
 

 
 
 

 
 

  



 
 
 
 

 

 

 دماُء الشيعة األفغان يف ميزان والية ُخراسان 
 

 
يسيُر الفرُع املحليُّ لتنظيِم "الدولِة اإلسالميَِّة" يف أفغانستاَن واملعروِف بـ  

"واليِة خراساَن"، ىلع درِب التنظيِم األمِّ يف العراِق وسوريا، خاصًة فيما 

الطائفِة الشيعيَِّة، لكْن يبدو أنَّ أهداَفه مختلفٌة نوعًا ما...  يتعلُق باستهداِف 

يهدُف هذا التقريُر إلى تقويِم العملياِت العنيفِة التي يشُنها تنظيُم الدولِة  

ضَد الشيعِة األفغاِن واألهداِف التي يسعى إليها التنظيُم، كما يحاوُل 

يف ظِل استمراريِة هذه  التقريُر تقديَم تحليٍل شامٍل للمشهِد األفغانيِّ 

 العملياِت. 
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 تمهيد
ظهر تنظيم الدولة اإلسالمية يف خراسان، وهو االسم املأخوذ من االسم القديم للمنطقة التي  

أفغانستان   أواخر عام  تضم  تراجع من ذروته عام    2014الحديثة،  لكن نفوذه  مرة  بعد    2018ألول 
سلسلة من الخسائر الفادحة التي ألحقتها به كل من طالبان والقوات األميركية. ويحدد معظم 

 مقاتل.  2000املراقبين ومن بينهم األمم املتحدة، قوام تنظيم الدولة يف خراسان بأقل من 

أو ما يعرف بـتنظيم  النشط  وي البيئة األفغانية  "  اليوم  واضعًا الشيعة هناك والية ُخراسان" يف 
عينْيهُنصْ  أجل    طائفيٍة  نعراٍت  عن   حثًااب،  ب  ومن  املتطّرفة،  املجموعات  استقطاب  له  تضمن 

استنزافية طويلة املدى، أفغانستان  كما    استجرار طالبان ملعارك  الشيعة يف  مع يتقاطع ملف 
األوضاع من  مع سياالشائكة    واألمور  العديد  مباشرة  بصورٍة شبه  امللف  الرتباط  النظام    سةنظرًا 

 اإليراني، ومن وراء ذلك سياسة طالبان يف الحكم وإداراتها لذلك امللف.  

رؤيٍة وضع  أجل  حول    ومن  وتفصيالتها، بر  سن  مضيناالقضية  أوضح  نقاطها  من  العديد  أغوار 
خرا بوالية  طالبان، كالتعريف  من  وموقفها  األفغانية،  الساحة  ىلع  وامتدادها  وأهدافها،  سان، 

        .العام للمشهد وضع صورة تحليليةل ، وذلك وهجماتها ىلع الشيعة

 ؟من هي والية خراسان
ملجموعة الناشئة  وفقًا  الوالية  عن  البحثية  والدراسات  التقارير  من  فإن  واسعٍة  الدولة ،  تنظيم 

خراسان؛    -ية  ماإلسال َقبلية من    أساسًا  ل شكّ تَ والية  مناطق  من  ُمسّلحة  مجموعات  عدة  أبناء 
باكستانية وأفغانية ىلع الشريط الحدودي بين البلدْين، تجمعوا يف منتصف يناير / كانون الثاني  

للتنظيم األُّم يف العراق وسُّورية يف األول من فبراير / شباط من   ، وأعلنوا البيعةَ 2015من عام  
تركمانستان  -الخمس    "والية خراسان"؛ والتي تضم دول آسيا الوسطى  ُمسمَّاهم  ليصبحنفس العام،  

وإيران وجزء من   -طاجيكستانوقيرغيزستان وأوزباكستان وكازاخستان   أفغانستان  إلى  باإلضافة 
عّين التنظيم، حافظ سعيد خان والًيا ىلع والية خراسان، كما عّين "أبا طلحة عبد  وقد    باكستان.

له.   نائًبا  خادم"  لوا   كما   الرؤوف  تحت  من انضوى  التنظيم عدد  طالبان ن  يامُلنشَّق  ء  حركتْي  من 
الشيخ   جماعة أنشأها جماعة "إشاعة التوحيد"، وهي    تباعأ  عدد من  فضاًل عن باكستان وأفغانستان  



 
 
 
 

محمد طاهر بنج بيري، يف منتصف القرن املاضي، وكانت تدعو إلى محاربة األضرحة وبعض البدع 
"خيبر  إقليم  يف  منهجها  وفق  الدعوة  يف  َنِشطة  تزال  ال  والجماعة  الناس.  بين  راجت  التي 

 . 1بختونخوا" الباكستاني 

الخليطَ  ذلك  قضايا    امليُل  جمع  وأبرزها  القضايا،  من  الكثير  يف  وأكبر  أشد  قوة    قتال الستخدام 
بوصفها أنظمة بالقوة    اكمة يف املنطقةنظم الحال   يعجم  وهدم القباب واألضرحة، وتغيير،  الشيعة

يناير/كانون الثاني من عام   14وقد صنَّفت وزارة الخارجية األمريكية، يف  ،  خائنة وعميلة وُمرّتدة
 .2والية خراسان التابعة لتنظيم الدولة اإلسالمية كمنظمٍة إرهابيٍة أجنبية ،2016

 ؟ ما الذي تريده والية خراسان
يف مختلف املناطق التي ينتشر التنظيم  فرع التنظيم يف آسيا الوسطى شأنه شأن جميع أفرع  

امُل  غايات يبتغي تحقيقها،  فيها، لديه القتالية  رتكزاتاملحّددات وفضاًل عن  .  الخاصة بعقيدته 
العسكرية العنيف  تعامله  ك العقيدة  يف  التأسيسية  امُلرتكزات  أهم  أحد  ألن  طالبان،  حركة  مع 

تقاتل  األخرى سواهم، هي تنظيمات    امُلسّلحة  والتنظيماتالحركات  جميع  للتنظيم تتمثل يف أن  
راياٍت   ثّم فهي    " جاهلية"تحت  ومن  بالُكوُمبتدعة،  والشريعة  الدين  ُتبايع خارجة عن  لم  ما  لية 

اإلسالمية"  قتالهايتو  كما   "الدولة  ذلك   ،جب  يف  يف   سالكًا  األم  التنظيم   السُّورَية  ساحةال  نهج 
 .  والعراقية

الِقباب واألضرحة تال حركة طالبان، وهدم  ، تتمثل يف ق3أولوياٍت لها الخراسانية عدة  وتضع الوالية  
الذين يتعاملون مع بالَعمالة، وهم  صمهمبُحجَّة محاربة الشرك والبدع، وتصفية املواطنين ِمَمْن ت

أو حركة طالبان. وهي أهداف قريبة أو متوسطة املدى، باالتساق مع األهداف طويلة أجهزة األمن  
 وإقامة ُسلطان الشريعة،   بسط السيطرة الكاملة،االمتداد الجغرايف حتى  املدى، والتي تتمثل يف  

    ، ووضع الجزية. وتفعيل الحدود
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 جغرافية الوالية يف الداخل األفغاني 
بداي  يف  التنظيم  مواقع  منطقة  كانت  يف  تتمركز  مقاطعة    "اشين"اته  يف  الواقعة  الجبلية، 

الواقعة يف الشرق هي    "ننغرهار" شرقي أفغانستان، ثم امتد التنظيم إلى والية "كونر" امُلجاورة
وأثناء عامْي   أفغانستان وباكستان،  الحدودي املمتد بين  الشريط   2016/  2015األخرى. فضاًل عن 

حاول جنود الوالية إيجاد موطئ قدم لهم يف جنوب وجنوب غرب أفغانستان؛ مثل واليتْي هلمند  
خاد الرؤوف  عبد  املال  األمير،  نائب  املحاولة  تلك  يقود  وكان  محاولة بنفسه.    موفراه؛  فضاًل عن 

اختراق الشمال األفغاني ولكن باءت املحاوالت آنذاك بالفشل، بعد معارك حامية الوطيس ِخيضت  
 .  4مع قوات الحكومة األفغانية السابقة، أو قوات حركة طالبان 
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قاصمة، يف ظل   التنظيم اأُلم يف سورية والعراق لضرباٍت  فروع  من  ًاتعرضت الوالية بصفتها فرع
تصفية    تتمَّ ف  ىلع التنظيم،  الواليات املتحدة األمريكيةبقيادة    التحالف الدولي  التي أعلنها الحرب  

الوالية،أحد أهم قادُقِتل  ، ثم  2015عبد الرؤوف خادم سريعًا يف فبراير   أبو عمر الشيخ مقبول    ة 
، حافظ خان عام لواليةأمير ابهم  لحق  ، لي2015  حزيران/، يف يوليو"إحسانالله    إحسانبـ "املعروف  

ثم  ،للقوات األمريكية عبر ضرباٍت ُموّجهة من طائرات بدون طيار تابعةوقد تمت تصفيتهم  .2016
مع   خسائرها  ذروة  الوالية  من    استسالمتكبدت  للحكومة    1400أكثر  وعائالتهم  مقاتليها  من 

العديد من مراكزه   وفقدَ ،  التنظيم جغرافيًا   انكمشو  5. 2020وأوائل عام    2019األفغانية يف أواخر عام  
 عمق عمليات االستهداف. كثافة ووحواضنه بعد 

التحوُّ  الثاني للتنظيملكن كانت لحظة  ، 2019إعادة هيكلته يف جنوب آسيا عام    مع  ل وامليالد 
الجديد، الوالية بروز أمير وانقسامه إلى واليات )باكستان(، )الهند(، )ُخراسان: أفغانستان(، فضاًل عن 

الوالية عبر   والذي أعلن عن قوةِ   ،20206منذ يونيو/ حزيران   ،"الله  بـ "سناءامللقَّب    (شهاب املهاجر( 
تضرب هجماٍت مدروسة أسقط فيها العشرات من القتلى، واملئات من الجرحى، كانت تلك الهجمات  

 الشيعية   األسواق واملشايف ودور العبادةواملديريات وعسكرية  نقاط التفتيش ال  ؛كل شيء تقريبًا
، وإرباك املشهد ألبعد  الضحايا، بغرض إسقاط أكبر عدد من  واألماكن العامة  والسُّنية ىلع حدٍّ سواء

   مدى. 
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   طالبانو  تنظيم الدولة
غت  مام األمور، فرُّ مع جالء القوات األمريكية عن الساحة األفغانية، وصعود حركة طالبان وامتالكها لزِ 

. لكن ذلك األمر بعد االنتصار الكاسح لطالبانوقفت العمليات العسكرية والقتالية  تو  الساحة نسبيًا
لُيعلن   الفرصة  الذي واتته  الدولة  أن ُنسّميه عن نفسه  لم ينطبق ىلع تنظيم  ا فيما نستطيع 

 .  " يالد الثالث"امل لحظـة

مع حركة   ا يف عالقته   الحروفالنقاط ىلع    ت الوالية يف بداية التأسيس، منذ سبع سنوات، وضع  
كخليفة، ومبايعة الوالية تنظيميًا.    ( أبو بكر البغدادي)لها الدعوة بمبايعة    تطالبان عندما وّجه 

بالقضية األفغانية تحديدًا،    ا"، وانشغاله الُقطرية  "القومية  ا الوالية ىلع الحركة نزعته   تأخذ  وقد
وتسخيرهم لشريعة الجهاد من أجل تحرير األراضي األفغانية فقط، دون االهتمام أو العمل ىلع  

بقة الحدود السياسية رِ   منل تلك الشريعة بصورٍة عاملية يف نشر دعوة التوحيد، واالنعتاق  استغال
      . حسب زعمهم ، وإقامة الخالفة العامليةالنظام العاملي -طواغيت- واإلدارية التي أوجدها 

الوالية   اتهمَ كما    األفغاني  السابق  أمير  بشقَّْيها  طالبان  خان،  سعيد  حافظ  والباكستاني  ، 
عما  . وأصدر بيانًا ُمفصَّاًل  "رك األكبر لتحاكمهم إلى الطاغوت الشِ "  لـ  ارتكابهمايمان، ولإل  ابُمناقضتهم

" وتعامله   "ضالالتيسمى  طالبان،  الباكستانية    احركة  املخابرات  وصفه  "امُلرتدة"مع  حد  ، ىلع 
 ت الواليةأعلنكما  وفساد عقيدة جنودهم، وتحاكمهم إلى األعراف القبلية دون األحكام الشرعية.  

ومع انسحاب الواليات   .7بين قتال الصليبيين وقتال طالبانًا  ض تعاُر  يرى  ال  التنظيم  أن  ايف بيانه 
وحلفا األفغانيئاملتحدة  املشهد  طالبان ىلع  وسيطرة  أفغانستان  من  التنظيم   ها  عود  اشتد 

يف تنفيذ  مجموعة من العوامل التي أّهلته للشروع    ه وقد تهيأت لوقويت شوكته وازداد نشاطه،  
فراغ والحالة الفوضى  مستفيدًا من  التراب األفغاني،  واالنتشار ىلع مساحاٍت أوسع من  عملياته  

تلك الحالة ودوائرها،  عقب انسحاب جميع عناصر النظام السابق من مؤسسات الدولة  أ  الذي   األمني 
 د،يف استقدام مقاتلين ُجُدسواء  ىلع كل الصُّعد،    تنظيمللامُلثلى  فرصة االستثمار    تالتي صنع 

 . وارد املاليةاملزيادة  وأ، الحصول ىلع األسلحة كميًّا ونوعيًّا وأتنويع جبهات القتال،   وأ
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 ي رئيس  الشيعة هدف 

 

يقع الشيعة ىلع رأس قائمة أهداف التنظيم بوصفهم "روافض مشركين"، ويرجع ذلك إلى إحدى  
لأليديولوجية   امُلشكِّلة  الرئيسة  يف  والعقيدة  السمات  وامُلمثَّلة  بالتنظيم،  الخاصة  العسكرية 

 استهداف األقليات الدينية يف الدول التي تنتشر بها أفُرعه.  

األقليات أهدافًا "سائبة" تسهُّل عملية استهدافها، ويستخدمها التنظيم يف سحب  وُتعتَبر تلك  
. فضاًل ُمطوَّلة  األجهزة األمنية التابعة لألنظمة الحاكمة لتلك البلدان، إلى معارك وحرب استنزاف

عن أن أحد أهم األهداف من تلك العمليات، هو توجيه رسالة ُمركَّبة؛ جزٌء منها إلى القيادة يف  
ال التنظيم يف تلك  الذي يشغله  الحيوي  الفاعلية واملجال  األُّم بمدى  العالمالتنظيم  ، بقعة من 

أداء  البلدان؛ بوصفها عاجزة عن  الحاكمة لتلك  واآلخر يتعلق بتقديم صورة عن طبيعة األنظمة 
   .مهماتها األمنية يف حماية األقليات

الدولة  الشيعة ىلع رأس قائمة أضحى  ومن ثّم فقد   الجديدة لتنظيم  يف ظل حاجة   األهداف 
 طالبان للقتال ضدهم.  وجرمن خالله إلى تخليق الفوضى يف أفغانستان،    ذ التنظيم إلى هدٍف َينف



 
 
 
 

. وهم التي تمتد جذورها إلى الِعرقية املغولية أقلية "الهزارة" الِعرقية من  األفغان لشيعةينحدر او
البالد.  ٪    10ُيشّكلون   يف  أقلية  أكبر  كثالث  األفغان،  املواطنين  مجموع  ينتمون من  وأغلبهم 

اإلسماعيلية. ويعيشون يف قرى   للفرقة  والبعض منهم ينتمي  االثنا عشري،  الشيعي  للمذهب 
 الفاكهة والخضار و  ا الشعير والقمح والبقولياتل ىلع الوديان الضيقة التي يزرعون فيه محّصنة تطِ 
 ،قاليم باميانأويتركز الهزارة يف  نظرًا للبيئة الجبلية التي يقطنون بها.    رعي األغنامفضاًل عن  

 . 8وردك و ،وميدان ،وبروانوهلمند، ومزار شريف،  وهرات، ،وأوروزغان ،وغزني ،ودايكوندي ،وغور
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الشيعي   الحكم  بروز  املجاور،ومع  اإليراني  إلى    للنظام  إيران    تحسيناتجهت 
األفغانيالش  أوضاع والوصِّية  ،  عة  العالم  يف  للشيعة  األولى  الراعية  بِصفتها 
بتمويلعليه  فقامت  والثقافية،    ودعم  م،  والتعليمية،  الدينية،  األنشطة 

بهم.   الخاصة  إلى  كما  واإلعالمية  السياسية    ينتحس عمدت  حتى  أوضاعهم 
مرًة يف  ، ألول 2010ىلع ربع مقاعد البرملان األفغاني عام   يف الحصولنجحوا 

  خليلي، الذي كان ُيَعدُّ كما استطاعوا الوصول إلى نيابة الرئاسة، عندما أصبح كريم    .9تاريخ البالد
 كرزاي، رئيس أفغانستان األسبق.     ، نائبًا لحامد "الوحدة اإلسالمي الشيعي"من أهم قادة حزب    ًاواحد

هي    لنفسها وضعًا جديدًا  خراسان   س واليةيأسيتوازى مع ت  زدهر والصاعدكان وضع الشيعة امل
يف لحظة امليالد الثانية كما أسلفنا، وأعلن التنظيم   هيكلة أفرع التنظيم، خصوصًا   يف ظل   األخرى،

، عندما دّشنت سلسلًة من العمليات كأحد أكثر أفرع التنظيم األم تأثيرًا وفعاليةً   بقوٍة  عن نفسهِ 
 . الدامية، نهايات فترة حكومة أشرف غني السابقة

عن هجوم ىلع حفل زفاف للطائفة الشيعية   ، أعلن التنظيم مسؤوليته2019ففي أغسطس/ آب  
مشفًى للتوليد يف    التنظيم  ، استهدف2020شخصًا، ويف مايو/ أيار    91يف كابول، أسفر عن مقتل  

التفجير   وقد خّلف  أغلبية شيعية،  تقطنه  والذي  كابول،  برشي" يف  "داشت  قتياًل من    25حي 
ويف نفس الحي، وقعت سلسلة انفجارات   ،2021  وبعدها بسنة كاملة؛بينهم أمهات وأطفاٍل ُرّضع.  

شخصًا معظمهم من طالبات املدارس الثانوية، وإصابة    85أمام مدرسة للبنات، ما أسفر عن مقتل  
     .10شخص بجروح 300أكثر من 
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هجماتهِ مؤخرًا،   من  التنظيم  الشيعة  الدامية    عّزز  ليىلع  طالبان،  حكم  ظل  حِ يف  من    دة رفع 
يف ظل عدم االعتراف الرسمي بها حتى اآلن، وليحاول إحداث طالبان،    املأزوم تجاهاملوقف الدولي  

رصدنا الهجمات الكبرى التي قام بها ويف هذا اإلطار  .  القطيعة الدبلوماسية بين الحركة وإيران
اإلسالمية   الدولة  إلى    -تنظيم  أفغانستان منذ صعود حركة طالبان  والية خراسان ىلع شيعة 

جاءت ىلع النحو  قد  ، والراهنةحتى اللحظة    2021الحكم يف أغسطس / آب من العام املاضي  
 اآلتي: 

 ت قيالتو
موقع  

 االستهداف 
 الوسيلة امُلستخَدمة املكان 

اد الضحايا  أعد
 وامُلصابين 

تشرين   8
 2021 األول

 مسجد 
شمال شرقي   |والية قندوز

 أفغانستان 
هجوم انتحاري عبر  

 ُسترة ناسفة
قتيل    55ما ال يقل عن 

 ُمصَابًا  140وأكثر من  

تشرين   15
 2021 األول

 مسجد 
جنوب  |والية قندهار

 أفغانستان 

هجومان انتحاريان  
يحمالن سترتْين  

 ناسفتْين 

  70قتياًل وُقرابة  41
 ُمصابًا 

  نيسان 19
2022 

 مدرسة 
غربي   |حي دشت برجي 

 كابول 
  ثالثةانفجاران إلى 
 تفجيرات 

 ُمصابًا  14و قتلى 6

  نيسان 21
2022 

 مسجد 
عاصمة  | مدينة مزار شريف 

 شمال أفغانستان  |والية بلخ
 ُمصَابًا  15قتلى و 10 حقيبة مفخخة

  نيسان 28
2022 

حافلتان  
 صغيرتان 

عاصمة  | مدينة مزار شريف 
 شمال أفغانستان  |والية بلخ

 ُمصَابًا  13قتلى و 9 عبوات ناسفة 

 قتيلة وثالث ُمصَابين  عبوة ناسفة  كابول  حافلة 2022 أيار 1

 2022 أيار  25
حافالت   3

 صغيرة 
عاصمة  | مدينة مزار شريف 

 شمال أفغانستان  |والية بلخ
 عدة َقناِبل 

قتلى    10ما ال يقل عن 
 ُمصَابًا 15و

 كابول  مسجد  2022 أيار  25
قنبلة ُوِضعت يف  

 مروحة املسجد
 ُمصَابًا  18قتلى و 6

  



 
 
 
 

 تحليل املشهد 

عملياته - يف  التنظيم  الفعالية"   العسكرية  رّكز  "زيادة  عامل  الشيعة ىلع  أنه 11ضد  بمعنى  ؛ 
، كأحد أبرز تكتيكاته والعبوات الناسفة"  سالح "العمليات االنتحارية  متلكهاالتي يالريادة  اعتمد  

وُيعوِّل التنظيم يف ذلك األمر ىلع القدرة  .  من الخسائر البشرية  قدرإلحداث أكبر  العسكرية،  
مع الطبيعة املكانية امُلستهَدفة، لذلك   ُقيتسِ الذي    الواسعة الخاصة بذلك األسلوب  التدميرية

كاملدارس واملساجد واألعراس واملشايف بل وحتى    للشيعةُكبرى  التجمُّعات ال  أمطر التنظيم
عبر  . الهجمات  تلك   من  بوابل  الحافالت التنظيم  لآلثار    يحقق  ُمماِثلة  تداعياٍت  السالح  ذلك 

وقد نجحت الطبيعة النوعية لذلك األسلوب  بسالح املدفعية والضربات الجوية.  الخاصة  ّمرة  دامُل
يف  هجماٍت دامية    ثمانيح يف  قتياًل، وأكثر من ثالثمائة جري  150يف إسقاط ما ال يقل عن  

 . (2022مايو وحتى  2021من أكتوبر ) فترٍة زمنية أقل من ثمانية أشهر
وبلخ؛  - وقندوز،  كابول،  واليات  يف  هجماته  رّكز  التنظيم  أن  لنا  يتضح  الهجمات  خريطة  من 

التنظيم ينشط يف    ومما ُيستنَتج من ذلك   تحديدًا عاصمتها مزار شريف،و شمال وشمال  أن 
إلى توحيد    عندما كان التنظيم يف بداياته التأسيسية سعى بقوةٍ ف  شرقي أفغانستان بقوة. 

التي تقع ىلع الحدود الشمالية الشرقية ألفغانستان    "رننغرها"املقاطعات الجنوبية يف والية  
مَ  كانت  والتي  باكستان،  بورا"مع  "تورا  منطقة  "القاعدة" يف  تنظيم  بصفتها  12عقل    معقالً ؛ 

نطلق  طرده منها. لكنه ات ض معارك حامية مع طالبان يف ننغرهار لو قبل أن ِيخللجهاديين.  
وجهٍة رئيسةً   يف  ثانيًة  جبهًة  أنشأ  عندما  ذلك    جديدة  يف  بما  الشمالية،  األقاليم  يف 

من    ."فارياب"و  "جاوزجان" اتخذ  املنطقةوقد  الشيعة    تلك  ىلع  هجماته  إلطالق  قاعدًة 
القائمة ىلع العمليات النوعية    ، ُمستخِدمًا استراتيجية "حرب العصابات"امُلتمرِكزين يف الشرق

، كما أنه  مثل االنغماس والغارات، فضاًل عن سياسة عمليات "الذئاب املنفردة" والخاليا النائمة
 . ف عند هذا الحد، بل وضع الحواضر واملدن يف اهتماماتهلم يتوقَّ 
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البالد،   - عاصمة  بصفتها  التنظيم  اهتمامات  قلب  يف  كانت  يفكابول    العواصم   والهجمات 
عالوًة ىلع الهدف املتمِثل    ،أكثر من أي شيٍء آخر  "إعالمية"  ُتَعّد هجماٍتبالنسبة للتنظيم  

ألن فشل العاصمة أمنيًا يعني أن ما سواها من الواليات  وزيادته سوءًا،  يف إرباك الوضع األمني 
  ثالث   كابول  ىلع الشيعة يف  التنظيم  شن قد  وواملقاطعات أكثر فشاًل ىلع الصعيد األمني.  

عن اهتمامات تنظيم الدولة    لم تكن العاصمة بعيدةً وهجمات دامية يف أقل من شهر ونصف.  
هجمات كبرى    6فقد شن التنظيم  يف أغسطس/ آب املاضي،    لبالدقبل سيطرة طالبان ىلع ا

وقد  .  2018يف عام  هجومًا    24، و2017هجومًا يف عام    18، ثم  2016العاصمة األفغانية عام    ىلع
والذي  ،  ، ىلع حفل الزفاف الشيعي2019أغسطس/آب    يف   - كما أسلفنا-   دمويكان هجومه ال 

الجرحى  91أسفر عن مقتل   الشيعة يف    فادمَ   وكان.  شخصًا وعشرات  الدامية ىلع  الهجمة 
قندهار رسالًة من تنظيم الدولة إلى حركة طالبان، أن قلعتهم الحصينة وعاصمتهم الروحية 

 لنفاذ إليها. لعامًا، ليست بمأمن عن قدرتهم   40والقاعدة التي انطلقوا منها منذ أكثر من  
الشيعية  رىت - الهزارة  واقعةٌ   أقلية  طالبا"بين    أنها  حركة  الدولةمطرقة  تنظيم  وِسندان  ؛  "ن 

املذهبي( بينهما، فضاًل عن االضطهاد الذي يرى  -)اإلثني  للخالفوتخوًّفها من طالبان يعود  
أن   يرى الهزاريون  كما.  (2001-1996الهزارة أنهم تعرضوا له يف الوالية األولى من حكم طالبان )

حملة    بشناملاضي    / نيسان  يف أبريلبل أنها قامت  ،  همطالبان حتى اللحظة لم ُتبدِّد مخاوف
الشخصيات الشيعية امُلقّربة من طهران سواء من رجال    ضداعتقاالت واسعة يف أرجاء البالد  

بعدما   .الثقايف  "تبيان"الذي يترأس مركز    "مير محمد رحمتي"ىلع رأسهم  و  الدين أو السياسيين،
ضَاف إلى ذلك ُي  اإليرانية يف كابول؛ تأييدًا لطهران.  نّظموا مسيرًة لرش الزهور ىلع باب السفارة

، وذلك ما يشكل دافعًا أخر لتنظيم من هجمات تنظيم الدولة الدامية  عن تأمينهم  لحركةاعجز  
 الدولة يف تكثيف هجماته ضد الشيعة األفغان. 

أنها ستضع    يبدو  ،طالبانفات الشيعة واملوضوعة ىلع طاولة  من تخوُّ تلك القائمة امُلطّولة   -
الدولي،    طالبان املجتمع  أمام  معضلٍة  وال  حقيقةحول  يف  تؤكد  تطمينات  التعهُّدات  التي 



 
 
 
 

استمرار    ،الشيعية  قلية لأل  الحركةعليها   لتفنيدها عبر  بالتأكيد  الدولة  والتي يسعى تنظيم 
 .  13تستمر لفترة طويلةهجماته الدموية التي يتوقع أن 

طالبان لديها دراية بمدى  ف،  حول امللف الشيعي األفغاني  العديد من االعتباراتطالبان    تضع -
اإليراني،   والنظام  أفغانستان  شيعة  بين  شيعة  التقارُّب  تستخدم  إيران  أن  الحركة  وترى 

ر من أجل إرباك املشهد الوليد والحالة الناشئة يف أفغانستان، وأن قرار أفغانستان كفاعٍل مؤثِّ 
إيران.    الحاكم يف  للنظام  ُمرَتهنون  ولكنهم  ِبَيدِهم  ليس  منذ  الحركة  عملت  لذلك  الشيعة 

اتخاذ مو  الحكم ىلع  إلى  براغماتي صعودها  الهزارة يصل من خالله رسالَة   من  قف سياسي 
  حيث   ؛اتخذت العديد من القرارات التي تؤكد ىلع ذلك املعنىد  قو    . لنظام اإليرانيالحركة ل

سمحت طالبان باالحتفاالت الشيعية يف عاشوراء عشية سيطرتها ىلع كامل أفغانستان، كما  
من   محتملة  هجمات  ألي  تحسبًا  الشيعية"  العبادة  وأماكن  "املساجد  بحماية  الحركة  قامت 

تجميد نشاط عدد من املؤسسات األفغانية  ب  قامت طالبان  وىلع صعيد آخرتنظيم الدولة،  
ها لصالح إيران، وموجة االعتقاالت التي طالت عددًا من رؤساء املؤسسات  التي ُيشتَبه يف عمل

والخيرية   الثقافية  األعمال  غطاء  تحت  تعمل  منهم  -التي  حصلت  ىلع    بعدوالذين  ذلك 
نشاط   تفعيل  بعدم  مكتوبة  مجددًادور  تعهداٍت  املؤسسات  اللغة    وإلغاء  ،-هذه  استخدام 

دواوين العمل الحكومي  العديد من  و  رسمية الداخلية،املراسالت ال  رسمية يف  الفارسية كلغٍة
ُتوالوزارات بمجملها  األمور  وهذه  مع  قِّ عَ ،  خصوصًا  الشيعة  مع  التعامل  يف  الحركة  مهمة  د 

 استمرار عالقتهم "املشبوهة" مع إيران. 
أحد أبرز أوراق الضغط اإليرانية ىلع  اته ضد الشيعة األفغان،  مهجالتنظيم يف    نجاحيشكل   -

النظام اإليراني    والجدير بالذكر أنقدرتها ىلع إدارة وسياسة أمور البالد؛  التشكيك يف  طالبان و
لسان    حأمل الساب  تهوزير خارجيسابقا ىلع   بالده  اقتراحإلى    ، محمد جواد ظريف،قاإليراني 

ظهرت  كما    ،إلى الداخل األفغاني ملحاربة "تنظيم الدولة اإلسالمية""  فاطميون"ميليشيا    إدخالَ 
أحد  يف    DW  موقع  فقد نقل،  ةُمسَلح   شيعية  اتظيمتنتكوين    هاتسيناريويف اآلونة األخيرة  

شرع يف  -عن أقلية الهزارة النائب السابق يف البرملان األفغاني- "ذو الفقار أوميدأن " ،ريرهاتق
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وقال    مقاتل،  5000إلى    800تشكيل جبهة مسّلحة من الهزارة وسط أفغانستان، قوامها من  
إنه اضطر إلى خيار حمل السالح عقب استنفاده كافة السبل من مناشدات الحكومات الغربية  

رت األنباء مؤخرًا عن قمع  تا توام، ك14يف عدم ترك أفغانستان لقمة سائغة بين َفكْي طالبان 
 طالبان لبعض محاوالت التمرد التي يقوها بعض الشيعة األفغان. 

العسكرية  - وتكتيكاته  عملياته  تكييف  سياسة  إلى  أفغانستان  يف  الدولة  تنظيم  يلجأ 
واستراتيجياته القتالية يف ضوء سياسة اإلنهاك وحرب العصابات. ويبدو أن التنظيم يبرع يف 

لها بصفتِه أحد املواطن  التي يتبعبسرعة، ويحصل ىلع دعٍم واسع من األطراف  دمهتجديد 
التي التنظيم،  امُلستقَبلية  انتشاره يف   من املمكن أن يطمح لتصبح عاصمة  َثّم ُيعيد  ومن 

 مناطق أخرى عبر خالياه النائمة. 

 الخالصة 
يف ظل استمرار تنظيم خصوصًا  اليوم أمام عدة تحديات جوهرية،    الحكومة األفغانية الناشئةتقع  

 وأبرزها: الدولة أو ما يعرف بوالية خراسان باستهداف الشيعة األفغان، 

األول:   بالتحدي  األفغانجَ   حلٍ إيجاد  يتعلق  الشيعة  ألزمة  ودائم  ُمحدِّداٍتذرّي   وُمرتكزاٍت  ، ووضع 
عن  فصلهم    وضمان  النسيج األفغاني.   ضمنالهزارة    بهدف دمج  يف امللف بصورٍة نهائية،ثابتة  
، وعدم تسبُّبهم مستقباًل بها املشهد يف أفغانستانُتلِهب    وعدم استخدامهم كورقة نار  إيران
 .  ن خلق أزمات داخل أفغانستايف 

سيتطلب جهودًا ُمضنية من الحركة للعمل ىلع  الذي    ،التعاُمل مع تنظيم الدولة  : الثانيالتحدي  
تجفيف منابعهم، ألن التنظيم يف أفغانستان ليس ىلع الصورة التي عليها بقية أفرعه ال سيّما  

ويبدو أن التنظيم ذي يمنعه من الوقوف مجددًا.  ال ُيستنَزف بالقدر ال يف العراق أو سورّية، فهو  
األراضي   ىلع  السيطرة  مرحلة  يف  يدخل  أال  وقرر  البلدان،  بقية  يف  إخوانه  دروس  من  َتعّلم 

 تتوفر له قدرة الحفاظ عليها.  لمواملقاطعات واملدن طاملا 
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او املعوقات  أبرز  اليوم،  خراسان"  "والية  ُتعتَبر  طالبان باملجمل  تهدد حكم  التي  الرئيسة  ألمنية 
بُر حساسيًة  تِ مَ الناشئ  امللفات  أشد  ىلع  تلعب  ألنها  األقليات-ه،  كورقٍة   -ملف  وتستخدمهم 

)ال سيّما مع   سياسية ضاغطة ُتسّعر بها األوضاع ىلع األصعدة الثالث الُقطرية واإلقليمية والدولية
هدفًاف  وعليه  إيران(. األفغان  الشيعة  وسهولة   اسعًاو  سيبقى  انتشارهم  بحكم  للتنظيم 

عالوًة   محفزًا للتدخل الخارجي يف الشأن األفغاني، هذه العمليات عامالً   ظل استهدافهم، كما ست
بد  ىلع التي  األخرى  انطالقًا  أالعمليات  املجاورة  الدول  كاستهداف  تنفيذها  يف  ن م   التنظيم 

ر تلك األزمة مدى التهيُّؤ والفاعلية السياسية لحركة طالبان من  ظهِ ومن ثّم سُت.  األفغانية  األراضي
ة قطع الطريق ىلع َمهمَّ طور الجماعة املقاتلة إلى طور اإلدارة السياسية، وسيقع ىلع عاتقها  

خارجية من ِقبل إيران التي تتذرع بحماية الشيعة، ومن ِقبل الواليات املتحدة األمريكية التدخُّالت ال
يجمع الطرفان أن ما  يتعمق شعور لدى طالبان  مواجهة تنظيم الدولة اإلسالمية. والتي تتذرع ب

 .  أفغانستانيف إدارة  هاوهو عرقلة مسار ؛هدف واحداإليراني واألمريكي  

  



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 الخطابي للدراسات 

مركز أبحاث وترجمة مختص في دراسة وتحليل الحروب الثورية المعاصرة، وتوفير 

 .العلمية الشاملة في هذا الشأنالمراجع  
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