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سرتاتيجية واإلقليميةاالمركز الدراسات

تحليل األسبوع
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قدمةامل

بعد التفج الذي حصل يف مقر ضيافة حاكم والية قندهار الذي راح ضحيته دبلوماسيون إماراتيون 

باإلضافة إىل عدد من املسؤول األفغان، ُوجدت مخاوف بأن الحدث سيلقي بظالله عىل العالقات السياسية 

املخاوف قام الرئيس األفغا أرشف واالقتصادية ب أفغانستان واإلمارات العربية املتحدة، وبسبب هذه 

.يوما من الحدث33غني بزيارٍة إىل اإلمارات بعد 

حسب البيان الصادر من القرص الرئايس األفغا فإن الرحلة وإن كانت ملواساة عوائل الدبلوماسي 

، فقد تم أيضا مناقشة العالقات الثنائية ب الدولت غني من اإلمارات، مبارشة بعد عودة الرئيس . املقتول

يف الجزء األول من تحليل األسبوع الصادر من مركز . تويف السف اإلمارا الذي أُصيب يف تفج قندهار

ات حدث قندهار عىل العالقات الثنائية ب أفغانستان  الدراسات االسرتاتيجية واإلقليمية تم مناقشة تأث

.أبوظبي-واإلمارات، ومستقبل عالقات كابل

دده يف أفغانستانيف ال مؤخرا . جزء الثا من تحليل األسبوع ستقرؤون حول ظهور تنظيم داعش و

ات دامية تسببت يف مقتل وجرح العرشات القلق يتزايد حول تصعيد التنظيم . تبنى التنظيم عدة تفج

يف البلد؟ كيف ظهر تنظيم داعش يف أفغانستان؟ ماذا كانت أبرز أنشطة التنظيم . أنشطته يف أفغانستان

دد تنظيم داعش يف أفغانستان؟ أسئلٌة  ورغم املواجهة املسلحة مع الحكومة األفغانية وحركة طالبان، كيف 

.تم تسليط الضوء عليها يف الجزء الثا من تحليل األسبوع
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العالقات ب أفغانستان واإلمارات بعد حدث قندهار

معة محمد عبدهللا الكعبي يف مشفى باإلمارات بعد  تويف سف اإلمارات العربية املتحدة بأفغانستان ج

. أفغانستان/م يف التفج الذي حصل يف مقر ضيافة حاكم والية قندهار2017/يناير/10إصابته بتاريخ 

، قُتل باإلضافة إىل  شخص آخرون يف تفج قندهار من ضمنهم نائب حاكم 11الدبلوماسي اإلماراتي

ا أحد  وزج الوالية عبدالعيل شمس، و رساج الدين صفري أحد أعضاء مجلس الشيوخ، و باز محمد ج

 َ ا قرييش أحد أعضاء مجلس النواب، ورئيس العالقات العامة بوالية قندهار شاه أحمد سعيد، و 

.لوماسي األفغانالدب

عىل الصعيد اآلخر، بعد اغتيال الدبلوماسي اإلماراتي الخمسة، قام الرئيس األفغا أرشف غني بزيارة 

.اإلمارات العربية املتحدة، وباإلضافة إىل كبار املسؤول باإلمارات زاَر عوائل الدبلوماسي املقتول

غانستان واإلمارات خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنية، وعالقات يف هذا املقال إطاللة عىل العالقات ب أف

.أبوظبي بعد حدث قندهار، ومستقبل هذه العالقات- كابل
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اإلماراتية؛ نبذة مخترصة-خلفية العالقات األفغانية

ة بدأت العالقات الدبلوماسي. تجمع ب أفغانستان واإلمارات العربية املتحدة عالقات عريقة سياسية وثقافية

؛ ولكن خالل فرتة الجهاد األفغا زاد الدعم اإلنسا واملايل املقدم من اإلمارات 1973ب البلدين يف عام 

رين أك من أي وقٍت آخر نجيب، افتتحت اإلمارات /بعد سقوط حكومة د. للمجاهدين األفغان واملهاج

تم إعادة فتح السفارة اإلماراتية . سفارةسفارتها يف كابل، ولكن مع بدء الحرب األهلية بأفغانستان أُغلقت ال

.2004يف كابل عام 

، قام الرئيس األفغا السابق ووزير الخارجية السابق بزيارات متكررة لإلمارات العربية املتحدة، 2001منذ 

.م2013ووقعت أفغانستان اتفاقية أمنية مع اإلمارات يف عام 

أسهمت . ا تواجد عسكري يف أفغانستان ألسباب إنسانيةاإلمارات العربية املتحدة إحدى الدول التي له

2001عىل سبيل املثال، منذ عام . اإلمارات العربية املتحدة بشكل كب يف عملية إعادة اإلنشاء بأفغانستان

إنشاء الطرق واملدارس واملساجد (دعمت اإلمارات أفغانستان يف مجاالت الصحة وإنشاء البنية التحتية 

حسب مصدٍر، قامت اإلمارات يف الفرتة ). واملستشفيات" عة الشيخ زايد يف والية خوستجام"والجامعات 

.مليار دوالر1.5بتقديم دعم ألفغانستان قدره 2012و 2001ما ب 

وساندت يف باإلضافة إىل ذلك، ساندت اإلمارات العربية املتحدة أفغانستان يف القضاء عىل شلل األطفال

مليون دوالر للربنامج العاملي للقضاء عىل 120خصصت اإلمارات العربية املتحدة مبلغ .تطعيم األطفال

66عالوة عىل ما ذُكر، خصصت اإلمارات مبلغ . شلل األطفال والذي كان ُمركزا عىل أفغانستان وباكستان

.أفغانستانمليون دوالر للقاح املكورة الرئوية، وقد ساندت اإلمارات كذلك يف مجال تغذية األطفال يف

وتُخطّطإماما بأفغانستان 18700اإلمارات دولة بت حسب ترصيحات سف اإلمارات يف أفغانستان، درّ 

ة آخرين، 1300لتدريب  .إمام منهم إىل جامعة األزهر قريبا340سيتم إرسال أ
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اإلماراتية خالل فرتة حكومة الوحدة الوطنية-العالقات األفغانية

الوحدة الوطنية بأفغانستان، قويت العالقات ب أفغانستان واإلمارات العربية املتحدة، بعد تشكيل حكومة 

ا سافر الرئيس األفغ. وُوقعت اتفاقيات ب الدولت وقام املسؤولون األفغان بزيارات متعددة ألبوظبي

وزير الخارجية مرة، وقام إىل اإلماراتوسافر النائب األول للرئيسأرشف غني مرت إىل اإلمارات

.بزيارات عديدة لإلماراتاألفغانيةالخارجيةيف وزارةواملسؤولون اآلخرون 

:أبوظبي-حاليا هناك ثالث نقاط مهمة حيال عالقات كابل

في بعد انضمت . دعمها للسعودية واإلمارات يف حربها يف اليمنعرب بيانأعلنت الحكومة األفغانيةأوالً؛

من جانب آخر  تُصدر باكستان أي بيان تُعلن . اإلرهاب والذي تقوده السعوديةأفغانستان للتحالف ضد 

فيه دعمها للسعودية يف حربها يف اليمن و ترسل باكستان قواتها يف هذه الحرب ملساندة السعودية م 

.أبو ظبي- أثر عىل عالقات إسالم آباد

يجية طويلة املدى، تم التأكيد فيها عىل التعاون وقعت أفغانستان واإلمارات اتفاقية تعاون اسرتاتثانياً؛

.األمني والحرب ضد اإلرهاب

.قُتل خمسة دبلوماسي إماراتي وتويف السف اإلمارا بعد إصابته يف التفجيف تفج قندهارثالثا؛

العالقات بعد حدث قندهار

قندهار الدامي وضع العالقات ذُكر يف النقاط أعاله، ولكن هجوم بُذلت جهود لتطوير العالقات ك رغم أنه 

قررت الحكومة األفغانية والناتو واإلمارات العربية املتحدة إجراء .اإلماراتية عىل املحك مرة أخرى–األفغانية 

لحكومة  تُعلن نتائج التحقيقات من قِبل الناتو ودولة اإلمارات، ولكن اتهمت ا. تحقيقات حول حدث قندهار

عىل . األفغانية يف البداية حركَة طالبان بشن الهجوم وذكرت بأنه تم التخطيط للهجمة خارج أفغانستان

الصعيد اآلخر  تقبل طالبان تبني الهجمة وذكرت بأن الهجمة حصلت نتيجة رصاعات داخلية ب 

وزير الخارجية األفغا وبعده رئيس لذا، قام أوال . املسؤول املحلي بقندهار، ومن ثَم كان الوضع ُمعّقدا

.الجمهورية بزيارة اإلمارات العربية املتحدة والتقيا باملسؤول هناك
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يف وضعٍ أمنٍي مرتدي كهذا، أودى التفج أيضا بحياة بعض كبار املسؤول األفغان أيضا ومن ضمنهم 

األخرى للحدث مثل استخبارات الدول تجدر اإلشارة إىل بعض العومل الخارجية . بعض القادة الجهادي

.وبعض العوامل األخرى) املجاورة إليران(األجنبية، والنفوذ املتزايد للدول السنية العربية 

اإلماراتية-مستقبل العالقات األفغانية

رغم أن الحكومة األفغانية ودولة اإلمارات العربية املتحدة رصحتا بأن حدث قندهار لن يؤثر عىل العالقات 

 ، الثنائية ب البلدين، ولكن مع ذلك فقد أدى الحدث إىل زيادة الشكوك يف العالقات عىل املدى القص

.وستزيد هذه الشكوك إذا ما ثبت تورط املسؤول املحلي بقندهار يف الحدث

، يتبادل موطنو وتجار البلدين عالقات وطيدة حاليا يوجد. يف الوقت ذاته، وبجانب العالقات ب الدولت

ألف عامل أفغا يف اإلمارات العربية املتحدة وحسب السفارة األفغانية باإلمارات فإن رأس 150أك من 

ولكن بعد تدهور الوضع األمني يف . فاق أربعة مليارات دوالر2004مال التجار األفغان يف د حتى عام 

ر العقارات يف اإلمارات قا . م ُمعظم التجار األفغان برشاء عقارات هناكأفغانستان ومع تزايد فوائد استث

.مليون دوالر60استثمر األفغان نحو 2012عىل سبيل املثال، يف األشهر األوىل فقط من عام 

ما عدا ترصيحات أحد املسؤول (ساخنة منذ حدث قندهار لذلك،  تُبدي دولة اإلمارات أي ردة فعل 

ا ب الدولت، وبالنظر يف العالقات الثنائي)األمني .ة الوطيدة قد ال تسوء العالقات كث
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داعش؛ من الظهور إىل االنتشار يف أفغانستان

اً داميا أودى بحياة  شخصا 41شخصا وتسبب يف إصابة 21شهدت مدينة كابل األسبوع املايض تفج

العليا، وتبنىم يف موقف سيارات املحكمة 2017/حدثت هذه الهجمة يف السابع من فرباير. آخرين بجراح

.يم داعشتحت تنظذراع خراسان املنضويالهجوَم 

عقب الهجمة املذكورة بيوم قُتل ستة موظف من مؤسسة الصليب األحمر الدويل يف والية جوزجان من قِبل 

، ونَسب املسؤولون يف الوالية قتل هؤالء األفراد إىل مقاتيل تنظيم داعش، رغم أن التنظيم  مسلح مجهول

. يبِد أي رأٍي حيال ذلك

أنه بعد مرور م كان نشاطه محدودا، إال 2015جده يف أفغانستان يف عام رغم أن التنظيم بعد ثبوت توا

يف أوائل عام (بعد ُميض نحو عام من نشاطه . أشهٍر شوهد نشاط التنظيم يف نواحي أفغانستان املختلفة

أثبتت أن هذا التنظيم يُشكل خطرا 2016ضعف نشاط التنظيم يف أفغانستان، إال أن أحداث عام ) 2016

.فغانستان، وأثار مخاوف دول املنطقة أيضابالغا أل 

سنتطرق يف هذا املقال إىل كيفية ظهور تنظيم داعش يف أفغانستان، وأنشطة هذا التنظيم يف نواحي 

.أفغانستان املختلفة، وأسباب نفوذ مقاتيل التنظيم يف أفغانستان
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)خراسان(نظيم داعشتظهور ذراع 

م القاعدة يف العراق أ بكر البغدادي وذراع تنظيم القاعدة يف بعد أن حدث خالف شديد ب خليفة زعي

2014/يونيو/29؛ آل األمر إىل إعالن الخالفة من قِبل أ بكر البغدادي يف )جبهة النرصة(سوريا 

عة عن القاعدة .وانفصال هذه الج

تنظيم داعش، رحب بعض أو ما يُسمى ب) الدولة اإلسالمية يف العراق والشام(مع إعالن الخالفة من ِقبل 

أفراد املناطق القبلية الواقعة ب أفغانستان وباكستان بالخالفة املُعلنة وبايَع البعُض أبابكر البغدادي خليفًة 

،واملتحدث السابق باسم حركة طالبان 1دوستعبدالرحيم مسلم: من أهم هؤالء األشخاص. للمسلم

.الباكستانية شاهد هللا شاهد

داعش يف ذلك الوقت كان مازال يف مراحله األوىل يف أفغانستان وكانت أنباء تواجد مقاتيل رغم أن تنظيم

التنظيم تُعترب إشاعات ودعايات يف الغالب؛ إال أنه مع مرور الوقت تبدلت هذه اإلشاعات إىل حقائق وأقرت 

ّ التنظيُم م بتواجد مقاتيل داعش يف أفغانستان، وبتزامنٍ 2015الحكومة األفغانية يف أوائل  مع ذلك ع

.نائبا له4وعبدالرؤوف خادم3والياً لخراسان2حافظ سعيد خان

بعد اإلعالن الرسمي لوايل ونائب وايل خراسان من قِبل تنظيم داعش، التحق عدد من األفغان والباكستاني 

م ليس معروفا حتى اآلن؛ ولكن قاتيل التنظيم؛ إال أن العدد الدقيق لألفغان والباكستاني امللتحق بالتنظي

)أفغان وباكستانيون(يوجد أفراد من كال البلدين ) خراسان(يُعرف أن يف ذراع داعش 

ديرية كوت يف والية ننجرهار1 دي عرش من سبتمرب سلمته باكستان إىل أمريكا وقىض عدة أعوام يف أفغانستان، وبعد أحداث الحا/ُولد عبدالرحيم مسلم دوست 

.ُمعتقل غوانتنامو وبعد إطالق رساحه صار أحد األعضاء املهم بحركة طالبان الباكستانية
.القبلية يف الجانب اآلخر من خط ديورند الحدودي) اوركزي إيجنيس(ينتمي حافظ سعيد خان إىل منطقة 2
وأجزاء من إيران و أوزبكستان وتركمنستان وجزءا من أفغانستان وطاجيكستاناألرايض الحالية لدولتيقة كانت تشمل يف زمن صدر اإلسالم أرض خراسان العري3

.املناطق عىل الطرف اآلخر من خط ديورند الحدودي
يف غارة طائرة 2015/فرباير/9تنظيم داعش يف أفغانستان قُتل يف علن كنائب لوايلجناح العسكري لطالبان، وبعد أن أُ كان عبدالرؤوف خادم هو النائب السابق لل4

.أمريكية بدون طيار يف والية هلمند
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أنشطة داعش يف أفغانستان

بدأت داعش أنشطتها بالدعايات ونرش املقاطع والرسائل يف عدة واليات بأفغانستان، وشوهد املنتسبون 

م أنشطته العسكرية يف رشق أفغانستان يظبعد ذلك بدأ التن. الوالياتهذه للتنظيم يحملون رايات سوداء يف

.وخصوصا يف مديرية أج بوالية ننجرهار

من قبيلة شينواري بوالية ننجرهار وذلك شخصا من كبار السن12مقاتلو داعش بقتل يف أول خطوة قام 

هم باملواد املنفجرة ونرشوا مقطع اإلعدام، وبعد ذلك أعدموا ا لكث من األفراد ذبحا أو بإطالق بتفج

.يريات كوت، ونازيان و هسكه مينه بوالية جالل آبادالرصاص يف مد

ل القتل يف كافة واليات أفغانستان ومن ذلك عىل  باإلضافة إىل رشقي البالد، استمر مقاتلو داعش يف أع

ص عىل عدد من املدني يف سبيل املثال الهجوم الدامي الذي حصل يف والية جالل آباد، وإطالق الرصا

له يف عام . والية غور، وذبح عدة أشخاص يف والية زابل كانت 2015بشكل عام فإن تواجد التنظيم وأع

ة من عام . دموية لألفغان 1394حسب إفادة وزارة الدفاع األفغانية فإن هذا التنظيم يف األشهر الست األخ

5. يف أفغانستانشخصا من املدني600قتَل نحو ) 2015-2016(

انهزم هذا التنظيم يف أفغانستان إىل 1394ويف أواخر عام ،أقدمت الحكومة األفغانية عىل مكافحة داعش

من جانب آخر عىل الرغم من احتياط حركة طالبان وتوقيهم للمصادمة مع داعش إال أنه حصلت . حٍد ما

، وبعد  والعراق لرسالة طالبان بدأت الحرب الدامية رفض تنظيم داعش يف سوريا اشتباكات ب التنظيم

ة تنظيم داعش .ب طالبان وداعش وكان لذلك دوٌر كب يف هز

ضُعف ذراع داعش يف أفغانستان إثر قتال الحكومة وطالبان مع التنظيم، ولكن 2016حتى أوائل عام 

ته التفج وسط 2016خالل عام  ته وكانت أخطر هج " حركة الضياء"متظاهري استمر التنظيم يف هج

من . شخص400م أسفر عن قتل وإصابة نحو 2016/يونيو/23يف دوار ِدهمزنك يف كابل بتاريخ 

ت الدامية األخرى التي تبناها ذراع داعش يف أفغانستان يف مزار كارته الهجمة عىل موكب العزاء : الهج

، والهجوم عىل وم عىل السيارة التي كانت تُقل موظفي سخي يف كابل، والهج األمن الوطني األفغا

.القنصلية الباكستانية يف جالل آباد، والهجوم عىل مدرسة باقر العلوم يف كابل

5 Afghan online press, «Daesh killed over 600 Afghans in six months: Defense Ministry» see it online:

http://www.aopnews.com/isisdaesh/daesh-killed-over-600-afghans-in-six-months-defense-ministry /
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نسب مكتب بعثة األمم املتحدة ملساعدة أفغانستان 2017/فرباير/6يف تقريره السنوي املنشور بتاريخ 

يف ح أن هذا الرقم بلغ عام . لتنظيم داعش) جريح690قتيل و 209(حالة قتل للمدني 899) يوناما(

، م يُظهر تضاعفا بعرش مرات للخسائر املدنية التي تسبب )جريح43قتيل و 39(حالة 82عدد 2015

6.فيها التنظيم هذا العام مقارنة بالعام املايض

أسباب انتشار نفوذ داعش يف أفغانستان

أفغانستان  ينجح يف توسيع رقعة نفوذه بالرسعة التي انترش فيها يف العراق أن تنظيم داعش يفمع

ليس ذلك . مكافحة الحكومة من جانب وحركة طالبان من جانٍب آخر  ينهزم التنظيمرغموسوريا، إال أنه 

ا زاد التنظيم من نفوذه يف الواليات املختلفة بأفغانستان يد بوجود مع ذلك، هناك تحليالت تف. فحسب وإ

تيارات ومصادر داخل وخارج أفغانستان تبالغ وتضخم نفوذ داعش يف أفغانسان ألسباب مختلفة، ألن 

.أصحاب هذه التحليالت يعتقدون أنه ال مكان ملقاتيل هذا التنظيم ب الشعب األفغا

استنتاجات تفيد بعد ظهور داعش يف رشق أفغانستان ومقتل عدد من طالبان بيد مقاتيل هذا التنظيم برزت 

ة طالبان، ألجل أن يؤديبأن الحكومة تجتنب القتال الجاد مع داعش  االقتتال ب داعش وطالبان إىل هز

دد التنظيم يف البلد في بعد ادعى بعض نواب الربملان أن داعش مرشوع . وأن هذا األمر من أسباب 

وبعض النواب اآلخرين القواِت األجنبية وبعض اتهم النائب األول ملجلس النواب عبدالظاهر قدير . أجنبي

إال أنه  يتم حتى اآلن . املسؤول داخل الحكومة وخصوصا مجلس شورى األمن الوطني بدعم داعش

ري وزيرستان الذين لجؤوا إىل أفغانستان إثر  ت اإلشارة يف الغالب إىل مهاج ا  تقديم أدلة ُمقنعة وإ

ت  .ُش الباكستاالتي شنها الجي) رضب عضب(هج

دد التنظيم يف أفغانستان تباإلضافة إىل ذلك، فإن أ  :رجع إىل األسباب التاليةسباب 

برز تنظيم داعش يف أفغانستان عندما ساء الوضع األمني بأفغانستان :الوضع األمني املرتدي·

كانت الحكومة يف اشتباكات عنيفة مع طالبان يف نواحي. م2001ومر بأسوأ حاالته منذ 

6 UNAMA, Release of UNAMA’s 2016 annual report on protection of civilians in armed conflict, 6 feb 2017:

https://unama.unmissions.org/release-unama%E2%80%99s-2016-annual-report-protection-civilians-armed-conflict
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أفغانستان املختلفة، واستغلت داعش الفرصة ووجدت لنفسها مكانا مناسبا يف رشقّي أفغانستان 

دد ووّسع نشاطاته من هناك .و

السبب اآلخر وراء اتساع نفوذ هذا التنظيم يف أفغانستان هو :الخالف الداخيل ب أفراد طالبان·

لبان من حركة طالبان وبايعوا تنظيم انفصل بعض أعضاء طا. الخالفات الداخلية يف حركة طالبان

مجالانستان، وقد ساندت هذه البيعُة تنظيم داعش يف كافة املجاالت وخاصةداعش يف أفغ

.التجنيد

يف أوائل إعالن الخالفة استطاعت الدولة اإلسالمية يف :انحسار نفوذ داعش يف سوريا والعراق·

اق وأرادت الدولة بسط أنشطتها يف كافة دول العراق والشام التمدد برسعة فائقة يف سوريا والعر 

داعش يف العراق وسوريا، الف الدويل ضد داعش قل عدد مقاتيلإال أنه بعد تشكيل التح. العا

.وخرس التنظيُم أك األرايض التي كانت تحت سيطرته، ولهذا قلت املساندة لذراع خراسان أيضا

بعض الدول أن تواجد داعش يف أفغانستان من يرى بعض املحللون وحتى:االستخبارات الدولية·

ا تكون  عمل استخبارات املنطقة والعا التي أرادت أن ال يكتفي التنظيم بالبقاء يف أفغانستان وإ

مدير مكتب الرئيس لذا اعترب عبدالكريم ُخرّم . قفٍز لداعش إىل آسيا الوسطىمنصةأفغانستان 

رقعة الحرب ستتسع لتصل إىل "يكية، وتنبأ يف مقال له بأن األفغا السابق هذا العمل مؤامرة أمر

ل هذا فإنه من الرضوري أن تتبدل ،الدول املجاورة ألفغانستان وستبلغ حدود الص وألج

)".وزيرستان كربى(أفغانستان إىل 

النهاية

: تواصل معنا

info@csrskabul.com-csrskabul@gmail.com:الربيد اإللکرتو

www.csrskabul.com-www.csrskabul.net:املوقع

+)93(784089590:املکتبهاتف

:تواصل مع املسؤول

،عبدالباقي . د abdulbaqi123@hotmail.com+)93(093161278: و اإلقليميةةیجیمرکز الدراسات االسرتاتریمدأم

hekmat.zaland@gmail.com+)39(754540487:مدير قسم األبحاث والنرشاتالند، ز حکمت هللا

.نستقبل آرائکم واقرتاحاتکم لتطوير هذه النرشة:مالحظة
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mailto:abdulbaqi123@hotmail.com
mailto:hekmat.zaland@gmail.com

