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 مقدمة  

 ،2020في فبراير/شباط  ،الواليات المتحدة وحركة طالبانيوم على اتفاقية السالم الموقعة بين  100يقرب من  ما مر  تزداد 

أعمال أفغانستان  شهدتالعد التنازلي إلجراء محادثات بين الحكومة األفغانية والحركة،  ومع، الدوحة ،في العاصمة القطرية

حركة طالبان نفذت  نإ :مجلس األمن القومي األفغاني . وتقول تقاريرمن جديد إلى الظهور تنظيم الدولة وعاد دمويةعنف 

سبوع الثالث من شهر يونيو/حزيران ا في مناطق متفرقة من أفغانستان وتشير إلى أن األهجوم   4992منذ توقيع اتفاق السالم 

 .المصالحة أمامكبيرة  يضع عقبات وعراقيل وهو ماكان األكثر دموية مقارنة مع السنوات الماضية،  2020

لجماعات لخريطة تسعى لرسم والمفاوضات األفغانية ، وتعثر المصالحة عملية على نفهذه الورقة تأثير عودة الع تناقش

 المسلحة التي تهدد تطبيق بنود االتفاق.

 

 إلطالق النار اال وقف حقيقي  

اآلن ال يوجد حتى إال أنه  توقيع اتفاق الدوحة بين الواليات المتحدة وحركة طالبان، على الرغم من حالة التفاؤل التي أعقب

ية ضرباتها ميركالعنف في جميع أنحاء أفغانستان واستأنفت القوات األ إذ يستمر ؛وقف رسمي إلطالق النار في أفغانستان

 .(1)2020الجوية ضد مسلحي طالبان في واليتي فراه قندهار جنوب البالد بداية شهر يونيو/حزيران

 

حركة البين الحكومة ونفت االشتباكات ؤاستحيث  ؛المدن الرئيسةعنف وقبول طالبان عدم استهداف إعالن خفض الولم يطبق 

 .(2)وصلت موجة الهجمات إلى العاصمة كابلوفي الواليات 

 

 أن تعلن طالبان والحكومة األفغانية وقف إطالق النارحالل السالم توقع معظم المراقبين والشارع األفغاني إبعد توقيع اتفاق 

تقدم ملموس في ولم يحدث  في اتجاه معاكس سارت، ولكن األمور العنفموجات  انحسار أن يؤدي ذلك إلى أو على األقل

مجلس األمن القومي األفغاني نفذت حركة طالبان منذ توقيع  لما رصده اووفق  ألفغانية، مسار عملية المصالحة بين األطراف ا

 2020 إن االسبوع الثالث من شهر يونيو/حزيران :المجلس وقال ،ا في مناطق متفرقة من البالدهجوم   4992اتفاق السالم 

 الهجمات طالت مستشفى للوالدة في كابل )رويترز(
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ن في وخرآ 550ا وأصيب جندي   291تل من القوات األفغانية أكثر من السنوات الماضية حيث ق   مقارنة معكان األكثر دموية 

 .(3)ا على مراكز ونقاط تفتيش تابعة للقوات األفغانيةهجوم   422طالبان ت حركة بعد أن شن  والية  32

 

 
 )رويترز( كان األكثر دموية مقارنة مع السنوات الماضية 2020يونيو/حزيران شهر 

 

ا في هجوم   44ا يومي  ذت حركة طالبان نف   ،م"بعد توقيع اتفاق السال :ويقول فيصل جاويد المتحدث باسم مجلس األمن القومي

  .(4)"مناطقة متفرقة من البالد

في العنف ا م  مقس   التصعيد العسكري في أفغانستان وعودة الهجمات إلى المشهد  ،ذاكر جاللي ،الكاتب والمحلل السياسي ويقرأ

 إلى نوعين: أفغانستان 

هو الخالف بين القوات األفغانية وحركة طالبان والسبب الرئيس لذلك أن المحادثات األفغانية لم تبدأ بعد وال يوجد  :األول

ي إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، وحركة طالبان لم تنف ذلك بينهما أي توافق مسبق، وتحدث اشتباكات ومعارك تؤد

 الدوحة. التفاقا وما يجري بين الطرفين ال يعد انتهاك  

 

أفغانية وأجنبية تعرقل عملية السالم في أفغانستان ألنها تخسر الكثير في  وجود جهات، وسببه وهو األخطر :النوع الثاني

"عملية  أن جاللي . ويرىهد الطريق إلى السالم والمصالحةحال وصول الحكومة األفغانية وحركة طالبان إلى توافقات تم

  .(6)ة ويمكن أن تنهار بسهولة"السالم األفغانية هش  

 

تل الوالدة غربي العاصمة كابل وق   مستشفىهدف عندما است   2020 أفغانستان منذ بدء شهر مايو/أيارفي وزادت وتيرة العنف 

 هجوم آخر وبالتزامن مع هجوم المستشفى استهدف ،مهاتهمأأطفال حديثو الوالدة و معظمهم اشخص   24فيه ما ال يقل عن 

ويتهم المتحدث باسم شخص بين قتيل وجريح.  100من  أكثر وسقط فيه أفغانستان صالة جنازة في والية ننغرهار شرق

برام اتفاقية إخفض مستوى العنف رغم  في باإلخفاقحركة طالبان  ،الكولونيل سوني ليغيت ،ية في أفغانستانميركالقوات األ

 .(7)%80منه بنسبة  ة للحد   يشفه
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ن وأبرزها هجوم مستشفى غربي العاصمة كابل، يالهجمات التي استهدفت مدنيلوع مسلحيها في حركة طالبان ضوتنفي 

الهجمات أثارت وقد  خطيب أشهر مسجد في العاصمة كابل.مام وإواستهداف صالة الجنازة في والية ننغرهار واغتيال 

 نية حركة طالبان والحكومة األفغانية والواليات المتحدة على السواءصدق تساؤالت كثيرة حول األخيرة في العاصمة كابل 

  في تحقيق السالم.

 

محاوالت من جهات لها عالقات خارجية تريد عرقلة  كونتويمكن أن ، الزمان هجوم داللة خاصة من ناحية المكان كان لكل

، هللا وحيدي أسد ،ستاذ الجامعيالكاتب واأل يستبعد ،وفي هذا الصدد .عملية المصالحة بين الحكومة األفغانية وحركة طالبان

له  كما أن التنظيم ليسا التي نفذها سابق  أن يكون تنظيم الدولة وراء هذه الهجمات ألن شكلها ونوعها يختلف عن الهجمات "

أن أن هناك قوة غير طالبان تستطيع خلط األوراق وبوالذين يقفون وراءها يريدون إرسال الرسائل ذكر في الميدان، قوة ت  

وحيدي أن الصقور في الحكومة األفغانية  ويعتقد .رة أن يستقر الوضع في أفغانستان"المصالحة مع طالبان ال تعني بالضرو

قبيل بدء المفاوضات بين  ألنها طلبت"ك ووتر بصمات شركة بالركة طالبان جزء من هذه المحاوالت وال يستبعد وح

بسبب تداعياتها  عارضت هذه الخطةالحرب في أفغانستان ولكن الحكومة األفغانية  صةخالواليات المتحدة وحركة طالبان خص

 .(8)"األمنية والسياسية في أفغانستان

 

ية واألجنبية، فقد واصلت الهجمات ضد ميركموافقتها على عدم مهاجمة القوات األل ااحترام  "طالبان"  ظهر حركةت  في حين 

 .واشنطنبحجة أن وقف إطالق النار مع الحكومة ال يدخل في سياق اتفاقها مع  األفغانية القوات

 

لالنسحاب  اآمن   اية ممر  ميركأنهم احترموا قرار وقف النار فقط من أجل منح القوات األ وأوضح قادة ميدانيون من طالبان

بشأن مواصلة شن الهجمات ضد القوات الحكومية األفغانية، وذلك إلجبارها على  اتحفُّظ   يتضمن وذلك الومغادرة البالد، 

 اإلفراج عن المعتقلين.ة قرارها بشأن وقف مراجع

 

 آمال كثيرة عقدت على اتفاق الدوحة )األناضول(

"إنه من غير المحتمل أن تبدأ محادثات السالم مع حركة طالبان في  :هللا هللا عبد الدكتور عبد ،ويقول رئيس لجنة المصالحة

"ال مبرر  :هللا عبد رويحذ    ،ا"ا خطير  تحدي  العنف المتصاعد ال يزال يشكل فالعنف في جميع أنحاء أفغانستان،  حال استمرار
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الستمرار العنف على اإلطالق ألنه يجعل الناس تفقد ثقتها بشأن مسار عملية المصالحة، والشعب األفغاني يراقب كل خطوة 

 .(9)"، ومستوى العنف الحالي ال يخلق بيئة جيدة لبدء المفاوضاتبدقة

 

على  وتصردعوات أممية لخفض العنف أو وقف إطالق النار في أفغانستان رفضها لن ولم تبرر حركة طالبان حتى اآل

أن حركة "، ولي نوري ،ويرى المسؤول السابق في مجلس األمن القومي األفغاني ،مناقشة ذلك بعد بدء المفاوضات األفغانية

ا السياسي ألن قوة طالبان في و خفض العنف إال بعد وصول إلى توافقات تضمن مستقبلهأطالبان ال تقبل بوقف إطالق النار 

موضوع سيتصدر و ،ا على طاولة المفاوضاتئ  يالتوافقات معناه أن تفقد قوتها ولن تكسب شأسلحتها قبيل هذه  ووضعسالحها 

 .(10)وقف إطالق النار أجندة المفاوضات األفغانية"

 

 سجناء من طالبان تم اإلفراج عنه )األناضول(

 

ها القوات األفغانية ضد مسلحي طالبان، وحسب في العمليات التي تشنُّ  ،حسب اتفاق الدوحة ،يةميركالقوات األ تشارك وال

أثناء هجوم مسلحي طالبان على تقدمه ية ميركلقوات األا ت% من الدعم الجوي كان60 فإن ،مصدر بوزارة الدفاع األفغانية

 باتت تعرف طالبان وألن حركةالدعم الجوي على ال تحصل القوات األفغانية واليوم للقوات األفغانية، قواعد عسكرية تابعة 

 .القوات األفغانية لدى إلى تراجع الروح المعنوية وهو ما قادمن عملياتها  زادت فقدية ميركف من قبل القوات األقص  ت  ن أنها ل

بحماس وإنما تدافع عن نفسها، إضافة إلى  لم تعد تقاتلهذه القوات  ن مصيرأبش وحلف الناتوي ميركغموض الموقف األ ومع

تبدو القيادة العسكرية عالمة  ، والفي الميدانر على الوضع العسكري أث  بعد توقيع اتفاق السالم  الوضع السياسي المعقد أن

  .(11)بمجريات األمور

 

 شكرة نظفي ظل هذا التصعيد العسكري واألمني ينظر الشارع األفغاني إلى استراتيجية الواليات المتحدة وحركة طالبان و

فائدة المصالحة مع طالبان بعد عودة تنظيم  عن ويتساءل األفغانيون اليومكثير من األمور بقيت طي الكتمان،  هناكف وريبة

  الدولة والجماعات المقاتلة التي تهدد حياة األفغان.

 

 المفاوضات األفغانية بدء  تعثُّر
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االتفاق على  حالل السالم بين الواليات المتحدة وحركة طالبان الطريق إلى بدء المفاوضات بين األفغان، ونص  إفتح اتفاق 

 مرتين بسبب الخالف حول إطالق معتقلي حركة طالبان اآلنعها ولكنها تأجلت حتى يأيام من توق ةبدء المفاوضات بعد عشر

 من السجون األفغانية.

 

رفضت الحكومة وقد كانت الحركة تريد إطالق سراح معتقليها خالل عشرة أيام بعد توقيع االتفاقية مع الواليات المتحدة، 

لسنا ملزمين بما اتفق عليها طرفا االتفاقية، واشترط على الحركة  :محمد أشرف غني ،وقال رئيسها ،األفغانية هذه المدة

 اإلفراج عنهم.خفض وتيرة العنف مع تقديم ضمانات بعدم عودة المعتقلين إلى ميادين القتال بعد 

وترفض  نبينهم مقاتلين أجانب وتجار مخدرات ومهربيتأجيل عملية إطالق سراح طالبان بأن على ق مصدر حكومي وعل  

لتورطهم في أعمال "من معتقلي الحركة  سراح ألف االتحاد األوروبي إطالقويعارض  سراحهمالحكومة األفغانية إطالق 

 .(12)"رهابية كبيرةإ

 

تثبيت بقائه في الحكم، وهو ال ، إلى اء تأجيل عملية إطالق سراح المعتقلينبأنه يهدف من ور ،غني ،ويتهم البعض الرئيس

ية سواء فاز الرئيس ميركاالنتخابات األ وقف المفاوضات بعد بدء الحوار المباشر مع طالبان، ويراهن علىفي  يرغب أصال  

  ستخدم ورقة المفاوضات مع طالبان كدعاية انتخابية فقط.يريد أن يمب اأو خسر ألن الرئيس تر ،مبادونالد تر ،يميركاأل

 منها:  ،المفاوضات األفغانيةمسار خرى يمكن أن تؤثر على أهناك أمور  ،إلى موقف الرئيس األفغانيضافة إو

لتقاسم السلطة بعد نزاع استمر لعدة أشهر  ااتفاق   ،هللاعبد هللا عبد  ،مع منافسه ،أشرف غني ،ع الرئيس األفغانييوقت -

اتفاق تقاسم  خرجوقد ي  البالد في أزمة سياسية بعد أن أعلن كل منهما عن فوزه في االنتخابات الرئاسية. ب وزج  

مصادر مقربة من القصر الرئاسي تتحدث عن أن السلطة بين الرجلين البالد من األزمة السياسية التي تعيشها إال 

موقفهما من شكل الحكومة التي تخرج من رحم ع حركة طالبان وخالف بينهما حول إدارة ملف المفاوضات منشوء 

 ،أشرف غني ،هللا بالحل الذي يؤدي إلى إخراج الرئيس األفغاني هللا عبد عبدقد يرضى و .المفاوضات مع طالبان

  .(13)وهذا ما تريده طالبان ة؛من المعادلة السياسي

 

وقف الحكومة األفغانية أمام إضعاف موواشنطن، في ومة األفغانية عن المفاوضات بين طالبان سهم غياب الحكأ -

على اللجنة التي واعترضت ة بوصفها جهة تفاوض وحيدة، الحكومة األفغانياألخيرة الجلوس مع إذ أعلنت  ؛طالبان

ل بطريقة تشمل شك  نها لن تتفاوض مع هذه الهيئة "ألنها لم ت  إوقالت الحركة  ،لت لبدء المفاوضات مع طالبانك   ش  

   .(14)"الشعب األفغانيجميع أطياف 

 

أربعة من أهم التهديدات التي تهدد المفاوضات بين الحكومة األفغانية وحركة  ،حنيف أتمر ،وزير الخارجية األفغاني ويلخص

 طالبان: 

 المفاوضات داخل الحكومة األفغانية. ومعارض -1

 جيش محمد.و"لشكر طيبة" وطالبان باكستان  :مثل ،حركات باكستانية مسلحة -2

 .(ETIM) سالمية( وحركة تركستان الشرقية اإلIMUسالمية )زبكستان اإلأوحركة  ومقاتل -3

 .(14)الدولةتنظيم تنظيم القاعدة و -4

 

 تخريبيةللقيام بأعمال هذا التأخير نجاح هذه الصفقة إبدء المفاوضات األفغانية تستغل األطراف التي ال تريد  وكلما يتأخر

ورئيس  ،محمد أشرف غني ،وطالب الرئيس األفغاني ،زاد زلماي خليل ،ي ألفغانستانميركالمبعوث األ ر منهحذ   وهو ما
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تأخيرها يقضي على جميع ألن زالة العقبات التي تؤدي إلى تأجيل المفاوضات األفغانية إب ،هللا هللا عبد عبد ،لجنة المصالحة

 .(15)الفرص الموجودة أمام السالم في أفغانستان

 

القوى  أفغانستان. تمتلكو جهة عارضت عملية المصالحة في ألم نر دولة  ،ا"ظاهري   :الخارجية األفغانيةويقول مصدر في 

في أفغانستان، السيما روسيا والصين  ىوتتعارض أحايين أخر االدولية مصالح سياسية واقتصادية وأمنية تلتقي أحيان  

وصول إلى المصالحة. كما أن للدول المجاورة مثل إيران والواليات المتحدة، وفي هذا الجو المعقد يصعب الحوار وال

ا".   وباكستان والهند مصالحها أيض 

 

ية بهذه البساطة وتفكر أن تواجه الواليات المتحدة مصير االتحاد ميركروسيا ال تريد أن تنسحب القوات األ" :وأضاف

لنا وهناك شعوٌر قوٌي بأن الهند هي الخاسر الرئيس الباكستاني مصدر قلق -تان، والتنافس الهنديالسوفيتي السابق في أفغانس

ا في الملف األفغاني لذا تفكر في ضرب قطر دور  دولة عربية ال تريد أن تلعب الدول الوبعض مب مع طالبان. افي صفقة تر

 .(16)"االتفاقيةهذه 

 

 خريطة الحركات المسلحة في أفغانستان

 ويرون أنومدن رئيسة أخرى،  ،كابل ،العاصمة ف والهجمات إلىعودة العنمن بين األمور التي تقلق الشارع األفغاني 

  .مستمرةداخل المدن األفغانية ما زالت ا مع طالبان ألجلها وليس ألجل األفغان، ألن الحرب اتفاق   عتوق   الواليات المتحدة

هدد مستقبل البالد، وأن هناك تعشرين جماعة مقاتلة تنشط في أفغانستان تحت مظلة طالبان، و عنتتحدث الحكومة األفغانية 

الجماعات  كون بصحة وجود هذا العدد منيشك   حركة طالبان ك لكذو في البرلماننواب  والقاعدة، ولكنا بين طالبان ا وثيق  عاون  ت

 .(17)المقاتلة في أفغانستان

 

 حركة طالبان أفغانستان -1

، 1996 أيلول/مطلع سبتمبر ،تعتبر حركة طالبان أفغانستان من أكبر الحركات المقاتلة التي حكمت أجزاء كبيرة من أفغانستان

مارات العربية المتحدة كانت اإلو، 2001يلول أسبتمبر/ 9وأدرجت الواليات المتحدة حركة طالبان في القائمة السوداء في 

المال  ،توفي أول زعيم لحركة طالبان وقد .التي اعترفت بنظام طالبانفقط  ةالدول الثالث وباكستانوالمملكة العربية السعودية 

 21في  لت  الذي ق   ،مد منصورالمال أختر مح ،هف  ل  ، تاله خ  2013عام  ،في باكستان بعد صراع مع المرض ،محمد عمر مجاهد

ويقودها اآلن ا من إيران إلى مدينة كويتا الباكستانية عائد  حينما كان  ية بطائرة بدون طيارأميركفي غارة  ،2016 مايو/أيار

  .(18)هخندزادأالشيخ هيبة هللا 

 

ا من تأسيس حركة طالبان 22بعد نحو و ضة الختيار المال أختر القيادات المعار   توتوجه وقع أول انشقاق في الحركة ،عام 

كان أول شرخ في الحركة وا لهم، المال محمد رسول زعيم   واختاروامحمد منصور كزعيم لطالبان إلى تشكيل فرع خاص بهم 

وقد شهدت الحركة اضطرابات كبيرة بعد تنصيب المال أختر  رفت بالصرامة في كل قراراتها أيام حكمها ألفغانستان.التي ع  

علن وفاته إال المخابرات نبأ وفاته مدة تزيد على سنتين، ولم ي أخفت بعد أنللمال عمر،  اف  ل  للحركة خ   امنصور زعيم  

 .(19)الباكستانية

 

ومن أبرز المواقف التي ع رف بها المال منصور، دعوته للحوار السلمي مع الحكومة األفغانية في مدينة مري الباكستانية 

 المال محمد عمر. ،خبر وفاة مؤسس الحركة بعد إعالنتوقفت  وهي الدعوة التي
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وتمكنت الحركة من بناء عالقات واسعة مع عدد من . (20)لف مقاتلأ 50ـبويقدر عدد مقاتلي حركة طالبان في أفغانستان 

"عندما أدركت باكستان أن  :الجبار كاكر عبد ،ويقول الكاتب والمحلل السياسي ،ختر محمد منصورأالدول بزعامة المال 

وضربت ؛ عبر الواليات المتحدة وروسيا سعت إلى الخالص منهيران أقام عالقات مع دول أخرى وخاصة إمنصور 

القضاء على  وفي الوقت ذاته ضمنت أكدت للواليات المتحدة أنها تساعدها في حربها على اإلرهابإذ عصفورين بحجر 

 .(21)"المال منصور

 

 .في شؤون الشريعة والدين تخصصها بمقدار عسكري   اخبير   ،زادهالشيخ هيبة هللا أخند ،الزعيم الحالي لحركة طالبانيعد  وال

من أنصار مفاوضات السالم، لكن ليس بإمكانه القيام بأي شيء دون إجماع  أن هيبة هللا يعدويرى مهتمون بالشأن األفغاني 

 .(22)مجلس الشورى

 

بعاد الحكومة األفغانية التي وصلت إلى السلطة إتمكنت حركة طالبان من فتح باب الحوار مع الواليات المتحدة واستطاعت 

صرارها على إتحتاج إلى مراجعة شاملة بعد االتفاق مع الواليات المتحدة و اآلنولكنها  ،2001 ،سقاط حركة طالبانإبعد 

عية "بعد توقيع االتفاق خسرت طالبان مشرو: ميرويس أفغان ،سياسيالمحلل الكاتب والويقول  ،يمواصلة القتال األفغان

 .(23)كيف تقنع مسلحيها بالقتال ضد القوات األفغانية"ف ؛القتال في أفغانستان

 

 

 

 تنظيم القاعدة  -2

عام  ،تأسس تنظيم القاعدة قبل ثالثين سنة في أفغانستان، ويشير اسمه إلى قاعدة عسكرية للمقاتلين العرب في أفغانستان

وفي بداية التسعينات  .السوفيتية واألفغانية في أفغانستانفي معارك ضد القوات  1989و 1987 يوشارك بين سنت ،1987

 .(24)إلى أفغانستان 1996إلى السودان ثم رجع مرة أخرى في سنة  ،بن الدنا ،انتقل زعيم القاعدة ،من القرن الماضي

 

، وبعد أحداث بن الدن في أفغانستان تحت حماية طالبان وتمكن تنظيم القاعدة من النمو والتوسعاعاش  ،2001و 1996بين 

قيادات تنظيم القاعدة إلى وزيرستان والمناطق القبلية التي تخضع لسيطرة الحكومة  تخرج أيلول/من سبتمبر الحادي عشر

 ويمكن أن نقسم فترة حضور القاعدة في أفغانستان إلى مرحلتين:  الباكستانية.

ن وفغانية وكان له دور في توجيه المقاتلين سواء المجاهدالمرحلة األولى: وجود التنظيم أيام القتال ضد السوفيت والحكومة األ

 و حركة طالبان.أن والسابق

 

في هذه المرحلة تغيرت استراتيجية التنظيم وسقاط حكومة حركة طالبان وخروج قياداته من أفغانستان، إبعد  :المرحلة الثانية

 ان.ميركمن المشاركة الفعالة في القتال إلى تدريب من يقاتل األ

 

هم توجهوا معدد أصابع اليد ألن معظ في أفغانستاناألم ال يتجاوز عدد مقاتلي تنظيم القاعدة  ،وحسب أرقام الحكومة األفغانية

والذي تأسس بعد مقتل زعيم القاعدة  إلى سوريا وليبيا والعراق، ويعتمد التنظيم على فرع تنظيم القاعدة في شبه القارة الهندية

 بن الدن. ةسامأ
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 تنظيم الدولة  -3

نشاطه، لنفوذه و تخذ من أرض باكستان وأفغانستان محال  يهي فرع تابع لتنظيم الدولة  ،والية خراسان-تنظيم الدولة اإلسالمية

وتعيين حافظ في والية ننغرهار شرق أفغانستان  ،2015 كانون الثاني/في يناير ،تنظيم الدولة عن تشكل هذا الفرع وأعلن

 له. اسعيد خان أمير  

 

بعض وسائل اإلعالم لإلشارة إليه  وتستخدم ،اكستانبفي أفغانستان و أنشطته والية خراسان،-تنظيم الدولةويمارس 

 . .ISIS-K ، أوISK ،ISISK ،IS-KP  مصطلحات

 

 اكستان، قائد  باطالبان  حركةن حافظ سعيد خان، عضو وعي   ،2015 كانون الثاني/تشكيل المجموعة في ينايرالتنظيم  أعلن

في  ،ية بدون طيارأميركللقائد. ق تل عبد الرؤوف في غارة  انائب   ،المال عبد الرؤوف ،طالبان األفغانية ةقادأحد تعيين تم لها، و

 .(25)2016 تموز/في يوليو ،يةأميرك، بينما ق تل خان في غارة 2015 شباط/فبراير

 

وبعدها ، في والية ننغرهار 2019عام الرئيسي  سيطرته على معقله روتكبد تنظيم الدولة خسائر فادحة في األرواح وخس

من الجدير بالذكر، أن . ويد والبحث عن مقاتلين جددنواقتصر نشاطه على التج ،شرق أفغانستان ،توجه إلى والية كونر

 :هم ،2016أربع قيادات منذ عام تعتقله االستخبارات األفغانية، بينما فقد التنظيم قبله الذي فاروقي هو الزعيم األول للتنظيم 

في أغسطس/آب  ،ثم أبو أ سيد أوراكزاي ،2017في أغسطس/آب  ،ثم عبد الحسيب ،2016في أغسطس/آب  ،حافظ سعيد خان

 .(26)2019أبو سعد اإلرحابي في أغسطس/آب  ،اوأخير   ،2018

 

 زبكستان اإلسالمية وحركة أ -4

وكالهما من أصول  وجمعة نمنجاني وقام بتأسيسها محمد طاهر يولداش ،1998هي حركة جهادية إسالمية تأسست عام 

في أوزبكستان، وإنشاء  ،إسالم كريموف ،نشأت الحركة في األساس بهدف إسقاط الرئيس .أوزبكية من منطقة وادي فرغانة

 ،عيم حركة طالبان السابقوبايعت الحركة ز ،دولة إسالمية في ظل الشريعة اإلسالمية. أعلنت نفسها كحليف للقاعدة وطالبان

 .(27)المال محمد عمر

 

العراق والشام، وأعلنت الحركة أنها أحد في لدولة اإلسالمية تنظيم االوالء ل ا، أعلنت قيادتها علن  2015في منتصف عام 

 بين اعدد مقاتليهح ويات الشمالية من أفغانستان ويترافي الوال اآلنأفرعه اإلقليمية وإحدى واليات الدولة اإلسالمية وتستقر 

 امركز   80الحركة بتجنيد وتدريب المقاتلين الجدد ولديها نحو  وتقوم، زبكيةوينتمون إلى العرقية األ معظمهم 1000-1500

 .(28)للتدريب فقط في والية جوزجان شمال أفغانستان

 

 الحزب اإلسالمي التركستاني  -5

يغورية انفصالية تدعو إلى إنشاء دولة إسالمية إهي حركة مسلحة وباسم حركة شرق تركستان اإلسالمية،  ارفت سابق  ع  

 يمستقلة في تركستان الشرقية شمال غرب الصين، وتكافح هذه الحركة من أجل الحصول على استقالل إقليم شينجيانغ ذ

كما أدرجت واشنطن  كمنظمة إرهابية، ،2002سنة  ،يغور. تم تصنيفها من قبل األمم المتحدةالغالبية المسلمة من عرقية اإل

مؤسس وزعيم تل وق  ، 2002 آب/أغسطس 27في  ،حركة شرق تركستان اإلسالمية على قائمة التنظيمات اإلرهابية اعلن  

 .2003 تشرين األول/أكتوبر 2 في ،حسن محسوم، برصاص الجيش الباكستاني ،التنظيم
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لشكر طيبة، وجيش محمد، وطالبان باكستان،  :مثل ،الباكستانية-الحركات التي لها نفوذ على الحدود األفغانية وهناك بعض

 جماعة مال نذير. وحركة األحرار، و

 

يوجد مقاتل أربعة مقاتلين  كل بينمن ن إ :وتقول ،أعلنت الحكومة للمرة األولى عن وجود هذه الجماعات على أراضيهاوقد 

 .(29)وجود هذا العدد من الحركات المسلحة في أفغانستانب كتشك   أجنبي ولكن حركة طالبان 

 

 خاتمة

زيادة عمليات العنف من الجماعات المسلحة وي، ميركنسحاب األاالك التي تشهدها أفغانستان الكبرى فرضت التغييرات

بالنسبة ألفغانستان من التحديات  العديدا على اإلقليم مثل تنظيم الدولة، التقليدية مثل طالبان، وصعود جماعات عنف جديدة نسبي  

ة الجديدة ألولوياتها يميركبشكل أكبر مع تحديد اإلدارة األ ستتضح أبعاده، ويبدو أن الوضع وكذلك القوى الدولية واإلقليمية

 .اإلقليمية التحالفات طبيعةيؤثر على  وهو ما قد، عقب االنتخابات األميركية القادمة ورؤيتها لحل األزمة األفغانيةفي المنطقة 

نشوء وتزايد حضور التنظيمات ويتضح من الخريطة الداخلية ألفغانستان أن حل أزمتها ما زال بعيد المنال خاصة مع 

الفساد وصعوبة وصول أموال  واتساع رقعةالصراع السياسي في حكومة الوحدة الوطنية، المسلحة وعودة العنف، واستمرار 

. ولم يفلح ية على المستوى المتوسط والبعيدباستمرار األزمات االجتماعية واالقتصادالمساعدات إلى مستحقيها، مما ينبئ 

في خفض مستوى العنف في أفغانستان  -قدت عليهرغم اآلمال التي ع  -ع بين الحكومة األميركية وحركة طالبان االتفاق الموق  

 ة طالبان والواليات المتحدة على السواء.مرور الوقت يفقد الشعب األفغاني ثقته في الحكومة األفغانية وحركمع و

 .باحث أفغاني ومراسل الجزيرة في أفغانستان، حميد هللا محمد شاه*
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