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ســقط وادي بنجشــير، املعقــل األســطوري للمقاومــة األفغانيــة، فــي 
أيــدي »طالبــان« فــي غضــون 72 ســاعة مــن حصــاره، ومــا زال الغائــب عــن 
املشــهد حتــى اآلن أحمــد مســعود، جنــل أميــر احلــرب الراحــل أحمــد 
شــاه مســعود، الــذي انتقــل إلــى منطقــة مجهولــة، وقــدم عرضــه إلجــراء 
محادثــات مــع »طالبــان«، أمــا نائــب الرئيــس الســابق ألفغانســتان أمــر 
اهلل صالــح، فقــد غــادر البــاد إلــى طاجيكســتان املجــاورة، علــى مــن 

.17-Mi طائــرة أفغانيــة مــن طــراز
وجلبالهــا الشــاهقة احملاطــة بالثلــوج فاملقاطعــة رقــم 34 الواقعــة 
شــمال شــرق أفغانســتان، أعطــت أمــًا فــي جنــاح القــوات املناهضــة 
لـــ »طالبــان« والعناصــر املتبقيــة مــن »قــوات الدفــاع واألمــن الوطنيــة 
األفغانيــة« للمقاومــة ضــد »طالبــان«، إذ لــم ينتقــل إليهــا الكومانــدوز 
بــل أيًضــا كان بحوزتهــم  األفغــان بالذخائــر واإلمــدادات فحســب، 

ــاك. ــزال هن ــا مــا ت ــاٌث منه ــر، ث ــرات هليكوبت ــة ســتة طائ قراب
وجــاء فــي رســالة جلبهــة املقاومــة الوطنيــة املنســحبة بــأن »بنجشــير 
ــة، وقــد تراجعنــا بشــرف،  ــُد متاهــًة بهــا عشــرات الوديــان املتداخل تُع

https://twitter.com/afg_resistance/status/1434801696836882434?s=21
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بعــد أن تســببنا فــي وقــوع أكبــر عــدد مــن الضحايــا فــي صفــوف 
ــة خــال احلــرب«. ــات األخــرى مجتمع ــن املقاطع ــر م ــان أكث طالب

وأضــاف املتحــدث أيًضــا: »كان علينــا الليلــة املاضيــة اتخــاذ قــراٍر 
صعــب ملواجهــة هجمــات العــدو العنيفــة ونفــاذ الذخيــرة، كان أمامنــا 
أحــد أمريــن، إمــا أن نقــوم بوقفــة أخيــرة فــي )بــازاراك( ونخاطــر 
بالقضــاء التــام علــى قيادتنــا، أو التراجــع إلــى أرض أكثــر ارتفاًعــا 
مــن أجــل مواصلــة املقاومــة، وقــد اخترنــا اخليــار األخيــر، وإننــا نقاتــل 
علــى أرض نعرفهــا، وهــي تناســب الفصــل التالــي مــن مقاومتنــا، ونحــن 
ــا!«. ولقــد تعهــدت »جبهــة  ــه! وقــد كان هــذا متوقًع نعــرف مــا نقــوم ب
املقاومــة الوطنيــة« بالعــودة للقتــال »بعــد فتــرة مــن أجــل إنشــاء طــرق 
ــأن )أحمــد مســعود( أرســل أيًضــا رســالة  ــر ب إمــداد«. وأفــادت تقاري
ــات حتــت ســيطرة  ــوادي محــاط مبقاطع ــر أن ال ــة. غي ــة مماثل صوتي
»طالبــان«، ممــا يعنــي أن أي جهــد مســتقبلي مــن جانــب جبهــة املقاومة 
الوطنيــة ســيواجه حتديــات كبيــرة للتزود باألســلحة واألغذيــة واألدوية 

والدعــم البشــري.
ــوات  ــوات الســوفيتية وال ق ــن الق ــم تتمك ــه ل ــا، أن ــر هن ــر بالذك اجلدي
»طالبــان« حتــى عــام 2000م، مــن اجتيــاح هــذه املقاطعــة، لكــن هــذه 
املــرة كان تقــدم »طالبــان« مخطًطــا جيــًدا، وجنحــت فــي حتريــك أوراق 

عرقيــة وسياســية لصاحلهــا.
وعلــى عكــس مــا جــرى فــي التســعينات، لــم حتشــد »طالبــان« فــي 
ــن  ــن م ــا مقاتل ــل شــملت حملته ــط، ب ــي البشــتون فق ــا مقاتل صفوفه

الطاجيــك، باإلضافــة إلــى األوزبكيــن.
كمــا قــام مخبــرو »طالبــان« واملتعاطفــون معهــا داخــل إقليــم بنجشــير، 
بتزويــد »طالبــان« باخلرائــط واملعلومــات االســتخبارية احليويــة، إلــى 

جانــب تنفيــذ هجمــات تخريبيــة مزعومــة.

https://twitter.com/afg_resistance/status/1434801695758880769?s=21%20%20%20%20https://twitter.com/afg_resistance/status/1434801697939931139?s=21
https://twitter.com/afg_resistance/status/1434801699412226048?s=21
https://twitter.com/afg_resistance/status/1434801699412226048?s=21
https://twitter.com/afg_resistance/status/1434801699412226048?s=21
https://twitter.com/afg_resistance/status/1434801699412226048?s=21
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وتراجعــت قــوة جماعــة مســعود ووحدتهــم، ألن بعــض كبــار الســن فــي 
العائلــة، إمــا لــم يؤيــدوا الصــراع أو اعترضــوا علــى بعــض الشــخصيات 
السياســية، ومنهــم أمــر اهلل صالــح الــذي أعلــن نفســه رئيًســا بالنيابــة 

ألفغانســتان بعــد مغــادرة الرئيــس أشــرف غنــي.
فــي  املتمثلــة  يبــدو أن إســتراتيجية »طالبــان«،  ذلــك،  عــاوًة علــى 
احلــرص علــى احلصــول علــى دعــم القبائــل، قــد أثمــرت إيجابًيــا فــي 

مقاطعــة بنجشــير أيًضــا.
وعلــى الرغــم مــن أن شــخصيات سياســية، قــد غــادرت أفغانســتان مــن 
أجــل زيــادة الدعــم الدبلوماســي للمقاومــة الوطنيــة، ومــن أجــل الدعــم 
ضــد »طالبــان«، إال أن معظــم القــوى الرئيســية، مبــا فــي ذلــك روســيا 

والصــن والواليــات املتحــدة، اختــارت العمــل مــع إدارة كابــول.
وتبقــى احتمــاالت شــنِّ ضغــوط دبلوماســية متواصلــة علــى »طالبــان«، 
وتشــكيل حكومــة فــي املنفــى مــع قــدر مــن الدعــم داخــل البــاد ضئيلة، 
ال ســيما أن حكومتــا كــرزاي وغنــي فشــلتا فــي حتقيــق احلكم الرشــيد، 

وقــد ُعرفتــا بالفســاد وعــدم الكفــاءة.
ومــع ذلــك، فــإن مخــاوف »طالبــان« لــم تهــدأ بعــد، نظــًرا لوجــود عــدٍد 
كبيــٍر مــن مخــازن األســلحة املخبــأة لــدى قــوات املقاومــة الوطنيــة 
املقاتلــن  مــن  تنشــأ مجاميــع جديــدة  أن  املرجــح  ومــن  األفغانيــة، 
املناهضــن لـــ »طالبــان«، وإن كان ذلــك رمبــا محــدوداً فــي جيــوب 
صغيــرة مبختلــف املقاطعــات، وميكــن أن تصبــح تلــك االنتفاضــات مثل 
التــي مت التصــدي لهــا فــي جــال أبــاد واملدن األصغر األخــرى، ظاهرًة 

متكــررة إلــى جانــب االحتجاجــات الســلمية فــي املــدن الرئيســية.
وهنــاك أيًضــا مجاميــع منظمــة ممولــة مــن اخلــارج، إال أنهــا فــي حالــة 
ســبات اآلن، وينتظــر أمثــال »لــواء فاطميــون«، الذيــن أُعيــد تســميتهم 

مؤخــًرا بــــــ »احلشــد الشــيعي«، تعليماتهــم مــن إيــران.
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ح املتحدث  وقــد مّثــل ســقوط بنجشــير صدمًة وذهواًل لطهــران، إذ صرَّ
باســم وزارة اخلارجيــة اإليرانيــة أن إيــران تُديــن التدخــات اخلارجيــة 
فــي الشــأن االفغانــي، مشــيراً رمبــا إلــى دوٍر لباكســتان فــي ســيطرة 

»طالبــان« آلخــر معقــل للمقاومــة.
ــة إســامية شــاملة«  ــن تشــكيل »حكوم ــان« م ــن »طالب ــى أن تتمك  وإل
مــن املرجــح أن يتصــرف قــادة »طالبــان« بــإدراك، ألهميــة التهدئــة 
مــن أجــل احلصــول علــى اعتــراف أوســع. ويعتمــد مســتقبل املقاومــة 
األفغانيــة فــي أجــزاء مــن وادي بنجشــير أو فــي أي مــكان آخــر، علــى 
مــدى قــدرة »طالبــان« علــى تفعيــل اخلدمــات وحتريــك االقتصــاد، 

ــى فــرض األمــن واالســتقرار. ــا عل وقدرته
وعلــى الرغــم مــن أن ســقوط بنجشــير جــاء مبثابــة انتصــار نفســي لـــ 
»طالبــان«، كمــا لــم يحــدث علــى مــرِّ التاريــخ، بــأن ســيطرت »طالبــان« 
علــى كل مناطــق أفغانســتان، إال أنهــا بحاجــة ماســة إلــى إعــادة هيكلــة 
القــوات املســلحة، وتعزيــز قــوات األمــن الداخلــي وأجهــزة املخابــرات؛ 
وإلــى أن يتــم ذلــك، تســتعُد الــدول املجــاورة ملوجــات تدفــق الاجئــن 
هربــاً مــن نُــذر احلــرب األهليــة الوشــيكة فــي أفغانســتان، التــي أملــَح 

قائــٌد عســكرٌي أمريكــي إلــى إمكانيــة حدوثهــا.

https://www.ndtv.com/world-news/afghanistan-taliban-takeover-iran-strongly-condemns-taliban-offensive-on-panjshir-valley-2531317
https://www.ndtv.com/world-news/afghanistan-taliban-takeover-iran-strongly-condemns-taliban-offensive-on-panjshir-valley-2531317
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