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عودة اإلرهاب:

تراجع قدرة المكافحة األمريكية ..ومخاطر المتطرفين بعد حكم طالبان
يركــز العــدد الخامــس مــن «رؤى عامليــة» عــى قضيــة «عــودة اإلرهــاب العاملــي» يف أعقــاب االنســحاب األمريــي مــن
أفغانســتان ،والــذي أخــذ حي ـزاً واســعاً مــن نقاشــات املحللــن والخــراء يف مراكــز الفكــر والبحــث العامليــة ،إذ اعتــر
البعــض أن ذلــك االنســحاب «خطــأ لــن يغفــره التاريــخ ،وال اإلنســانية» ،ألنــه مل يســمح  -فحســب – بعــودة حركــة
طالبــان ،وإمنــا منــح محف ـزات جديــدة لتنظيــات إرهابيــة كانــت قــد تــوارت نســبياً خــال الســنوات األخــرة مثــل
تنظيــم القاعــدة .يف الوقــت ذاتــه ،تصاعــد النشــاط اإلرهــايب لتنظيــم داعــش خراســان يف أفغانســتان ،ناهيــك عــن تأهــب
جامعــات إرهابيــة أخــرى للعــودة للتهديــد مجــدداً ســواء يف آســيا الوســطى والحــدود األفغانيــة -الباكســتانية ،بــل إن
مثــة توقعــات بنشــوء تحالفــات إرهابيــة جديــدة قــد تشــكل خطــر عــى األمــن واالســتقرار يف اإلقليــم والعــامل ،وفيــا يــي
عــرض ألبــرز الــرؤى والتحليــات التــي طرحهــا املحللــون واملختصــون يف عــدد مــن مراكــز الفكــر.
تراجع القدرة األمريكية على مكافحة اإلرهاب:
تـ�رى براهـما شـ�يالين يف تحليـ�ل لهـ�ا عـلى موقـ�ع �project-syndi
 cateأن االنســحاب األمريــي مــن أفغانســتان قــرار معيــب ونــوع
مــن االستســام ،ألنــه أضعــف صــورة واشــنطن كقــوة عامليــة
مضــادة لإلرهــاب ،الســيام أن حركــة طالبــان كانــت قــد قتلــت أكرث
مــن ألفــي جنــدي أمريــي عــى مــدار  20عامــاً ،وتعتــر براهــا
أن االنســحاب األمريــي قــد يســمح بعــودة الجامعــات اإلرهابيــة
بــل ومتكينهــا ،فــا جــرى يف أفغانســتان– مــن وجهــة نظرهــا-
يعــد أعظــم نجاحــات اإلرهابيــن يف العــر الحديــث .لذلــك ،مــن
املتوقــع أن تتضــاءل القــدرة األمريكيــة يف املنطقــة عــى مكافحــة
اإلرهــاب ،يف وقــت ال يــزال التهديــد اإلرهــايب قامئــاً بالنســبة
للواليــات املتحــدة ودول العــامل ،برغــم مــرور عقديــن عــى أحداث
 11ســبتمرب ،وفقــاً لتحليــل آخــر ألســفانديار مــر يف Combating
.Terrorism Center
ومل تنتــج صــورة الضعــف األمريــي يف مواجهــة اإلرهــاب –
وفقــاً ألســفانديار  -بســبب طريقــة االنســحاب مــن أفغانســتان

فقــط ،وإمنــا لخســارتها باألســاس مصــدرا ً رئيســياً لجمــع املعلومات
االســتخبارية الــذي كان متوفــرا ً يف ظــل وجودهــا عســكرياً ،إذ
تقلصــت املصــادر التقنيــة والبرشيــة األمريكيــة عــى األرض
األفغانيــة ،وكــذا القــدرة عــى رصــد واســتهداف التهديــدات
اإلرهابيــة يف أفغانســتان مــن خارجهــا .ذلــك أن طــرق االعتــاد
األمريــي عــى طائــرات بــدون طيــار يف مكافحــة اإلرهــاب أصبــح
اســتخدامها محــدودا ً؛ نظــرا ً لرتاجــع قدرتهــا عــى التحمــل يف ظــل
النطــاق الجغــرايف الواســع ألفغانســتان غــر الســاحيل.
وإذا كان البعــض يــرى أن القواعــد العســكرية القريبــة مــن
أفغانســتان مــن املمكــن أن تعــوض مثــل هــذه التحديــات
اللوجســتية األمريكيــة يف مكافحــة اإلرهــاب ،لكــن  -عــى مــا يبــدو
وفقــاً للتحليــات الغربيــة ،ال يوجــد يف الوقــت الراهــن تقــدم
أمريــي يف إمكانيتــه الحصــول عــى قواعــد يف آســيا الوســطى،
خاصــة مــع رفــض الرئيــس الــرويس فالدميــر بوتــن طلــب الرئيــس
األمريــي جــو بايــدن إنشــاء قواعــد أمريكيــة ملكافحــة اإلرهــاب يف
املنطقــة؛ مــا يحــد مــن القــدرة األمريكيــة يف هــذا الشــأن.

 “رؤى عامليــة” تصــدر عــن “املســتقبل لألبحــاث والدراســات املتقدمــة” ،وتهــدف إىل عــرض أبــرز مــا يُنــر يف مراكــز الفكــر واملجــات ودور النــر الغربيــة،واتجاهــات صاعــدة يف مختلــف املجــاالت السياســية واألمنيــة والعســكرية واالقتصاديــة واالجتامعيــة والتكنولوجيــة.
مــن أفــكار غــر تقليديــة
العدد  5 ،5أكتوبر 2021
1
 -اآلراء الواردة يف اإلصدار تعرب عن كُتّابها ،وال تعرب بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.

ويعــزو البعــض– ومنهــم أســفانديار  -هــذه املعضلــة األمريكية
إىل أن قــرار االنســحاب األمريــي اعتمــد باألســاس عــى أربعــة
أحــكام أساســية يف تقييــم اإلرهــاب يف أفغانســتان ،األول :اعتبــار
التهديــد اإلرهــايب مــن أفغانســتان إىل الواليــات املتحــدة «ضئيــاً»،
ثاني ـاً :ظهــور التهديــدات املســتقبلية ســيكون عــى أفــق زمنــي
طويــل ،مــا يكفــي لالســتعداد للتعامــل معــه ،ثالثــاً« :طالبــان»
مضطــرة لالمتثــال اللتزامهــا بعــدم توفــر مــاذ آمــن لإلرهابيــن،
وفقــاً التفــاق الدوحــة املــرم بــن الحركــة وواشــنطن يف فربايــر
 .2020رابعــاً وأخــراً ،الواليــات املتحــدة ال تبــايل بالتهديــدات
املحليــة واإلقليميــة داخــل أفغانســتان وحولهــا.
لكـن الخبراء يـرون أن تلك األحـكام قد يجانبهـا الصواب ،فعىل
العكـس ،يـرى أسـفانديار ،أن قـرار االنسـحاب قـد يعـزز معنويات
تنظيمات اإلرهـاب عامـة ،وطالبـان خاصـة ،مما سـ ُيعظِّم قوتهـم
مسـتقبالً .املعنـى ذاتـه ،أكـده كريسـتوفر بريبـل املديـر املشـارك
ملبـادرة املشـاركة األمريكيـة الجديـدة يف مركـز سـكوكروفت
لالستراتيجية واألمـن .إذ أكـد يف تحليل له أن السياسـة األمريكية يف
أفغانسـتان قـد فشـلت بقـوة ،معتبرا ً أن فترة العرشين عامـاً التي
بـذل فيهـا الجيـش األمريكي جهـودا ً كبيرة ملكافحـة اإلرهـاب قـد
ذهبـت هبـا ًء ،يف ظـل طريقـة االنسـحاب.
بــدوره ،يربــط مــر الســادات ،زميــل غــر مقيــم يف مركــز
ســكوكروفت لالســراتيجيات واألمــن ومستشــار اســراتيجي ســابق
يف أفغانســتان بــن طريقــة االنســحاب األمريــي وتراجــع القــدرة
عــى مكافحــة اإلرهــاب ،مشــرا ً إىل أن الحكومة األمريكيــة ارتكبت
أخطــاء كارثيــة إثــر تقويــض الجــداول الزمنيــة لجهــود اإلخــاء،
وعــدم توســيع محيــط مطــار كابــول للحصــول عــى مزيــد مــن
الحاميــة مــن الهجــات ،وإتاحــة مزيــد مــن نقــاط الوصــول إىل
املطــار ،واعتــر مــر أن هــذه األخطــاء نتجــت عنهــا آثــار مــن
أبرزهــا ،مقتــل أفــراد مــن الخدمــة األمريكيــة ،وإنشــاء نقــاط
تفتيــش ف َّعالــة لطالبــان ،وعــدم القــدرة عــى اســتعادة األشــخاص
األمريكيــن يف جميــع أنحــاء كابــول وبقيــة أفغانســتان ،وغريهــا.
لذلــك ،يتســاءل نيلوفــار ســاخي زميــل غــر مقيــم يف مركــز جنــوب
آســيا التابــع للمجلــس األطلــي :هــل حققــت الواليــات املتحــدة
األمريكيــة هدفهــا يف االنتقــام لهجــات  11ســبتمرب اإلرهابيــة
بعــد إنفــاق حــوايل تريليــوين دوالر وانتهــاء الحــرب بعــد  20عاماً؟
فرص التنظيمات اإلرهابية بعد صعود طالبان:
طرحــت تحليــات غربيــة اتجاهــات محتملــة الســتفادة اإلرهابيــن
مــن صعــود حركــة طالبــان ،مــن أبرزهــا مــا يــي:
• اتجاهــات إحيــاء «القاعــدة» :عــى الرغــم مــن أن تنظيــم
«القاعــدة» مل يعــد بالقــوة التهديديــة التــي قــد يخشــاها العــامل
بعــد مــرور  20عامــاً عــى هجــات  11ســبتمرب ،فإن نجــاح طالبان
أمــام القــوات األمريكيــة واألفغانيــة قــد يعــد عنــرا ً حاســاً يف
هــدف القاعــدة االســراتيجي األوســع املتمثــل يف تــآكل الهيمنــة
األمريكيــة -وفقــاً ألســفانديار -وهــو مــا يظهــر يف بيــان للتنظيــم يف
الـــ 31أغســطس  2021عندمــا أشــاد بقــدرة طالبــان عــى تشــويه
الصــورة األمريكيــة وطردهــا مــن أفغانســتان ،كــا أصــدر العديــد
مــن املنتســبني لـ«القاعــدة» بيانــات تشــيد باالنتصــار الطالباين عىل
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الواليــات املتحــدة ،أضــف لذلــك ،ازديــاد قــوة القيــادة املركزيــة
لســ َّجان التنظيــم مــن
لتنظيــم القاعــدة بســبب إطــاق طالبــان ُ
بــول شــارخي ،وقاعــدة باجــرام الجويــة ،وســجون ننكرهــار.
األهــم مــن ذلــك أن القاعــدة متلــك انتشــارا ً جغرافيــاً يف
أفغانســتان ،حتــى قبــل ســيطرة طالبــان عــى البــاد ،وهــو مــا
وصفتــه التحليــات الغربيــة بالبــؤر االســتيطانية ،فيقــدر فريــق
املراقبــة التابــع ملجلــس األمــن التابــع لألمــم املتحــدة بــأن القاعــدة
عملــت مؤخــرا ً يف  15مقاطعــة عــى األقــل يف أفغانســتان ،بينــا
يشــر آخــرون إىل أن الرقــم أكــر مــن ذلــك يف ظــل صعوبــة الرصــد
الكامــل لألنشــطة القاعديــة.
عــى الجانــب اآلخــر ،تذهــب التقديــرات األمميــة إىل أن عــدد
مقاتــي القاعــدة يف أفغانســتان قــد يــراوح بــن العــرات إىل 500
شــخص ،فيــا قدرتــه الحكومــة األفغانيــة الســابقة وأيضــاً الروســية
مــا بــن  400و 500مقاتــل .أمــا وكالــة اســتخبارات الدفــاع التابعــة
للحكومــة األمريكيــة ،فتقــدر العــدد بـــائتي مقاتــل للقاعــدة يف
نهايــة عــام  .2020إال أن ذلــك ال مينــع مــن القــول إن «القاعــدة»
دربــت يف معســكراتها آالف املقاتلــن الذيــن ظلــوا غــر منتســبني
رســمياً للتنظيــم.
• تعزيـز التحالفـات اإلرهابيـة :توقـع أسـفانديار نشـوء هـذه
التحالفـات بعـد إمسـاك حركة طالبـان بزمام السـلطة ،حتى يف ظل
الضامنـات التـي قدمتهـا الحركـة يف اتفـاق الدوحـة ،فمـن املحتمل
أال تخطـط طالبـان لطـرد اإلرهابيني أو تقمعهم ،مبـا قد يخلف بيئة
محفـزة الكتسـابهم مزيـدا ً مـن القوة ،كام قـد تسـتفيد التنظيامت
اإلرهابيـة مـن عـودة طالبـان ألغراض دعائيـة ،فقد يفتـح لهم ذلك
بـاب الدعم املادي والسـيايس يف أفغانسـتان ودول أخرى ينشـطون
فيهـا .وحـذَّر تقريـر أممـي بـأن جـزءا ً كبيرا ً مـن قيـادة «القاعدة»
يقطـن يف املنطقـة الحدوديـة بني أفغانسـتان وباكسـتان ،فضالً عن
وجـود أعداد كبرية من مقاتيل القاعـدة والعنارص األجنبية املتطرفة
املتحالفة مع وجود طالبان يف أجزاء مختلفة من أفغانسـتان .ويرى
أسـفانديار أن انتشـار خريطـة واسـعة مـن التنظيمات اإلرهابيـة
يف املنطقـة (مثـل :القاعـدة وداعـش يف أفغانسـتان ،وطالبـان يف
باكسـتان ،وإرهابيـي آسـيا الوسـطى ،والتنظيامت املناهضـة للهند،
والصين) يقـوي موقـف طالبـان يف اإلمسـاك بزمام السـلطة ،بل إن
هنـاك روابـط بين بعـض تلـك الجامعـات ،رمبـا قـد يتـم تعظيمهـا
خلال الفترة القادمـة مـا قد يُشـكِّل تهديـدا ً كبيرا ً لألمـن اإلقليمي
والعاملي.
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• عــودة ظهــور «طالبــان الباكســتانية» ،إذ يعــد هــذا التهديــد أحد
نواتــج االنســحاب األمريــي بنظــر التحليــات الغربيــة ،فطالبــان
باكســتان هــي أكــر حركــة مســلحة يف املنطقــة بعــد طالبــان يف
أفغانســتان ،حيــث تأسســت يف املناطــق القبليــة الباكســتانية يف
العــام  ،2007وتــا ذلــك حينهــا إطالقهــا لحملــة عنــف وحشــية يف
باكســتان أســفرت عــن مقتــل آالف املدنيــن .بحلــول عــام ،2014
أدت رضبــات الطائــرات األمريكيــة بــدون طيــار ،والعمليــات
العســكرية الباكســتانية إىل تدهــور حركــة طالبــان الباكســتانية،
حيــث انتقــل الكثــر مــن أعضــاء التنظيــم إىل أفغانســتان .ويذهب
أســفانديار إىل أن طالبــان باكســتان تحتفــظ تحــت قيــادة رئيســها
الحــايل املفتــي نــور وايل بعالقــات وثيقــة باملنطقــة ،مــا مينحهــا
قــدرات عــى تنفيــذ عمليــات إرهابيــة إقليميــة ،كــا حافظــت
هــذه الجامعــة عــى عالقتهــا مــع القاعــدة ،عــى الرغــم مــن وجود
موقــف علنــي مؤخــرا ً بإنــكار هــذه العالقــة.
• تهديــدات إرهــايب أســيا الوســطى :مــن املتوقــع تصاعــد
تهديــدات التنظيــات اإلرهابيــة باملنطقــة ،مــن أبرزهــا ،حركــة
تركســتان الرشقيــة اإلســامية املناهضــة للصــن ،واملعروفــة أيضــاً
باســم الحــزب اإلســامي الرتكســتاين ( ،)TIPوتحتفــظ الحركــة
بعالقــة قويــة مــع طالبــان والقاعــدة يف أفغانســتان ،وحركــة طالبان
باكســتان ،ويقــدر أعدادهــا بعــدة مئــات مــن األعضــاء وفقــاً لألمم
املتحــدة ،ويوجــدون بشــكل أســايس يف شــال ورشق أفغانســتان.
كذلــك ،تعــد كتيبــة التوحيــد والجهــاد ( )KTJأحــد التنظيــات
اإلرهابيــة الخطــرة يف آســيا الوســطى ،إذ أسســها مواطــن قرغيــزي
يدعــى أبــو صلــوح األوزبــي يف العــام  ،2014واســتمرت عملياتهــا

يف كلٍ مــن ســوريا وأفغانســتان ،وتحتفــظ الكتيبــة بتدفــق مســتمر
مــن األمــوال لكوادرهــا يف أفغانســتان ،أمــا املجموعــة الرئيســية
الثالثــة ،فهــي جامعــة لشــكر طيبــة )Lashkar-e-Taiba (LeT
املناهضــة للهنــد والتــي دعمتهــا باكســتان .ويخــى محللــون
غربيــون ومنهــم أرميــدا ريــج ،وألكســندر مــارك مــن أن هــذه
التنظيــات اإلرهابيــة ستكتســب قــوة زخــم ومتــدد إقليمــي واســع
بعــد االنســحاب األمريــي ،كــا قــد تصبــح أكــر عنفــاً وانتهــاكاً
لإلنســانية.
• أهــداف إرهابيــة محتملــة :مثــة اتفــاق نســبي بــن التحليــات
الغربيــة عــى أن هنــاك مجموعــة من األهــداف الناتجة عــن ازدياد
اإلرهــاب يف املنطقــة إثــر عــودة طالبــان ،مــن أبرزهــا ،الصــن ،إذ
قــد تتجــه بعــض الجامعــات إىل اســتغالل معانــاة مســلمي اإليجور
لتعزيــز فــرص عملياتهــم اإلرهابيــة وحشــد صفوفهــم واملــوارد،
مــا يفــر التحــركات االســتباقية لبكــن الســتيعاب طالبــان.
أضــف لذلــك ،فــإن بعــض املئــات مــن األمريكيــن الذيــن بقــوا يف
أفغانســتان قــد يصبحــون أهدافــاً للخطــف كرهائــن محتجــزة مــن
قبــل طالبــان أو التنظيــات اإلرهابيــة األخــرى يف محاولــة لزيــادة
نفوذهــم يف أي مفاوضــات قادمــة ،وفقــاً لويليــام ويســلر ،مديــر
مركــز رفيــق الحريــري وبرامــج الــرق األوســط ونائــب مســاعد
وزيــر الدفــاع األمريــي األســبق.
لهــذا كلــه ،يتوقــع بــاري بافيــل نائــب أول للرئيــس ومديــر
مركــز ســكوكروفت لالســراتيجيات واألمــن يف املجلــس األطلــي أن
العمليــات العســكرية األمريكيــة يف أفغانســتان مل تنتــه بعــد ،وإمنــا
ســتنتقل ملرحلــة جديــدة يف مواجهــة اإلرهــاب.
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