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اًران والاجفاق الىووي بين أستراجيجيت التصعيد وخياراث املواجهت
فرح صابر
ولُت التربُت ,حاملت بوضاص

ملخص البحث
خلفيت الازمت
وان كغاع الغئِـ الامغٍيي صوهالض جغامب بسحب الىالًاث املخدضة الامغٍىُت مً الاجفاق الىىوي مم اًغان امغا مخىكلا ,كلى كىـ
املغخلت التي جلُه.
وكض واهذ الخلمُداث واضحت خىٌ هُت ال غئِـ الامغٍيي باالوسحاب مً الاج فاق الىىوي ,طلً اللؼم الظي اهبثم كً الؿُاؾت
او الؿُاؾاث املللىت .فمً هاخُت الؿُاؾت,وان جغامب كض التزم زالٌ خملخه الاهخسابُت كام  2016بالواء الاجفاق الظي اػلم كلُه
مسخلف الىلىث ,مً "حىىوي",او"مطحً",الى "ؤؾىا اجفاق كلى الاػالق".
ولىً كغاع الاوسحاب ًخسؼى كالم الؿُاؾت .فلض ازاع الاجفاق الىىوي حضال واؾلا خحن ػغخخه اصاعة اوباما كام  2015ولِـ
ملجغص ا عجباػه بال غئِـ الؿابم باعان اوباما .فلض عؤي الىلاص ان الاجفاق لم ًىجؼ الا الللُل لخلُُض الاوكؼت الىىوٍت
الاًغاهُت,هاهًُ كً ان مضجه واهذ كصحرة حضا .وكض ه ـغ الى الاجفاق كلى اهه وان اخاصي الجاهب ,خُث مىذ اًغان جسفُفا واؾم
الىلاغ مً الللىباث ملابل طبؽ وكاػها في مجاٌ واخض فلؽ,وان وان طلً خُىٍا.مم ان الىثحرًً اكخلضوا ان هىان بضًال
:لِـ الحغب  .بل الاهخـاع ,الى ان حكخض وػإة الللىباث.
ّ
وبالخالي ,حلخبر اؾخمالت التراحم كً الاجفاق واكاصة فغض الللىباث واضحت.فاالكخصاص الاًغاوي ًترهذ بالفلل.فلض فلض الخىمان
الاًغاوي وؿبت هبحرة مً كُمخه,مما اطؼغ الؿلؼاث الى فغض طىابؽ كلى عؤؽ املاٌ ,في خحن اصث الخـاهغاث التي اهدكغث
اخخجاحا كلى الـغوف الاكخصاصًت وهحرها مً الامىع الى جىضًغ الىطم في البالص .هظا في الىكذ الظي ًبدث فُه صاولى الؿُاؾت
الامغٍىُىن كً وؾائل ملىاحهت جمضص ػهغان في الكغق الاوؾؽ .والجإمل اصاعة ج غامب باخُاء الظوىغ التي واهذ مفغوطت كل ى
اً غان كبل الاجفاق الىىوي فدؿب ,بل ػٍاصتها اًظا ,واحباع ػهغان كلى اللىصة الى ػاولت املفاوطاث جمكُا مم ؤهمىطج "الظوؽ
الاكص ى"الظي ػبله البِذ الابُع كلى وىعٍا الكمالُت مؿدىضا الى الظوؽ الضبلىماس ي والاكخصاصي (. )1
للض حملذ الاصاعة الامغٍىُت الؿابلت ائخالفا كاملُا ملماعؾت طوىغ مالُت كلى الاكخصاص الاًغاوي.لىً هظا الائخالف لم ٌلض
مىحىصا ,ومم طلً الًمىً الخللُل مً قإن كضعة الىالًاث املخدضة كلى مماعؾت طوىغ هبحرة كلى الىـام املالي الاًغاوي ,وكلى
اكخصاص البالص في ؿل البِئت الحالُت.
( )
وختى بلض جؼبُم "زؼت اللمل الكاملت املكترهت" * لم حكلغ ػهغان انها خصلذ كلى اللضع الظي واهذ جخىكله مً عفم الللىباث
َ
جخالف خلا .ولهظا الؿبب ماػاٌ الاكخصاص الاًغاوي ٌلاوي خالُا مً طلف ملحىؾ .هما واهذ لضي
,هما ان الظوىغ الامغٍىُت لم
الكغواث الخجاعٍت
واملاؾؿاث املالُت الضولُت زؼؼا للخغوج مىظ الخىصل الى"زؼت اللمل الكاملت املكترهت" ,هـغا الى ان بىض اكاصة فغض
الللىباث وان مضعحا في الاجفاق.وكض حلل هظا الامغ مً الاؾهل كلى هظه الكغواث واملاؾؿاث الخصغف بؿغكت والخغوج مً
الؿىق الاًغاوي بمجغص اكالن الغئِـ جغامب كً كغاع الاوسحاب مً"الخؼت" في آًاع /ماًى (. )2
ومىظ اكالن الىالًاث املخدضة كً هُتها الاوسحاب مً الاجفاق الىىوي,ػاصث خضة الخىجغاث بحن الؼغفحن  ,وجىثفذ خغب اليلماث
بُنهما .ففي الخؼاب الظي اللاه وػٍغ الخاعحُت الامغٍيي ماًً بىمبُىفي  22جمىػً/ىلُى حاء اتهامه الالطق لللُاصة الاًغاهُت وؾؽ
تهضًضاث مً الغئِـ الاً غاوي خؿً عوخاوي ,مضكىمت مً املغقض الاكلى كلي زامىئي  ,وكاصة الحغؽ الثىعي الاً غاوي,الامغ الظي
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ّ
عجل بلض طلً في جباصٌ ؾُل مً التهضًضاث الىا عٍت املظاصة مً كبل الغئِـ الامغٍيي جغامب ومؿدكاعه حىن بىلخىن .وكض
جصاكضث هظه الحغب الىالمُت بلض الؿاصؽ مً آب الجاعي ,وهى جاعٍش جؼبُم املجمىكت الاولى مً الجؼاءاث مىظ الاوسحاب
الامغٍيي مً الاجفاق الىىوي مم اًغان .فلض ؤقاع املغقض الاكلى زامىئي الى كضم مىافلخه كلى الخفاوض مم الامغٍىُحن كائال"اها
ؤخـغ اي مداصزاث مم امغٍيا ...فامغٍيا الجلتزم بىكىصها بخاجا" ( .)3وكبله وان كائض الحغؽ الثىعي الاؾالمي مدمض كلي حلفغي كض
ّ
ؤصغ كلى" ان الكلب الاًغاوي لً ٌؿمذ ابضا ملؿاولُُه باالحخماق والخفاوض مم الكُؼان الاهبر,فىدً لؿىا وىعٍا الكمالُت"
(.)4وبلض اؾابُم ّعص بىلخىن كائال " ان اًغان مىظ كُام زىعتها اصبدذ مصىلا لالعهاب في الكغق الاوؾؽ واللالم" (. )5
ولىً عهم الجى املشحىن الًبضو ان الحغب وقُىت بحن ػهغان وواقىؼً.فما جؼاٌ اؾتراجُجُت اصاعة جغامب جغهؼ كلى الظوىغ
الاكخصاصًت بضال مً الاحغاءاث اللؿىغٍت .وكض ؿل طبؽ الىفـ الامغٍيي كلى الصلُض اللؿىغي ,زالٌ كضة اصاعاث حمهىعٍت
وصًملغاػُت ,زابخا بلضع حللم الامغ باًغان .وكض التزم جغامب الى خض هبحر بهظا الخللُض ,خُث اهض م غاعا وجىغعا كلى عهبخه في سحب
اللىاث الامغٍىُت املخىاحضة فلؽ في مىاػم كغٍبت مً اللىاث الاًغاهُت في الكغق الاوؾؽ ,اي في ؾىعٍا,خُث جبظٌ اًغان حهىصا
ػمىخت وبلُضة املضي الؾخلغاض اللىة في "الكغق الاوؾؽ اللغبي"  .وزالٌ الاقهغ الخالُت ,كضم بىمبُى جفؿحرًً عئِؿحن لؿُاؾت
الاصاعة
الامغٍىُت ججاه اًغان ,ووان بىمبُى كض اهض بىطىح في زؼابه في  22جمىػً/ىلُى كلى ان الللىباث الاكخصاصًت الخاهلت ,ولِؿذ
اللىة اللؿىغٍت الامغٍىُت ,جبلى في صلب امللاعهت (. )6
العقوباث اداة لدعم سياست او ستراجيجيتاوسع هطاقا
مً املهم الازظ باالكخباع ان الللىباث اصاة حؿخسضم لخىفُظ ؾُاؾت او اؾتراجُجُت اهثر قمىال  .وٍبلى الهضف النهائي لالصاعة
الامحرهُت املخمثل باكاصة فغض الللىباث كلى اًغان هحر واضحت املل الم.فهل حؿعى الى اكاصة الاًغاهُحن الى ػاولت املفاوطاث ,ام
اعهامهم كلى الاطكان ملؼالب وػٍغ الخاعحُت الامغٍيي ماًً بىمبُى الازني ككغ؟ ام هل لالصاعة الامغٍىُت هضف هحر مللً ,هى
حؿهُل انهُاع الىـام في اًغان؟
وفي الىاكم هىان اججاهحن فىغٍبن خىٌ جضاكُاث اكاصة فغض الللىباث .الاوٌ ٌ :لخلض البلع ان اً غان خالُا في وطم افظل
مما واهذ كلُه كىضما جم فغض الللىباث الامغٍىُت في الاصل .ففي طلً الىكذ,واهذ الجمهىعٍت الاؾالمُت في اوج الىالًت ال غئاؾُت
,املثحرة للجضٌ ,الخمضي هجاص .وواهذ الىسب الؿُاؾُت ماجؼاٌ حكلغ بالخإزح راث املخالخلت لالطؼغاباث الهائلت التي ازاعتها اكاصة
اهخسابه ,املكيىن فيها ,كبل طلً بلامحن.وفي مىخصف اللام  2011اهللبذ املاؾؿت الؿُاؾُت بغمتها طضه.
فظال كً طلً ,وكلى زالف ماوان كلُه الىطم في كام 2011؛الًىحض خالُا اي خـغ مً كبل الاجداص الاوعبي كلى الىفؽ
الاًغاوي .وفي الىاكم ,هىان خافؼ البلاء اللىىاث املالُت مفخىخت امام اًغان .وكض اؿهغث بلع الضوٌ كضعا اهبر مً الدؿامذ ججاه
الته غٍب وهحره مً زؼؽ التهغب مً الللىباث  .بلباعة ازغي لً ججض واقىؼً هفـ مؿخىي الخلاون الضولي بكإن اهفاط الللىباث
الظي خضر في الفترة مً  2011الى  2013وهى اخخماٌ عبما ًضكىالى الللم ,الن الحيىمت الاًغاهُت اصبدذ اهثر زبرة في الخلامل
مم جضاكُاث الللىباث الاكخصاصًت(. )7
وكض اؾخفاصث اًغان اًظا مً الخوحراث في كؼاق الؼاكت ,والىطم الجُى  -ؾُاس ي في املىؼلت.وهىان املؼٍض مً كضم الُلحن
الظي ًدُؽ باؾىاق الىفؽ الُىم ,الؾُما في طىء اهسفاض الصاصعاث مً فجزوٍال.وكلى الصلُض الاكلُمي,اهدؿبذ اًغان املؼٍض
مً الىفىط في اللغاق ,وصكمذ هـام بكاع الاؾض في ؾىعٍا,واكامذ جىاحضا اهبر كلى ػىٌ الحضوص مم اؾغائُل ,هما ّ
حغث مىافؿيها
الخلُجُحن الى الحغب مم الحىزُحن في الُمً(. )8
اما اججاه الخفىحر الث اوي خىٌ اكاصة فغض الللىباث  ,فخخلخص في ان هظه الللىباث جإحي في وكذ جيىن فُه اًغان اطلف
بىثحر مً الىاخُت الاكخصاصًت .فلملتها واهذ في خالت انهُاع خاص ختى كبل اوسحاب الغئِـ جغامب مً "زؼت اللمل الكاملت
املكترهت"  ,في الىكذ الظي حكهض فُه
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الخجاعة اللاملُت وزؼاباث الاكخماص بالضوالع الامغٍيي اعجفاكا اهثر مما واهذ كلُه كام  . 2011وكلى الغهم مً ان الكغواث الغوؾُت
ّ
والصِىُت كض جداوٌ اؾدثماع الفغان الظي زلفخه
الكغواث الاوعبُت التي هاصعث اًغان للحلىٌ ميانها ,الا ان الىثحر مً هظه الكغواث هي الان اقبه بالياعجالث الضولُت التي جدكابً
مصالحها مم الاؾىاق اللاملُت ,وجدضًضا مم الؿىق الامغٍىُت الطخمت  ,وبالخالي ؾخيىن هظه الكغواث اهثر كغطت للظوىغ
الامغٍىُت في خاٌ كُامها بخسؼي الللىباث التي جفغطها واقىؼً كلى اًغان .وباليؿبت الؾىاق الؼاكت,وكلى افتراض هُاب اهخاج
فجزوٍال بؿبب املكاول الضازلُت لهظا البلض ,فان الؿلىصًت وعوؾُا كلى اؾخلضاص لؼٍاصة صاصعاتهما لؿض الفجىة الىاحمت كً
(. )9
اهلؼاق الىفؽ الاًغاوي كً الاؾىاق اللاملُت
وكلى الصلُض الضازلي  ,حكهض اًغان مؿخىٍاث مً الدكائم اللام اكمم بىثحر مً مما واهذ كلُه في كام . 2011فاالًغاهُىن
ّ
ًمغون باػمتاكخصاصًت جخصاكض ازاعها باؾخمغاع ,وفي الىكذ هفؿه ٌلاهىن مً اػمت ؾُاؾُت جخللم بكغكُت الىـام .وفي الىكذ
الظي حكهض فُه البالص ا عجفاكا في ملضالث البؼالت وجطخم صًمىهغافي بحن الكباب ,اؿهغث الحيىمت عجؼها وكضم كضعتها كلى
مخابلت الاصالخاث التي مً قإنها ان حؿمذ لها باالؾخفاصة مً الاهفخاح الظي وفغجه "زؼت اللمل الكاملت املكترهت" .وفي الىكذ
هفؿه ؤؾاءث الخلامل مم مسخلف الاػماث الازحرة بكيل واض  .ولؼاملا ّص َكم الىـام هفىطه بلضعجه كلى الحىم ب ىفاءة والىفاء
بالىكىص في جىفحرالؿلم والخضماث للكلب الاًغاوي ,لىً ؾىىاث مً الاهخياؾاث حللذ الجمهىعٍت الاؾالمُت في خالت اهخلالُت
بؼُئت  .وعهم كضم اخخماٌ انهُاع الى ـام ,الا ان الحيىمت الحالُت لً جخمىً مً اصاعة هظه الاػماث املخىاصلت بؿالؾت(. )10
اولوياث ادارة جرامب
بلض اوسحاب الىالًاث املخدضة مً الاجفاق الىىوي فان اصاعة جغامب حؿعى الى جغجِب اولىٍاث عئِؿت لها جخللم بالىُفُت التي
ًمىً ان جمط ي بها الاصاعة الامغٍىُت لخدضًض عصوص فلل ػهغان  ,ولخلؼٍؼ املصال الامغٍىُت باكص ى كضع مً الفاكلُت في الكغق
الاوؾؽ ,بدُث ًدُذ لها اؾخوالٌ هلاغ الظلف لضي اًغان  ,زصىصا في الاكخصاص ,الحباعها كلى جلضًم الخىاػالث في امللف
الىىوي ,واللىصة الى ػاولت املفاوطاث  .وجخمثل هظه الاولىٍاث بالضعحت الغئِؿت في ؾعي الىالًاث املخدضة لىطم اؾتراجُجُت
قاملت بكإن اًغان الجلخصغ كلى الخلامل مم اوكؼت ػهغان الىىوٍت خص غا  ,بل حؿعى اًظا الى افكاٌ املياؾب الاًغاهُت في حمُم
اهداء الكغق الاوؾؽ ,
والخصضي الهخاحها ووكغها للصىا عٍش  .وبالؼبم فان الاصاعة الامغٍىُت ,في هظه الحالت ,ؾخيىن كلى اؾخلضاص الن جفؿغ لحلفائها
؛ان كغاعها باالوسحاب مً الاجفاق الىىوي ًىضعج طمً اؾتراجُجُت اهبر ججاه اًغان والكغق الاوؾؽ  ,بضال مً الحضًث كً
الللىباث بكيل مىفصل (. )11
هظلً حؿعى الىالًاث املخدضة الى اكىاق خلفاءها الاوعبُحن مً احل حلؼٍؼ الاجفاق الىىوي,بىطم زاعػت ػ غٍم مكترهت
للىصىٌ الى ج فاهم حضًضٌ ,كيل زؼىة اولى واؾاؾا صبلىماؾُا ملفاوطاث حضًضة مم اًغان والاػغاف الازغي  ,عهم الاكغاعبصلىبت
جدلُم هظا الهضف كلى الاكل في املغخلت الحالُت (. )12
وبالخىاػي مم طلً ًىسغغ هباع املؿاولحن الامغٍىُحن في حىالث صبلىماؾُت مىثفت لخىطُذ ملالم املغخلت امللبلت للكغواء
الضولُحن صون الاكخصاع كلى الحلفاء الاوعبُحن الغئِؿُحن والكغواث الاحىبُت  .والبضء في اللمل الكاق للحض مً الخالفاث
الضبلىماؾُت ملهم .وكض الجج ض الىالًاث املخدضة خلفاء ًخلبلىن هثحرا مؼلب ججضًض الللىباث ,ولىً الاؾخماق الى مساوف الضوٌ
"الصضًلت ",والخلضم اليها بؼلباث مدضصة,وطمان ان الحكيل الخضابحر املخسظة زؼغا كلى امنها ومصالحها الاكخصاصًت,كض حؿاكض
في الحض مً الخضاكُاث الضبلىماؾُت .وعبما واهذ الاكفاءاث التي قملذ كضصا مً الضوٌ الؾخحراص الىفؽ الاًغاوي لفترة
مدضوصة,عهم الللىباث التي فغطتها واقىؼً كلى هظا اللؼاق,حؼءا مً هظه الخضابحر (. )13
وٍىمً الخدضي الظي جىاحهه واقىؼً في فغض جيالُف وافُت الكاصة ػهغان الى ػاولت املفاوطاث ,ولىً صون الدؿبب
بسؼىاث اًغاهُت جيىن الىالًاث املخدضصة هحر مؿخلضة للخلامل ملها ,او كض جاصي الى وكىب صغاق في املىؼلت .وؾىف ٌلخمض
الىثحرمنها كلى ما اطا واهذ اًغان ؾدخصغف بدظع او جخمخم بالجغؤة للمبالوت في زؼىاتها ججاه الاػمت ,هدُجت الىجاح الظي خللخه
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مازغا في املىؼلت ,والغؾائل املخباًىت التي جللتها مً واقىؼً .وؾُيىن حوُحر خؿاباث املساػغ باصاعة الخصلُض باليؿبت لؼهغان
وجدضًض هُيلُاتها الخدفحزًت,في ؿل الخصغف بدىمت ,ؤؾاؾُحن الصاعة الخصلُض ,وهجاح الؿُاؾت كلى ّ
خض ؾىاء (. )14
ٍّ
الردود الاًراهيت على حمالث الضغط السابقت
بِىما حؿعى الىالًاث املخدضة الى جؼبُم "اكص ى صعحاث الظوؽ الاكخصاصي والضبىماس ي"كلى اًغان  ,مً املهم الىـغ الى
الىُفُت التي عصث فيها ػهغان كلى خمالث الظوؽ الؿابلت التي اؾتهضفذ ب غهامجها الىىوي ,ختى ًمىً جىكم الغصوص خىٌ جصغف
ػهغان املدخمل ججاه زؼىاث واقىؼً الخالُت.
ّ
ٌلىص البرهامج الىىوي للجمهىعٍت الاؾالمُت الى كام , 1984ولىً املفاوطاث الهاصفت الى الحض مً اوكؼت اًغان الىىوٍت لم جدغػ
اي جلضم الا بلض اهدكاف بغهامجها الخفي لخسصِب الُىعاهُىم في كام  . 2002وبلض مغوع اهثر مً كلض مً الؼمً قهضث زالله
املفاوطاث فتراث
مخىغعة مً الاهلؼاق والاؾخئىاف ,فظال كً فغض كلىباث صاعمت كلى هدى متزاًض,وتهضًضاث كؿىغٍت ,وافلذ اً غان كلى "زؼت
اللمل الكاملت املكترهت" كام  2015وكبلذ بلُىص ماكخت كلى اوكؼتها الىىوٍت ملابل جسفُف وػإة الللىباث .وفي طىء عصوص
ػهغان زالٌ هظه الفترة ً,مىً اؾخسالص اهماغ ّ
ملبرة لهظا الؿلىن.
ففي اكلاب هؼو الىالًاث املخدضة لللغاق كام , 2003افاصث الخلاعٍغ بان ػهغان اوكفذ بغهامج حؿلُدها "الىاض امللالم" لخجىب
اكؼاء طعَلت ملهاحمت اًغان ,الا انها واصلذ اكماٌ البدث والخؼىٍغ في مجاٌ الاؾلحت طاث املؿخىي املىسفع ,واخغػث جلضما
مؼغصا في بغهامجها لخسصِب الُىعاهُىم .وكلى الغهم مً كُام اًغان بخجمُض كملُاث الخسصِب بحن كامي  2005 2003اؾخجابت
للظوىغ الاحىبُت ,الا انها اؾخولذ طلً الىكذ الصالح املكاول الخلىُت في بغهامج الخسصِب الظي جلىم به,او وكف الخلاون
مم"الىوالتالضولُت للؼاكت الظعٍت" ,او بىاء ؾفً وهىاصاث حلمل بالؼاكت الىىوٍت اطا لم ًخم عفم الللىباث (. )15
وكىض اهظمامها الى"زؼتاللمل الكاملت املكترهت"في كام , 2015وافلذ اً غان كلى الالتزام بلُىص ماكخت كلى اوكؼتها الىىوٍت ,
في خحن ؾمذ لها بمىاصلت اكماٌ البدث والخؼىٍغ الخاصت باحهؼة الؼغص املغهؼي .هما انها ازفذ ؾغا مسؼونهامً الُىعاهُىم ,عبما
لدؿهُل اكاصة اػالق البرهامج في وكذ الخم (. )16
وبازخصاع,هالبا ماعصث اًغان كلى الظوىغ مً زالٌ ػٍاصة كضعتها كلى الخسصِب بكيل جضعٍجي ,وتهضًضها ختى "باللمل كلى
اخغاػ"جلضم اهبر الكىاق زصىمها بلضم حضوي مؿاكيهم .وفي مىاؾباث كضًضة ,وافلذ كلى مظع كلى ججمُض اوكؼت ملُىت
بصىعة ماكخت ػاملا لم ًمىم طلً الخجمُض الخلضم املؿخمغ في مج االث ازغي ,او ًغهمها كلى الخىاػٌ كً"خلها في الخسصِب"او
ًلؼمها كلى الاكغاع باالبلاص اللؿىغٍت لبرها مجها.
الاوشطت الىوويت والاقليميت:التقسيم الاهتقائي
لم جاص حهىص ػهغان الغامُت الى جسفُف الظوؽ كلى ب غهامجها الىىوي الى الخإزحر بكيل حىهغي كلى اوكؼتها الاكلُمُت ,الن
اً غان اكخاصث في املاض ي كلى فصل املؿإلت الىىوٍت كً ؾُاؾاتها في ول مً ؾىعٍا واللغاق وافواوؿخان والخلُج الل غبي ؛مم
اؾخثىاء واخض حضًغ بالظهغ
وهى  :التهضًض في كام  2011الظي اقحر الُه ؾابلا ,الهالق مظُم هغمؼ اطا زظلذ صىاكت الىفؽ الاًغاهُت للللىباث ؛ ولظلً لم
ًىً للللىباث الىىوٍت املىثفت وال للغهبت في ابغام اجفاق هىوي
اي جإزحر ملمىؽ كلى جضزل اًغان في الحغب الؿىعٍت ,او كغاعها الـاهغي بخجىب الظلىق في الهجماث املىفظة بالىوالت كلى الافغاص
الامغٍىُحن في اللغاق بلض اللام  , 2011او كلى حؿلُدها
خغهت"ػالبان" (الهثر مً ككغة اكىام ختى الان) لدؿاكضها في خغبها طض اللىاث الامغٍىُت في افواوؿخان.اما في املىاػم الازغي
,فلم جخىكف املظاًلاث الاًغاهُت لؿفً البدغٍت الامغٍىُت في
() 17
الخلُج,زالٌ املفاوطاث الىىوٍت او بلضها ( 22خاصزا في كام  , 2015و 36خاصزا في كام . )2016
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بُض ان اًغان كمضث فلال الى طبؽ اوكؼت الصىا عٍش البالِؿدُت في طعوة املفاوطاث (حكغًٍ الثاوي/هىفمبر  2014ختى
جمىػً/ىلُى,) 2015خُث كامذ باػالق صاعور واخض فلؽ مخىؾؽ املضي زالٌ جلً الفترة .هما زففذ مً هجماتها الالىتروهُت ,
عبما ؾلُا الًجاص بِئت جفاوطُت اهثر مالئمت (كلى الغهم مً اؾخمغاعها باوكؼت الخجؿـ كبر الاهترهِذ زالٌ فترة املباخثاث).
ولىً بلض اهخماٌ "زؼت اللمل الكاملت املكترهت" في جمىػ ً/ىلُى ّ 2015
,خثذ اًغان عوؾُا كلى الخضزل في ؾىعٍا ,بِىما كامذ
بكيل ماكذ بؼٍاصة كضص كىاتها هىان اكخباعا مً اًلىٌ/ؾبخمبر لصض هجىم مً امللاعطت وان يهضص الىـام.هما كؼػث كملُاث
اػالق الصىاعٍش البالِؿدُت مخىؾؼت املضي (حؿم كملُاث في اللام الظي اكلب الخىكُم كلى "زؼت اللمل الكاملت
املكترهت",واعبم في اللام الخالي) ,واؾخإهفذ اوكؼت الاؾخلصاء الالىترووي الهجىمُت طض الىالًاث املخدضة وهحرها مً
ّ
الاهضاف,وؾغكذ كملُاث اخخجاػ الامغٍىُحن امللُمحن(ازىان كلى الاكل في الىصف الثاوي مً كام  2015وزمؿت في الىصف الاوٌ
() 18
مً كام  . )2016وفي الفترة هفؿها جلغٍبا وكلى هدى ممازل ,ػاصث صكمها للحىزُحن في الُمً.
ادارة جرامب الجدًدة وجاثيرها على السلوك الاًراوي
واصلذ اً غان الىثحر مً هظه الاوكؼت كلى مضي الاقهغ الاولى مً كام , 2017في خحن اصبدذ اللىاث املىالُت للغئِـ
الؿىعي اهثر خؼما ,عبما ٌلىص طلً حؼئُا  ,الى الغهبت في ازخباع الاصاعة الامغٍىُت الجضًضة ب غئاؾت جغامب.واصي طلً الى ؾلؿلت مً
الغصوص اللؿىغٍت الؿغَلت مً حاهب الىالًاث املخدضة ,بما فيها هجىم بالصىاعٍش الجىالت املىحهت كلى "كاكضة الكلحراث
الجىٍت"في ؾىعٍا بلض ان اتهم هـام الاؾض باؾتهضاف املضهُحن باالؾلحت الىُمُائُت (هِؿان/ابغٍل , )2017واكتراطاث حىٍت
للىخضاث امللاجلت التي جضكمها اًغان(زالر مغاث في
الفترة اً اع/ماًى – خؼٍغانً/ىهُى  ) 2017وػائغاث الاؾخؼالق املؿلحت بضون ػُاع(مغجحن في خؼٍ غان ً/ىهُى  )2017التي هضصث
ملاجلي امللاعطت ,ومؿدكاعي الخدالف الضولي املخىاحضًً
كلى ملغبت مً بلضة الخىف الؿىعٍت الىاكلت كلى الحضوص ,واؾلاغ مل اجلت ؾىعٍت مً ػغاػ"ؾى "22-واهذ كض قيذ هجىما كلى
وخضاث للملاعطت واملؿدكاعًٍ اللؿىغٍحن باللغب مً مضًىت
ّ
الكىعة الؿىعٍت (خ ؼٍ غانً/ىهُى,) 2017واػالق هاع جدظًغي باججاه صوعٍت بدغٍت اً غاهُت واهذ جىاوع بؼ غٍلت كضها الامغٍىُُىن
اؾخف ؼا ػٍت (جمىػً/ىلُى,) 2017وهجىم كلى اللىاث املىالُت لالؾض التي واهذ تهضص امللاجلحن الىغص الؿىعٍحن واملؿدكاعًٍ الامغٍىُحن
باللغب مً صًغ الؼوع,مما اصي الى ملخل مابحن  200و 300منهم وفلا لبلع الخلا عٍغ ,ومً بُنهم كضص هبحر مً امل غجؼكت الغوؽ
(قباغ/فبراًغ. )19( )2018
وكلى الغهم مً ان هظه الغصوص واهذ مدضوصة الىؼاق وجم جىفُظها في الوالب هخضابحر لحماًت اللىاث ,الا انها اصزلذ كامل
الكً في الحؿاباث الاًغاهُت .وكمىما  ,جصغفذ اًغان مىظ طلً الححن بدظع اهبر ججاه الىالًاث املخدضة .فاملغة الازحرة التي
اخخجؼث فيها اللىاث الاًغاهُت مىاػىا ا مغٍىُا واهذ في قهغ ؤب/اهؿؼـ, 2016بِىما صؤبذ زالٌ الللض املاض ي كلى اكخلاٌ
امغٍىُا واخضا او ازىحن ول كام او هدى طلً  ,وماػاٌ كضص منهم كابلحن في السجىن ختى الان .وباملثل لم ججغ اًغان اي ازخباعاث
للصىاعٍش مخىؾؼت املضي مىظ جمىػً/ىلُى , 2017ولم جظاًم الؿفً الحغبُت الامغٍىُت في الخلُج مىظ قهغؤب/اهؿؼـ مً طلً
اللام(. )20
ولىً في طلً الىكذ جل غٍبا ,اجسظث اًغان مىكفا اهثر خؼما مً الؿلىصًت واؾغائُل .ووفلا لبلع الخلا عٍغ باقغث ػهغان
باكماٌ بىاء مصاوم للصىا عٍش في لبىان وؾىعٍا والُمً ,هما خاولذ قً هجىم الىترووي ّ
مضمغ كلى البيُت الخدخُت الىفؼُت
الؿلىصًت(اب /اهؿؼـ ,)2017وػوصث الحىزُحن بصىاعٍش مخىؾؼت املضي اؾخسضمذ الؾتهضاف ال غٍاض (بضءا مً حكغًٍ
الثاوي/هىفمبر  ,)2017وخاولذ اًظا قً هجىم بؼائغاث بضون ػُاع طض اؾغائُل مً ؾىعٍا(قباغ/فبراًغ. )21( )2017
وكض جيىن بلع هظه الخدغواث بمثابت امخضاص مىؼلي الوكؼت ػهغان الؿابلت في جلً املى اػم .ومم طلً  ,فلض حلىـ اًظا
الغهبت في جصلُض الهجماث طض ابغػ خلفاء امغٍيا في املىؼلت بالتزامً مم اللغاع الاًغاوي بىكف الخصلُض (كلى الاكل ماكخا) في
ؾىعٍا والخلُج اللغبي.
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اؾدىاصا الى طلً ً,مىً اؾخسالص كضة اؾخيخاحاث مً هظه الخجغبت؛ ّ
فغصا كلى الاحغاءاث املخسظة طض البرهامج الىىوي
الاًغاوي ,جمُل اًغان الى اػالق التهضًضاث وػٍاصة اوكؼتها
الىىوٍت,واللبىٌ بلُىص ماكخت كلى بغهامجها متى لؼم الامغ ,باالطافت الى الغص كلى الظوىغ املخىامُت بلملُاث الىتروهُت وكؿىغٍت
 .ومم طلً فان مداوالث امللاومت الىىوٍت هظه جبلى
مىفصلت كً الاكماٌ التي جلىم بها اًغان في ؾىعٍا واللغاق وافواوؿخان والخلُج اللغبي,كلى الاكل في الىكذ الغاهً.
وكلى الغهم مً اهتهاحها ؾُاؾت خاػمت بكيل متزاًض ,الجؼاٌ اً غان ّ
ملغطت للمساػغ والخيالُف ,وجخدلى باملغوهت كلى املؿخىي
الخىخُيي .وؾىف جتراحم كىضما ججابه ّبغص صاعم  ,لخلىص وجخدغن في الىكذ وامليان الاهثر مالئمت.
فمىظ اللام  2017كللذ مً حهىصها الزخباع اللىاث الامغٍىُت في ؾىعٍا والخلُج ,عبما بؿبب كضم ًلُنها مً هىاًا اصاعة جغامب.
وفي الىكذ هفؿه ػاصث اوكؼتها طض اؾغائُل والؿلىصًت  ,عبما لفغض جيالُف كلى خلفاء واقىؼً كىضما ًخلظع كليها ملاكبت
الىالًاث املخدضة مباقغة.
الاعتباراث املحليت
ؾاهم محزان اللىي صازل اًغان اًظا في صُاهتزُاعاث الىـام بكإن هظه اللظاًا .ففي كام , 2015عبما خاوٌ املغقض الاكلى
كلي زامىئي جدلُم الخىاػن بحن كبىٌ "زؼت اللمل الكاملت املكترهت"؛ التي واهذ بمثابت "عقىة "للمدافـحن البراهماجُحن امثاٌ
ال غئِـ خؿً عوخاوي ؛مً زالٌ مى ذ كائض "فُلم اللضؽ " الخابم للحغؽ الثىعي الاؾالمي كاؾم ؾلُماوي وهحره مً املدكضصًً
خغٍت اهبر ملىاصلت اللمل بما ّ
ًفظلىهه في ؾىعٍا واماهً ازغي .وعبما ًيىن كض فلل الامغ هفؿه كام , 2017خحن بضا اهه ًظبؽ
وكاغ الحغؽ الثىعي طض اللىاث الامغٍىُت في ؾىعٍا,بِىما اكؼى خغٍت اهبر لؿلُماوي طض اؾغائُل واململىت اللغبُت الؿلىصًت.
وبالفلل ًبضو ان املؿاولحن في الحغؽ الثىعي اكل تهغبا مً املساػغ ملاعهت باللُاصة املضهُت في ػهغان ,ولظلً اطا اهدؿبىا
صالخُت اهبر في صىم اللغاع  ,فمً املغج ان جخصغف اً غان بصىعة اهثر هجىمُت .وكض جخفا كم الجزكت اللغطُت لضي ؾلؼاث
ػهغان بالخجاوػ واملبالوت مً زالٌ الاكخلاص بان الؼزم بجاهب اًغان وخلفائها ,وطلً بلض هجاخهم في خث اؾغائُل كلى الاوسحاب
مً حىىب لبىان(كام  ,) 2000مما ؾاهم في فً الاعجباغ الامغٍيي مً اللغاق (كام ,) 2011واهلاط هـام الاؾض مً "املاامغة"
الامغٍىُت – الصهُىهُت – الؿلىصًت ,خؿب الغواًت الاًغاهُت  .وعبما مىذ طلً ػهغان الثلت اليافُت العؾاٌ ػائغة اؾخؼالق
هجىمُت بضون ػُاع الى صازل املجاٌ الجىي الاؾغائُلي في قباغ/فبراًغاملاض ي  ,وطغب ملاجلي امللاعطت
واملؿدكاعًٍ الامغٍىُحن املخىاحضًً كغب صًغ الؼوع زالٌ الكهغ هفؿه .وفي املغخلت امللبلت ,مً قإن ػغٍلت الخفىحر هظه ان جضفم
ػهغان الى الغص كلى الظوىغ الىىوٍت هحر املؿبىكت مً زالٌ
جىثُف ملاومتها في املجالحن الىىوي والاكلُمي ,وَكمل طلً ؾىعٍا واللغاق وافواوؿخ ان والخلُج اللغبي,وعبؽ هظه الاوكؼت
بؼغق لم حلهضها في الؿابم (. )22
هل هجحت استراجيجياث التصدي لترامب؟
كلى الغهم مً ان املغقض الاكلى ًخسظ حمُم اللغاعاث النهائُت املخلللت بؿُاؾت اًغان الخاعحُت ,الا ان هىان كملُت حكغَلُت
ّ
مخىكم,وجغقض
وجىفُظًت مللضة ,جدؿم بالخلضصًت بكيل هحر
الىثحر مً جلً اللغاعاث كبل اجساطها.فلىضما جىلى جغامب مىصبه في اللام املاض ي عهؼ اكتزامه كلى الاوسحاب مً الاجفاق الىىوي,
وػٍاصة الظوؽ كلى اًغانً ,مىً الافتراض ان كضصا هبحرا مً اللجان واملجالـ وان منهميا بخلضًم املكىعة الى املغقض الاكلى خىٌ
افظل اؾخجابت اؾتراجُجُت الً غان  .ومً زالٌ الىـغ الى ؾلىن ػهغان مىظ طلً الححن ً,مىً جمُحز الضكائم الغئِؿت لهظه
الاؾتراجُجُت وبُان مضي هجاخها او فكلها.
فالهضف الاوٌ الظي عهؼث كلُه اً غان هى مداولت صق اؾفحن بحن واقىؼً واوعبا .ففي كام  2017جىكم مضًغ "مىـمت
الؼاكت الظعٍت الاًغاهُت " كلي اهبر صالخي ,في كغاءة هحر صكُلت للىاكم ,اهه "اطا اوسحب الامغٍىُىن مً الاجفاق الىىوي ,فمً
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ً
وبىاء كلى ماحللمخه ػهغان مً مفاوطاتها الؿابلت مم الوغب,
املدخمل حضا الا جدظو اوعوبا خظوهم ,وان امغٍيا ؾدبلى وخضها"
واصلذ مباخثاتها مم اوعوبا  ,كلى امل ان جيىن امياهُت الحفاؾ كلى الاجفاق الىىوي خافؼا لها مللاومت الللىباث الامغٍىُت
بظغاوة (. )23
هحر ان اوعبا لم جدلم اي هدُجت ختى الان ,وٍبضو انها جفخلغ الى اللضعة  ,وعبما الى الغهبت في ملاومت زؼؽ واقىؼً الكاصة
فغض الللىباث .فمىظ بظم ؾىىاث ,افاص عوخاوي بلىله الكهحر ان"الخفاكل مم اوعبا ولِـ مم الىالًاث املخدضة ٌكبه عحل فلحر
الٌؿخؼُم قغاء ؾُاعة مً هىق مغؾُضؽ ,لظا ازخاع بضال منها ؾُاعة مً هىق بُيان",التي هي ؾُاعة اًغاهُت الصىم حلض قلبُت
وعزُصت ,وبالخاليً ,جب ان الٌ ّلض امغامفاحئا,اطا ماهـغ الاًغاهُىن الى جلمُداث اوعبا الازحرة باعؾاٌ حلىٍظاث حؼئُت كً
الخؿ ائغ املخلللت بالللىباث كلى انها"كلُلت حضا ومخإزغة للواًت"( . )24وختى كىضما فىغكضص مً صوٌ اوعبا,والؾُما املاهُا وفغوؿا
وبغٍؼاهُا ,بااللخفاف كلى الللىباث الامغٍىُت كلى اًغان وباصعث الى اوكاء آلُتمالُت جظمً لها مىاصلت الخجاعة مم ػهغان في
بلع اللؼاكاث الاكخصاصًت واملالُت ,عهم امللاعطت الامغٍىُت الكضًضة,اكلىذ اًغان ان الخؼىاث الاوعبُت في هظا املجاٌ هحر
وافُت .وفُما بلض اكغب الغئِـ عوخاوي كً كضم الغطا
( ) 25
الاًغاوي كً الخؼىة الاوعبُت ,ووصفها ب"املهُىت" النهاجخظمً قغوػا وصفها باملجحفت وهحر امللبىلت .
هما خاولذ اًغان الخيؿُم مم عوؾُا والصحن .فبلض وكذ كصحر مً كُاصة مفاوطاث اًغان مم اوعوبا بحن كامي  2003و, 2005
اكغب عوخاوي كً اؾفه للضم اؾدثماع مىاعص وافُت لخإمحن الضكم الضبلىماس ي مً عوؾُا والصحن ,ملترفا ان اللبء كلى
ػهغان"وان مً املمىً ان ًيىن اكل"مما هى  ,بمؿاكضتهما .ومىظ مؼلم اللام , 2018ؾعى املؿاولىن الاًغاهُىن مللالجت الامغ مً
زالٌ جىؾُم اللالكاث مم بىحن ومىؾيى مً احل "جدُُض الظوؽ الامغٍيي وجللُص ازغه" كلى خض حلبحرعئِـ لجىت الؿُاؾت
الخاعحُت في مجلـ الكىعي الاًغاوي في طلً الىكذ كالء الضًً بغوحغصي  .ومم طلً لم ًىً صكمهما مفُضا هما وان ًإمل,وَلؼي
طلً حؼئُا الى ان لضي هال الغ ْ
اكُحن املفترطحن مصال ؾُاؾُت واكخصاصًت اوؾم واهثر اهمُت (. )26
وختى اطا زبذ بم غوع الىكذ ان عوؾُا والصحن هما اهثر ججاوبا ,فمً املمىً ان ًاصي اكخماص اًغان املتزاًض كليهما الى فخذ
الباب امام ؾُل مً الاطغاع الاًضًىلىحُت والؿُاؾُت
باليؿبت الى الىـام.واهؼالكا مً الخفىحر في هظا التراحم املدخمل لكغكُت الجمهىعٍت الاؾالمُت واؾخلاللها ,ػكمذ مازغا صحُفت
"هيهان"الل غٍبت مً املغقض الاكلى ؛ان الكلاع الثىعي "القغكُت ,والهغبُت" اصبذ باػال الن مفهىم الكغق كض حوحر بكيل هبحر
.وكىضما خاولذ الصحُفت جفؿحر هظا الخىاكع ,افاصث ان عوؾُا هي خلُف اًغان طض الىالًاث املخدضة  ,لظلً فان الخم اؽ
مؿاكضتها امغ ملبىٌ (. )27
وكض ؾلذ ػهغان لغصق الظوىغ الامغٍىُت بؼغ ٍّق كضة ,فلض خاولذ الخالكب في وطم بغهامجها الىىوي مً زالٌ اصزاٌ
جؼىعاث حضًضة في هظا املجاٌ ,الا اهه في عؤي املغاكبحن ,ان اًغان لم جدلم الىخائج املغحىة مً طلً .هما ان تهضًضاتها املبىغة
َ
بخىؾُم كضعاتها كلى جسصِب الُىعاهُىم الى ككغة اطلاف لم جدف باي اهخمام هبحر مً املجخمم الضولي  .اط اصبدذ في الاؾاؽ
امغا كاصًا.واما مداولت الغئِـ عوخاوي الازحرة لغصق واقىؼً  ,مً زالٌ التهضًض ببضء"ام الحغوب" واهالق مظُم هغمؼ(, )28
فلض صفم الغئِـ جغامب الى الغص باملؼٍض مً التهضًضاث مً حاهبه (. )29
وَكيل اؾخلغاع الىـام وجغؾُسه كً ػغٍم عص الصفىف ,مً بحن جضابحر ازغي ,حؿعى ػهغان لخدلُله  .فبؿبب
املىاوقاث الللىُت مم الحغؽ الثىعي الاًغاوي ,وان اللام الاوٌ لغئاؾت عوخاوي ٌوظي الاهلؿاماث صازل اللُاصة الاًغاهُت.الا ان
هظا الخىحه حوحر فُما بلض ,وطلً مىظ ان جبنى عوخاوي مىكفا كضائُا ججاه واقىؼً ,وصافم كً جصغفاث اًغان في
الل غاق وؾىعٍا ولبىان,ختى اهه وافم كلى اؾدبضاٌ كضص مً اكظاء خيىمخه بىاءا كلى ػلب زامىئي  .وكلى الغهم مً ان البلع
كض ًّضعي ان هظا الخىخًُ ؾِؿاكض في جىخُض الكلب
الاًغاوي ومىم واقىؼً مً جبني اؾتراجُجُت ّ
"فغق حؿض"  ,الا اهه ًىاحه كائلا هبحرا :فهى "ٌس يء"الى صىعة عوخاوي امللخضلت ,التي
اهؿبخه بلع الخإًُض في اوعوبا  .فللى ؾبُل املثاٌ,
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واهذ تهضًضاجه بلغكلت جضفم الىفؽ مً املىؼلت  ,التي اػللها ازىاء حىلخه في اللىاصم الاوعبُت في قهغ جمىػ املاض ي ,مبلث كلم
ّ
مظُفُه (. )30
لبلع
الى حاهب طلً حؿعى ػهغان الى حلؼٍؼ املغوهت الاكخصاصًت .فسالٌ زؼاباجه الازحرة ,اهض املغقض مغاعا وجى غاعا اجباق "اكخصاص
امللاومت" وػٍاصة الاهخفاء الظاحي للبالص  .وفي زؼابه في قهغ عمظان اقاع الى طغوعة كُام اًغان باوكاء "ملغاث عئِؿت صازل
مغاهؼها الاكخصاصًت" مً احل مىاحهت "هغفت الحغب في وػاعة الخؼاهت"الخابلت لللضو.ومم طلً,فان زؼؽ ػهغان الىبري ملداعبت
الللىباث مً زالٌ الخضابحر الاكخصاصًت املظاصة ؛ همداولت ميافدت الفؿاص,وجدؿحن اصاعة الؿُىلت ,واخخُاػاث الىلض الاحىبي؛
آزظة في التراحم .ومم اهسفاض ؾلغ
ع
ن
الخىمان الى مؿخىي كُاس ي ,واكالن املؼٍض مً الكغواث وكف الخلامل مم اًغان ,كض الًيى ههج ػهغان اللائم كلى"الخىخض و اء
الغاًت" وافُا ملىم ّ
جدىٌ الاخخجاحاث اللامت الجاعٍت الى اطؼغاباث حماهحرًت (. )31
خياراث اًران ملواجهت العقوباث
ؾىف ً َد َّضص عص فلل الجمهىعٍت الاؾالمُت ,حؼئُا ,مً زالٌ قضة خملت الظوؽ الام غٍىُت ,والؼغٍلت التي جخفاكل بها
واقىؼً مم الازخباعاث الاًغاهُت ,والضعحت التي حلخلض ػهغان ان الىالًاث املخدضة ؾخضكم ؾُاؾتها اللائمت كلى اكص ى كضع مً
الظوؽ باللىة اللؿىغٍت .واطا اؾخاػاكذ اًغان جضبحر امغها عهم الللىباث  ,فلض جىاصل الالتزام بلُىص "زؼت اللمل الكاملت
املكترهت" وفصل مداوالتها املخىاطلت املخلللت بامللاومت الىىوٍت كً اوكؼتها هحر الىىوٍت والاكلُمُت.واطا وان ازغ الللىباث
الامغٍىُ ت هبحرا  ,فلض الجيسحب اًغان مً "زؼت اللمل الكاملت املكترهت" لخفاصي ججضص الللىباث الضولُت كليها ,كلى ان جلاوم
مجاالث ازغي .وفي اؾىؤ الحاالث ,كض جغص اًغان كلى وافت الجبهاث صفلت واخضة ,عهم ان هظا الؿِىاعٍى ًبضو
في الىكذ هفؿه في
ٍّ
مؿدبلضا في الىكذ الحالي ,وبالخ الي ,امام ػهغان مجمىكت واؾلت مً زُاعاث الخلامل التي ًمىً مىاػهتها وفلا للـغوف.
اولى هظه الخُاعاث ,اللجىء الى ؾُاؾت خافت الهاوٍت الىىوٍت  .اط اقاعث اًغان الى ان اوسحاب الىالًاث املخدضة مً "زؼت
اللمل ا ملكترهت" كض ًضفم بها الى ػٍاصة حمم ميىهاث احهؼة الؼغص املغهؼي واؾخئىاف اهخاج مسؼون ؾاصؽ فلىعٍض الُىعاهُىم
لوغض الخسصِب ,وهي
اوكؼت الجىتهً"زؼت اللمل الكاملت املكترهت" ,ولىنها جثحر املساوف مً اخخماٌ اكضام ػهغان كلى طلً في نهاًت املؼاف .وباميان
اً غان اًظا حؿغَم وجحرة اللمل كلى الصىاعٍش البالِؿدُت التي ًخسؼى مضاها الـ  2000هُلىمترالتي هي الحضوص الحالُت التي وطلتها
اًغان لىفؿها.وكض
ً
اكلىذ هظا الحض في كام  2011هباصعة ججاه اوعبا ,ولىنها كامذ مىظ طلً الححن بازخباع هـام اػىٌ مضي  ,هى زغمكهغ ,وهضصث
بخجاوػ هظا املضي في خالت تهضًض اوعبا الًغان (. )32
هظلً فاهه اطا جم جؼبُم الللىباث الامغٍىُت بكيل صاعم وحؿببذ بفغض جيالُف باهـت  ,فلض جسخاع ػهغان في النهاًت
اقياال اهثر زؼىعة مً ؾُاؾت خافت الهاوٍت الىىوٍت .كلى ؾبُل املثاٌ ً ,مىً ان جخجاوػ الؿلف الظي خضصجه "زؼت اللمل
الكاملت املكترهت" مً زالٌ جسصِب مسؼوهاتها مً الُىعاهُىم بما ًخسؼى املؿخىي املؿمىح به خالُا (اي  3.67في املائت مً
الُىعاهُىم ) 235او مً زالٌ جسؼًٍ اهثر مً  300هُلىه غام مً الُىعاهُىم املىسفع الخسصِب ,هما ًمىنها حللُم جىفُظ
"البروجىوىٌ الاطافي" او وكف الخلاون مم "الىوالت الضولُت
للؼاكت الظعٍت" .وكض ًاصي الاوسحاب البؼيء والخضعٍجي مً كُىص"زؼت اللمل الكاملت املكترهت" الى حللُض حهىص واقىؼً
للظوؽ كلى اً غان  ,الؾُما اطا اكلىذ ػهغان انها ؾخدترم هظه اللُىص مجضصا فىع اهظمام الىالًاث املخدضة مً حضًض الى
الاجفاق ؛كلى الغهم مً ان الضوٌ الاوعبُت ال غئِؿت  ,الكغٍىت لـ "زؼت اللمل الكاملت املكترهت"اقاعث الى ان اي اهتهاواث مً
حاهب ػهغان لبىىص الخؼت مً قإنها ص فم كملُت اكاصة فغض الللىباث كلى اًغان مغة ازغي (. )33
واطا ماعجؼث ملاعبت جضعٍجُت كً الخسفُف مً وػإة الللىباث ,فلض حؿعى اًغان الى بىاء كضعاث جخجاوػ اللخبت الىىوٍت مً
زالٌ جسؼًٍ همُاث هبحرة مً املىاص الاوكؼاعٍت كلى وحه الؿغكت(ماٌؿمى باهمىطج الُابان) مً احل ػٍاصة الظوىغ كلى الىالًاث
Page 781

(Special Issue), 2019

5th Conference for the language and Human Sciences

املخدضة ,او كض جىكف حىاهب مسفُت مً بغهامجها الىىوي مً احل صىم كضص صوحر مً الاؾلحت ,عبما الؾخئى اف املفاوطاث مً
مىكم كىة  ,والخىصل الى عفم الللىباث ملابل املىافلت كلى ججمُض جغؾاهتها الىىوٍت الىاقئت (ماٌؿمى باهمىطج وىعٍا الكمالُت).
ومم طلً  ,فان ؤًا مً املؿاعًٍ كض ًاصي الى جدفحز اللُام بلمل كؿىغي مً كبل اؾغائُل اللللت ,او مً كبل الىالًاث املخدضة
؛وان بضا هظا اكل اخخماالباليؿبت لالزحرة ( .)34ولم ٌكغ الغئِـ جغامب ختى الان  ,الى ما اطا وان مؿخلضا الؾخسضام اللىة طض
بغهامج اًغان الىىوي؛ وكض ًخىكف طلً كلى ما اطا واهذ الضبلىماؾُت كض اخخىث زؼغ
الحغب مم وىعٍا الكمالُت ,وهى امغ ًبضو كائما ,كلى الاكل ,ختى الىكذ الغاهً ,الؾُما بلض للاء الغئِؿحن الامغٍيي واليىعي
الكمالي .
ن
ي
ن
وكض جيى اخضي الخُاعاث الازغ امام ػهغان هى مااصؼل كلُه الاًغاهُى بكلاع"امللاومت الىىوٍت الاكلُمُت" .فمىظ اوائل
زماهُيُاث اللغن املاض ي ,اكلىذ اًغان انها اطا لم حؿخؼم جصضًغ الىفؽ  ,فلً جخمىً اي مً الضوٌ املجاوعة مً جصضًغه
اًظا.وبالخالي,فان الللىباث الامغٍىُت التي ّ
جدض بكيل هبحر مً كائضاث الىفؽ الاًغاهُت كض جضفم ػهغان الى كغكلت اهخاج الىفؽ
وجصضًغه كلى الجاهب اللغبي مً الخلُج كً ػغٍم الهجماث الالىتروهُت او اكماٌ الخس غٍب ,اوالخدغن اللؿىغي .وفي نهاًت
املؼاف ,كض حؿتهضف مثل هظه الخؼىاث مظُم هغمؼ الظي ٌلخبر ممغ ملـم الصاصعاث والىاعصاث الاًغاهُت  ,عهم اهه لهظا الؿبب
مً هحر املدخمل ان جخسظ اًغان زؼىاث تهضص كضعتها كلى اؾخسضام املظُم (. )35
وكالوة كلى طلً ,اطا حؿببذ الظوىغ الامغٍىُت املتزاًضة بؼكؼكت اؾخلغاع الجمهىعٍت الاؾالمُت ,كض جلغع ػهغان اللىصة الى
اؾالُبها اللضًمت بوُت ابلاص الظوىغ كً البرهامج الىىوي الاًغاوي ,وجلىٍع املصال الامغٍىُت في ؾىعٍا واللغاق وافواوؿخان ,
وطلً بخىحُه الجماكاث املاٍضة لها هدى اؾخئىاف الهجماث كلى اللىاصغ الامغٍىُت في هظه الضوٌ ,او ػٍاصة وجحرتها.
وكلى هدى بضًل باميان اًغان ملاكبت الىالًاث املخدضة مً زالٌ ػٍاصة اوكؼتها طض اؾغائُل واململىت اللغبُت الؿلىصًت ؾىاء
مً زالٌ اللُام بلملُاث مباقغة ,او كً ػغٍم ماٍضيها .وفي ؿل كىصة اللىاث املىالُت لالؾض الى حىىب ؾىعٍا في اكلاب الهجىم
() 36
الازحر الظي كامذ به كىاجه هىان ,فلض جداوٌ ػهغان في النهاًت ػكؼكت اؾخلغاع الاعصن الحلُف اللىي للىالًاث املخدضة والوغب
وعصا كلى التهضًض املتزاًض الظي حكيله اًغان واملجمىكاث الخابلت لها زالٌ الحغب الؿىعٍت ,هفظث اؾغائُل اهثر مً 100هاعة
صازل الاعاض ي الؿىعٍت مىظ اوائل كام , 2013مؿتهضفت بظلً مؿخىصكاث الاؾلحت  ,وكىافل هلل الاؾلحت الى"خؼب هللا" .ومىظ
اوازغ كام  , 2017طغبذ اؾغائُل امليكأث اللؿىغٍت الاًغاهُت في ؾىعٍا بكيل مخىغع اًظا,ملىم اًغان مً جدىٍل جلً البالص الى
هلؼت اهؼالق لالكماٌ اللؿىغٍت طض اؾغائُل .واطا جمذ اؾاءة الخلامل مم الىطم ً,مىً لهظه الصغاكاث املؿخمغة ان ّ
حللض
الاػمت الىىوٍت الاًغاهُت الىاقئت ,مما ًاصي الى اهضالق خغب كض الًبضو ان اخضا ًغٍضها ,كلى الاكل في الىكذ الحالي (. )37
اًران الى اًن ؟ استشراف املستقبل
مً املغج ان جاصي التهضًضاث املخباصلت بحن املؿاولحن في ػهغان وواقىؼً  ,الى حاهب الللىباث الكضًضة التي جخضعج في
جىكُخاتها ,الى صفم صىاق اللغاعالاً غاهُحن الى اكاصة الىـغ في ملظلته م الاؾاؾُت :هل ًجب كليهم جصلُض الىطم ,والغص بلؿىة
لغصق الظوىغ الامغٍىُت؟او هبذ اهفؿهم ملىم ؿهىع جدالف هغبي مىخض طض اًغان,وهى ههج كض ًيخج كىه حلىٍظاث اكخصاصًت
مدضوصة مً اوعبا؟ وفي هظا الاػاع  ً ,ـهغ الخاعٍش ان الجمهىعٍت الاؾالمُت الجخمخم بىهج مىخـم في هظا املجاٌ ,ففي خحن انها صائما
للملُاث في الخاعج ,او اػالق صىاعٍش باججاه
جخجىب املساػغة  ,الا انها جخسظ اخُاها جضابحر كض جبضو فيها املساػغة ,مثل الخسؼُؽ
ٍّ
الحضوص الكمالُت الؾغائُل.
وفي الحاالث التي ازخاعث فيها ػهغان مؿاعا هجىمُا او ختى كضائُا,فانها ؾغكان ماجغاحلذ كنها ,مفظلت كضم حل غٍع
اؾخل غاعالىـام للخؼغ .وخالُاً ,بضو ان اللاصة الاًغاهُىن ًضعوىن جماما ان اي جصلُض كؿىغي ًمىً ان ٌؿخفؼ اصاعة جغامب
وٍجللها جغص باملثل ,لظا فمً هحر املغج ان ًخسظوا اح غاءاث مباقغة وكاحلت عصا كلى الظوؽ الامغٍيي  .ومم طلً  ,فلض ًى ـغون
في اؾخسضام املجمىكاث املىالُت لهم في املىؼلت ,طض اللىاث الامغٍىُت ,وهي هىق مً احغاءاث" الخؼىة الغماصًت"()38هما ًصفها
الخبراء ً ,بضو ان الاًغاهُحن كغفىا بها مً ؾىىاث ؾابلت.
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وكبل الدؿلُم ببؿاػت ان اًغان لً جلضم كلى الخفاوض خىٌ حلضًل الاجفاق الىىوي ًمىً الاقاعة الى حملت امىع؛ فبالغهم مً
لىائذ الحـغ الجضًضة التي جبىاها الاجداص الاوعبي جلىم املصاعف والكغواث الاوعبُت باالوسحاب مً اًغان ,وكىضما جىاحه زُاع
مماعؾت الاكماٌ الخجا عٍت مم الىالًاث املخدضة واً غان ,لِـ هىان زُاعآزغ ,وبالفلل اوسحبذ الكغواث الىبري في كؼاكاث
الؼاكت ,والؿُاعاث ,والشحً .
ّ
هظلً فان الاكخصاص الاًغاوي ًىاحه صلىباث حمت ,ختى كبل اكاصة فغض الجىلت الاولى مً الللىباث في 6آب/اهؿؼـ
.فاللملت الاًغاهُت زؿغث هصف كُمتهامىظ قهغ هِؿان/ابغٍل  ,وجيسحب هظه الخؿاعة كلى الاعصضة في البىىن ,والكلب الاًغاو ي
مؿخاء بؼبُلت الحاٌ ّ ,
وَلبر كً كضم عطاه مىظ واهىن الاوٌ /صٌؿمبر , 2017اي كبل فترة ػىٍلت مً اوسحاب جغامب مً الاجفاق
الىىوي ,في جـاهغاث واؾلت الىؼاق طض كملُاث الىـام الخاعحُت ,ختى وان لم جىً مباقغة اخُاها ,بل كبراطعكها اللؿىغٍت
,وؾىء الاصاعة,والفؿاص املىدكغفي مغافم الضولت
وماؾؿاتها.وجؼاًضث الاطؼغاباث مم كُام البائلحن في باػاع ػهغان بالخىكف كً اللمل في الخامـ واللكغًٍ مً خؼٍ غان ً/ىهُى
املاض ي ,هما اطغب ؾائلى الكاخىاث كً اللمل في حمُم
اهداء البالص زالٌ الكهغ الخالي .وفُمابلض جم اؾخضكاء قغػت ميافدت الكوب عصا كلى الاطغاباث التي وكلذ في مكهض واصفهان
وعقذ والاهىاػ َ
وز ْ
غج ,كلما بان حمُم هظه املضن ,باؾخثىاء الاهىاػ ,هي مضن مدافـت,وك اصة ماجيىن صاكمت للىـام في اًغان
,ولىنها لم حلض هظلً.وخمل املخـاهغون الفخاث هاطبت هضصث بغمىػ الىـام  ,وػالبذ بان جصغف الامىاٌ لخلبُت اخخُاحاتهم بضال
مً اهفاكها الهلاط هـام الغئِـ الؿىعي بكاع الاؾض ,او لضكم خؼب هللا او الدكىُالث اللؿىغٍت املىالُت لها في صوٌ الجىاع
واملىؼلت .والبض ان هظا االامغ ٌؿبب كللا لىـام ٌلخمض اؾخلغاعه كلى الخىف ,وهىق مً الكغكُت الكلبُت الـاهغٍت.
هظلً كىضما ٌكلغ الىـام بالظوؽ خلا ً,إحي عصه الخا عٍخي بخوُحر ؾلىهه.والكىاهض كلى طلً كضًضة.فلىضما هؼث الىالًاث
املخدضة اللغاق كام , 2003وخُث ز كِذ اًغان ان جيىن هي الهضف اللاصم ,ػغخذ ػهغان كغوطا مىثفت للحض مً ًغهامجها
الىىوي ,وصكمها لح ؼب هللا .زم بلض ان وان الجاهب الاًغاوي كض صغح اهه لً ًخفاوض مؼللا ببكإن بغهامجه الىىوي ,ػاملا اهه
ًسظم للللىباث ,لىً مم كُام اصاعة اوباما بمظاكفت الللىباث ,كام الاًغاهُِىن بالخفاوض.
وهىظا,واؾدكغافا للمؿخلبل  ,مالظي ًمىً ان ًضفم اًغان الى الخسلص مً اؾالُبها الؿابلت,وجبني ههجا مواًغا؟ مً املغج
ان ًيىن اللامل املهُمً في مثل هظا اللغاعهى جصىع ػهغان لىطلها الاكخصاصي ,والؾُما جإزحراملكاول الاكخصاصًت كلى اؾخلغاع
الىـام  .فاطا وان آًاث هللا ًغون ان تهضًض الاطؼغاباث الضازلُت امغ زؼحر ,فلض ًداولىن صغف اهدباه الكلب ,كً
املكاول,وجىحيهه هدى"اللضو الخاعجي" .ومً قإن هظا الىهج ان ًسضم هضفحن :اوال ,خكض صكم الجمهىع خىٌ "عاًت"الجمهىعٍت
الاؾالمُت,مم الاؿهاع بان الىـام ٌؿخؼُم جدمل جيالُف الخصلُض,وزاهُا,اللمل كلى الخفغٍم بحن واقىؼً واملجخمم الضولي,الظي
كض ًسش ى الخإزحر الا كخصاصي لالػمت في الخلُج اللغبي.
ولىً بغهم ول طلً ,فان الضالئل حكحر ,اهه مم حلثر الاكخصاص ,واػصًاص الظوىغ في اًغان,ؾدبدث ػهغان كً مسغج,وؾخيىن
مؿخلضة للحىاع في الىكذ املىاؾب.
ومم طلً,فمً املغج ان جبدث اًغان كً وؾُلت للحىاع,لِـ بكيل مباقغ ,الن طلً ك ض ًبضو هىكا مً الاؾدؿالم  ,بل كً
ػغٍم وؾؼاء ,هما في مفاوطاتها الؿابلت.
ّ
ووفلا الخض الخبراء الاؾتراجُجُحن ,خغي بيل مً ًيىن مخإهضا مً ان الاًغاهُحن لً ًخفاوطىا كلى اي حلضًالث كلى الاجفاق
ّ
الىىوي ",ؤال ًيىن كلى ًلحن مً طلً" ( . )39فالظوىغ الضازلُت,
والاؾخلضاص الضولي لالطؼالق بضوع الىؾاػت,كض ٌكىالن مىفظا لالًغاهُحن .والخاعٍش ًىحي بانهم ؾُىافلىن كلى طلً .
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