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خصوصية وادي بنجشير
ــد  ــقوط يف ي ــن الس ــة ع ــر عصي ــل بنجش ــباب تجع ــة أس مث

ــايل:  ــه يف الت ــن توضيح ــا ميك ــو م ــان، وه ــة طالب حرك

1- صعوبــة الســيطرة عــى بنجشــر: عــى الرغــم من اســتيالء 
حركــة طالبــان عــى 33 واليــة مــن أصــل 34 واليــة أفغانيــة 
ــة وادي  ــى والي ــطس 2021، تبق ــو وأغس ــهري يولي ــالل ش خ
ــول إىل  ــان الدخ ــوات طالب ــاول ق ــتثناًء، إذ مل تح ــر اس بنجش
ــا  ــغ مســاحته 3610 كيلومــرات، وهــو م ــوادي، البال هــذا ال
يرجــع إىل ســهولة الدفــاع عنهــا بســبب تضاريســها الجغرافية، 
ــي  ــوش”، والت ــدو ك ــال “هن ــلة جب ــوادي سلس ــط بال إذ تحي
تعمــل كخــط دفــاع طبيعــي ضــد التوغــالت الخارجيــة، مــع 
وجــود نقطــة وصــول واحــدة فقــط عــر ممــر ضيــق أنشــأه 

نهــر بنجشــر.

ــم  ــه مل يت ــرة، فإن ــة الوع ــة الجبلي ــذه الطبيع ــبب ه وبس
ــت  ــد كان ــة، فق ــوة خارجي ــل أي ق ــن قب ــا م ــتيالء عليه االس
املنطقــة مبنــأى عــن اإلمراطوريــة الريطانيــة أثنــاء محاولتهــا 

وفشــل  عــر،  التاســع  القــرن  خــالل  أفغانســتان  غــزو 
ــرن  ــن الق ــات م ــا يف الثامنيني ــتيالء عليه ــوفييت يف االس الس
ــا  ــيطرة عليه ــان يف الس ــة طالب ــلت حرك ــام فش ــن، ك العري

ــعينيات. ــالل التس خ

موقعــاً  بنجشــر  واليــة  تحتــل  أخــرى،  جهــة  ومــن 
ــه عليهــا، إذ تقــع عــى  ــزاً ملــن يحكــم قبضت اســراتيجياً ممي
ــد املدخــل  ــم تُع ــول، ومــن ث ــد 150 كيلومــراً شــامل كاب بُع
ــن  ــرب م ــع بالق ــا تق ــام أنه ــة. ك ــة األفغاني الشــاميل للعاصم

ــالد.  ــامل الب ــول بش ــط كاب ــذي يرب ــدويل ال ــق ال الطري

2- محاولــة أحمــد مســعود الســر عــى خطــى والده: يســعى 
أحمــد مســعود إىل تقديــم نفســه عــى أنــه امتــداد لوالــده، 
أحمــد شــاه مســعود، الــذي متكــن مــن مقاومــة الســوفييت 
وطالبــان خــالل العقديــن األخريــن مــن القــرن املــايض. فقــد 
شــكل شــاه مســعود “تحالــف الشــامل”، وهــو ائتــالف مــن 
القــوات األوزبكيــة والطاجيكيــة، ونجــح يف التصــدي لهجامت 
طالبــان عــى وادي بنجشــر يف التســعينيات، وتحولــت الوالية 
ــارص  ــتيالء عن ــب اس ــة عق ــوات الحكومي ــن للق ــالذ آم إىل م
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تمكنــت حركــة طالبــان مــن دون عنــاء كبيــر مــن الســيطرة علــى جميــع األقاليــم األفغانيــة باســتثناء إقليــم 
واحــد، هــو بنجشــير، المعــروف محليــًا بــوادي بنجشــير، فــي شــمال وســط البــاد، ويؤكــد قادتهــا، وتحديــدًا 
أحمــد مســعود، نجــل أميــر الحــرب، أحمــد شــاه مســعود، وأمــر اللــه صالــح، نائــب الرئيــس األفغانــي الســابق، 

أنهــم لــن يستســلموا لطالبــان. 

مقاومة بنجشري:
هل تفشل طالبان يف إحكام سيطرتها على كامل أفغانستان؟ 

مقاومــة بنجشــير: هــل تفشــل طالبــان فــي إحــكام ســيطرتها على كامــل أفغانســتان؟، تقديرات المســتقبل, العدد 1323، 31 أغســطس 
2021، أبوظبي: المســتقبل لألبحاث والدراســات المتقدمة.
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طالبــان عــى كابــول يف ســبتمر 1996. ونجــح مســعود، 
املعــروف باســم “أســد بنجشــر، “يف مقاومــة طالبــان حتــى 
ــل يومــن مــن  ــم القاعــدة قب ــارص تنظي ــد عن ــل عــى ي اُغتي

هجــامت 11 ســبتمر 2001. 

3- مناهضــة الطاجيــك لطالبــان: تقطــن واليــة بنجشــر 
ــان،  ــة طالب ــة لحرك ــك، املناهض ــة الطاجي ــن عرقي ــة م أغلبي
ــن  ــان، الذي ــدون أن طالب ــة، ويعتق ــة وتاريخي ــباب عرقي ألس
ــعون  ــوف يس ــتون س ــة الباش ــم إىل إثني ــون يف أغلبيته ينتم
للهيمنــة عــى كامــل أفغانســتان، باإلضافــة إىل االنتقــام منهم، 
بســبب دورهــم يف مناهضــة طالبــان عــى مــدار ســنوات. ويف 
ضــوء ذلــك، لجــأت قيــادات سياســية وعســكرية يف الحكومــة 
ــس  ــب الرئي ــال نائ ــا، أمث ــامء به ــة الســابقة إىل االحت األفغاني
ــر الدفــاع الجــرال  ــح، ووزي األفغــاين الســابق، أمــر اللــه صال

ــه محمــدي، وغرهــم.  بســم الل

4- امتــاك قــدرات عســكرية جيــدة: تشــر التقديــرات 
إىل أن بنجشــير متتلــك 20 قاعــدة عســكرية، كــام أنهــا 
ــن فــروا  ــل أفغــاين، مــن الذي ــة 10 آالف مقات اســتقبلت قراب
مــن العاصمــة كابــول، ومدينتــي مــزار رشيــف وقنــدوز 
الشــامليتن، وبالتــايل، فــإن متركــز مقاتــي الواليــة مــع القــوات 
ــق  ــا لتحقي ــان رمبــا يؤهله ــي مل تستســلم لطالب ــة الت األفغاني

ــان.  ــة طالب ــكري يف مواجه ــار عس انتص

خيارات الحرب والسالم 
حشــدت طالبــان املئــات مــن املقاتلــن حــول بنجشــر، 
وأمهلــت “مســعود” أربــع ســاعات قبــل بدئهــا باقتحــام 
الواليــة، غــر أن أحمــد مســعود رفــض االستســالم، وتراجعــت 
طالبــان عــن اقتحــام الواليــة، إدراكاً منهــا عــن صعوبــة 
اقتحامهــا يف ضــوء الخــرة التاريخيــة الســابقة، ومتركــز اآلالف 
مــن القــوات األفغانيــة املناهضــة لطالبــان، يف بنجشــر، 
ولذلــك فضلــت طالبــان فــرض حصــار عــى املنطقــة، يف 
ــاك. ــن هن ــالم املتحصن ــل استس ــن أج ــط م ــة للضغ محاول

ــادة يف  ــام ق ــة أم ــارات املتاح ــل الخي ــياق، تتمث ــذا الس يف ه
ــن:  ــارين التالي املس

1- الخيــار العســكري: نجحــت مقاومــة بنجشــر يف الســيطرة 
 ،)Dih Saleh( ــح ــه صال ــم: دي ــات، وه ــع مقاطع ــى أرب ع
يف   )Puli Hisar( حصــار  وبــويل   )Andarab( وأنــدراب 
 )Charikar( مقاطعــة بغــالن الرقيــة، وكذلــك شــاريكار
ــر  ــة بنجش ــح مقاوم ــيطرة متن ــذه الس ــاروان، وه ــة ب يف والي

ــوارد. ــن وامل ــن املؤيدي ــد م املزي

ــى ال  ــة، حت ــى املنطق ــاراً ع ــاً حص ــان حالي ــرض طالب وتف
تســيطر عــى مزيــد مــن األرايض. وقــد تتمكــن بنجشــر مــن 
الصمــود، غــر أن هــذا األمــر يتطلــب حصولهــا عــى الدعــم 
توســيع  عــن  فضــالً  األجنبــي،  العســكري 
الحــدود  إىل  للوصــول  ســيطرتها  قاعــدة 

األفغانيــة الشــاملية.

ــع  ــم املجتم ــعود دع ــد مس ــد أحم وناش
الــدويل يف مقالة نرها يف صحيفة الواشــنطن 
ملواجهــة   ،2021 أغســطس   18 يف  بوســت 
ــه “إذا  ــداً أن ــده، مؤك ــل وال ــام فع ــان ك طالب
شــّنت طالبــان هجومــاً، فســيواجهون بالطبــع 
مقاومــة شــديدة مــن التحالــف الشــاميل، 
ــن  ــتياتنا ل ــكرية ولوجس ــا العس ــن قواتن ولك
تكــون كافيــة، ســوف يتــم اســتنفادها برسعــة 
مــا مل يجــد أصدقاؤنــا يف الغــرب طريقــة 

ــر”. ــن دون تأخ ــا م ــا به لتزويدن

مســعود  طالــب  ذلــك،  عــى  وعــالوة 
دعــم الواليــات املتحــدة، محــذراً أنــه يف حــال 
ســيطرة طالبــان عــى كامــل أفغانســتان، 
ــالق  ــال شــك نقطــة االنط فإنهــا ســتصبح ب
ــا  لإلرهــاب اإلســالمي املتطــرف. ويف ضــوء م
ســبق، فــإن نجــاح املســار العســكري ســيكون 
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هل تفشل طالبان في إحكام سيطرتها على كامل أفغانستان؟

مرهونــاً مبــدى مســاعدة الغــرب، الســيام الواليــات املتحــدة يف 
دعــم قــوات التحالــف الشــاميل، وليــس مــن الواضــح بعــد مــا 
الــذي يخطــط البنتاجــون لفعلــه، بعــد أن خصــص مبلــغ 3,3 

ــاين الســابق. ــش األفغ ــار دوالر للجي ملي

ويشــر الخــراء العســكريون إىل وجــود أربــع إشــكاليات 
ــن  ــتمراره م ــال اس ــف الشــاميل ح ــاح التحال تحــول دون نج

ــم خارجــي:  دون دع

ــف يســيطر عــى  ــادة املقاومــة: مــازال التحال ــة قي  أ- معضل
نســبة ضئيلــة مــن مســاحة أفغانســتان، وذلــك عــى النقيــض 
مــن والــده أحمــد شــاه مســعود، كــام أنــه ال توجــد أي 
ــه موقــع  مــؤرشات تعكــس قــوة أحمــد مســعود، إذ ليــس ل
رســمي يف النظــام، وال يحظــى بشــعبية قويــة خــارج بنجشــر.

ومــن جهــة أخــرى، قــد ينشــب رصاع بــن مســعود 
وصالــح، والــذي أعلــن نفســه رئيســاً مؤقتــاً للبــالد بعــد 
هــروب غنــي خــارج أفغانســتان، ومــن غــر الواضــح، إذا مــا 
ــود  ــيدير جه ــن س ــى م ــن ع ــن الجانب ــاق ب ــاك اتف كان هن

الحــرب ومفاوضــات الســالم، أم ال.

 ب- األســلحة األمريكيــة لــدى طالبــان: اســتوىل مقاتلــو حركة 
طالبــان عــى أســلحة ومعــدات عســكرية أمريكيــة، تفــوق يف 
قدرتهــا مــا متتلكــه مقاومــة التحالــف الشــاميل، ويشــر تقريــر 
اســتخبارايت إىل أنــه يف أعقــاب هجــوم طالبــان الخاطــف عــى 
ــة،  كابــول، حصلــت الحركــة عــى معــدات عســكرية أمريكي
منهــا 2000 عربــة مدرعــة، وحــوايل 40 طائــرة. وعــى الرغــم 
مــن أن طالبــان قــد ال تتمكــن مــن صيانــة واســتخدام 
منظومــات األســلحة املعقــدة، فــإن الــدول الداعمــة للحركــة، 
تشــغيلها  يف  الحركــة  تســاعد  أن  ميكــن  باكســتان،  مثــل 

ــا.  وصيانته

 ج- ســيطرة طالبــان عــى الشــال: متكنــت طالبــان مــن 
الســيطرة عــى كل األقاليــم الشــاملية، ومنهــا إقليم بدخشــان، 
وبالتــايل، فــإن االســتيالء عليــه مــن قبــل حركــة طالبــان، يحول 

دون تقديــم أي دعــم خارجــي يــأيت عــر حــدود أفغانســتان 
الشــاملية مــع طاجيكســتان وأوزباكســتان.

 د- الدعــم اإلقليمــي لطالبــان: حصلــت طالبــان عــى قبــول 
ودعــم مــن بعــض األطــراف الخارجيــة مثــل باكســتان والصن، 
ــن أي  ــف الشــاميل ع ــة التحال ــل، مل تحصــل مقاوم ويف املقاب
دعــم دويل رصيــح حتــى اآلن. وتــدرك مقاومــة بنجشــر هــذه 
املعطيــات، ولذلــك، ظهــر مســار آخــر خــالل الفــرة املاضيــة، 

هــو املســار التفــاويض. 

2- التســوية الســلمية: أعلــن أحمــد مســعود يف 22 أغســطس 
الجــاري أنــه يأمــل يف إجــراء محادثــات ســلمية مــع طالبــان، 
ــري، أن  ــم نظ ــي ميس ــة، ع ــم املقاوم ــدث باس ــن املتح وأعل
الجبهــة مســتعدة لــراع طويــل األمــد، لكنهــا مازالــت 
تســعى للتفــاوض مــع طالبــان حــول حكومــة شــاملة، مؤكــداً 

ــة.  ــان هــي الالمركزي أن رشوط اتفــاق ســالم مــع طالب

وباملثــل، أعلنــت طالبــان، يف اليــوم التــايل، أن الحركــة 
تتفــاوض مــع املســلحن يف بنجشــر لتجنــب الحــرب وإراقــة 
الدمــاء. وأكــد املتحــدث باســم طالبــان، ذبيــح اللــه مجاهــد، 
أنــه يُجــرى حاليــاً محادثــات رسيــة بــن الجانبــن، قــد تفــي 
إىل اتفــاق ســالم بنســبة 80%، مفــاده أن بنجشــر قــد تبقــى 
خاليــة مــن طالبــان مــرة أخــرى، كــام كانت بــن عامــي 1996 
ــان،  ــم طالب ــت حك ــالد تح ــة الب ــت بقي ــا كان و2001 عندم

وهــو مــا قــد يجنــب البــالد جولــة جديــدة مــن القتــال. 

ــة،  ــر قامت ــة يف بنجش ــرص املقاوم ــى ف ــر، تبق ويف التقدي
ففــي حالــة غيــاب الدعــم األجنبــي، فإنهــا لــن تتمكــن 
ــاوض  ــا يف التف ــل خياراته ــل أفض ــراً، وتتمث ــود كث ــن الصم م
مــع طالبــان عــى حكــم ذايت موســع، يكفــل لهــا قــدراً مــن 
االســتقاللية، واالتفــاق عــى كيفيــة إدارة الشــأن األمنــي، غــر 
ــاً  ــد يكــون محفوف ــان ق أن الدخــول يف مفاوضــات مــع طالب
ــا،  ــن التزاماته ــة ع ــة تراجــع الحرك باملخاطــر، خاصــة يف حال

ــد ال يكــون مســتبعداً. ــر ق وهــو أم

عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــالل املرحلــة الحاليــة، مــن خــالل رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــالت املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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