فرع تنظيم داعش اإلرهابي في ُخراسان
والدولية
وردود الفعل المحلِّ ية
َّ
د .محمد طاهر محمود
الدولي واالستخبارات ،في كلِّ ية األبحاث التابعة لمركز
باحث في دراسات األمن َّ
الدراسات األمنية واالستخبارات ،جامعة باكنغهام ،المملكة المتحدة.

وتمدد إلى جنوبي آسيا ،مع بقاء الرأس
استطالت مخالب تنظيم داعش في خراسان في السنوات األخيرة،
َّ
الطولى في باكستان وأفغانستان،
المدبر مستأس ًدا في َمعقله األول في الشرق األوسط ،واستمرار ذراعه ُّ
ِّ
أعمال التجنيد والقتل والتدمير والتخريب على
َ
فقا لمصطلحات داعش) ،تمارس فيها
أو (خراسان الكبرىَ ،و ً
أجزاء من آسيا الوسطى وأفغانستان
تضم
نطاق واسع .ويسعى تنظيم داعش اإلرهابي إلى جعل خراسان التي
ُّ
ً
حقا؛ وهي تتنافس مع تنظيمات
معقد ًّ
َّ
وإيران وباكستان مركزً ا للخالفة .وقد ظهرت ذراع داعش في مشهد
والهيمنة على المنطقة .
سعيا إلى بسط النفوذ
إرهابية أخرى؛
َ
ً
َ
بداية نشوء فرع تنظيم داعش في خراسان ،واألسس الفكرية التي يبني عليها رواياته
وهذا المقال يظهر
وعالقاته بالقيادة والهيكل التنظيمي والقيادي في خراسان ،واألساليب التي ينتهجها في
وخ َططهَ ،
الدولية
استقطاب المقاتلين الجدد وتجنيدهم ،والعمليات اإلرهابية التي يمارسها في المنطقة ،وردود الفعل َّ
والمحلِّ ية تجاه التنظيم.
الهيكل التنظيمي والقيادة
ً
قدمت له
نفسه
وسرعان ما َّ
خليفةَ ،
نصب «أبو بكر البغدادي» َ
من مسجد الزِّ نكي في المـَوصل عام 2014مَّ ،
وتضمنت هذه
فروض الوالء والطاعة.
َ
نطقة جنوبي آسيا وما حولها
المنشقة في م َ
َّ
كثير من الجماعات
َّ
َ
َ
والحركة
وجند الله،
ومجموعة شهيد الله الباكستانية،
المنشقة عن حركة طالبان األفغانية،
َّ
الفصائل
َ
الجماعات
َ
حجما.
وغيرها من المجموعات التي هي أصغر
جزءا من تنظيم القاعدة،
ً
َ
اإلسالمية في أوزبكستان التي كانت ً
ً
لمدة خمس سنوات ،وأصدر
وعقب إعالن الخالفة المزعومة من العراق ،أعلن تنظيم داعش
سياسة تبنَّ اها َّ
َ
جزءا من والية خراسان.
خريطة تظهر م َ
نطقة باكستان وأفغانستان ً
وتتمدد) ،بدعم من
وقد انتزع مقاتلو فرع تنظيم داعش في خراسان موطئ قدم تحت شعار (باقية
َّ
وتعطشه اللتهام المزيد من
ُّ
نهم التنظيم
ولعل هذا ِّ
َّ
المنشقة.
َّ
المتعاطفين من مختلف الجماعات
يلخص َ
المناطق؛ لتأسيس دولة الخالفة في منطقة مترامية األطراف .وفي العاشر من يناير عام 2015م نشر
المتحدث السابق باسم
«حافظ سعيد خان» القائد السابق لحركة طالبان في باكستان ،و«شهيد الله شهيد»
ِّ
رسميا أن
مصو ًرا أكَّ دوا فيه والءهم ألبي بكر البغدادي ،ثم أعلن
مقطعا
الحركة ،مع أربعة من قادة الحركة،
ًّ
َّ
ً
والية خراسان تابعة لتنظيم داعش .

وفي  26يناير 2015م َّأيد «أبو محمد العدناني» كبير اإلستراتيجيين في تنظيم داعش ،هذا اإلعالن ،وبذلك
أول أمير وقائد لوالية خراسان تحت لواء تنظيم داعش .وأظهر تنظيم داعش في
ع ِّين «حافظ سعيد خان» َ
جاهدا
خراسان نشاطه البارز في مقاطعات :ننجرهار ،وزابول ،وفارياب ،وهلمند ،وغزني ،وقندوز ،وسعى
ً
لتوسيع سيطرته في جالل أباد ،وكونار ،ونورستان .ومنذ نشأته كان فرع التنظيم في خراسان من أعنف
الهجمات على المدنيين وقوات األمن واألقلِّ يات في أفغانستان وباكستان.
الجماعات المسلَّ حة التي قادت
َ
يتكون تنظيم داعش في خراسان من هيكل قيادي بزعامة أمير ،ولجنة استشارية في مجلس ُّ
الشورى ،وقائد
َّ
لكل والية من الواليات التابعة .ومع تصاعد المواجهات في المنطقة ،قتلت القوات األمريكية واألفغانية
ِّ
عددا من أمراء لفرع التنظيم في عامي  2016و2017م ،منهم« :حافظ سعيد خان» ،و«عبد الحسيب
ً
اعتقلت قوات األمن األفغانية أمير التنظيم في خراسان
َ
لوغاري» ،و«أبو سعيد غالب» .وفي مارس 2020م
أميرا لتنظيم داعش في
«أسلم فاروقي» ،مع عدد من القادة في والية قندهار .وع ِّين «شهاب المهاجر»
ً
عين من خارج المنطقة ،وال يزال أمي ًرا للتنظيم حتى كتابة هذه السطور.
يونيو 2020م ،وهو أول أمير عربي ي َّ
أعداد المقاتلين
توجه نحو  300إلى  400مقاتل
َو ً
الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسيَّ ،
فقا لدراسة بحثية أجراها المركز َّ
لكن األرقام الرسمية
من باكستان وأفغانستان إلى العراق وسوريا؛ للقتال تحت راية تنظيم داعش اإلرهابيَّ ،
مقاتال منذ أغسطس 2017م .وتتباين اآلراء بشأن
ً
السلطات الباكستانية تؤكِّ د أنهم نحو 650
قدمتها ُّ
التي َّ
فقا للمعهد الملكي للخ ْدمات
فو ً
أعداد مقاتلي تنظيم داعش في خراسان والعاملين في أفغانستانَ .
المتحدة ،هناك ما بين  7000و 8500من مقاتلي تنظيم داعش في خراسان ،ومن يناصرهم في أفغانستان.
في حين قالت وزارة الدفاع األمريكية عام 2016م :إن هناك ما بين ألف إلى ثالثة آالف مقاتل في المنطقة.
وأكَّ د تقرير األمم المتحدة الصادر في األول من يونيو 2021م ،أن عدد مقاتلي تنظيم داعش ما بين 1500
و 2200مقاتل ،ينتشرون في مقاطعتَ ي كونار وننكرهار .
وفي  24من مارس 2017م ،قال وزير الخارجية األمريكي «ريكس تيلرسون» ،في االجتماع الوزاري العاشر
للتحالف العالمي لمحاربة تنظيم داعش في واشنطن :إن التنظيم ي ِّ
عمليات التجنيد بين الشباب ،وال
كثف
َّ
سيما شباب باكستان وأفغانستان والعراق ،ثم يدفعهم لالنخراط في المعارك والقتال ،ويلجأ إلى تنفيذ كثير
َّ
الهجمات اإلرهابية َّ
لبث رسالة مفادها :إن التنظيم ال
وأماكن أخرى في أوروباِّ ،
الشرسة في هذه الدول،
من
َ
َ
وصامدا.
قويا
ً
يزال ًّ
العقيدة الفكرية
ً
حالة لشبكة إرهابية عابرة للحدود؛ إذ تنتهج بعض الجماعات واألفراد بأفكارها
ي َع ُّد تنظيم داعش في خراسان
وعقائدها
مذاهبها
متشددة وقتالية من دول أخرى ،وتتبنَّ ى
نهج روايات تنظيمات
األصولية المتطرفة،
َ
َ
ِّ
َ
التحديات األمنية على الصعيد الداخلي ،التي واجهتها باكستان وأفغانستان
الص َدد عزَّ زت
ِّ
الفكرية .وفي هذا َّ
خطر اإلرهاب في منطقة جنوبي آسيا وفي جميع أنحاء العالم .على سبيل
على مدى العقود الماضية ،من َ
َّ
تفشت
وسرعان ما
المثال :أعلن «أبو بكر البغدادي»
مفهوم الدولة اإلسالمية في مسجد في العراقَ ،
َ

وشرقيها ،والشرق األوسط ،وشمالي إفريقيا ،وأوروبا،
وغربيه ،إلى شمالي سوريا
مزاعمه من شمالي العراق
ِّ
ِّ
وشرقيها .
وجنوبي آسيا
ِّ
التشدد والتطرف ،والقتال والعنف ،ومفهوم
وبهذا انتشرت عقيدة تنظيم داعش اإلرهابي القائمة على
ُّ
ً
ونتيجة لذلك تلتزم كثير من الجماعات المسلَّ حة العابرة للحدود
إقامة الخالفة المزعومة في أرجاء العالم.
مدى،
بالعقيدة الفكرية لتنظيم داعش .وبهذه الطريقة يمكن لهذه العقيدة أن
تتسرب عبر الحدود إلى أبعد ً
َّ
الهجمات التي
صحة هذا المنهج :أن
َ
وإن لم يقم التنظيم في تلك المناطق باستمرار .ومن األمثلة التي تثبت َّ
شنَّ ت في باكستان وأفغانستان وباريس وبروكسل وألمانيا وبرشلونة ولندن ومانشستر وتركيا ،والتي زعم أنها
مستقال في أجزاء أخرى من العالم .وبعدما طرقت التقنية
ًّ
تخطيطا
ً
مستوحاة من تنظيم داعش ،قد خ ِّطط لها
أبواب هذا العالم الحديث بقوة وإصرار ،أصبح لشبكة اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي أثر رئيس في
تسهيل ِّ
تفشي هذه العقيدة الفكرية في العالم.
السياسة والخطة
اعتمد تنظيم داعش منذ تأسيسه في خراسان ،على سياسة وخطة عسكرية مختلفة؛ للسيطرة على المزيد
مركزيا ،ولدى التنظيم فروع
مقرا
من المناطق .وتتخذ القيادة المركزية لتنظيم داعش من العراق وسوريا
ًّ
ًّ
سيما منطقتي باكستان وأفغانستان .وهناك بعض الجماعات المسلَّ حة
متشددة في أنحاء العالم ،وال َّ
ِّ
المنشقة في المنطقة التي تتفق في أفكارها وسياساتها وخططها مع تنظيم داعش ،من حيث استخدامها
َّ
التقنية ،والمساعدات المالية ،وأعمالها الهمجية العنيفة .
َّ
رفض كل من
اضطراب المشهد اإلرهابي؛ إذ َ
توغل تنظيم داعش ونفوذه في منطقة جنوبي آسيا
سبب ُّ
وقد َّ
َ
مفهوم تنظيم داعش للخالفة
تنظيم القاعدة ،وحركة طالبان األفغانية ،وحركة طالبان في باكستان ،علنً ا،
َ
شددة .وكتبت حركة طالبان في
َّ
المتمردة الصغيرة
خالفا لبعض الجماعات
ً
اإلسالمية،
المنشقة والمت ِّ
ِّ
ً
رسالة من  60صفحة انتقدت فيها ِّادعاء البغدادي أنه الخليفة الجديد للمسلمين .وفي عام 2014م
باكستان
ً
رسالة من  14صفحة إلى أبي بكر البغدادي،
كتب أمير طالبان األفغانية في ذلك الوقت ،المـ َّال منصور أختار،
قائال :تناضل الجماعات في جميع أنحاء العالم اإلسالمي من أجل
ً
حذره فيها من البقاء خارج أفغانستان،
َّ
وبثثت بذور الفرقة بين صفوفها؛
لت في شؤونها
َّ
اإلسالم ،ولديها هيكل تنظيمي خاص بها ،وإذا
َ
تدخ َ
فسيؤدي ذلك إلى إراقة الدماء داخل هذه التنظيمات.
ِّ
وهناك مدرستان مختلفتان في تقويم وجود تنظيم داعش في خراسان ،أما المدرسة األولى فترفض فكرة
ستندة إلى أربعة أسباب تَ عوق محاوالت التنظيم
ً
المنظم لداعش في خراسان وتأثيره في المنطقة ،م
َّ
الوجود
وإثبات وجوده على أرض الواقع ،وهي:
تحقيق أهدافه،
َ
َ
 .1أن تنظيم داعش في خراسان دخيل على منطقة جنوبي آسيا ،وقد عاقت الحواجز اللغوية والثقافية
والجغرافية انضمام التنظيم إلى الجماعات اإلرهابية القائمة هناك .
 .2لم تترك التنظيمات المسلَّ حة والمنظمة ،مثل :تنظيم القاعدة ،وحركة طالبان الباكستانية ،والجماعات
جدا ليكون لتنظيم داعش في خراسان موطئ قدم .
اإلرهابية الكشميرية ،سوى مساحة صغيرة ًّ
بأي صلة للحقائق على األرض ،والصراعات المحلِّ ية في المنطقة.
 .3مفهوم الخالفة المزعومة ال
ُّ
يمت ِّ

 .4أن تنظيم داعش في خراسان جماعة لها عقيدتها التكفيرية ،في حين أن معظم الجماعات المتطرفة
في المنطقة من أتباع «ديوبندي حنفي».
وبتحليل وجهات النظر هذه ،يبدو أن المساحة المتاحة للفكر السلفي المتطرف في باكستان وأفغانستان
جدا.
ضئيلة ًّ
وأما المدرسة الفكرية األخرى فترى أن التقليل من شأن وجود تنظيم داعش في جنوبي آسيا سيفضي إلى
وكثيرا ما
المؤيدين واألنصار بين الجيل الجديد في المنطقة.
قاعدة من
ً
خطر أمني كبير؛ إذ إن التنظيم سيجد
ً
ِّ
المتشدد
واألنصار والمتعاطفين في الكلِّ يات والجامعات التي يدرس فيها الشباب
المؤيدين
نجد هؤالء
ِّ
َ
ِّ
المتعلِّ م من الطبقات الوسطى والعليا في المناطق الحضرية .على سبيل المثال :تبنَّ ى تنظيم داعش في
سيما الفصائل
خراسان سياسة تجنيد مختلفة مع شباب أفغانستان؛ إذ
اهتم بالجماعات المسلَّ حة ،وال َّ
َّ
المنشقة ،والجماعات واألفراد المسلَّ حين المحرومين من حقوقهم.
َّ
األنشطة اإلرهابية
َّأدى وجود تنظيم داعش اإلرهابي في خراسان ،وانتشاره في باكستان وأفغانستان ،وتقديم فروض الوالء
حجما؛ إلى اتساع سيطرة
المنشقة والجماعات التي هي أصغر
َّ
والطاعة له من ق َبل الجماعات المسلَّ حة
ً
ً
سلسلة
هجمات إرهابية في المنطقة على نطاق كبير وشرس .وتبنَّ ى التنظيم
التنظيم في خراسان ،وتنفيذ َ
كثيرا من المنشآت والمباني الحيوية
من
ودمرت ً
الهجمات البارزة في باكستان خلَّ فت آالف القتلى والجرحىَّ ،
َ
ودور العبادة ،وكلُّ ها تشير إلى حضور التنظيم بقوة على أرض الواقع .ومن هذه العمليات على سبيل المثال:
شخصا وإصابة  120آخرين.
هجوم انتحاري على مستشفى كويتا في  8أغسطس 2016مَّ ،أدى إلى مقتل 70
ً
وأسفر هجوم آخر في  24أكتوبر 2016م ،في أكاديمية الشرطة للتدريب في كويتا ،عن مقتل  61من طالب
الشرطة وإصابة  165آخرين.
شخصا
وفي نوفمبر عام 2016م َّأدى هجوم على ضريح «شاه نوراني» في خوزدار بلوشستان ،إلى مقتل 52
ً
قتيال
ً
تجمع انتخابي في كويتا ،خلَّ ف هجوم انتحاري 149
وإصابة مئة آخرين .وفي يوليو 2018م وفي أثناء ُّ
عمال مناجم الفحم من طائفة
جريحا .وفي  3يناير 2021م اختطف تنظيم داعش 11
و186
شخصا من َّ
ً
ً
«الهزارة» الشيعية في بلوشستان ،ونقلهم إلى جبل قريب وقتلَ هم بوحشية.
الهجمات الشرسة ،منها الهجوم على القنصلية الباكستانية
وبرز فرع داعش في أفغانستان بتنفيذ سلسلة من
َ
مستشفى عسكري
ً
في جالل أباد في  13يناير 2016م ،الذي أسفر عن مقتل  7أشخاص .وهجوم آخر على
وأدى هجوم على مطار كابول إلى
قتيال و50
ً
في كابول في  8مارس 2017م ،أسفر عن سقوط 30
جريحاَّ .
ً
شخصا وإصابة  107آخرين .وفي أغسطس 2018م وقع هجوم انتحاري في مسجد في باكتيا قتل
مقتل 23
ً
السجون في جالل آباد
48
شخصا وأصاب  70آخرين .وفي الثاني من أغسطس 2020مَّ ،أدى هجوم على أحد ُّ
ً
الدولي في كابول،
وأدى الهجوم األخير على مطار حامد كرزاي َّ
قوات األمن األفغانيةَّ .
إلى مقتل  24من أفراد َّ
أمريكيا .
جنديا
شخصا ،منهم 13
في أغسطس 2021م ،إلى مقتل نحو 170
ًّ
ًّ
ً

الهجمات التي أعلنها تنظيم داعش في خراسان ألول مرة في أفغانستان عام 2015م ،وقبل
وقعت
وكانت
َ
َ
الهجمات التي تشنُّ ها الجماعات المرتبطة
هجمات إرهابية في باكستان .ويذكر أن عدد
ذلك َّ
َ
شن التنظيم َ
بتنظيم داعش ليست كثيرة ،ومع ذلك فإن الوجود الفعلي لتنظيم داعش في باكستان وأفغانستان أصبح
جنوبي آسيا في تبنِّ ي سياسة
تحمل المسؤولية الجماعية لدول
تهديدا خط ًرا للمنطقة بأسرها ،مما يستلزم ُّ
ً
ِّ
شاملة تجاه هذا الخطر المـحدق.
والدولية
الردود اإلقليمية
َّ
ودولية؛ لمكافحة اإلرهاب في هذه المنطقة ،ولكسر شوكة تنظيم داعش في خراسان.
برزت جهود إقليمية َ
عمليتين عسكريتين على معاقل التنظيم ،وهما عملية (زرب العزب) في
وقد شنَّ ت قوات األمن الباكستانية
َّ
يناير 2015م ،وعملية (رد الفساد) في فبراير 2017م .وقد انطلقت العملية األولى في منطقة وزيرستان
َّ
الشمالية التي كانت تحت قيادة طالبان في باكستان ،وتنظيم القاعدة والجماعات التابعة له ،والحركة
اإلسالمية ألوزبكستان ،وجماعة «الشكر جهانغفي» ،وتنظيم داعش في خراسان ،والجماعات المسلَّ حة
المرتبطة به .
فقا للمدير العام السابق
وو ً
وأسهمت هذه العملية في
الحد من حوادث العنف واإلرهاب في البالدَ ،
ِّ
لقي 490
َ
للعالقات العا َّمة للخ ْدمات الباكستانية ،الفريق «عاصم باجوا» :قتل قرابة  3500مسلَّ ح ،في حين َ
عيد
جنديا حتفهم في العملية ،ود ِّمرت  992خلية نائمة ،وأبطل مفعول  7500قنبلة ،وأزيل  2800لَ َغم ،واست َ
ًّ
المتفجرات في أثناء عملية تطهير بلغت مساحتها
 3500صاروخ ،وعثرت القوات الباكستانية على  253طنًّ ا من
ِّ
المتفجرات لمواصلة القصف
 4304كيلومترات مربعة .وأضاف «باجوا» :كان لدى المسلَّ حين ما يكفي من
ِّ
بمعدل سبع عمليات تفجير في كل يوم.
عاما،
َّ
مدة ً 15
َّ
توسع تنظيم داعش في
وفي غضون ذلك ،تمكَّ نت الواليات المتحدة وقوات األمن األفغانية من تقليص ُّ
خراسان ،وإعادة السيطرة على أجزاء كبيرة من األراضي في أفغانستان ،والقضاء على  75%من قادة تنظيم
الجوية والعمليات التي شنَّ تها الواليات المتحدة وقوات الناتو .وفي
الضربات
داعش في خراسان؛ في أثناء
ِّ
َ
َ
شرسا
هجوما
تجمع لتنظيم داعش في ننجرهار ،وشنَّ ت
نقطة
أبريل 2017م ،هاجمت القوات األمريكية
ً
ً
ُّ
ردا
تعهد الرئيس األمريكي جو بايدنًّ ،
يسمى (أم القنابل) ،أسفر عن قتل عدد كبير من مقاتلي داعش .وقد َّ
َّ
على هجوم مطار كابول في  26من أغسطس 2021م ،الذي تبنَّ اه تنظيم داعش ،بمالحقة المسؤولين
سترد بقوة وحزم في
ثمن الهجوم الوحشي ،وأن الواليات المتحدة
ً
المتورطين،
مضيفا أن التنظيم سيدفع َ
ُّ
ِّ
تحدده ،وفي المكان الذي تختاره .وصنَّ فت لجنة الجزاءات التابعة لمجلس األمن ،في  14مايو
الوقت الذي ِّ
ً
منظمة إرهابية .وقبل ذلك في سبتمبر 2015م ،صنَّ فته الواليات المتحدة
تنظيم داعش في خراسان
2019م،
َ
ً
ً
فق
منظمة إرهابية َو َ
فق األمر التنفيذي رقم  ،13224وفي يناير 2016م صنَّ فته
مجموعة إرهابية عالميةَ ،و َ
ً
منظمة
المادة  219من قانون الهجرة والجنسية .وصنَّ فت الحكومة األسترالية تنظيم داعش في خراسان
َّ
فق قسم من القانون الجنائي ).(102
إرهابية في  3نوفمبر 2017م َو َ

الخالصة
َ
وفرع تنظيم داعش في والية خراسان الجديدة عام
الخالفة عام 2014م،
منذ أن أعلن أبو بكر البغدادي
َ
قدرة
َ
2015م ،وتصريح داعش في خراسان برغبته في دخول منطقة جنوبي آسيا ،والبيانات األولية تؤكِّ د
المنشقة عن التنظيمات المسلَّ حة
َّ
التنظيم على استقطاب المجنَّ دين ،سواء من الشباب الجدد أو الفصائل
يثبت
الهجمات اإلرهابية الشرسة في باكستان وأفغانستان؛ لكي
كبيرا من
عددا
شن التنظيم
َ
األخرى .وقد َّ
َ
ً
ً
وجوده على أرض الواقع .وفي الوقت نفسه ال يزال اختراق تنظيم داعش للمشهد العسكري في
بها
َ
نسبيا.
محدودا
المنطقة
ًّ
ً
نسبيا في الوقت الحالي كما ذكرنا؛ ال ينبغي التقليل
محدودا
وعلى أن وجود تنظيم داعش في خراسان ي َع ُّد
ًّ
ً
ليصبح قوة ضاربة في المستقبل ،المتالكه
والتمدد؛
التوسع
المحتملة؛ إذ لديه القدرة على
من مخاطره
َ
ُّ
ُّ
َ
القدرة على جذب عدد كبير من المجنَّ دين من جيل الشباب في قرى المنطقة ومدنها.
َ
إن تنظيم داعش اإلرهابي أصبح أشبه بمنظمة إرهابية مؤسسية ،أعاد العقيدة المتطرفة التكفيرية إلى
بعض
َ
تؤرق
جنوبي آسيا؛ لذا يجب التعامل معه على أنه تهديد للمنطقة بأسرها ،وليس على أنه مشكلة ِّ
وأخيرا ،فإن تعامل الحكومة األفغانية الجديدة مع تهديد داعش يعتمد على
الدول بمعزل عن الدول األخرى.
ً
السماح ألي
خططها اإلستراتيجية السياسية والعسكرية ،والتزامها باحترام اتفاق الدوحة ،الذي يقضي بعدم َّ
تنظيم مسلَّ ح استخدام األراضي األفغانية للقيام بأنشطة إرهابية.

