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والجديــر بالذكــر أن هــذه التقييــات ســالفة الذكــر قــد 
ــؤويل  ــار مس ــا كب ــرب عنه ــي أع ــاوف الت ــع املخ ــت م تعارض
البنتاجــون منــذ شــهر أكتوبــر املــايض، حيــث حــذروا مــن أن 
ــدول  ــم داعــش خراســان قــد يكــون مســتعداً لــرب ال تنظي
ــع  ــهر، م ــتة أش ــن س ــل م ــدة يف أق ــات املتح ــة والوالي الغربي
ــك  ــد تل ــات ض ــن هج ــدة بش ــم القاع ــام تنظي ــة قي احتالي

ــام. ــن ع ــل م ــدول يف أق ال

تفاهمات مع الواليات المتحدة
ــن  ــي ب ــاون أمن ــود تع ــى وج ــن ع ــاك مؤرشي ــظ أن هن يالح
الواليــات املتحــدة وحركــة طالبــان، وهــو مــا ميكــن توضيحــه 

عــى النحــو التــايل: 

1- تقييــد طالبــان للقاعــدة: أشــار تقريــر صادر عــن البنتاجون 
إىل أن حركــة طالبــان الزالــت تضــع حــدوداً لتحــركات مســؤويل 
تنظيــم القاعــدة، منعــاً لخروجها عن الســيطرة، وشــّنها عمليات 

إرهابيــة. ومــن جهــة أخــرى، مل تســمح حركــة طالبــان ألعضــاء 
ــة،  ــا يســمى بالحكومــة املؤقت القاعــدة بلعــب دور مهــم في

انطالقــاً مــن رغبتهــا يف الحصــول عــى الرشعيــة الدوليــة. 

ــان  ــمح طالب ــح أن تس ــن املرج ــت، م ــن يف ذات الوق ولك
ــداً عــن األضــواء  ــاء بعي ــارص القاعــدة يف أفغانســتان بالبق لعن
داخــل البــالد للحفــاظ عــى العالقــات الوثيقــة بــن الطرفــن، 
ــارص اإلســالمية األكــر  ــارة حفيظــة العن فضــالً عــن تجنــب إث
تشــدداً داخــل طالبــان، إذا مــا تخلــت األخــرة عــن القاعــدة.

ــاق ســابق: كان مجــال مكافحــة اإلرهــاب مــن  ــاء اتف 2- إحي
ــة  ــرز املجــاالت التــي شــهدت التعــاون بــن اإلدارة األمريكي أب
وحركــة طالبــان، ففــي هــذا الصــدد، أشــارت الواليــات املتحــدة 
األمريكيــة إىل تعاونهــا أمنيــاً واســتخباراتياً مــع الحركــة ملواجهة 
تنظيــم داعــش – واليــة خراســان، وذلــك طبقــاً لالتفاقيــة التــي 
ٌعقــدت بــن الواليــات املتحــدة األمريكيــة والحركــة عــام 2020، 
مــروراً باالجتاعــات التــي عقدتهــا الحركــة عقــب توليهــا 
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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.

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

استراتيجية داعش ضد طالبان 
ــام  ــالل ع ــان خ ــش – خراس ــم داع ــراتيجية تنظي ــل اس تتمث
2021 يف زعزعــة ســيطرة طالبــان عــى معاقــل التنظيــم 
الســابقة يف مقاطعــة ننجرهــار. فقــد شــهد عــام 2021 حــوايل 
340 هجومــاً لتنظيــم داعــش – خراســان، مســجالً أعــى ســنة 
ــام 2015. يف  ــم يف ع ــيس التنظي ــذ تأس ــات من ــدد الهج يف ع
ــاً يف  ــن 127 هجوم ــم داعــش مســؤوليته ع ــن تنظي حــن أعل
ــتهدف  ــث اس ــبتمرب 2021، حي ــف س ــذ منتص ــتان من أفغانس
79% مــن الهجــات حركــة طالبــان وحدهــا، كــا أن 60% من 
الهجــات ضــد حركــة طالبــان وقعــت يف مقاطعــة ننجرهــار. 

ــايل: ــم يف الت ــل أهــداف التنظي وتتمث

ــش –  ــم داع ــتهدف تنظي ــة: يس ــة التحتي ــتهداف البني 1- اس
واليــة خراســان البنيــة التحتيــة الحيوية يف أفغانســتان، لتســلط 
الضــوء عــى عجــز نظــام طالبــان عــن توفــر الخدمــات واألمن، 
ــان.  ــن األفغ ــام املواطن ــة أم ــة الحرك ــزع رشعي ــة لن يف محاول
وبــدأ التنظيــم مهاجمــة أهــداف البنيــة التحتية يف عــام 2021، 
مدعيــة مســؤوليتها عــن ثالثــن هجومــاً عــى أبــراج الكهربــاء 
والشــاحنات التــي تنقــل النفــط، وجــاءت تلــك االســراتيجية يف 
إطــار الحــرب االقتصاديــة التــي يشــنها التنظيم لتحــدي رشعية 

الحكومــة األفغانيــة.  

ــم داعــش  ــم: يســعى تنظي 2- توســيع قاعــدة أعضــاء التنظي
ــان،  – خراســان باســتمرار الســتغالل املشــاعر املناهضــة لطالب
وذلــك لتجنيــد املزيــد مــن األعضــاء، فالجدير بالذكــر أن تنظيم 
داعــش – خراســان قــد تضاعفــت أعــداد عنــارصه تقريبــاً منــذ 
انســحاب الواليــات املتحــدة إىل مــا يقــرب مــن 4000 مقاتــل، 
ومتثلــت أبــرز الطوائــف التــي نجــح التنظيــم يف ضمهــا إليــه 

يف التــايل: 

ــن  ــروب م ــاالت اله ــمحت ح ــم: س ــرج عنه ــجناء املف أ- الس
ــة الســابقة  ــار الحكومــة األفغاني ــي أعقبــت انهي الســجون الت
ملئــات الســجناء املفــرج عنهــم باالنضــام إىل صفــوف التنظيم. 
ــن 2000 و  ــراوح ب ــا ي ــرب م ــة، ه ــرات مختلف ــاً لتقدي فوفق
3000 ســجن أثنــاء وبعــد ســقوط الحكومــة الســابقة، والتــي 
تضمنــت كبــار قــادة التنظيــم عــى غــرار مؤســس فــرع تنظيم 
ــر  ــر، واملنظ ــد أهنج ــاز أحم ــمر، إعج ــو وكش ــش يف جام داع

البــارز أبــو يزيــد عبــد القاهــر خراســاين.

ب- بعــض عنــارص القــوات األمنيــة: أشــارت بعــض التقاريــر 
ــة  ــوات األفغاني ــراد الق ــض أف ــام 2021 إىل أن بع ــر ع يف أواخ
الســابقة قــد انضمــوا إىل داعــش ملقاومــة طالبــان. ويف حالــة 
صــدق هــذه التقاريــر، فــإن التنظيــم قــد يســتفيد كثــراً مــن 

ــة  ــم القتالي ــل خرباته ــوا بنق ــا قام ــة إذا م ــة، خاص ــذه الفئ ه
ــم.  ــراد األمــن إىل التنظي ــن أف واالســتخباراتية م

ج- املجتمعــات الســلفية املتطرفــة: تُعــد املجتمعــات األفغانية 
الســلفية، ســواء بالقــرب أو داخــل مقاطعــات كابــول وننجرهار 
ــم،  ــل التنظي ــن قب ــد م ــتهدفة للتجني ــات املس ــد املجتمع أح
ــان  ــن طالب ــة ب ــدام الثق ــتغالل انع ــش اس ــاول داع ــث ح حي

واملجتمعــات الســلفية.

ــة يف  ــات إرهابي ــذ هج ــش بتنفي ــم داع ــام تنظي ــد ق فق
أعقــاب مقتــل العــامل الدينــي “عبيــد اللــه متــوكل” يف ســبتمرب 
ــى  ــرة ع ــه. وردت األخ ــان بتصفيت ــم طالب ــذي تته 2021، وال
ــد  ــية ض ــة قاس ــراءات أمني ــرض إج ــرب ف ــات ع ــذه الهج ه
املجتمعــات الســلفية، وإغــالق مســاجدها، وخطــف عــرشات 
الشــباب الســلفين وإعــدام بعضهــم عالنيــة، وهــي املارســات 
التــي ســهلت لتنظيــم داعــش لتوظيــف املشــاعر الســلبية بــن 
ــن  ــم م ــار له ــد أنص ــة تجني ــان، ومحاول ــد طالب ــلفين ض الس

بينهــم. 

ــان إىل  ــارص طالب ــان: انضــم بعــض عن ــة طالب د- أعضــاء حرك
التنظيــم، ال ســيا عقــب ســيطرة الحركــة عــى الحكم يف شــهر 
أغســطس، حيــث مل تســتطع الحركــة تعويــض مقاتليهــا، ســواء 
ــالل  ــن خ ــة م ــة املعنوي ــن الناحي ــة، أو م ــة املادي ــن الناحي م
ــارص  الحصــول عــى املناصــب، فضــالً عــن رفــض بعــض العن
املتطرفــة داخــل الحركــة “التســاهل”، الــذي تبديــه الحركــة مع 

بعــض الفئــات، مثــل النســاء، أو الشــيعة.

3- التوســع يف نطــاق الهجــات: انخفضــت عمليــات تنظيــم 
ــمرب 2021،  ــهر ديس ــذ ش ــار، من ــان يف ننجره ــش – خراس داع
ــار  ــات يف ننجره ــس هج ــوى خم ــاك س ــن هن ــث مل يك حي
تحمــل التنظيــم مســؤوليتها عنــه، وذلــك مقارنــة بحــوايل 20 
هجومــاً تبناهــا تنظيــم داعــش يف املقاطعــة يف كل شــهر بــن 
شــهري ســبتمرب ونوفمــرب. ويف املقابــل، أعلــن التنظيــم، خــالل 
ينايــر 2022، عــن مســؤوليته عــن 18 هجومــاً يف خمــس 
مقاطعــات أفغانيــة أخــرى، ووقــع مــا يقــرب مــن نصــف هــذه 

ــول. ــة كاب الهجــات يف العاصم

إجراءات طالبان المضادة
تجــدر اإلشــارة إىل أن هنــاك ســات مميــزة قــد اتســمت بهــا 
اســراتيجية الحركــة ضــد التنظيــم، وهــو مــا ميكــن توضيحــه 

عــى النحــو التــايل:

1- محاولــة اجتثــاث داعــش: أشــارت حركــة طالبــان إىل أنهــا 
قامــت باعتقــال أكــر مــن 670 مقاتــل ممــن ينتمــون إىل 
ــر 25  ــن تدم ــالً ع ــده، فض ــايض وح ــمرب امل ــم يف ديس التنظي
معســكراً لهــذا التنظيــم، ويف حــن أن هــذه األرقــام مل يؤكدهــا 
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أي مصــدر مســتقل، فــإن األمــم املتحــدة تنســب مــا ال يقــل 
ــن  ــك 50 م ــا يف ذل ــان، مب ــة طالب ــل لحرك ــة قت ــن 72 جرمي ع
ــم  ــا ت ــار، ك ــم ننجره ــم يف إقلي ــتبه به ــش املش ــاء داع أعض
العثــور عــى مــا يصــل إىل 150 جثــة يف األنهــار والجــداول يف 

ــم ينتســبون لداعــش. ــد أنه ــاد، ويعتق ضواحــي جــالل آب

ــل  ــات قت ــة بعملي ــوم الحرك ــوائية: تق ــل عش ــات قت 2- عمي
ــات  ــد املجتمع ــة ض ــم، خاص ــض املزاع ــاً لبع ــوائية، وفق عش
مــن  العظمــى  الغالبيــة  أن  مــن  الرغــم  عــى  الســلفية، 
الســلفين ال عالقــة لهــم بـــالتنظيم. وقــد تدفع عمليــات القتل 
العشــوائية إىل دفــع كثــر مــن الســلفين لالنضــام للتنظيــم 
ــذر بتفاقــم املشــكلة التــي  بغــرض االنتقــام. وهــو مــا قــد ين

ــا. ــعى لعالجه ــان تس ــت طالب كان

3- تجنيــد 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 كســالح رئيــي ملهاجمة وهزميــة القوات 

األمريكيــة واألفغانيــة يف الحــرب التــي اســتمرت 20 عامــاً. 

ــرق  ــم ف ــة لتنظي ــعى الحرك ــايل، فتس ــت الح ــا يف الوق أم
ــل تحــت  ــالد للعم ــاء الب ــع أنح ــرة يف جمي ــن املتناث االنتحاري
ــو  ــايس ه ــتهدافهم األس ــيكون اس ــذي س ــدة، وال ــدة واح وح

ــان. ــش – خراس ــم داع تنظي

ــل: اعتمــدت حركــة  4- االعتــاد عــى وســاطة شــيوخ القبائ
ــل،  ــيوخ القبائ ــض ش ــاطة بع ــى وس ــا ع ــد م ــان إىل ح طالب
والــذي أســفر عــن إعــالن الحركــة يف بدايــة شــهر فربايــر املايض 
ــة  ــم داعــش والي ــن تنظي ــراً م ــن استســالم حــوايل 50 عن ع
خراســان، يف واليــة ننجرهار رشق أفغانســتان. واتســمت عملية 
االستســالم بأنهــا مرشوطــة وأن مــن استســلم ســتتم مراقبتــه 
ومــن ثــم، التعامــل معــه برامــة إذا لجــأ إىل التخريــب”. وأكد 
ــلحي  ــن مس ــات م ــان أن املئ ــة طالب ــؤولن يف حرك ــد املس أح

داعــش استســلموا يف األشــهر القليلــة املاضيــة.

ويف الختــام، ســيظل تنظيــم داعــش – واليــة خراســان مــن 
ــدى  ــل يف امل ــى األق ــان ع ــة طالب ــام حرك ــات أم ــرز التحدي أب
ــل  ــن ِقب ــاب م ــة اإلره ــي أن مكافح ــر، وإن كان ال ينف القص
ــية  ــة الرئيس ــون البواب ــد تك ــش ق ــم داع ــد تنظي ــة ض الحرك
للتعــاون بــن الحركــة وبــن العديــد مــن الــدول عــى املســتوى 

ــة. ــات املتحــدة األمريكي ــدويل، وعــى رأســهم الوالي ال
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