
1
العدد 5، 5 أكتوبر 2021 

 رؤى عالمية

عودة اإلرهاب:
تراجع قدرة المكافحة األمريكية.. ومخاطر المتطرفين بعد حكم طالبان

العدد 5، 5 أكتوبر 2021

تراجع القدرة األمريكية على مكافحة اإلرهاب:
project-syndi-  ت��رى براه��ا ش��يالين يف تحلي��ل له��ا ع��ى موق��ع

cate أن االنس��حاب األمري��ي م��ن أفغانس��تان ق��رار معي��ب ون��وع 
م��ن االستس��الم، ألن��ه أضع��ف ص��ورة واش��نطن كق��وة عاملي��ة 
مض��ادة لإلره��اب، الس��يا أن حرك��ة طالب��ان كان��ت ق��د قتل��ت أكرث 
م��ن ألف��ي جن��دي أمري��ي ع��ى م��دار 20 عام��اً، وتعت��ر براه��ا 
أن االنس��حاب األمري��ي ق��د يس��مح بع��ودة الجاع��ات اإلرهابي��ة 
ب��ل ومتكينه��ا، ف��ا ج��رى يف أفغانس��تان– م��ن وجه��ة نظره��ا- 
يع��د أعظ��م نجاح��ات اإلرهابي��ن يف الع��ر الحدي��ث. لذل��ك، م��ن 
املتوق��ع أن تتض��اءل الق��درة األمريكي��ة يف املنطق��ة ع��ى مكافح��ة 
اإلره��اب، يف وق��ت ال ي��زال التهدي��د اإلره��ايب قامئ��اً بالنس��بة 
للوالي��ات املتح��دة ودول الع��امل، برغ��م م��رور عقدي��ن ع��ى أحداث 
 Combating 11 س��بتمر، وفق��اً لتحلي��ل آخ��ر ألس��فانديار م��ر يف

.Terrorism Center

ومل تنت��ج ص��ورة الضع��ف األمري��ي يف مواجه��ة اإلره��اب – 
وفق��اً ألس��فانديار - بس��بب طريق��ة االنس��حاب م��ن أفغانس��تان 

فق��ط، وإمن��ا لخس��ارتها باألس��اس مص��دراً رئيس��ياً لجم��ع املعلومات 
االس��تخبارية ال��ذي كان متوف��راً يف ظ��ل وجوده��ا عس��كرياً، إذ 
األرض  ع��ى  األمريكي��ة  والبرشي��ة  التقني��ة  املص��ادر  تقلص��ت 
األفغاني��ة، وك��ذا الق��درة ع��ى رص��د واس��تهداف التهدي��دات 
اإلرهابي��ة يف أفغانس��تان م��ن خارجه��ا. ذل��ك أن ط��رق االعت��اد 
األمري��ي ع��ى طائ��رات ب��دون طي��ار يف مكافح��ة اإلره��اب أصب��ح 
اس��تخدامها مح��دوداً؛ نظ��راً لرتاج��ع قدرته��ا ع��ى التحم��ل يف ظ��ل 

النط��اق الجغ��رايف الواس��ع ألفغانس��تان غ��ر الس��احيل.

وإذا كان البع��ض ي��رى أن القواع��د العس��كرية القريب��ة م��ن 
التحدي��ات  أفغانس��تان م��ن املمك��ن أن تع��وض مث��ل ه��ذه 
اللوجس��تية األمريكي��ة يف مكافح��ة اإلره��اب، لك��ن - ع��ى م��ا يب��دو 
وفق��اً للتحلي��الت الغربي��ة، ال يوج��د يف الوق��ت الراه��ن تق��دم 
أمري��ي يف إمكانيت��ه الحص��ول ع��ى قواع��د يف آس��يا الوس��طى، 
خاص��ة م��ع رف��ض الرئي��س ال��رويس فالدمي��ر بوت��ن طل��ب الرئي��س 
األمري��ي ج��و باي��دن إنش��اء قواع��د أمريكي��ة ملكافح��ة اإلره��اب يف 

املنطق��ة؛ م��ا يح��د م��ن الق��درة األمريكي��ة يف ه��ذا الش��أن.

يركــز العــدد الخامــس مــن »رؤى عامليــة« عــى قضيــة »عــودة اإلرهــاب العاملــي« يف أعقــاب االنســحاب األمريــي مــن 
ــر  ــة، إذ اعت ــر والبحــث العاملي ــز الفك ــن والخــراء يف مراك ــن نقاشــات املحلل ــعاً م ــزاً واس ــذي أخــذ حي أفغانســتان، وال
ــة  ــودة حرك ــب – بع ــمح - فحس ــه مل يس ــانية«، ألن ــخ، وال اإلنس ــره التاري ــن يغف ــأ ل ــحاب »خط ــك االنس ــض أن ذل البع
ــل  ــوارت نســبياً خــال الســنوات األخــرة مث ــد ت ــت ق ــة كان ــات إرهابي ــدة لتنظي ــزات جدي ــح محف ــا من ــان، وإمن طالب
تنظيــم القاعــدة. يف الوقــت ذاتــه، تصاعــد النشــاط اإلرهــايب لتنظيــم داعــش خراســان يف أفغانســتان، ناهيــك عــن تأهــب 
ــل إن  ــة- الباكســتانية، ب ــة أخــرى للعــودة للتهديــد مجــدداً ســواء يف آســيا الوســطى والحــدود األفغاني جاعــات إرهابي
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.

- “رؤى عامليــة” تص��در ع��ن “املس��تقبل لألبح��اث والدراس��ات املتقدم��ة”، وته��دف إىل ع��رض أب��رز م��ا يُن��رش يف مراك��ز الفك��ر واملج��الت ودور الن��رش الغربي��ة، 
م��ن أف��كار غ��ر تقليدي��ة واتجاه��ات صاع��دة يف مختل��ف املج��االت السياس��ية واألمني��ة والعس��كرية واالقتصادي��ة واالجتاعي��ة والتكنولوجي��ة.

- اآلراء الواردة يف اإلصدار تعر عن كُتّابها، وال تعر بالرضورة عن آراء “املستقبل لألبحاث والدراسات املتقدمة”.
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ويع��زو البع��ض– ومنه��م أس��فانديار - ه��ذه املعضل��ة األمريكية 
إىل أن ق��رار االنس��حاب األمري��ي اعتم��د باألس��اس ع��ى أربع��ة 
أح��كام أساس��ية يف تقيي��م اإلره��اب يف أفغانس��تان، األول: اعتب��ار 
التهدي��د اإلره��ايب م��ن أفغانس��تان إىل الوالي��ات املتح��دة »ضئي��الً«، 
ــاً: ظه��ور التهدي��دات املس��تقبلية س��يكون ع��ى أف��ق زمن��ي  ثاني
ــاً: »طالب��ان«  طوي��ل، م��ا يكف��ي لالس��تعداد للتعام��ل مع��ه، ثالث
مضط��رة لالمتث��ال اللتزامه��ا بع��دم توف��ر م��الذ آم��ن لإلرهابي��ن، 
وفق��اً التف��اق الدوح��ة امل��رم ب��ن الحرك��ة وواش��نطن يف فراي��ر 
2020. رابعــاً وأخــراً، الوالي��ات املتح��دة ال تب��ايل بالتهدي��دات 

املحلي��ة واإلقليمي��ة داخ��ل أفغانس��تان وحوله��ا. 

لك�ن الخ�راء ي�رون أن تلك األح�كام قد يجانبه�ا الصواب، فعى 
العك�س، ي�رى أس�فانديار، أن ق�رار االنس�حاب ق�د يع�زز معنويات 
تنظي�ات اإلره�اب عام�ة، وطالب�ان خاص�ة، م�ا س�يُعظِّم قوته�م 
مس�تقبالً. املعن�ى ذات�ه، أك�ده كريس�توفر بريب�ل املدي�ر املش�ارك 
س�كوكروفت  مرك�ز  يف  الجدي�دة  األمريكي�ة  املش�اركة  ملب�ادرة 
لالس�رتاتيجية واألم�ن. إذ أك�د يف تحليل له أن السياس�ة األمريكية يف 
أفغانس�تان ق�د فش�لت بق�وة، معت�راً أن ف�رتة العرشين عام�اً التي 
ب�ذل فيه�ا الجي�ش األمري�ي جه�وداً كب�رة ملكافح�ة اإلره�اب ق�د 

ذهب�ت هب�اًء، يف ظ�ل طريق�ة االنس�حاب.

ب��دوره، يرب��ط م��ر الس��ادات، زمي��ل غ��ر مقي��م يف مرك��ز 
س��كوكروفت لالس��رتاتيجيات واألم��ن ومستش��ار اس��رتاتيجي س��ابق 
يف أفغانس��تان ب��ن طريق��ة االنس��حاب األمري��ي وتراج��ع الق��درة 
ع��ى مكافح��ة اإلره��اب، مش��راً إىل أن الحكومة األمريكي��ة ارتكبت 
أخط��اء كارثي��ة إث��ر تقوي��ض الج��داول الزمني��ة لجه��ود اإلخ��الء، 
وع��دم توس��يع محي��ط مط��ار كاب��ول للحص��ول ع��ى مزي��د م��ن 
الحاي��ة م��ن الهج��ات، وإتاح��ة مزي��د م��ن نق��اط الوص��ول إىل 
املط��ار، واعت��ر م��ر أن ه��ذه األخط��اء نتج��ت عنه��ا آث��ار م��ن 
أبرزه��ا، مقت��ل أف��راد م��ن الخدم��ة األمريكي��ة، وإنش��اء نق��اط 
ال��ة لطالب��ان، وع��دم الق��درة ع��ى اس��تعادة األش��خاص  تفتي��ش فعَّ
األمريكي��ن يف جمي��ع أنح��اء كاب��ول وبقي��ة أفغانس��تان، وغره��ا. 
لذل��ك، يتس��اءل نيلوف��ار س��اخي زمي��ل غ��ر مقي��م يف مرك��ز جن��وب 
آس��يا التاب��ع للمجل��س األطل��ي: هــل حققــت الواليــات املتحــدة 
ــة  ــبتمر اإلرهابي ــات 11 س ــام لهج ــا يف االنتق ــة هدفه األمريكي
بعــد إنفــاق حــوايل تريليــوين دوالر وانتهــاء الحــرب بعــد 20 عاماً؟ 

فرص التنظيمات اإلرهابية بعد صعود طالبان:
طرح��ت تحلي��الت غربي��ة اتجاه��ات محتمل��ة الس��تفادة اإلرهابي��ن 

م��ن صع��ود حرك��ة طالب��ان، م��ن أبرزه��ا م��ا ي��يل: 

• اتجاهــات إحيــاء »القاعــدة«: ع��ى الرغ��م م��ن أن تنظي��م 
»القاع��دة« مل يع��د بالق��وة التهديدي��ة الت��ي ق��د يخش��اها الع��امل 
بع��د م��رور 20 عام��اً ع��ى هج��ات 11 س��بتمر، فإن نج��اح طالبان 
أم��ام الق��وات األمريكي��ة واألفغاني��ة ق��د يع��د عن��راً حاس��اً يف 
ه��دف القاع��دة االس��رتاتيجي األوس��ع املتمث��ل يف ت��آكل الهيمن��ة 
األمريكي��ة- وفق��اً ألس��فانديار- وه��و م��ا يظه��ر يف بي��ان للتنظي��م يف 
ال���31 أغس��طس 2021 عندم��ا أش��اد بق��درة طالب��ان ع��ى تش��ويه 
الص��ورة األمريكي��ة وطرده��ا م��ن أفغانس��تان، ك��ا أص��در العدي��د 
م��ن املنتس��بن ل�»القاع��دة« بيان��ات تش��يد باالنتص��ار الطالباين عى 

الوالي��ات املتح��دة، أض��ف لذل��ك، ازدي��اد ق��وة القي��ادة املركزي��ة 
ان التنظي��م م��ن  لتنظي��م القاع��دة بس��بب إط��الق طالب��ان لُس��جَّ

ب��ول ش��ارخي، وقاع��دة باج��رام الجوي��ة، وس��جون ننكره��ار. 

األه��م م��ن ذل��ك أن القاع��دة متل��ك انتش��اراً جغرافي��اً يف 
أفغانس��تان، حت��ى قب��ل س��يطرة طالب��ان ع��ى الب��الد، وه��و م��ا 
وصفت��ه التحلي��الت الغربي��ة بالب��ؤر االس��تيطانية، فيق��در فري��ق 
املراقب��ة التاب��ع ملجل��س األم��ن التاب��ع لألم��م املتح��دة ب��أن القاع��دة 
عمل��ت مؤخ��راً يف 15 مقاطع��ة ع��ى األق��ل يف أفغانس��تان، بين��ا 
يش��ر آخ��رون إىل أن الرق��م أك��رث م��ن ذل��ك يف ظ��ل صعوب��ة الرص��د 

الكام��ل لألنش��طة القاعدي��ة. 

ع��ى الجان��ب اآلخ��ر، تذه��ب التقدي��رات األممي��ة إىل أن ع��دد 
مقات��يل القاع��دة يف أفغانس��تان ق��د ي��رتاوح ب��ن الع��رشات إىل 500 
ش��خص، في��ا قدرت��ه الحكوم��ة األفغاني��ة الس��ابقة وأيض��اً الروس��ية 
م��ا ب��ن 400 و500 مقات��ل. أم��ا وكال��ة اس��تخبارات الدف��اع التابع��ة 
للحكوم��ة األمريكي��ة، فتق��در الع��دد ب���ائتي مقات��ل للقاع��دة يف 
نهاي��ة ع��ام 2020. إال أن ذل��ك ال مين��ع م��ن الق��ول إن »القاع��دة« 
درب��ت يف معس��كراتها آالف املقاتل��ن الذي��ن ظل��وا غ��ر منتس��بن 

رس��مياً للتنظي��م.

ه�ذه  نش�وء  أس�فانديار  توق�ع  اإلرهابيـة:  التحالفـات  تعزيـز   •
التحالف�ات بع�د إمس�اك حركة طالب�ان بزمام الس�لطة، حتى يف ظل 
الضان�ات الت�ي قدمته�ا الحرك�ة يف اتف�اق الدوح�ة، فم�ن املحتمل 
أال تخط�ط طالب�ان لط�رد اإلرهابين أو تقمعهم، مب�ا قد يخلف بيئة 
محف�زة الكتس�ابهم مزي�داً م�ن القوة، كا ق�د تس�تفيد التنظيات 
اإلرهابي�ة م�ن ع�ودة طالب�ان ألغراض دعائي�ة، فقد يفت�ح لهم ذلك 
ب�اب الدعم املادي والس�يايس يف أفغانس�تان ودول أخرى ينش�طون 
ر تقري�ر أمم�ي ب�أن ج�زءاً كب�راً م�ن قي�ادة »القاعدة«  فيه�ا. وح�ذَّ
يقط�ن يف املنطق�ة الحدودي�ة بن أفغانس�تان وباكس�تان، فضالً عن 
وج�ود أعداد كبرة من مقاتيل القاع�دة والعنارص األجنبية املتطرفة 
املتحالفة مع وجود طالبان يف أجزاء مختلفة من أفغانس�تان. ويرى 
أس�فانديار أن انتش�ار خريط�ة واس�عة م�ن التنظي�ات اإلرهابي�ة 
القاع�دة وداع�ش يف أفغانس�تان، وطالب�ان يف  يف املنطق�ة )مث�ل: 
باكس�تان، وإرهابي�ي آس�يا الوس�طى، والتنظيات املناهض�ة للهند، 
والص�ن( يق�وي موق�ف طالب�ان يف اإلمس�اك بزمام الس�لطة، بل إن 
هن�اك رواب�ط ب�ن بع�ض تل�ك الجاع�ات، رمب�ا ق�د يت�م تعظيمه�ا 
خ�الل الف�رتة القادم�ة م�ا قد يُش�كِّل تهدي�داً كب�راً لألم�ن اإلقليمي 

والعاملي. 
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• عــودة ظهــور »طالبــان الباكســتانية«، إذ يع��د ه��ذا التهدي��د أحد 
نوات��ج االنس��حاب األمري��ي بنظ��ر التحلي��الت الغربي��ة، فطالب��ان 
باكس��تان ه��ي أك��ر حرك��ة مس��لحة يف املنطق��ة بع��د طالب��ان يف 
أفغانس��تان، حي��ث تأسس��ت يف املناط��ق القبلي��ة الباكس��تانية يف 
الع��ام 2007، وت��ال ذل��ك حينه��ا إطالقه��ا لحمل��ة عن��ف وحش��ية يف 
باكس��تان أس��فرت ع��ن مقت��ل آالف املدني��ن. بحل��ول ع��ام 2014، 
أدت رضب��ات الطائ��رات األمريكي��ة ب��دون طي��ار، والعملي��ات 
العس��كرية الباكس��تانية إىل تده��ور حرك��ة طالب��ان الباكس��تانية، 
حي��ث انتق��ل الكث��ر م��ن أعض��اء التنظي��م إىل أفغانس��تان. ويذهب 
أس��فانديار إىل أن طالب��ان باكس��تان تحتف��ظ تح��ت قي��ادة رئيس��ها 
الح��ايل املفت��ي ن��ور وايل بعالق��ات وثيق��ة باملنطق��ة، م��ا مينحه��ا 
ق��درات ع��ى تنفي��ذ عملي��ات إرهابي��ة إقليمي��ة، ك��ا حافظ��ت 
ه��ذه الجاع��ة ع��ى عالقته��ا م��ع القاع��دة، ع��ى الرغ��م م��ن وجود 

موق��ف علن��ي مؤخ��راً بإن��كار ه��ذه العالق��ة. 

تصاع��د  املتوق��ع  م��ن  الوســطى:  أســيا  إرهــايب  تهديــدات   •
تهدي��دات التنظي��ات اإلرهابي��ة باملنطق��ة، م��ن أبرزه��ا، حرك��ة 
تركس��تان الرشقي��ة اإلس��المية املناهض��ة للص��ن، واملعروف��ة أيض��اً 
باس��م الح��زب اإلس��المي الرتكس��تاين )TIP(، وتحتف��ظ الحرك��ة 
بعالق��ة قوي��ة م��ع طالب��ان والقاع��دة يف أفغانس��تان، وحرك��ة طالبان 
باكس��تان، ويق��در أعداده��ا بع��دة مئ��ات م��ن األعض��اء وفق��اً لألمم 
املتح��دة، ويوج��دون بش��كل أس��ايس يف ش��ال ورشق أفغانس��تان.

كذل��ك، تع��د كتيب��ة التوحي��د والجه��اد )KTJ( أح��د التنظي��ات 
اإلرهابي��ة الخط��رة يف آس��يا الوس��طى، إذ أسس��ها مواط��ن قرغي��زي 
يدع��ى أب��و صل��وح األوزب��ي يف الع��ام 2014، واس��تمرت عملياته��ا 

يف كٍل م��ن س��وريا وأفغانس��تان، وتحتف��ظ الكتيب��ة بتدف��ق مس��تمر 
م��ن األم��وال لكوادره��ا يف أفغانس��تان، أم��ا املجموع��ة الرئيس��ية 
 )Lashkar-e-Taiba )LeT الثالث��ة، فه��ي جاع��ة لش��كر طيب��ة
املناهض��ة للهن��د والت��ي دعمته��ا باكس��تان. ويخ��ى محلل��ون 
غربي��ون ومنه��م أرمي��دا ري��ج، وألكس��ندر م��ارك م��ن أن ه��ذه 
التنظي��ات اإلرهابي��ة ستكتس��ب ق��وة زخ��م ومت��دد إقليم��ي واس��ع 
بع��د االنس��حاب األمري��ي، ك��ا ق��د تصب��ح أك��رث عنف��اً وانته��اكاً 

لإلنس��انية.

ــة: مث��ة اتف��اق نس��بي ب��ن التحلي��الت  • أهــداف إرهابيــة محتمل
الغربي��ة ع��ى أن هن��اك مجموع��ة من األه��داف الناتجة ع��ن ازدياد 
اإلره��اب يف املنطق��ة إث��ر ع��ودة طالب��ان، م��ن أبرزه��ا، الص��ن، إذ 
ق��د تتج��ه بع��ض الجاع��ات إىل اس��تغالل معان��اة مس��لمي اإليجور 
لتعزي��ز ف��رص عملياته��م اإلرهابي��ة وحش��د صفوفه��م وامل��وارد، 
لبك��ن الس��تيعاب طالب��ان.  التح��ركات االس��تباقية  م��ا يف��ر 
أض��ف لذل��ك، ف��إن بع��ض املئ��ات م��ن األمريكي��ن الذي��ن بق��وا يف 
أفغانس��تان ق��د يصبح��ون أهداف��اً للخط��ف كرهائ��ن محتج��زة م��ن 
قب��ل طالب��ان أو التنظي��ات اإلرهابي��ة األخ��رى يف محاول��ة لزي��ادة 
نفوذه��م يف أي مفاوض��ات قادم��ة، وفق��اً لويلي��ام ويس��لر، مدي��ر 
مرك��ز رفي��ق الحري��ري وبرام��ج ال��رشق األوس��ط ونائ��ب مس��اعد 

وزي��ر الدف��اع األمري��ي األس��بق. 

له��ذا كل��ه، يتوق��ع ب��اري بافي��ل نائ��ب أول للرئي��س ومدي��ر 
مرك��ز س��كوكروفت لالس��رتاتيجيات واألم��ن يف املجل��س األطل��ي أن 
العملي��ات العس��كرية األمريكي��ة يف أفغانس��تان مل تنت��ه بع��د، وإمن��ا 

س��تنتقل ملرحل��ة جدي��دة يف مواجه��ة اإلره��اب.
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