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 الدوز السوس ي في طىزٍا

عازض  الدوز هىان شىىن ومغالؼاث خٌى الدوز السوس ي في الشسق ألاوطؽ. فهل هرا 

؟ للد اخخلؽ جلُُم 
ً
 أم حُىطُاطُا

ً
 أم طُاطُا

ً
ا  عظىٍس

ً
يخهي ئلى شواٌ؟ هل ًدمل ػابعا ٍو

 الدوز السوس ي لِع فلؽ على العامت وئهما هرلً على اإلادللحن.

  ألاهداف السوطُت في الشسق الاوطؽ 

هخلاٌ وك  اإلاىظىمت الدولُت بدأث في الخغحر مً ألاخادًت ئلى الخعددًت، وخالٌ عملُت الا  

ت في الشسق ألاوطؽ  للعملُاث  جظازب في اإلاصالح العظىٍس
ً
 مظسخا

ً
الري وان دائما

 الجُىطُاطُت.

ألاذهان  عاد ئلىعىدما بدأ الخدخل السوس ي، واهذ اإلاعازطت للىظام الظىزي كىٍت، وهرا أ

 مظدىل  أفغاوظخان، لىً ألامىز حغّحرث، وباجذ هىان معؼُاث وئهجاشاث على أزضخياًت 

 الىاك .

، واهذ هىان جفاعالث غحر ئًجابُت، ومىاكف ئكلُمُت مخىاكظت جبخعد السوس يفلبل الخدخل 

سح الخدخل السوس ي، فلد وان الهدف مىه هى مدازبت 
ُ
ولها عً الحل الظُاس ي. وعىدما ػ

ت خالٌ مسخلخحن في  ل ؤلازهاب لسوطُا أشماث طُاطُت وعظىٍس
ّ
ؤلازهاب الدولي. فلد شي

 ما جىاحهه على
ً
صعُد ؤلازهاب، ئذ ئن مً بحن اإلاظلححن  الشِشان. وزوطُا حعسف حُدا

وحعاوي زوطُا مىر أهثر مً  في طىزٍا، آالف ًدملىن الجيظُت السوطُت. ألاحاهب ؤلازهابُحنو

 طىت مً كُام هإالء بعملُاث ئزهابُت في زوطُا.

، الهدف الثاوي للدخٌى السوس ي ئلى زوطُا. فمىر العام 
ً
شيل دخٌى الشسق ألاوطؽ طُاطُا َو

ن معالم حغحر في الظُاطت الخازحُت السوطُت، وهرا ما أعلىه السئِع السوس ي ، هىا2002

 بىجحن.

  في الشسق ألاوطؽ  اللىي جؼى ألاشماث وحعدد 
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واهذ الىالًاث اإلاخددة هي التي جخىلى جفعُل اإلاىظماث ألاممُت. وخالٌ ألاشمت الظىزٍت، لعبذ 

ألاولى بعد انهُاز الاجداد الظىفُُتي زوطُا الدوز اإلاىاغ بها في مجلع ألامً، وأكدمذ للمسة 

 كساز بـ "الفُخى". اجخاذعلى 

للد مّس الشسق ألاوطؽ في أهثر مً مسخلت في أشماث ئكلُمُت واوعياض للمظألت الفلظؼُيُت 

وجىاشهاث اإلاىظىمت الدولُت. وواهذ الىالًاث اإلاخددة هي زاعُت عملُت الاطخلساز في الشسق 

لتي مّحزث اإلاىظىمت الدولُت، وان الثاهُت. وخالٌ مسخلت اللؼبحن األاوطؽ مىر الحسب العاإلاُت 

ىُت، فُما وان الاجداد الظىفُُتي ًخمخ  ببعع مىاك   الشسق ألاوطؽ ًل  جدذ الهُمىت ألامٍس

 الىفىذ.

يي،  مسخلت السبُ  العسبي أزازث حظاؤالث عدًدة خٌى ألاطباب؛ فهل السبُ  العسبي مشسوع أمٍس

 أم هى حعبحر عً 
ً
، جفاعالث شعبُت مدلُت خلُلُت؟ كد ًىىن الىصٌى ئلى حىاب خاطم صعبا

 مً ػسف  لرلً ًمىً الخعامل م  الىخائج.
ً
 دولُا

ً
ا  عظىٍس

ً
فلد زأًىا في اإلاىطىع اللُبي جدخال

مىً اعخباز ذلً  طُاس ي معّحن، وهسي الىدُجت الُىم في وحىد اإلالِشُاث اإلادلُت اإلاخدازبت. ٍو

 لسوطُ
ً
 دافعا

ً
 ا للخدخل في طىزٍا لحماًت الدولت الظىزٍت ال لحماًت الىظام الظىزي.عىصسا

 مً اإلاعادلت الشسق أوطؼُت. وجم العمل في اإلالابل على مشسوع 
ً
يي ًخسج حصئُا الؼسف ألامٍس

، وواهذ هىان مساهىت على جسهُا لخدل مدل الىفىذ العظمى""جسهُا  ئكامت ٌظتهدفجسوي 

يي، لىً في اإلادصلت لم ً  فع ذلً ئلى جدلُم الىخائج اإلاسحىة.ألامٍس

الؼسف ؤلاًساوي بسغم ما لىا علُه مً جدفظاث، ئال أهه ػسف فاعل. وال ًمىً ئغفاٌ أن ئًسان 

ت. وؤلاًساهُىن لديهم مشسوع مخيامل، لىً  ً لسوطُا في العملُت الجاٍز ػسف مإزس، فهي شٍس

 السوض حجمىا الدوز ؤلاًساوي.

ألاػساف اإلاخخلفت حشابىذ واخخلؼذ أوزاكها في طىزٍا بما في ذلً الظعىدًت وجسهُا. وآلازاز 

الاطتراجُجُت لهرا الدشابً جرهب باججاه دماز طىزٍا، وجبدًد ئمياهُت الاطخلساز لظىىاث 

جأمحن اطخلساز الشسق ألاوطؽ. ػىٍلت كادمت. وفي ظل هرا الىط ، فان مصلحت زوطُا هى 

زلافي ودًني لسوطُا في اإلاىؼلت. وزبما ًىظس البعع لسوطُا باعخبازها اجداد  وهىان جلازب

 الظىفُُتي الظابم وهىىع مً الحىحن للشُىعُت.
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ألاشمت الخلُجُت، ًخم الخعاػي معها باعخبازها أشمت خازحُت باليظبت إلاىؼلت الشسق ألاوطؽ، 

  لىً في خلُلت ألامس، هي هدُجت لألشمت الظىزٍت.

  ىُت  العالكت السوطُت ألامٍس

يان زغبت في زؤٍت  ىُت السوطُت أصبذ خلُلت واكعت. فلم ًىً لدي ألامٍس جىجس العالكاث ألامٍس

لى وعلُه ًمىً الىظس ئزوطُا جدل في اإلاىؼلت. وفي شتى ألاخىاٌ هىان جخبؽ طُاس ي ئكلُمي. 

 اإلاخددة. طىزٍا لِع فلؽ مً خالٌ زوطُا، بل هرلً مً خالٌ أوزوبا والىالًاث

ىُت مً خُث  واإلاشيلت لِظذ في الىالًاث اإلاخددة هيل، ئهما جىمً اإلاشيلت في اإلاىظىمت ألامٍس

عدم اللدزة على اجخاذ كساز طُاس ي مىخد، فهىان زالزت مساهص مإزسة في حاهب اجخاذ اللساز، 

ىُت لِع فلؽ في طجظهس هي: ؤلادازة، البيخاغىن، الخازحُت. و  ىزٍا، بل ججلُاث ألاشمت ألامٍس

 هرلً في دوز الىالًاث اإلاخددة في اإلاعادلت الدولُت واإلاعادلت ألاوزوبُت.

د أن ًىىن الحل "طىزي ، أما اطخخدام طىزي" -زوطُا واهذ مىر بداًت ألاشمت في طىزٍا جٍس

روا هإالء في أفغاوظخان، زم وحدوهم وان طد الخىظُماث اإلاظلحت، وزوطُا خب  الظالح، فلد 

 الشِشان، وهم أهفظهم آلان في طىزٍا.أمامهم في 

 الخؼىاث السوطُت اللادمت 

 على جفعُل اإلاىظىمت الدولُت، وكد حعاػذ زوطُا م   حعخمد الظُاطُت السوطُت
ً
زاهىا

اشدواحُت اإلاعاًحر الغسبُت، مً خالٌ الجاهب اللُمي. فمىر ئعالن اإلاىكف السوس ي، لم ًخغحر أي 

ي  واهذ دائمت الخبدٌ.ا وأوزوبا مىكف مً مىاكفها، لىً مىاكف أمٍس

ؼت مظخلبلُت للحل الظُاس ي. ففُما ًخص الىالًاث اإلاخددة،  الُىم، ال ًىحد مشاَز  أو خٍس

ذلً ئلى أن جىىن اإلاىظىمت  أدي فان لديها الىثحر مً الصعىباث الداخلُت والخازحُت، وكد

ل عدم وحىد زؤٍت مظخلبل
ّ
ىُت غحر مفهىمت باليظبت لىا. وكد شي ُت للحل ئلى جىاكظاث. ألامٍس

ص خظىزها في اإلاىؼلت.  وفشل اإلاشاَز  ؤلاكلُمُت والدولُت ًدعى زوطُا ئلى حعٍص
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 مً 
ً
اإلاعادلت، وئال طىىىن هدً آلان في ألازدن أمام معادلت حدًدة، فاما أن هىىن حصءا

خازحها. لرلً الُىم ما جدلم مً ئهجاش على صعُد وكف ئػالق الىاز في حىىب طىزٍا مهم، 

 هى ًدلً الدماء وهرا هدف أطمى.ف

ىُت هثحرة. لىً كصف مؼاز الشعحراث ما هى  ئال زطالت مىحهت للداخل  التهدًداث ألامٍس

يي. يي بأن السئِع جسمب ٌعُد ئخُاء الدوز ألامٍس  ألامٍس

فالشسق ألاوطؽ ملدم على عملُت حشازهُت. ولرا فان   آلان مؼلىب كساءة حدًدة إلاا ًددر.

ع هرا في حىُف 
ُ
 مً الغباء الظُاس ي. وكد إلا

ً
. وهدً 1عدم زؤٍت الدوز السوس ي ًمثل حصءا

. ئهه ال ًمىً الخعامل م  الظُاطُت بشيل 1. وئًسان لم حشترن في حىُف 9أمام حىُف 

 لصالحه ًخظس. وزوطُا لديها وحداوي وعاػفي. ومً ال ٌعمل على جىظُف الخؼىزاث ئًجا
ً
بُا

 خبرة في حظىٍت الجزاعاث. وهىان كىة لدي الدبلىماطُت السوطُت. 

 الدوز الازدوي في ألاشمت الظىزٍت 

ألازدن ػسف في اإلاعادلت. ومىر البداًاث خُىما ًخددر وشٍس خازحُت زوطُا عً طىزٍا، فاهه 

، فهى مداصس وخدوده مغللت. وعىدما ًرهس ألازدن وال ًخجاهله. وألازدن ٌعاوي الُىم اكخصا
ً
دًا

ً عملُت الخبادٌ الخجازي م  طىزٍا، ًدحن أوان اطخلساز اإلاىظىمت الظىزٍت، فاهه طِخم  جدٍس

.
ً
الدوز ألازدوي مؼلىب مً كبل الظُاطت السوطُت.  وطُىىن دوز لألزدن في ئعماز طىزٍا أًظا

دازة الظىزٍت للمظاعدة في الدخٌى ئلى والىسة في اإلالعب ألازدوي. فاألزدن ًمىً أن ٌعمل م  ؤلا 

الحل الظلمي للملف الظىزي. وهىان ملف ؤلازهاب في السكت، لىً ال ًىحد جصىز إلاا بعد 

 السكت.

، ولرا ألازدن 
ً
مظالت الالحئحن تهم ألازدن. هم طُىف على ألازدن، صحُذ، لىنهم ٌشيلىن عبئا

 معني أهثر مً غحره بعىدتهم ئلى بالدهم. 

، وحمُ  ألاػساف ؤلاكلُمُت معىُت الحل 
ً
ا ، ولِع عظىٍس

ً
اللادم في طىزٍا طُىىن طُاطُا

لىم مظخلبل الشسق بدظىٍت ألاشمت الظىزٍت ، وهرا ًخؼلب جضحُاث طُاطُت ومادًت. ٍو

ألاوطؽ على زالر معادالث: اإلاعادلت الىفؼُت ومسهص زللها الخلُج، واإلاعادلت الىىوٍت وجخعلم 

 ئطسا
ً
 ئُل، واإلاعادلت اإلاائُت وجخعلم بترهُا.باًسان وحصئُا


