنضــام إىل الجيــش يف الوقــت الــذي تحــاول فيــه
طالبــان احتــواء تنظيــم داعش منذ تشــكيل حكومتهــا األوىل يف
أفغانســتان .وكانــت طالبــان قبــل توليهــا الحكــم العــام املايض،
تســتخدم االنتحاريــن كســاح رئيــي ملهاجمة وهزميــة القوات
األمريكيــة واألفغانيــة يف الحــرب التــي اســتمرت  20عامـاً.

أمــا يف الوقــت الحــايل ،فتســعى الحركــة لتنظيــم فــرق
االنتحاريــن املتناثــرة يف جميــع أنحــاء البــاد للعمــل تحــت
وحــدة واحــدة ،والــذي ســيكون اســتهدافهم األســايس هــو
تنظيــم داعــش – خراســان.
 -4االعتــاد عــى وســاطة شــيوخ القبائــل :اعتمــدت حركــة
طالبــان إىل حــد مــا عــى وســاطة بعــض شــيوخ القبائــل،
والــذي أســفر عــن إعــان الحركــة يف بدايــة شــهر فربايــر املايض
عــن استســام حــوايل  50عن ـرا ً مــن تنظيــم داعــش واليــة
خراســان ،يف واليــة ننجرهار رشق أفغانســتان .واتســمت عملية
االستســام بأنهــا مرشوطــة وأن مــن استســلم ســتتم مراقبتــه
ومــن ثــم ،التعامــل معــه برصامــة إذا لجــأ إىل التخريــب” .وأكد
أحــد املســؤولني يف حركــة طالبــان أن املئــات مــن مســلحي
داعــش استســلموا يف األشــهر القليلــة املاضيــة.
ويف الختــام ،ســيظل تنظيــم داعــش – واليــة خراســان مــن
أبــرز التحديــات أمــام حركــة طالبــان عــى األقــل يف املــدى
القصــر ،وإن كان ال ينفــي أن مكافحــة اإلرهــاب مــن ِقبــل
الحركــة ضــد تنظيــم داعــش قــد تكــون البوابــة الرئيســية
للتعــاون بــن الحركــة وبــن العديــد مــن الــدول عــى املســتوى
الــدويل ،وعــى رأســهم الواليــات املتحــدة األمريكيــة.
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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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