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مقدمة

قبيــل مغــادرة القــوات األمريكيــة ألفغانســتان شــهدت العاصمــة كابــل، يــوم الخميــس 

ــً  ــاة العشــرات بينهــم 12 جندي ــا بحي 26 أغســطس/آب، تفجيريــن فــي محيــط مطارهــا أودي

ــة  ــتخبارات عالمي ــب وكاالت اس ــن جان ــرات م ــت تحذي ــام توال ــارات بأي ــل االنفج ــً. وقب أمريكي

ــم  ــارع تنظي ــد س ــة. وق ــوات األجنبي ــاء الق ــة إج ــال عملي ــرات خ ــدوث تفجي ــة ح ــن إمكاني م

الدولــة فــي أفغانســتان إلــى تبنــي أحــد التفجيريــن، فــي مشــهد أعــاد لألذهــان الكثيــر مــن 

ــا. ــرات ودوافعه ــذه التفجي ــت ه ــبب توقي ــول س ــاؤالت ح التس

 يبحــث تقديــر الموقــف فــي أســباب توقيــت التفجيــر، ومــا إذا كان إيذانــً بعــودة تنظيــم 

الدولــة إلــى المشــهد الدولــي، ومــا هــي التحديــات التــي يفرضهــا؟ ومــا هــي أبعــاد عودتــه 

علــى مســتوى األمــن المحلــي األفغانــي والدولــي؟

https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210831-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210831-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%83%D9%85%D9%84-%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-20-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-/2347386
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-/2347386
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خلفيات عودة تنظيم الدولة في أفغانستان

 علــى الرغــم مــن أن معظــم التقاريــر الدوليــة تشــير إلــى وجــود عاقــة وثيقــة بيــن حركــة 

طالبــان وخطــر عــودة نشــاط الجماعــات الجهاديــة، خصوصــً الحــركات الموجــودة فــي 

أفغانســتان، يقــف تنظيــم الدولــة- فــرع خراســان علــى النقيــض تمامــً مــن حركــة طالبــان؛ 

ــي  ــان ف ــا يختلف ــة فإنهم ــة الديني ــس األيديولوجي ــن نف ــن م ــاق الطرفي ــن انط ــم م إذ بالرغ

ــتراتيجيات. ــك االس ــق تل ــة لتحقي ــات المتبع ــتراتيجية واآللي ــداف االس األه

عقــب تأســيس كيــان »تنظيــم الدولــة« فــي العــراق وســوريا فــي العــام 2014 أعلــن أعضــاء 

ســابقون فــي حركــة طالبان-باكســتان والءهم لزعيــم الجماعــة أبــو بكــر البغــدادي، وانضم 

ــم  ــً بتنظي ــرف الحق ــا ع ــين لم ــان، مؤسس ــة طالب ــن حرك ــقون م ــان منش ــً أفغ ــم الحق إليه

ــار  ــة ننغاره ــي مقاطع ــة، ف ــين الجبلي ــة أش ــي منطق ــام 2015 ف ــان ع ــرع خراس ــة- ف الدول

شــرقي البــاد، باإلضافــة إلى منطقــة كونــار المجــاورة لهــا. ومــن هنــا تتضــح طبيعــة العاقــة 

بيــن الطرفيــن، إذ يســعى تنظيــم الدولــة إلــى تأســيس دولــة »الخافــة« التــي ال تقتصــر 

ــي  ــان سياس ــس لكي ــان أن تؤس ــة طالب ــاول حرك ــن تح ــي حي ــتان، ف ــى أفغانس ــا عل حدوده

مســتقر ضمــن حــدود أفغانســتان، ومــن ثــم ينظــر إليهــا علــى أنهــا جماعــة مــن القومييــن 

الذيــن يســتخدمون شــعار الجهــاد دون تحقيــق غايتــه العليــا وفقــً لمفهــوم تنظيــم 

ــق  ــن طري ــا ع ــان، وتفاهماته ــة طالب ــي لحرك ــف السياس ــح أن الموق ــا يتض ــن هن ــة، وم الدول

الدوحــة مــع واشــنطن، جعاهــا ضمــن األهــداف الرئيســية لتنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان 

بوصفهــا حركــة »مرتــدة«، بالمقابــل تــرى حركــة طالبــان فــي »تنظيــم الدولــة- فــرع خراســان« 

ــي ال  ــاورة الت ــدول المج ــض ال ــة لبع ــداف المغرض ــع األه ــى م ــًا« يتماش ــً »عمي ــرًا وجودي خط

ــد االســتقرار فــي أفغانســتان. تري

حدثــت مواجهــات عديــدة بيــن الطرفيــن، أشــدها كان فــي 2019 عندمــا تمكنــت حركــة 

طالبــان مــن دحــر تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان، ويعتقــد أن حركــة طالبــان تمكنــت مــن 

ذلــك عــن طريــق تفاهمــات مــع الحكومــة األفغانيــة بالتعــاون مــع القــوات األمريكيــة التــي 

ــة  ــام، خاص ــة الس ــة بعملي ــية المرتبط ــورات السياس ــياق التط ــن س ــً ضم ــاًء جوي ــرت غط وف

إقــرار مجلــس »اللويــا جيرغــا« األفغانــي بمبــدأ الصلــح مــع حركــة طالبــان.

ومنــذ ذلــك الوقــت لــم يخــض تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان مواجهــات مباشــرة مــع 

ــة  ــة متفرق ــات انتحاري ــذ هجم ــى بتنفي ــة، واكتف ــة األفغاني ــوات الحكوم ــان أو ق ــة طالب حرك

https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A2%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fikercenter.com/political-analysis/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%80%D9%80%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A2%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D9%85
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/a-59001649
https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/a-59001649
https://www.bbc.com/arabic/world-58370924
https://www.dw.com/ar/%D8%AA%D9%81%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%87/a-58996445
https://www.aljazeera.net/news/politics/2021/8/26/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://arabic.rt.com/world/1265245-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/
https://arabic.rt.com/world/1265245-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%B9-%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%BA%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9/
https://www.aljazeera.net/news/2021/8/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://www.aljazeera.net/news/2021/8/31/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://www.dw.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86/t-17489782
https://www.dw.com/ar/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86/t-17489782
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ــذت علــى  بهــدف إضعــاف الحكومــة األفغانيــة، وينظــر إلــى التفجيــرات األخيــرة التــي ُنفِّ

أنهــا تأتــي ضمــن هــذه الجهــود المســتميتة إلظهــار حركــة طالبــان فــي موقــف الضعيــف 

ــً. ــً وخارجي ــا داخلي ــدف إضعافه ــن به ــباب األم ــر أس ــن توفي ــز ع والعاج

https://www.alhurra.com/qatar/2021/07/19/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AD%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9
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تحديات تفرضها عودة تنظيم الدولة في أفغانستان

تبنــي تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان للتفجيــرات األخيــرة فــي محيــط مطــار كابــل أعــاد 

لألذهــان جملــة مــن التســاؤالت المتعلقــة بتوقيــت التفجيــر وأبعــاده، إذ ســبق تنفيــذ التفجيــر 

مجموعــة مــن التحذيــرات التــي تناقلتهــا وكاالت االســتخبارات الدوليــة، فــي مشــهد يعمــق 

ــه  ــرة وعودت ــرة األخي ــال الفت ــم خ ــاط التنظي ــدم نش ــبب ع ــول س ــتفهام ح ــة االس ــن حال م

مجــددًا للمشــهد األفغانــي عقــب انســحاب القــوات األمريكيــة، وكأن موقفــه يتماشــى 

بشــكل مــا مــع مخطــط إضعــاف حركــة طالبــان أو التمهيــد الســتمرار حالــة انعــدام األمــن 

فــي أفغانســتان بشــكل يهــدد أمــن الــدول المجــاورة ليتــرك المنطقــة فــي حالــة مــن عــدم 

اليقيــن.

فرغــم تســلم حركــة طالبــان لزمــام األمــور فــي المشــهد األفغانــي فإنهــا فــي الحقيقــة 

تواجــه تحديــً مركبــً لــه شــقان؛ الشــق األول يتعلــق بالتحديــات الداخليــة المتمثلــة بضــرورة 

تشــكيل حكومــة تشــاركية فــي أقــرب فرصــة إلدارة البــاد، مــع الســعي إلعــادة الحيــاة 

إلــى مجراهــا الطبيعــي والحفــاظ علــى اســتتباب األمــن، لكــن ثمــة عقبــات داخليــة تزيــد مــن 

تعقــد مســألة ســيطرتها علــى المشــهد األفغانــي علــى غــرار المعارضــة الداخليــة لحركــة 

طالبــان المتمثلــة حاليــً بتحــركات أحمــد مســعود فــي بنجشــير، التــي تعــد معقــًا للرافضيــن 

ــات  ــي عملي ــى تنام ــة إل ــك، باإلضاف ــن الطاجي ــة م ــا غالبي ــان، ويقطنه ــة طالب ــيطرة حرك لس

تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان، التــي وصــل عددهــا، وفقــً لبعثــة الدعــم األمميــة، إلــى 77 

ــال  ــذت خ ــي نف ــات الت ــاف الهجم ــة أضع ــام 2021، أي ثاث ــن ع ــث األول م ــال الثل ــً خ هجوم

نفــس الفتــرة مــن العــام الماضــي. 

األمريكيــة  والقــوات  األفغانيــة  الحكومــة  بيــن  ســابقً  المشــتركة  العمليــات  ســهلت 

إضعــاف تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان وهــو مــا ســهل بــدوره لحركــة طالبــان حســم كثيــر 

مــن المعــارك المحتدمــة بينهــا وبيــن التنظيــم لمصلحتهــا، لكــن بمغــادرة القــوات األمريكيــة 

وبتفــكك قــوات الحكومــة األفغانيــة ســتجد حركــة طالبــان نفســها مجبــرة علــى مواجهــة 

ــة فــي أفغانســتان بمفردهــا، وهــو مــا ســيترتب عليــه ارتفــاع فاتــورة  عمليــات تنظيــم الدول

ــا،  ــي تواجهه ــة الت ــات الخارجي ــق بالتحدي ــي المتعل ــق الثان ــن الش ــد م ــن، ويعق ــتتباب األم اس

والمتمثلــة بحاجتهــا الملحــة إلــى الشــرعية واالعتــراف الدولــي الــذي سيســهل لهــا البقــاء في 

الســلطة، لكــن عمليــة الحصــول علــى االعتــراف الدولــي مســألة معقــدة؛ لكونهــا تتطلب من 

https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210826-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%8A-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84
https://www.bbc.com/arabic/world-58389881
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2021/8/16/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
https://fikercenter.com/position-papers/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.france24.com/ar/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7/20210808-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-24-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.aljazeera.net/videos/2021/8/28/%D8%BA%D9%85%D9%88%D8%B6-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://arabic.euronews.com/2021/08/27/renewed-terror-in-afghanistan-what-do-we-know-about-the-khorasan-province
https://arabic.euronews.com/2021/08/27/renewed-terror-in-afghanistan-what-do-we-know-about-the-khorasan-province
https://www.independentarabia.com/node/250606/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B6%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%A9%D8%9F
https://www.dw.com/ar/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%85-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86/a-58869936
https://arabic.rt.com/world/1267977-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%BA%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-58226702
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-58390907
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%80-%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D8%B2%D9%84%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7/a-58877014


7 w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

تقدير موقف عودة تنظيم الدولة | التداعيات المحلية والدولية

حركــة طالبــان ضــرورة االلتــزام بالشــروط الدوليــة، التــي قــد يتعــارض بعضهــا مــع مســلماتها 

األيديولوجيــة، وبقبولهــا لتلــك الشــروط تعمــق مــن مســألة خافهــا مــع تنظيــم الدولــة فــي 

أفغانســتان وتؤجــج مــن نزعتــه فــي تنفيــذ المزيــد مــن العمليــات التفجيريــة. ناهيــك عــن أن 

أكثــر األطــراف الدوليــة تربــط مســألة اعترافهــا بطالبــان بقــدرة األخيــرة علــى اســتعادة األمــن 

والحفــاظ عليــه، وبقدرتهــا علــى إشــراك مختلــف مكونــات المجتمــع األفغانــي فــي العمليــة 

السياســي، ومــن هنــام نجــن أن كا التحدييــن الداخلــي والخارجــي تتداخــل تأثيراتهمــا.

https://cn.reuters.com/article/afghanistan-is-ah4-idARAKBN1K71WJ
https://cn.reuters.com/article/afghanistan-is-ah4-idARAKBN1K71WJ
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تداعيات عودة تنظيم الدولة في أفغانستان 

ــن 8000  ــد بي ــران 2021 يوج ــع يونيو/حزي ــي مطل ــر ف ــدة نش ــم المتح ــر األم ــً لتقري وفق

و10.000 مقاتــل أجنبــي فــي أفغانســتان، ويتــراوح عــدد أفــراد تنظيــم الدولــة بيــن 500 و1500 

ــاد،  ــرقي الب ــار ش ــة ننغاره ــي مقاطع ــة ف ــل الحرك ــي معق ــم ف ــد معظمه ــل، يوج مقات

لكــن فــي الفتــرة األخيــرة عــزز التنظيــم مواقعــه فــي كابــل ومحيطهــا، كمــا أن إفــراج حركــة 

طالبــان عــن الكثيــر مــن المســجونين المنتميــن لبعــض الحــركات الجهاديــة، الذيــن ُيعتقــد 

ــاطات  ــز نش ــي تعزي ــهم ف ــد يس ــتان، ق ــي أفغانس ــة ف ــم الدول ــي لتنظي ــم ينتم أن بعضه

التنظيــم وعملياتــه التفجيريــة فــي الداخــل األفغانــي، خصوصــً أن التنظيــم يســعى بشــكل 

رئيســي إلــى اســتقطاب األفــراد الســاخطين مــن أداء حركــة طالبــان فــي المشــهد األفغانــي. 

ــن  ــة م ــتظهر جمل ــتان س ــي أفغانس ــة ف ــم الدول ــي لتنظي ــاط المتنام ــذا النش ــى ه ــاًء عل وبن

التداعيــات األمنيــة علــى المســتوى المحلــي والدولــي.

تداعيات عودة تنظيم الدولة على المستوى المحلي

نظــرًا لحالــة التنافــس الشــديد بيــن حركــة طالبــان وتنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان، تأتــي 

التفجيــرات األخيــرة ضمــن جهــود تنظيــم الدولــة لتعقيــد المشــهد األمنــي فــي أفغانســتان 

إلظهــار حركــة طالبــان فــي مظهــر العاجــز غير القــادر علــى التعامــل مــع التحديــات الداخلية 

فضــًا عــن إمكانيــة تعاملهــا مــع التحديــات الخارجيــة. الجهــود السياســية لحركــة طالبــان 

ــا مــادة خصبــة لانتقــادات التــي  وانخراطهــا فــي مفاوضــات مباشــرة مــع واشــنطن مثَّ

يوجههــا تنظيــم الدولــة لحركــة طالبــان، ويســعى إلــى توظيفهــا إلثــارة حالــة الســخط فــي 

صفــوف المنتميــن للحركــة، ومــن ثــم اســتقطابهم ضمــن عملياتــه الراميــة إلــى إثــارة البلبلــة 

والقاقــل وانعــدام حالــة األمــن، وهــي العوامــل التــي ســتضعف مــن موقــف حركــة طالبــان 

ليــس أمــام تنظيــم الدولــة وحســب، بــل أيضــً أمــام الشــعب األفغانــي المتخــوف مــن وصول 

حركــة طالبــان إلــى ســدة الحكــم.

تنفيــذ المزيــد مــن التفجيــرات مــن قبــل تنظيــم الدولــة يعنــي إقحــام حركــة طالبــان فــي 

المزيــد مــن التحديــات الداخليــة التــي تضــاف إلــى قائمــة المهــام الصعبــة، كمــا أنهــا ســتزيد 

مــن تأجيــج حــركات المعارضــة، وهــو مــا ســيترتب عليــه فشــل أي عمليــة سياســية مرتقبــة 

بســبب حالــة التأهــب األمنــي التــي قــد تفرضهــا حركــة طالبــان للســيطرة علــى زمــام األمــور، 

https://www.bbc.com/arabic/world-58256543
https://www.bbc.com/arabic/world-58256543
https://www.bbc.com/arabic/world-58256543
https://www.almayadeen.net/episodes/865761/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://www.almayadeen.net/episodes/865761/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/08/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%9F
https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2021/08/27/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%82%D9%81-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%B0%D8%A8%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%9F
https://www.aljazeera.net/blogs/2021/8/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%90%D8%A8%D9%8E%D8%B1%D9%8F-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
https://www.aljazeera.net/blogs/2021/8/17/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%90%D8%A8%D9%8E%D8%B1%D9%8F-%D8%B9%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8
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كمــا أنــه قــد يــؤدي إلــى العــودة إلــى حالــة االقتتــال الداخلــي بيــن مختلــف األطــراف األفغانية 

وهــو المربــع األول الــذي وقعــت فيــه حركــة طالبــان عندمــا تســلمت مقاليــد الحكــم فــي 

بالبــاد فــي نهايــة المطــاف لتكــون لقمــة ســائغة  تســعينيات القــرن المنصــرم وأودت 

لاحتــال األمريكــي.

تداعيات عودة تنظيم الدولة على األمن الدولي

يمثــل الموقــع الجغرافــي الوســط ألفغانســتان حالــة قلــق لــكل جيرانهــا، فعــودة تنظيم 

ــاط  ــودة نش ــة ع ــرار احتمالي ــى غ ــيناريوهات، عل ــف الس ــق مختل ــة تحق ــي إمكاني ــة تعن الدول

ــتوى  ــى المس ــل عل ــب، ب ــتان وحس ــى أفغانس ــده عل ــر تهدي ــذي ال يقتص ــة«، ال ــم الدول »تنظي

الدولــي؛ نظــرًا أليديولوجيتــه القائمــة علــى تجــاوز الحــدود الوطنيــة.

ومنــذ انخــراط حركــة طالبــان فــي مفاوضــات مباشــرة مــع واشــنطن أدركــت دول الجــوار 

ضــرورة انخراطهــا هــي أيضــً مــع حركــة طالبــان؛ ســعيً منهــا لكســب الحركــة إلــى صفهــا 

بــداًل مــن دخولهــا معهــا فــي مواجهــات مفتوحــة. وتشــكل حركــة طالبــان المتقاربــة مــع 

باكســتان تهديــدًا مباشــرًا لبعــض دول الجــوار علــى غــرار الهنــد التــي تقلقهــا مســألة عــدم 

اســتتباب األمــن فــي أفغانســتان، خصوصــً أن لهــا مصالــح اســتراتيجية رســختها خــال 

الفتــرة الســابقة وأصبحــت بموجبهــا واحــدة مــن أكبــر شــركاء أفغانســتان، ونظــرًا لذلــك قــد 

ــا  ــاف خصومه ــبيل إضع ــي س ــة- ف ــم الدول ــات- كتنظي ــض التنظيم ــم بع ــى دع ــل عل تعم

االســتراتيجيين، علــى غــرار حركــة طالبــان، مــن أجــل الحفــاظ علــى أمنهــا ومكتســباتها التــي 

حققتهــا فــي الســنوات األخيــرة. وبالمقابــل يخشــى المجتمــع الدولــي والــدول الغربيــة علــى 

وجــه الخصــوص مــن تحقــق فرضيــة إيــواء أفغانســتان للتنظيمــات الجهاديــة، وتشــارك 

ــا  ــي قلقه ــة ف ــدول الغربي ــران( ال ــن، وإي ــيا، والصي ــتان )روس ــاورة ألفغانس ــاث المج ــدول الث ال

مــن إمكانيــة عــودة نشــاط الجماعــات المتطرفــة علــى مســتوى دولــي، نظــرًا لمــا تمثلــه مــن 

ــح االســتراتيجية لهــذه الــدول. تهديــد حقيقــي لألمــن وللمصال

ورغــم وجــود عــداء واضــح بيــن حركــة طالبــان وتنظيــم الدولــة، لكونهمــا يختلفــان جذريــً 

ــة  ــان فماتريدي ــا طالب ــلفية أم ــه س ــة خلفيت ــم الدول ــة، فتنظي ــا الديني ــث األيديولوجي ــن حي م

بمختلــف  الجهاديــة  الحــركات  تختــزل  مــا  عــادة  الدوليــة  األطــراف  بعــض  فــإن  حنفيــة، 

مشــاربها فــي إطــار واحــد. ومــا يثيــر قلــق هــذه األطــراف التداعيــات المترتبــة علــى ســيطرة 
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حركــة طالبــان علــى المشــهد األفغانــي، فعقــب دخولهــا للعاصمــة كابــل خــرج مــن ســجن 

المخابــرات األفغانيــة أكثــر مــن 500 معتقــل، ُيعتقــد أن معظمهــم ينتمــي لتنظيــم الدولــة، 

وهــو مــا تخشــاه أطــراف دوليــة؛ إذ تعــزز هــذه الخطــوة مــن احتماليــة أن تشــكل أفغانســتان 

مــرة أخــرى مــاذًا آمنــً للجماعــات المتطرفــة.

ــى  ــة إل ــم الدول ــودة تنظي ــة ع ــن إمكاني ــي م ــق دول ــة قل ــت حال ــرة خلق ــرات األخي التفجي

ــى  ــير إل ــد تش ــي ق ــتفهامات الت ــن االس ــة م ــت جمل ــل خلق ــا بالمقاب ــي، لكنه ــهد الدول المش

إمكانيــة الربــط بيــن هــذه التنظيمــات المتطرفــة ودور االســتخبارات األمريكيــة فــي إضعــاف 

حركــة طالبــان، لكونهــا تأتــي فــي ســياقات وظــروف تتماشــى مــع االســتراتيجيات الجديــدة 

ــم. ــي العال ــة ف ــدة األمريكي ــات المتح للوالي
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خاتمة

توقيتهــا  لكــن  األخيــرة،  تكــون  ولــن  األولــى  ليســت  كابــل  مطــار  محيــط  تفجيــرات 

ومصاحبتهــا لعمليــات إجــاء القــوات األجنبيــة لهــا مؤشــراتها التــي تشــير إلى إمكانيــة ظهور 

تنظيــم الدولــة مــرة أخــرى فــي المشــهد الدولــي، ويعــزز مــن ذلــك حالــة الفــراغ األمنــي الــذي 

خلفــه انســحاب القــوات األمريكيــة، إضافــة إلــى كثــرة التحديــات القائمــة فــي أفغانســتان، 

ــان  ــة طالب ــد حرك ــى ي ــي عل ــت قياس ــي وق ــن ف ــتتباب األم ــة اس ــن مهم ــتجعل م ــي س والت

مهمــة شــبه مســتحيلة. لكــن ظهــور تنظيــم الدولــة فــي أفغانســتان مــرة أخــرى ال يعنــي 

قدرتــه علــى تشــكيل تهديــد دولــي؛ بســبب حالــة الضعــف التــي يعانــي منهــا نتيجــة للحــروب 

الطويلــة التــي خاضهــا فــي الفتــرة الســابقة، كمــا أن حالــة الترقــب للــدول المجــاورة ســتحول 

دون تحولــه إلــى تهديــد دولــي نظــرًا لتهديــده لمصالحهــا االســتراتيجية، فضــًا عــن صعوبــة 

تجنيــد التنظيــم ألفــراد جــدد بســبب اســتقطابه لشــخصيات نوعيــة يصعــب تجنيدهــا فــي 

الظــروف الحاليــة، إضافــة إلــى فقدانــه للحاضنــة الشــعبية فــي أفغانســتان بســبب أنشــطته 

التنظيــم أن تضعــف مــن  المحلــي يمكــن لهجمــات  المســتوى  المتطرفــة، لكــن علــى 

جهــود حركــة طالبــان فــي اســتعادة األمــن، وهــو مــا ســيترتب عليــه كثيــر التداعيــات األمنيــة 

ــة. ــية واالقتصادي والسياس

https://www.alquds.co.uk/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89/


مركز مستقل غير ربحي، ُيِعّد األبحاث العلمية والمستقبلية، ويساهم في صناعة الوعي 

وتعزيزه وإشاعته من خال إقامة الفعاليات والندوات ونشرها عبر تكنولوجيا االتصال، 

إسهامً منه في صناعة الوعي وتعزيزه وإثراء التفكير المبني على منهج علمي سليم

الرسالة

المساهمة في رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكير االستراتيجي في 

المجتمعات العربية

األهداف

-  اإلسهام في نشر الوعي الثقافي.

-  قياس الرأي العام إقليميً ودوليً تجاه قضايا محددة.

-  التأصيل العلمي للقضايا السياسية المستجدة.

-  مواكبة المتغيرات العالمية والعربية، من خال إعداد األبحاث وتقديم االستشارات.

الوسائل

-  إعداد الدراسات واألبحاث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع المراكز والمؤسسات البحثية العربية والعالمية.

-  تناول قضايا التيارات الفكرية المتنوعة بما يؤصل لضروريات التعايش السلمي، 

والمشاركة الفاعلة.

-  إقامة المؤتمرات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.



-  رعاية الشباب الباحثين المتميزين. 

مجاالت العمل

تتنوع مجاالت العمل في المركز وتشمل ما يلي:

1. األبحاث والدراسات: 

حيث يقوم المركز على إعداد الدراسات واألبحاث وفق المنهجية العلمية في مجاالت 

تخصص المركز، وهي:

- الدراسات السياسية.

- الدراسات المتخصصة في التيارات اإلسامية والفكرية.

- الدراسات الحضارية والتنموية.

- دراسات الفكر اإلسامي.

2. االستشارات وقياس الرأي:

يسعى المركز لتقديم االستشارات والحلول في مجاالت اهتمام المركز للجهات 

الرسمية واألهلية، وذلك من خال قياس الرأي العام تجاه القضايا الفكرية واألحداث 

د المهارات.   السياسية واالجتماعية، بالتعاون مع كادر علمي ُمحترف وُمتعدِّ

3. النشر: 

يسهم المركز في نشر الدراسات واألبحاث عبر وسائل النشر المتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:




