
سیناريوهات والية خراسان ومستقبل 
تنظیم داعش يف أفغانستان

علي جنات

سلسلة إصدارات مركز البيان للدراسات والتخطيط

Al-Bayan Center for Planning and Studies



عن املركز

مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبّي، مقرّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة   
-فضاًل عن قضااي أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت 
ختّص العراق بنحو خاٍص ومنطقة الشرق األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليل مستقّل، 

وإجياد حلول عملّية جلّية لقضااي معقدة هتّم احلقلْي السياسي واألكادميي.

حقوق النشر محفوظة © 2021
www.bayancenter.org
info@bayancenter.org

Since 2014

مالحظة:
اآلراء الواردة يف املقال ال تعرب ابلضرورة عن اجتاهات يتبناها املركز، وامنا تعرب عن رأي كتاُبا.



3

سيناريوهات والية خراسان ومستقبل تنظيم داعش يف أفغانستان

املقدمة

والشام  العراق  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  وأذرع  والايت  أبرز  من  خراسان  والية  تعد   
)داغش(. ويعّد فرع تنظيم داعش يف أفغانستان واملعروف بداعش خراسان أكثر أفرعه من حيث 

کمية وقوة العمليات اإلرهابية اليت يقوم بتنفيذها، بعد فرع التنظيم املركزي يف العراق والشام.

 وقد أعلن عن وجود فرع تنظيم داعش يف أفغانستان وتشكيل والية خراسان يف كانون الثاين 
2015. ووالية خراسان )ISKP( هي منطقة شاسعة تضم أجزاء من إيران وآسيا الوسطى والصي 
وابكستان وأفغانستان وميامنار وبنغالديش والفلبي وإندونيسيا وماليزاي. وتتمثل االسرتاتيجية العامة 
لفرع تنظيم داعش يف أفغانستان يف إنشاء موطئ قدم ضروري لتنظيم داعش؛ إلقامة خالفة يف 
وسط آسيا وجنوبا. وإن أحد األهداف الرئيسة هلذه اجملموعة هو ترسيخ مكانتها ابعتبارها التنظيم 

اجلهادي الرئيس يف املنطقة. 

داعش يف  تنظيم  فرع  ذروة صعود   2018 و   2015 عامي  بي  املمتدة  الفرتة   وكانت 
دموية يف  اإلرهابية  املنظمات  أکرب  رابع   ،2018 عام  وأصبحت والية خراسان يف  أفغانستان. 
العامل. لكن اهلجمات والضغوط اليت مارستها احلكومة األفغانية السابقة، ومبساعدة قوات الناتو من 
جهة وطالبان من جهة أخرى، أدت إىل إضعاف والية خراسان يف عام 2019. وأعلن الرئيس 
األفغاين السابق أشرف غين هزمية تنظيم داعش يف أفغانستان يف تشرين الثاين 2019. لكن التنظيم 

سيناريوهات والية خراسان ومستقبل تنظيم
 داعش في أفغانستان

علي نجات *

*  کاتب وابحث متخصص يف شؤون الشرق األوسط واحلرکات اإلسالمية.
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استأنف عملياته يف أفغانستان منذ عام 2020.

يف  خراسان  داعش  صعود  حول  التكهنات  من  الكثري  هناك  األخرية كانت  اآلونة  ويف 
أن  غادفري  داعش جون  العاملي ضد  التحالف  املتحدة يف  الوالايت  ممثل  فقد حذر  أفغانستان. 
خطر عودة واستيالء داعش علی أفغانستان ما يزال قائماً. کما حذر اجلنرال مارك ميلي رئيس هيئة 
األركان األمريكية املشرتكة مؤخراً من أن تنظيم داعش ميكن أن يعيد بناء شبكته يف أفغانستان بسرعة.

اإلرهابية  داعش  أعمال  تصاعدت  أفغانستان،  على  وسيطرهتا  طالبان  تقدم  بداية  ومع 
وهجماهتا بشکل ملحوظ. ويعد اهلجوم االنتحاري يف مطار كابول الذي تبىن فرع تنظيم داعش يف 
أفغانستان أحد أعنف اهلجمات اإلرهابية منذ 11 أيلول 2001، وأكرب خسارة يتكبدها اجليش 
األمريكي يف ضربة واحدة منذ عقد. وحبسب تقرير األمم املتحدة، فقد شن فرع تنظيم داعش يف 
أفغانستان، يف األشهر األربعة األوىل من عام 2021 للميالد، 77 هجوماً يف أفغانستان، وبزايدة 

كبرية عن الفرتة نفسها من عام 2020، اليت أعلن فيها التنظيم مسؤوليته عن21 هجوماً. 

 لذلك، تسّلط هذه الورقة الضوء على مستقبل تنظيم داعش يف أفغانستان، وهو ما فرض 
جمموعة من األسئلة اليت سوف تسعى هذه الورقة التحليلية لإلجابة عليها: فهل تصبح أفغانستان 
مالذاً آمناً لداعش يف املستقبل؟ ما السيناريوهات اليت ميكن تصورها ملستقبل فرع تنظيم داعش يف 
أفغانستان بعد استيالء حركة طالبان على العاصمة األفغانية؟ وما تداعيات سيناريو صعود والية 

خراسان على جريان أفغانستان؟

أواًل: نشأة وتطور والية خراسان، فرع تنظيم داعش يف أفغانستان:

 بعد وقت قصري من إعالن تنظيم داعش »اخلالفة« يف العراق والشام يف عام 2014، أعلن 
أعضاء سابقون يف حركة طالبان ابكستان، والءهم أليب بكر البغدادي. وانضم إليهم الحقا أفغان 
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حمبطون ومنشقون من حركة طالبان. ويف 26 كانون الثاين 2015 أصدر داعش تسجياًل صوتياً 
بعنوان »قل موتوا بغيظكم« أعلن فيه أتسيس فرع تنظيم داعش يف أفغانستان، وتعيي حافظ سعيد 

خان قائداً لفرع تنظيم داعش خراسان واختيار عبد الرؤوف خادم انئباً له.

 بعد نبأ وفاة املال عمر وانقسام طالبان، انضم بعض أعضاء احلرکة إىل فرع تنظيم داعش يف 
أفغانستان. فضاًل عن أعضاء حركة طالبان األفغانية، وانضم أيضاً العديد من أعضاء حرکة طالبان 
ابكستان )TTP( أيضاً إىل داعش، خاصة بعد عملية »ضرب العضب« العسکرية اليت نفذها 
اجليش الباكستاين يف املناطق القبلية يف البالد. وعلى سبيل املثال، کان حافظ سعيد خان، أول 

قائد لداعش يف والية خراسان، وأحد قادة حرکة طالبان ابكستان.

وخالل النصف األول من عام 2015، متكن تنظيم داعش يف أفغانستان من السيطرة على 
مناطق واسعة يف اجلزء الشرقي من والية ننغرهار. وقد إختذت داعش أفغانستان هذه املنطقة مقراً 
هلا لسببي رئيسيي: األول قربا من املناطق القبلية يف ابكستان، موطن كبار قادة داعش خراسان، 
والثاين وجود بعض األفراد الذين تربطهم قرابة فکرية أبيديولوجية داعش ويتبنون قراءة سلفية مماثلة 

لإلسالم.

وقد طّبقت داعش حي کانت يف ذروة قوهتا يف بعض والايت أفغانستان، والسيما ننغرهار، 
من  العديد  وجندت  التعليمية  املراكز  من  العديد  وأغلقت  سجوانً  وأنشأت  اإلسالمية  الشريعة 
العديد من  إرهابية. وقد تزوج مقاتلو داعش قسراً  بعمليات  القيام  أفكاره وحىت  لتعليم  األطفال 

النساء احملليات. 

 ومع ذلك، قوبل صعود داعش يف أفغانستان يف عام 2015 برد فعل عنيف من احلكومة 
املركزية وطالبان. لذلك، قُتل يف 9 شباط 2015، عبد الرؤوف خادم يف هجوم لقوات الناتو. 
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 .2015 متوز   10 بطائرة مسرية يف  أمريكية  غارة  أمري خراسان، يف  وقُتل حافظ سعيد خان، 
وانُتخب عبد احلسيب اللوغاري يف وقت الحق زعيماً لداعش يف أفغانستان، حيث قُتل يف غارات 
جوية بوالية ننغرهار. بعد ذلك، مت تعيي أيب سعيد، شقيق حافظ سعيد، كقائد جديد للجماعة 
يف أفغانستان. ومث مت تقدمي قادة جدد قتلوا يف عمليات خمتلفة. ويذكر منذ نيسان 2020 اسم 

القائدين الشيخ مطيع هللا كموال وشهاب املهاجر يف والية خراسان.

 وحبلول عام 2018، أصبحت والية خراسان واحدة من أكثر املنظمات اإلرهابية فتًكا يف 
العامل، لكن احلكومة األفغانية السابقة وسعت هجماهتا ضد داعش يف عام 2019، ومتكنت من 
قتل العديد من عناصره. وأعلن الرئيس األفغاين السابق أشرف غين هزمية تنظيم داعش يف أفغانستان 
يف نوفمرب 2019. لكن التنظيم استأنف عملياته يف أفغانستان منذ عام 2020 للميالد. ويف 
هجوم داعش على سجن ننغرهار يف 2 آب 2020، هرب ما يقارب 300 سجي، معظمهم 

من مقاتلي داعش.

اإلرهابية  داعش  أعمال  تصاعدت  أفغانستان،  على  وسيطرهتا  طالبان  تقدم  بداية  ومع 
وهجماهتا. أصدر تنظيم داعش خراسان يف 20 متوز 2021 بياانً أعلن فيه مسؤوليته وتبىن اهلجوم 
الصاروخي يف أثناء صالة عيد األضحى بكابل يف القصر الرائسي يف املنطقة اخلضراء احملصنة والذي 
حضره الرئيس األسبق أشرف غين وعدد من املسؤولي األفغان بسبعة صواريخ من طراز كاتيوشا.

 وأسفر اهلجوم االنتحاري الذي شنه عبد الرمحن اللوغاري على مطار كابل يف آب 2021 
عن مقتل 103 أشخاص، من بينهم 13 جندايً أمريكياً. ويعد هذا اهلجوم الذي تبناه فرع تنظيم 
خسارة  وأكرب   ،2001 أيلول   11 منذ  اإلرهابية  اهلجمات  أعنف  أحد  أفغانستان  يف  داعش 

يتكبدها اجليش األمريكي يف ضربة واحدة منذ عقد.
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األربعة  األشهر  يف  أفغانستان،  يف  داعش  تنظيم  فرع  شن  املتحدة،  األمم  تقرير  وحبسب 
األوىل من عام 2021 للميالد، 77 هجوماً يف أفغانستان، بزايدة كبرية عن الفرتة نفسها من عام 
2020، اليت أعلن فيها التنظيم مسؤوليته عن ٢١ هجوماً. ُتظهر هذه اإلحصائيات واألحداث 
االجتاه املتزايد لصعود داعش يف أفغانستان. ومن أسباب صعود فرع تنظيم داعش يف أفغانستان 
القائد اجلديد لوالية خراسان، شهاب املهاجر امللقب بسناء هللا، وحرية عمل قوات داعش بسبب 
الفراغ الذي حصل بعد انسحاب القوات األمريكية وتركيز طالبان على زحفها للسيطرة الكاملة 

على أفغانستان.

اثنياً: السيناريوهات املستقبلية لتنظيم داعش يف أفغانستان

السيناريو األول: احلرب ضد طالبان وهزمية داعش

داعش؛  وهزمية  طالبان  ضد  القتال  خراسان،  لوالية  احملتملة  املستقبلية  السيناريوهات  من 
وابلتايل الضعف املفرط لفرع تنظيم داعش يف أفغانستان. وتعد حرکة طالبان من أهم قوة معارضة 
لتنظيم داعش يف أفغانستان. وقد أاثر رفع علم داعش األسود يف بعض أجزاء من أفغانستان يف 
عام 2015 رد فعل قوايً من طالبان. نظراً ألن حركة طالبان كانت تعترب أفغانستان جمال نفوذها 
ألكثر من عقدين، فإن صعود داعش إىل السلطة يف البالد يدعو إىل التشكيك يف نفوذ طالبان 
وسلطتها. بعبارة أخرى: إن أي ممارسة لسلطة داعش يف هذه املنطقة تعين تقليص قوة ونطاق نفوذ 

طالبان يف أفغانستان.

كان اإلعالن عن إنشاء والية خراسان مبنزلة أول صراع بي فرع تنظيم داعش يف أفغانستان 
جبهات  على  وفراه  وهلمند  وزابل  والايت ننغرهار  وكانت   . 2015 الثاين  يف كانون  وطالبان 

متعاكسة، مما أسفر عن مقتل املئات من اجلانبي.
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ميدانياً أثبت توازن القوى يف أفغانستان أن حرکة طالبان أقوى بكثري من داعش خراسان 
أنّه ال  لنا  يثبت  هذا  املتطورة. کل  األسلحة  توافر  فضاًل عن  القوات وكميتها،  من حيث عدد 
ميكن مقارنة حركة طالبان أبي حال من األحوال بفرع تنظيم داعش يف أفغانستان. وحبسب آخر 
التقديرات، يبلغ عدد قوات داعش يف أفغانستان حوايل 1500، ولكن أدىن التقديرات تقول لنا 
أّن عدد عناصر طالبان انهزت الـ 75 ألفاً، وتشري بعض اإلحصاءات إىل أن عدد قوات طالبان 

املقاتلة يبلغ 300 ألف.

وفضاًل عن ذلك، ميكن لطالبان استخدام مساعدة القاعدة يف أفغانستان، اليت تضم حوايل 
500 مقاتل من ذوي اخلربة واملهارة القتالية العالية، هلزمية والية خراسان. تعارض کل من القاعدة 
وطالبان تنظيم الدولة يف خراسان بشدة؛ فهي عدوهم املشرتك يف أفغانستان. وتشعر حركة طالبان 
ابلقلق من أن حيول داعش خراسان، شرق أفغانستان إىل قاعدة رئيسة، لذلك قد ميد يد العون 
للقاعدة. يُنظر إىل مقاتلي القاعدة، على الرغم من قلة عددهم، أهنم قوة متنامية، وأصل مثي جداً 

لطالبان. وقد أرسلت القاعدة مقاتليها للمشارکة يف معركة بنجشري ملساعدة طالبان.

وأعلنت حركة طالبان بعد السيطرة على أفغانستان والعودة إىل السلطة، أن حماربة داعش 
ستصبح من أولوايهتا. تدرك طالبان جيًدا أن القتال ضد داعش وهزمية والية خراسان سيحسن 
عالقات احلرکة مع اجملتمع الدويل، والوالايت املتحدة علی وجه اخلصوص؛ وهلذا السبب، ال يرتدد 
قادة طالبان يف إعالن عدائهم للتنظيم والتعهد مبتابعته. وقد مت اعتقال حوايل 80 من مقاتلي داعش 
يف جالل أابد منذ وصول طالبان إىل السلطة. وقد وعد املال حممد، احلاكم اجلديد لننغرهار -الذي 
قاتل ضد القوات احلكومية األفغانية وداعش لسنوات- أبن داعش ستهزم قريباً يف أفغانستان ولن 
يبقی سوى امسه. وأعلن حكام أفغانستان اجلدد أهنم لن يتساحموا مع مواصلة تنظيم الدولة اإلسالمية 

هجماته. ويقول املال حممد مطمئناً: لن يكون هلم مالذ معنا، حنن نالحق مقاتليهم املختبئي.1 
7 سبتمرب   ،12172 العدد   ،44 السنه  أفغانستان«،  أولوية حركة طالبان شرق  العرب، »حماربة داعش خراسان  1. صحيفة 

https://b2n.ir/e44242  :2021، متوفر علی الرابط
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 وسبق أن نفذت طالبان حکم اإلعدام حبق أمري تنظيم الدولة اإلسالمية أبو عمر اخلراساين 
ويعد  اجلاري.  أغسطس  من  عشر  اخلامس  يف  بكابول  شارخي  بويل  سجن  على  سيطرهتا  بعد 
القبض عليه قبل حنو عام، الشخص األول والوحيد  السلطات األفغانية  ألقت  الذي  اخلراساين، 
الذي أعدم منذ سيطرة طالبان الكاملة على البالد، وكان يتوىل زعامة التنظيم يف جنوب آسيا قبل 

وقوعه يف قبضة احلكومة األفغانية السابقة يف أاير من العام املاضي.

 وأعلنت طالبان يف أواخر أيلول 2021 أهنا ستشن محلة ضد والية خراسان فرع تنظيم 
داعش يف أفغانستان، يف منطقة العاصمة كابل وننغرهار اجملاورة على احلدود مع ابكستان. وأتيت 
العملية بعد أسبوعي من هجمات شنها التنظيم يف مدينة جالل أابد الرئيسية يف ننغرهار استهدفت 

مواقع طالبان، وأسفرت عن مقتل العديد من مقاتليها.

 على أي حال، فإن سيناريو هزمية داعش حمتمل للغاية إذا متكنت طالبان من السيطرة على 
الوضع واستتباب األمن يف مجيع أحناء أفغانستان واحليلولة دون نشوب حرب أهلية، والسيما أن 
أداء طالبان سيكون أفضل من أداء احلكومة األفغانية السابقة يف احلرب بسبب تشابها يف أسلوب 
القتال وطريقة احلرب مع تنظيم داعش، وإملامها أبساليبها التكتيكية والقتالية. وفضاًل عن ذلك، 
ميكن لطالبان استخدام دعم العديد من الدول اإلقليمية والدولية هلزمية داعش. خاصة وأن روسيا 
والصي وإيران وتركيا ودول أخرى يف املنطقة تعّد داعش هتديداً ألمنها القومي، وهذا حيث هذه 

اجلهات الفاعلة علی دعم طالبان يف احلرب ضد فرع تنظيم داعش يف أفغانستان.

السيناريو الثاين: احلرب ضد طالبان وصعود داعش

 إن احلرب ضد طالبان بدف االستيالء علی منطقة جغرافية حمددة وحمدودة؛ بدف احلفاظ 
على والية خراسان وتعزيزها هو اثين سيناريو مستقبلي لداعش يف أفغانستان. وال ميتلك تنظيم 
داعش يف العراق وسوراي منطقة وجغرافيا حمددة حتت سيطرته ميكن استخدامها كقاعدة لتدريب 
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قواته؛ لذلك بعد اهلزمية النسبية لوالايت داعش يف العراق والشام، كان أحد اخليارات املهمة لوجود 
داعش العسكري هو والية خراسان.

 إذن سلسلة من أوجه عدم اليقي، مبا يف ذلك اخلالف احملتمل بي طالبان ودعم شبكة 
حقاين لداعش، أو الدعم املايل من اجلهات الفاعلة اإلقليمية والدولية لداعش ملصاحلها اخلاصة 
واإلضرار مبصاحل البلدان األخرى، يسمح لداعش ابالستمرار يف لعب دور مؤثر يف أفغانستان؛ مما 
يشكل هتديداً أمنياً للحكومة األفغانية اجلديدة من خالل األعمال اإلرهابية والتفجريات االنتحارية 

واالغتياالت.

احمللية  اخلربة  االستفادة من  قدرته على  داعش خراسان يف  قوة  نقاط  أكرب  تتمثل إحدى 
األفغانية  احلدود  على  موقعه  أفغانستان  يف  داعش  تنظيم  فرع  استغل  قد  وکان  وقادته.  ملقاتليه 
الباكستانية حلشد اإلمدادات واجملندين من املناطق القبلية يف ابكستان، فضاًل عن خربة اجلماعات 
احمللية األخرى اليت أقام معها حتالفات عملياتية. ُتظهر أدلة قوية أن التنظيم قد تلقى أموااًل ونصائح 
وتدريبا من اهليئة التنظيمية األساسية لتنظيم الدولة اإلسالمية يف العراق وسوراي. وقد قدر بعض 

اخلرباء أن هذه األرقام تتجاوز 100 مليون دوالر أمريكي.

وإحدی العوامل اليت تعزز قوة داعش يف أفغانستان هي جتنيد مقاتلي وقوات جديدة من 
القتال ضد طالبان. وكان لدى داعش يف خراسان يف أوج قوهتا ما  األنصار واملهاجرين بدف 
يقارب 3000 أو 4000 مقاتل، مبا يف ذلك مقاتلون من أفغانستان وأوزبكستان وطاجيكستان 
وكازاخستان والشيشان واأليغور الصينيي. وجلأت الحقاً أعداد صغرية من املقاتلي العرب التابعي 
هلذا التنظيم يف العراق وسوراي إىل أفغانستان. ولكن قدر مؤخراً، القائد السابق لقوات الوالايت 
املتحدة وحلف مشال األطلسي يف أفغانستان اجلنرال جون نيكلسون، أن هناك ما بي 1000 
و١٥٠٠ من مقاتلي داعش يف أفغانستان، وأکد أن العدد املقدر بـ 3000 قد تقلص إىل نصف 



11

سيناريوهات والية خراسان ومستقبل تنظيم داعش يف أفغانستان

هذا بسبب العمليات العسكرية ضدهم خالل العام املاضي.

 ومع ذلك، حاول قادة داعش يف أفغانستان تعويض النقص يف املقاتلي من خالل االتصال 
بقادة أذرع داعش األخرى. ووفقاً ملا أفادت صحيفة »ذا صن« الربيطانية فقد متكنت السلطات 
الربيطانية من اعرتاض مكاملات هاتفية بي مسلحي يتحدثون بلهجة بريطانية، وقد حتدثوا عن 
خططهم علناً. وحبسب الصحيفة، فإن اخلرباء ابتوا حيذرون من أن مقاتلي داعش ابشروا تدفقهم 

إىل أفغانستان، معقلهم القادم احملتمل.2 

وحذر وزير الدفاع الروسي سريغي شويغو يف 28 متوز 2021، من انتقال مقاتلي داعش 
من سوراي وليبيا وعدد من الدول األخرى إىل أفغانستان. وقال جملس األمن التابع لألمم املتحدة 
يف تقريره األخري إن فرع تنظيم داعش يف أفغانستان عزز موقعه حول كابل لنقل مقاتليه من العراق 

وسوراي. 

 إن إرسال مقاتلي جدد من والايت داعش األخرى إىل أفغانستان طواعية أو عن طريق 
البلدان سيؤدي إىل  العراقية والسورية ضد قوات داعش يف تلك  تكثيف الضغط من احلكومتي 
هجرة هذه القوات إىل والية خراسان. هلذا السبب، ميكن القول: إذا جنح تنظيم داعش يف جذب 
مقاتلي جدد وذات خربة وزايدة عدد قواته، فسيكون من الصعب على طالبان مواجهته وحماربته، 
والسيما يف الوالايت الشرقية ألفغانستان مثل ننغرهار وخوست وكوانر ونورستان واملناطق الشمالية 
من أفغانستان يف والايت سار إي بول وغور وجوزجان وفرايب. وتعد املناطق اجلنوبية يف والايت 

غزنة وزابل وهلمند من مناطق نفوذ داعش يف هذا البلد.

2. Tariq Tahir, “Chilling map shows how foreign jihadis are flocking to Afghanistan 
to launch new terror war with West”, Aug 13, 2021, available at: https://www.
thesun.co.uk/news/15861215/chilling-map-jihadis-flocking-afghanistan-terror-
war.
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والشعارات  املالية  الوعود  خالل  من  قواهتا  عدد  زايدة  لداعش  ميكن  ذلك،  عن  وفضاًل 
االستشهادية أو حتريض أسر القتلى على يد طالبان. ونظراً الخنفاض مستوى التعليم يف أفغانستان، 
فإن اجلماعات األيديولوجية املتطرفة دائماً ما يكون هلا جاذبية خاصة بي كثري من الناس. وفضاًل 
عن ذلك يعاين 40٪ من الشعب األفغاين من البطالة؛ مما يوفر منصة جيدة جداً لداعش للعمل 

يف البالد، وخیلق بيئة خصبة الستقطاب املقاتلي.

االسرتاتيجية  القوات  من   1500 حوايل  خراسان  والية  متتلك  ذلك،  إىل  ابإلضافة   
واالحتياطية يف ابكستان. وأصبحت بعض اجلماعات اجلهادية اليت كانت قريبة من تنظيم القاعدة 
وحرکة طالبان أقرب إىل داعش خراسان يف السنوات األخرية، مبا يف ذلك اإلمام البخاري األوزبكي 
وبعض مجاعات اإليغور. بشکل عام ميكن هلذه اجملموعات أن تضيف عدة مئات من املقاتلي إىل 

فرع تنظيم داعش يف أفغانستان. 

من  اهلوية  اجملهولة  خراسان  داعش  قوات  من  العديد  سراح  إطالق  مت  ذلك،  جانب  إىل 
السجن بعد سيطرة طالبان على كابول، ومل يتم حتديد أي قوات أخرى ابستثناء عدد قليل من قادة 

داعش الرئيسيي.

وتشري بعض اإلحصاءات إىل أنه مت إطالق سراح ما ال يقل عن 1800 مقاتل من داعش 
من السجن وانضم معظمهم إىل والية خراسان، مما رفع مكانة فرع تنظيم داعش يف أفغانستان.3 

وقد أدى ذلك إىل حتسي موقع والية خراسان اليت كانت تعاين من مشكلة نقص املقاتلي.

 وقد يشکل حدوث انشقاق وتصدعات حمتملة يف حركة طالبان يف املستقبل حافزاً لتعزيز 

3. آنتونيو جوتسازی، )آاي طالبان و شاخه خراسان داعش جنگ ديگری را آغاز خواهند کرد؟(، هل ستبدأ طالبان وداعش 
خراسان حراب أخرى؟، بی بی سی فارسي، ۲ سبتمرب ۲۰۲۱، متوفر علی الرابط: 

https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-58410766
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الرئيسية  األسباب  أحد  متماسكة، ويعود  ليست  أن حركة طالبان  الواضح  والية خراسان. ومن 
لنفوذ داعش يف أفغانستان يف عام 2015 إلی اإلنقسامات الداخلية يف حرکة طالبان. کما ابيع 
اجلناح املتطرف حلرکة طالبان أبو بكر البغدادي عام 2015. األمر الذي سلط الضوء على وجود 

داعش يف أفغانستان.

يتمتعون  أفراد عائلة حقاين  تتمتع شبكة حقاين وحرکة طالبان بعالقة عميقة لدرجة أن   
مبكانة ابرزة بي طالبان. ومع ذلك، فإن العالقة بي اجملموعتي ال ختلو من اخلالفات والتوترات. 
ففي األايم األخرية، وعلی الرغم من تشكيل احلكومة من قبل طالبان، كانت هنالك تقارير عديدة 
حول خالفات حادة بي الفصيلي حول تقسيم السلطة ومنح املناصب اإلدارية العليا. وتشري بعض 
التقارير إىل إمكانية تقارب بعض من عناصر طالبان مع فرع تنظيم داعش يف أفغانستان، والسيما 
شبكة حقاين اليت تتمتع بعالقات ممتازة مع داعش يف أفغانستان وتصنفها واشنطن إرهابية؛ فهي 

قريبة اترخیيا من القاعدة.

ومع اشتداد الصراع على السلطة بي الرباغماتيي واأليديولوجيي يف قيادة طالبان، يكثف 
داعش من عملية جتنيد مقاتلي، والسيما أّن العديد من قوات داعش خراسان هم أعضاء سابقون 
يف حرکة طالبان ولديهم القدرة على جذب وجتنيد أعضاء طالبان غري الراضي. ويف اآلونة األخرية، 
انضم حوايل 70 من أعضاء حركة طالبان إىل داعش خراسان يف ننغرهار وجيري حوايل 100 
إن  هنية  أبو  اإلسالمية حسن  اجلماعات  اخلبري يف شؤون  ويعتقد  لالنضمام.  حماداثت  شخص 
إحدى املسائل املعقدة يف خيارات طالبان تتمثل يف إصرارها على أهنا قائدة للحرکات اجلهادية يف 
العامل. ويف حال ختلت عن سرديتها، ختشى طالبان من تسرب أعضائها إىل صفوف والية خراسان 

التابعة لتنظيم الدولة.4

4. حسن أبو هنية، »أفغانستان وإعادة تشكيل اجلهادية العاملية«، عربی 21، 5 سبتمرب 2021، متوفر علی الرابط: 
/https://arabi21.com/story/1383041
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 من جهة أخرى ميکن القول إن اندالع احلرب األهلية يف أفغانستان وما يرتتب على ذلك 
من فراغ أمين وتركيز طالبان على قضااي أخرى سيضع والية خراسان يف وضع أفضل. وعلی الرغم 
األوضاع  أستتباب  يعين  ال  األمر  هذا  لکن  قتال  دون  احلكم  على  السيطرة  احلركة يف  من جناح 

السياسية واألمنية داخلياً.

 فمما ال شك فيه أن انسحاب القوات األمريكية وحلف مشال األطلسي سيعزز فرص تنظيم 
داعش بوالية خراسان، يف توسيع عملياهتا يف أفغانستان. وستتمتع داعش حبرية أكرب يف العمل بعد 
رحيل قوات التحالف من أفغانستان، والسيما أن التحالف الذي تقوده الوالايت املتحدة قد أدى 
دوراً رايدايً يف إضعاف والية خراسان، حبيث قُتل قادة داعش السابقون يف والية خراسان على أيدي 
القوات األمريكية. ويف نيسان 2017، أعلنت الوالايت املتحدة أهنا أطلقت »أم القنابل«، وهي 
واحدة من أكرب القنابل غري النووية يف العامل على أوكار التنظيم يف والية ننغرهار؛ لکن انسحاب 
الوالايت املتحدة من أفغانستان، جعل شن هجمات على قواعد داعش مهمة صعبة. ومن اجلدير 
ابلذكر أن الغارتي األخريتي على عناصر تنظيم داعش خراسان يف ننغرهار وكابول جرت بطائرات 
من دون طيار أقلعت من دول عربية، وهذا يتطلب ما ال يقل عن 6 ساعات طريان للوصول إىل 
أفغانستان، مما يرتك ما بي 3 و4 ساعات على اهلدف ومراقبته وضربه. زد إىل ذلك عوامل أخرى 
کالدعم املايل لفرع تنظيم داعش يف أفغانستان الذي جيعل التنظيم أكثر قوة وقدرة يف احلرب والقتال 

ضد طالبان.

السيناريو الثالث: هجرة مقاتلي داعش إىل والایت أخرى

إن السيناريو املستقبلي الثالث لفرع تنظيم داعش يف أفغانستان هو هجرة القوات املتبقية من 
والية خراسان إىل والايت أخرى مبا يف ذلك دول آسيا الوسطى والقارة األفريقية. 
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»األذرع  اسرتاتيجية  والشام  العراق  اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  نفذ   ،2014 عام  ومنذ   
تركيز  دون  وماحليلولة  مناطق  املتزامن يف عدة  التحرك  منظمة؛ بدف  بناًء على خطة  املتعددة« 
اجلهود العسكرية على جبهة واحدة. مبعىن آخر بدأ تنظيم داعش أنشطته يف سوراي عام 2013 
وامتد إىل العراق، لكن التنظيم مل يستقر على املناطق الواقعة حتت سيطرته يف سوراي والعراق، وبدءاً 
من أواخر عام 2014 شن هجماته يف مشال إفريقيا بغية العثور على دولة أخرى وإجياد موطئ 

قدم، وتطوير قاعدة يف املستقبل.5

 يف 6 متوز 2016، نشرت مؤسسة الفرقان اإلعالمية التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية يف 
العراق والشام مقطع فيديو مدته 15 دقيقة أعلنت فيه أن التنظيم لديه 35 والايت، مبا يف ذلك 
19 والية يف العراق وسوراي و١٦ والية يف دول أخرى، مبا يف ذلك أفغانستان واململكة العربية 

السعودية واليمن واجلزائر وتونس وليبيا واملغرب.

وابلتايل، ميكن القول: إن تكثيف ضغوط طالبان على قوات داعش يف أفغانستان يدفع 
عناصرها للهجرة إىل والايت أخرى يف آسيا الوسطى أو أفريقيا للبقاء على قيد احلياة. يف الواقع، 

كلما شعرت داعش مبزيد من الضغط على إحدى الوالايت، فإهنا تركز على جبهة جديدة.

السيناريو الرابع: والء داعش لطالبان

أما السيناريو املستقبلي الرابع لفرع تنظيم داعش يف أفغانستان هو مبايعة ووالء قادة داعش 
لطالبان. والبيعة تعين التزام الشخص أو املنظمة املبايعة ابلوالء لزعيم مسلم وهو يعترب مهزة الوصل 

اليت تربط بي العديد من اجلماعات اجلهادية وأتباعها. 

الدولة اإلسالمية  السيناريو األقل احتمااًل رغم أن حرکة طالبان وتنظيم   ولکن يعد هذا 
5. علي جنات، )داعش از ظهور ات افول(، داعش من النشوء إىل اإلحندار، الطبعة الرابعة، طهران: معهد أبرار املعاصر للدراسات 

واألحباث، 2018، ص 101.
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حول  وتتنافسان  واالسرتاتيجية،  العقيدة  حيث  من  ختتلفان  ولکن  مسلحتان  سنيتان  جمموعتان 
اليت  طالبان،  حرکة  أهداف  عن  أفغانستان  يف  داعش  تنظيم  أهداف  وختتلف  اجلهاد.  جتسيد 
لتحقيق  احلركة  حاربت  فبينما  األمريكية،  انسحاب القوات  من  أايم  قبل  البالد  على  سيطرت 
مكاسب يف أفغانستان، إذ يسعى فرع التنظيم إىل دمج مساحات شاسعة من البالد يف خالفة 
أوسع أو إمرباطورية إسالمية عرب الشرق األوسط. ويف حي أهنما يتشاركان العداء للقوات األمريكية 
والتفسري املتشدد لإلسالم، فإن طالبان وداعش عدوان لدودان، وكما قاتلت طالبان قوات التحالف 
األمريكية يف احلرب األفغانية الطويلة، شنت أيضاً هجوماً انجحاً لطرد مقاتلي داعش من معاقلهم 

يف مشال وشرق البالد. 

ويعد تنظيم داعش وحرکة طالبان وجود خليفتي يف األرض اإلسالمية أمراً مستحياًل. ويف 
كانون الثاين 2015، وصف املتحدث ابسم تنظيم د آنذاك أبو حممد العدانين الذي سبق أن 
هدد طالبان يف البيان، أفغانستان أبهنا جزء من والية خراسان، واليت ينبغي أن تنضم إىل الدولة 

اإلسالمية وأن تكون حتت لوائها.

وقد  ابلكفار.  طالبان  الدولة  لتنظيم  بياانت  بينهما وصفت  الشديد  العداء  على  وكدليل 
وصف اخلليفة السابق لداعش أبو بكر البغدادي، املال عمر زعيم حركة طالبان آنذاك أبنه أمري 
حرب أمي وجاهل ويفتقر إىل قيمة ومصداقية رجال الدين والسياسة. واهتمت الدولة اإلسالمية 
املال حممد عمر أبنه قائد قومي يريد السيطرة على أفغانستان ويرفض إقامة دولة خالفة عاملية وهو 

اهلدف األخري للتنظيم. 

 واجلدير ابلذکر أّن تنظيم الدولة اإلسالمية هو أول مجاعة جهادية تتجاهل حركة طالبان 
واإلمارة اإلسالمية ولقب أمري املؤمني لقائدها وتشكك يف أيديولوجيتها وترى حركة طالبان كأداة 

يف أيدي املخابرات الباكستانية.
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وقد أرسلت حركة طالبان خطااب إىل زعيم تنظيم الدولة اإلسالمية أبو بكر البغدادي حتث 
فيه التنظيم املتشدد على الكف عن جتنيد املقاتلي يف أفغانستان. وقالت احلركة إن اجملال ال يتسع 
للشريعة اإلسالمية من  املتشدد  التفسري  لتطبيق  القتال سعيا  وقيادة واحدة يف  لعلم واحد  سوى 

جديد.

وقد احتج زعيم طالبان السابق املال أخرت منصور على تصرفات الدولة اإلسالمية وهجماهتا 
يف أفغانستان، ال سيما هجمات 25 أاير 2015 يف جالل أابد والقتال ضد طالبان يف ننغرهار، 
وقال يف بيان أليب بكر البغدادي إن تنظيم الدولة اإلسالمية جيب أن يتحرك يف ظل اسم طالبان 

يف أفغانستان وإهناء االنقسامات بي اجلهاديي حول العامل.

 لكن طالبان وداعش مل يرغبا يف مبايعة بعضهم البعض، وسعى كل منهما للسيطرة الكاملة 
على أفغانستان يتنافس تنظيم الدولة اإلسالمية مع حركة طالبان منذ عام 2015 للسيطرة على 
أفغانستان، مما أدى إىل اندالع حرب بي اجلماعتي. إال أن انسحاب التحالف األمريكي من 
وتعيي  أفغانستان  علی  الكاملة  اهليمنة  وأخرياً  لطالبان  السريع  والتقدم  عقدين  بعد  أفغانستان 
احلكومة أدى إىل تالشي أمل داعش خراسان بالستيالء علی أفغانستان. خاصة وأن حرکة طالبان 
من حيث األسلحة وأعداد القوات واملوارد املالية ال ميكن مقارنتها ابلسابق، ويشري استيالء طالبان 
السريع لوالية بنجشري اجلبلية معقل قوات جبهة املقاومة الوطنية بقيادة أمحد شاه مسعود إىل القوة 

املتنامية لطالبان.

 يف هذا الصدد، ميكن القول: إذا مل تتمكن داعش خراسان من اجتذاب قوات جديدة 
وال تتلقى مساعدات مالية، ومن انحية أخرى إذا کانت طالبان غري قادرة على مواجهة حركات 
وأعمال داعش اإلرهابية، فسيتم الوالء من قبل قادة داعش خراسان لطالبان. كما جدد تنظيم 
القاعدة ملزمة ابلوالء  أن  اجلدير ابلذكر  السنوات األخرية. ومن  لقادة طالبان يف  القاعدة والءه 
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البيعة اليت قدمها زعيم القاعدة أسامة بن الدن لزعيم طالبان املال  لطالبان بعد أن ابيعتها وهي 
عمر يف التسعينيات من القرن املاضي. ومت جتديد البيعة عدة مرات منذ ذلك احلي، وبعد وفاة بن 
الدن يف عام 2011، ابيع خليفته، أمين الظواهري املال عمر ابلنيابة عن تنظيم القاعدة وفروعها 
اإلقليمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من أن سيناريو والء فرع تنظيم داعش يف أفغانستان لطالبان هو 
األقل احتمااًل، فمن احملتمل أن يضطروا إىل إعالن الوالء والبيعة لطالبان إذا اعتربت قوات داعش 

يف أفغانستان نفسها مهزومة.

اثلثاً: تداعيات صعود والية خراسان على جريان أفغانستان

إيران  جلمهورية  كبرياً  هتديداً  أفغانستان  يف  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  فرع  صعود  يشكل   
اإلسالمية، والسيما أن إيران، إىل جانب أفغانستان وابكستان، جزء من والية خراسان اليت يطالب 
با تنظيم الدولة اإلسالمية. نظراً لتهديدات داعش الرمسية واملتكررة ضد طهران، فإن صعود داعش 
خراسان يف أفغانستان يعين أن اجلماعة تقرتب من حدود إيران الشرقية. تشرتك إيران يف أكثر من 
900 كيلومرت من احلدود مع أفغانستان، حيث تتاخم والايت هرات وفراه ونيمروز، حمافظات 

خراسان الرضوية وخراسان اجلنوبية وسيستان وبلوشستان.

 لذلك أن صعود التنظيم ميثل عمليا هتديداً لألمن مجهورية إيران اإلسالمية. ومع تنامي قوة 
داعش خراسان من املرجح أن تنفذ عمليات إرهابية مباشرة ضد إيران، وتسعى إىل زعزعة استقرار 

احملافظات احلدودية بشكل غري مباشر من خالل نشر األفکار الطائفية.

وفضاًل عن ذلك، فإن صعود داعش خراسان يوفر بيئة مواتية لتوحيد وجتهيز وتقوية مجيع 
اجلماعات املسلحة املناهضة إليران کحرکة جيش العدل. ومع وصول داعش إىل أفغانستان، ميكن 
ألعداء مجهورية إيران اإلسالمية إنشاء منظمة إرهابية متعددة اجلنسيات ابلقرب من حدود إيران، 
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حيث يفرون إىل أراضي داعش وخیتبئون هناك بعد كل عملية إرهابية.

وتشمل التداعيات األمنية األخرى لصعود داعش خراسان على إيران زايدة اهلجرة وموجة 
الالجئي. إن ظهور حالة من عدم اإلستقرار الداخلي وانعدام األمن يف أعقاب النزاعات الداخلية 
بي طالبان وداعش سيؤدي إىل هجرة الشعب األفغاين وجلوءه إىل دول أخرى. وبسبب احلدود 

الواسعة بي إيران وأفغانستان، خیتار هؤالء األفغان إيران للعيش أو العبور إىل بلدان أخرى.

النتائج األخرى لوجود داعش يف أفغانستان، تعرض الشيعة يف أفغانستان للتهديد   ومن 
والضغط الشديدين، وبذه الطريقة تتعرض مصاحل مجهورية إيران اإلسالمية يف أفغانستان للتهديد. 
إىل جانب ذلك إن صعود والية خراسان سيؤدي إىل انعدام األمن يف أفغانستان واحتمالية العودة 
القوى الدولية وهذا سوف يربر استمرار وجودهم يف أفغانستان، وهو األمر الذي ختشاه إيران؛ ألن 

طهران تعد وجود القوات األجنبية يف أفغانستان هتديًدا ملصاحلها يف املنطقة.

 إىل جانب إيران، يشكل صعود داعش هتديداً كبرياً لروسيا وابكستان واهلند والصي ودول 
آسيا الوسطى. فهناك الكثري من املسلمي يف الصي وروسيا ينتمون إىل تنظيم داعش، ومع صعود 

والية خراسان يف أفغانستان، ستواجه هذه املنطقة حالة خطرية من انعدام األمن.

 وتعتقد موسكو أن وجود داعش يف أفغانستان ليس اهلدف الوحيد للجماعة وداعميها، 
بل أن البالد ستصبح بوابة لداعش لدخول منطقة آسيا الوسطى كحياة خاصة لروسيا وجعلها 
غري آمنة. وابلنظر إىل جناح موسكو يف توجيه ضربة قوية لداعش يف سوراي، فمن املؤكد أن التنظيم 

وأنصاره سيسعون لالنتقام من روسيا.

 ابإلضافة إىل ذلك، فإن إرساء األمن واالستقرار يف أفغانستان أمر مهم ابلنسبة للصي. 
تعترب الصي أن مقاتلي األيغور وأعضاء حركة تركستان الشرقية من احملتمل أن يستخدموا األراضي 
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األفغانية لزعزعة استقرار إقليم شينجيانغ. يف الوقت نفسه، فإن بكي، بصفتها الشريك التجاري 
ألفغانستان، لديها مصاحل اقتصادية مباشرة يف البالد وتشعر ابلقلق من أن مشروع »حزام واحد 
- طريق واحد« سيتضرر بسبب عدم اإلستقرار يف أفغانستان. ومع صعود داعش يف خراسان، 

ستواجه ابكستان واهلند أيًضا موجة جديدة من العمليات اإلرهابية. 

النتيجة

 يُنظر إىل داعش حالياً على أنه عامل مهم يف مستقبل أفغانستان، وحىت إذا أصبحت أولوية 
وترکيز طالبان يف املستقبل مواجهة داعش، فسوف يستغرق األمر وقتاً طوياًل الجتثاث داعش متاماً. 
أما فيما يتعلق مبستقبل داعش يف أفغانستان، فتجدر اإلشارة إىل أنه كلما ازدادت الفوضى وانعدام 

األمن يف أفغانستان، تزايدت قدرة تنظيم داعش على التعايف والتوسع يف والية خراسان.

 وجدير ابلذكر أن والية خراسان من أبرز أفرع تنظيم الدولة اإلسالمية، حيث استقطبت 
أعداداً كبرية من العناصر األجنبية ونفذت العديد من األعمال اإلرهابية. ويف الوقت احلايل، متتلك 
داعش معظم األنشطة يف أفغانستان بعد العراق وسوراي. وعلى الرغم من تعرض داعش يف خراسان 
للهجوم من قبل احلكومة األفغانية السابقة وطالبان والغارات اجلوية اليت شنتها الوالايت املتحدة 

إال أهنا مل هتزم متاماً.

 ويتطلع تنظيم داعش بسبب فقدان أراضيه يف العراق وسوراي إىل إحياء اخلالفة اإلسالمية 
يف املناطق املعرضة لالنقسام واإلهنيار بسبب الفقر وعدم اإلستقرار الداخلي. فبالتايل، وبضغط 
قاعدهتا  إىل  جديدة  مناطق  حتويل  سيحاول  داعش،  تنظيم  على  والسورية  العراقية  احلكومتي 
األساسية. فإن تنظيم الدولة بعد اهلزائم املستمرة يف العراق والشام ويف إطار مساعيه إلعادة إحياء 
والية خراسان أرسل قائداً عراقياً يدعى الدكتور شهاب وجعله والياً على اجلماعة، فإن تنظيم داعش 
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سيقوم يف الفرتة املقبلة ابلعمل على جتنيد وتدريب أعداد كبرية من املقاتلي يف صفوفه. 

 ويف النهاية، ميكن القول إنه على الرغم من أن قوات داعش يف أفغانستان غري قادرة على 
اإلستيالء على اجلغرافيا ومواجهة طالبان، فإن وجود مقاتلي داعش يف أفغانستان ميثل حتدايً كبرياً 
حلكومة طالبان املستقبلية. وإذا فشل داعش يف أفغانستان يف السيطرة على منطقة معينة، فسوف 
يلجأ إىل أساليب حرب العصاابت مثل اهلجمات وعمليات القتل املستهدف واستخدام العبوات 

الناسفة على جوانب الطرق. 

 على سبيل املثال ميكننا أن نشري إىل األحداث األخرية يف شرق أفغانستان. شهدت مدينة 
تنظيم  ينفذها  اليت  اهلجمات  بوترية  ارتفاعا  الواقعة شرق أفغانستان يف شهر سبتمرب  أابد  جالل 
داعش خراسان ضد حركة طالبان املسيطرة يف البالد. وأعلنت والية خراسان التابعة لتنظيم الدولة 
تنظيم يف 20 أيلول 2021 مسؤوليته عن سلسلة من اهلجمات اليت استهدفت مقاتلي طالبان يف 
شرق أفغانستان، ما أاثر شبح حدوث صراع أوسع بي حكام طالبان اجلدد يف البالد وخصومهم 
منذ فرتة طويلة. واستهدفت عبوات انسفة على جوانب طرق سيارات اتبعة حلركة طالبان يف مدينة 
جالل أابد، شرق البالد، ما أسفر عن مقتل مثانية أشخاص، من بينهم مقاتلو طالبان. وجاء يف 
بياني منفصلي للتنظيم، »أن جنود اخلالفة فجروا أربع عبوات انسفة استهدفت آليات اتبعة حلركة 
إذا استمرت تفجريات داعش خراسان فقد  املرتدة يف جالل أابد«. من اجلدير ابلذكر:  طالبان 
تصبح مشكلة كبرية إذا مل تتمكن حرکة طالبان من الوفاء بوعدها بشأن أتمي البالد، فقد يؤدي 

ذلك إىل قلب مشاعر الناس ضدها يف شرق أفغانستان.
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مقرتحات سياسية

 تعد والية خراسان داعش مبنزلة سيف ذي حدين للعراق. من جهة إذا مت تعزيز فرع تنظيم 
داعش يف أفغانستان، فسيحفز القوات يف والايت داعش األخرى، والسيما العراق وسوراي. ومع 
صعود داعش خراسان سيكون قادراً على تقدمي املساعدة املالية للمحافظات األخرى من خالل 
هتريب املخدرات. ومن جهة أخرى إذا متكنت حرکة طالبان من هزمية قوات فرع تنظيم داعش يف 
أفغانستان، فسيتعي على القوات املتبقية اهلجرة إىل والايت أخرى، مبا يف ذلك العراق من أجل 

البقاء.

 لذلك من الضروري أن تواجه القوات املسلحة العراقية ما تبقى من قوات داعش واخلالاي 
النائمة بقوة مضاعفة حىت ال يتم االعرتاف ابلعراق کوالية آمنة للهجرة. ويبدو أنه من الضروري 
ضبط حدود العراق بقوة ملنع وجود مقاتلي جدد. وجيب أن يكون الضغط على قوات داعش من 
الدرجة اليت جتعل مقاتلي تنظيم الدولة يف العراق اليشعرون ابألمان وحتی تشجيعهم على اهلجرة 

إىل والايت أخرى کأفغانستان.
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