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 ينجح التحالف الصعب بين باكستان والواليات املتحدة؟هل   

خؿحن خ٣اوي 

ٟت، ئن ئصاعة الٗال٢اث ألامحر٦ُت
ّ
البا٦ؿخاهُت لم ج٨ً باألمغ الؿهل -ًم٨ً ال٣ى٫، بٗباعة ملُ

ٖلى واقىًُ. ُٞىا٫ ٣ٖىص؛ ؾٗذ ؤلاصاعة ألامحر٦ُت ئلى حُٛحر البإعة الاؾتراجُجُت للؿُاؾت 

لها مً الخىاٞـ م٘ الهى ض مً الىٟىط في أٞٛاوؿخان؛ ئلى البا٦ؿخاهُت وجدٍى ض والبدث ًٖ مٍؼ

خماًت اؾخ٣غاعها الضازلي والاهخمام بخُىعها الا٢خهاصي. ل٨ً با٦ؿخان لم حٛحر ؾلى٦ها ٦ثحرا 

م اٖخماصها ال٨بحر ٖلى الضٖم الٗؿ٨غي والا٢خهاصي ألامحر٧ي. والُىم جتهم ٧ل صولت ألازغي  بٚغ

 بأنها "خل٠ُ ُٞٓ٘" ولٗل ٧لخحهما ٖلى خ٤.

 -مً حهتهم؛ ًمُل البا٦ؿخاهُىن ئلى الاٖخ٣اص بأن الىالًاث اإلاخدضة صولت مخىمغة. با٦ؿخان  

بأمـ الخاحت ئلى اإلاؿاٖضاث ألامحر٦ُت، ل٨ً واقىًُ ال ج٣ضمها ئال إلااما، جحجبها  -خؿب عأيهم

ٟىها في واقىًُ ٞغى حُٛحراث ٖلى ؾُاؾت ئؾالم آباص.  ض مْى خُىا وجبٗضها أخُاها خحن ًٍغ

ما ٌٗخ٣ض البا٦ؿخاهُىن أن الىالًاث اإلاخدضة لم ج٣ضع حمُل آالٝ الجىىص وعحا٫ ألامً ٦

البا٦ؿخاهُحن الظًً ٢ًىا في مداعبت ؤلاعهاب في الؿىىاث ال٣لُلت اإلاايُت، ولم جٟج٘ بٗكغاث 

ضع٥ ال٨ثحر مً البا٦ؿخاهُحن، بمً ٞحهم  آالٝ البا٦ؿخاهُحن اإلاضهُحن الظًً ٢خلهم ؤلاعهابُىن. ٍو

لغئِـ آن٠ ػعصاعي وعئِـ الجِل الججرا٫ أقٟا١ ٦ُاوي، أن با٦ؿخان زغحذ أخُاها ًٖ ا

هو الخٗالُم ألامحر٦ُت، ل٨جهم ًجاصلىن في أن با٦ؿخان ؾخ٩ىن خلُٟا أًٞل لى أْهغث 

 الىالًاث اإلاخدضة خؿاؾُت أ٦بر ججاه مهالح ئؾالم آباص ؤلا٢لُمُت. 

بلُىن صوالع مً  40ن خلُٟا حاخضا جل٣ى ما ٢ُمخه مً حهت أزغي؛ ًغي ألامحر٦ُىن في با٦ؿخا   

ت مىظ ٖام  بلُىن صوالع إلا٩اٞدت ؤلاعهاب في  23، مجها 1947اإلاؿاٖضاث الا٢خهاصًت والٗؿ٨ٍغ

ال٣ٗض اإلااض ي وخضه. ومً وحهت هٓغهم؛ أزظث با٦ؿخان الضوالعاث ألامحر٦ُت بابدؿامت 

ع ؾغا أؾلخت هىوٍت في الثماهُ ً مساصٖت، ختى وهي جُّىِّ يُاث، وجى٣ل ألاؾغاع الىىوٍت ئلى آلازٍغ

ت مإزغا. وبغأي ٖضص متزاًض مً ٧ىاصع  في الدؿُٗيُاث، وجضٖم الجماٖاث ؤلاؾالمُت اإلاخُٞغ

مجلـ الكُىر ومجلـ الىىاب و٦خاب اإلا٣االث الاٞخخاخُت في الصخ٠ ألامحر٦ُت؛ مهما ٞٗلذ 
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خماص ٖلى با٦ؿخان ٦دل٠ُ مىزى١، في خحن ٞكلذ ٦مُاث هائلت  الىالًاث اإلاخدضة ال ًم٨جها الٖا

 مً اإلاؿاٖضاث ألامحر٦ُت في ئوٗاف الا٢خهاص البا٦ؿخاوي وجيكُُه.

ل    ت التي ٢خلذ أؾامت بً الصن في آبىث آباص في هِؿان/أبٍغ ونلذ  2011الٗملُت الؿٍغ

البا٦ؿخاهُت ئلى مؿخىي مىسٌٟ أ٦ثر مً اإلاٗخاص، ما حٗل الخٟاّ ٖلى -بالٗال٢اث ألامحر٦ُت

هم الهضا٢ت بحن البلضًً أنٗب مً أي و٢ذ مط ى. ٖىض هظه الى٣ُت، وبضال مً مخابٗت و 

حن لت ل٣اء مىاٞ٘ ٢لُلت للُٞغ بٌٗ  -ال٨ٟاح ئلى هظه الضعحت مً الاؾخماجت ولخل٪ الٟترة الٍُى

اإلاا٫ لبا٦ؿخان، وحٗاون اؾخسباعاحي مدضوص للىالًاث اإلاخدضة، وم٩اؾب خغبُت ج٨خ٨ُُت ٢لُلت 

حن خىحب ٖلى الضولخحن ؤلا٢غاع بأن مهالخهما ببؿاَت ال جخالقى بما ٨ًٟي لجٗلهما ً -للُٞغ

ت أ٦بر في الؿعي  حن. ئن مىاحهت هظه الخ٣ُ٣ت ٌُٗي واقىًُ خٍغ ٨حن وخلُٟحن ٢ٍى قٍغ

لخ٣ص ي ؾبل حضًضة للًِٛ ٖلى با٦ؿخان وجد٤ُ٣ أهضاٞها في اإلاى٣ُت ٦ضولت ٖٓمى، في 

مىخاتها ؤلا٢لُمُت التي ئما أن جىجح جماما وبك٩ل نهائي خحن حؿخُُ٘ با٦ؿخان أزحرا مخابٗت َ

لم اإلاؿإولحن البا٦ؿخاهُحن، وهى الاخخما٫ ألاعجح، مدضوصًت ٢ىة صولتهم.  ِّ
ّٗ  أو ح

 َلب نض٤ً

مً اإلاٛغي الاٖخ٣اص أن جىجغ الٗال٢اث بحن الىالًاث اإلاخدضة وبا٦ؿخان لم ٨ًً ٖلى هظه الضعحت 

ن الُىم ٧لحهما ٨ًغه أخضهما آلازغ ، ٟٞي اؾخُإل للغأي مً الؿىء. صخُذ أن قٗبي الضولخح

، ٧اهذ البا٦ؿخان مً بحن أ٢ل الضو٫ اإلادببت لضي ألامحر٦ُحن، 2011أحغاه مٗهض ٚالىب ٖام 

أن  2012مثلها في طل٪ مثل ئًغان و٧ىعٍا الكمالُت، بِىما أْهغ اؾخُإل أحغاه مٗهض بُى ٖام 

% مجهم ٌٗخبرونها 74الًاث اإلاخدضة هٓغة ؾلبُت، وأن % مً البا٦ؿخاهُحن ًىٓغون ئلى الى 80

ٖضوا. ولٗل زحر ما ًمثل هظه الهضا٢ت اإلاخضهىعة باَغاص تهضًض واقىًُ ب٣ُ٘ اإلاؿاٖضاث 

ًٖ با٦ؿخان، والضٖىاث اإلاتزاًضة في ئؾالم آباص للضٞإ ًٖ ؾُاصة با٦ؿخان يض الٛاعاث التي 

 .حكجها الىالًاث اإلاخدضة بُائغاث مً صون َُاع

، وهي الٟترة 2002ل٨ً الٗال٢ت بحن الىالًاث اإلاخدضة وبا٦ؿخان لم ج٨ً ًىما حُضة. في ٖام   

البا٦ؿخاوي في مداعبت ؤلاعهاب، أْهغ اؾخُإل بُى أن -التي ًم٨ً اٖخباعها ٢مت الخٗاون ألامحر٧ي

 % مً ألامحر٦ُحن لضيهم آعاء ؾلبُت ًٖ با٦ؿخان، مما حٗلها زامـ أ٦ثر صولت ٨ًغهها63

ألامحر٦ُىن، بٗض ٧ىلىمبُا واإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت وأٞٛاوؿخان و٧ىعٍا الكمالُت. ٢بل طل٪ 
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ُاحي ألٞٛاوؿخان بٟترة وححزة، أْهغ اؾخُإل أحغاه مٗهض 1980في ٖام  ، وبٗض الٛؼو الؿٞى

م خ٣ُ٣ت أن  ـ أن ٚالبُت ألامحر٦ُحن ًىٓغون ئلى با٦ؿخان هٓغة ؾلبُت، ٚع % مجهم 53هاَع

ُت. وفي الخمؿُيُاث  ًضٖمىن  ت للضٞإ ٖجها يض الكُٖى ٢ُام الىالًاث اإلاخدضة بٗملُت ٖؿ٨ٍغ

والؿخِىُاث، لم جٓهغ با٦ؿخان في اؾخُالٖاث الغأي ألامحر٦ُت، ل٨ً الغؤؾاء البا٦ؿخاهُحن 

 اقخ٩ىا مغاعا مً ؾلبُت الصخاٞت ألامحر٦ُت ججاههم.

، أْهغ اؾخُإل 2002ضا أًًا. في ٖام وهٟىع البا٦ؿخاهُحن مً الىالًاث اإلاخدضة لِـ حضً  

% مً البا٦ؿخاهُحن ٌؿدى٨غون ؾُاؾاث الىالًاث اإلاخدضة، وهى مى٠٢ ؾلبي ختى 70بُى أن 

٢بل حٗاون الىالًاث اإلاخدضة وبا٦ؿخان في الخغب ٖلى ؤلاعهاب. في م٣ا٫ له في ٖضص 

ؼولُىقً )خل الخالٞاث( ٖام  قى٦ذ  ، خلل1980أًلى٫/ؾبخمبر مً مجلت ٧ىهٟل٨ذ ٍع

ٟحن الخ٩ىمُحن البا٦ؿخاهُحن، ال٩لماث اإلاٟخاخُت اإلاؿخسضمت في  الىٛمي، أخض ٦باع اإلاْى

، ووحض صالئل ٖلى ٖضاء با٦ؿخاوي مؿخد٨م 1979و 1965الصخاٞت البا٦ؿخاهُت بحن ٖامي 

ظ٦غ أهه في ٖام  أخغ١ خكض ٚايب ؾٟاعة  1979ججاه الىالًاث اإلاخدضة مىظ بضاًت صعاؾخه. ٍو

غ ًٖ هجماث ٖلى اإلاباوي الغؾمُت الىالًاث ا إلاخدضة في ئؾالم آباص، وه٣لذ الصخاٞت ج٣اٍع

 ألامحر٦ُت ختى في الخمؿُيُاث والؿخِىُاث. 

مىظ ٢ُام صولت با٦ؿخان وختى آلان خاولذ الضولخان ئزٟاء مهالخهما  اإلاخباًىت وخ٣ُ٣ت   

، 1947ٍاث. في ٖام اوٗضام الث٣ت بحن قٗبحهما ٖبر الهضا٢اث الصخهُت ٖلى أٖلى اإلاؿخى 

واحه ٢اصة با٦ؿخان مؿخ٣بال مجهىال خحن لم ج٨ترر ٚالبُت صو٫ الٗالم بالضولت البا٦ؿخاهُت 

َبٗا باؾخثىاء حاعتها الٗمال٢ت الهىض التي اجسظث مى٢ٟا ٖضائُا ال هىاصة ُٞه. و٧ان  -الىلُضة

ُاهُت أُٖى با٦ؿخان زلث حِل اإلاؿخٗمغة الؿاب٣ت ول٨ً ؾضؽ مهاصع  ج٣ؿُم الهىض البًر

صزلها ٣ِٞ. ولظل٪، مىظ وكأتها، جدملذ با٦ؿخان أٖباء حِل هائل الٗضص ال ج٤ُُ ؤلاهٟا١ 

 ٖلُه، بىحىص أٖضاء مدُُحن ٦ثر البض مً جضمحرهم. 

ُاهُحن   مثل الؿحر أوالٝ ٧اعو، خا٦م  -شج٘ بٌٗ اإلاىْٟحن الغؾمُحن والباخثحن البًر

بازخىهسىا آلان(، وئًان -الخ٣ؿُم )م٣اَٗت زُبرالٛغبُت ٢بل -اإلا٣اَٗت الخضوصًت الكمالُت

غ مجلت الؿدُدؿمان آلاباء البا٦ؿخاهُحن اإلاإؾؿحن ٖلى الاخخٟاّ بجِل  -ؾدُٟجز، عئِـ جدٍغ

ل طل٪ الجِل؛  ٦بحر خماًت للضولت الىلُضة مً حاعتها الهىض. وبؿبب اوٗضام ال٣ضعة ٖلى جمٍى
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ْىا مجهم أن واقىًُ ٖلى اؾخٗضاص لضٞ٘ ولى  لجأ ال٣اصة البا٦ؿخاهُىن ئلى الىالًاث اإلاخدضة،

حؼء مً الٟاجىعة اإلاترجبت، هٓغا إلاى٢٘ با٦ؿخان الاؾتراجُجي اإلاهم ٖلى ج٣اَ٘ الُغ١ اإلاإصي ئلى 

 الكغ١ ألاوؾِ وحىىب آؾُا.

لم ٌؿاٞغ مدمض ٖلى حىاح، مإؾـ الضولت البا٦ؿخاهُت وأو٫ خا٦م ٖام لها، وال مٗٓم   

المُت، الخؼب الؿُاس ي الغئِـ في با٦ؿخان، ئلى الىالًاث اإلاخدضة مؿاٖضًه في الٗهبت ؤلاؾ

ىا ال٨ثحر ٖجها. وإلقٛا٫ مىهب ؾٟحر با٦ؿخان في الىالًاث اإلاخدضة ازخاعوا مً بُجهم  ولم ٌٗٞغ

شخها، محرػا أبى الخؿً أنٟهاوي، َاٝ الىالًاث اإلاخدضة مىخه٠ ألاعبُٗيُاث لخكض 

في حىىب آؾُا. في عؾالت بٗث بها ئلى مدمض ٖلى حىاح في  الخأًُض ل٣ُام صولت ئؾالمُت مؿخ٣لت

مبر  ه ًٖ التر٦ُبت الىٟؿُت ألامحر٦ُت: "ل٣ض 1946قهغ ٧اهىن أو٫/هٞى ، قغح أنٟهاوي ما ٌٗٞغ

حٗلمذ أن ألامحر٦ُحن ٌٗىلىن ٦ثحرا ٖلى ال٩لماث اإلاٗؿىلت والاهُباٖاث ألاولى،" ٦خب 

ت وجل٣ائُت." و٢ض بظ٫ اإلادامي أنٟهاوي، "ٞهم ًمُلىن ئلى خب أو ٦غه ٞغص أ و مىٓمت ما بؿٖغ

ٝغ بحن الىسب  ج حامٗت ٦ُمبرصج أًٞل مالضًه لتر٥ اهُبإ خؿً لضي ألامحر٦ُحن، ٖو وزٍغ

 في واقىًُ بؿٗت اَالٖه وأها٢ت ملبؿه.

ُضة م٘ بى٫ ئًلىٜ، الؿٟحر ألامحر٧ي اإلاٗحن خضًثا في    في با٦ؿخان خاو٫ حىاح ئ٢امت نضا٢ت َو

غى بُ٘ م٣غه الٗانمت ٦غ  احص ي. وفي ئخضي احخماٖاتهم اقخ٩ى حىاح مً ال٣ُٔ الكضًض ٖو

الغؾمي للؿٟاعة ألامحر٦ُت، أعؾل له ئًلىٜ أعب٘ مغاوح للؿ٠٣ وججاهل الٗغى. ٦ظل٪ صأب 

غث بىع٧ي واًذ ال٩اجبت في -حىاح ٖلى ئُٖاء م٣ابالث للصخُٟحن ألامحر٦ُحن، وأقهغهم ماٚع

ؿخان أ٦ثر مما جدخاج با٦ؿخان أمحر٧ا،" ٢ا٫ حىاح للصخُٟت مجلت ال٠ً. "أمحر٧ا جدخاج با٦

ألامحر٦ُت. "با٦ؿخان مدىع الٗالم وال٣ُب الظي ًضوع خىله الىي٘ اإلاؿخ٣بلي لهظا الٗالم." 

و٢ض أإلاذ حىاح، ٦باقي الغؤؾاء البا٦ؿخاهُحن مً بٗضه، ئلى أمله في أن حٛض١ الىالًاث اإلاخدضة 

واًذ ًٖ ق٩ى٦ها في -حرها مً ألامحر٦ُحن بٗضها، أٖغبذ بىع٧ياإلاا٫ والؿالح ٖلى با٦ؿخان؛ و٦ٛ

تها  ا... ألمت حؿخمض خغاعة خٍُى ئم٩اهُت جد٤٣ طل٪، ئط إلاؿذ وعاء الخبجح ٢ل٣ا و"ئٞالؾا ٨ٍٞغ

٤ في اإلاى٣ُت".    الؼائٟت مً حظوة حٗهب صًني ٢ضًم جإججه مجضصا إلقٗا٫ خٍغ

ؼي ألمحر    ٦غ مضي ئن ٖضاء البا٦ؿخاهُحن الٗم٤ُ والٍٛغ
ّ
٧ا الُىم ًجٗل مً الهٗىبت بم٩ان جظ

الجهض الظي بظله حىاح وؾٟغاؤه في الًِٛ ٖلى الىالًاث اإلاخدضة في الؿىىاث ألاولى لالٖتراٝ 
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ببا٦ؿخان وئ٢امت نضا٢ت مٗها. ل٨ً ألامحر٦ُحن لم ٣ًخىٗىا، ٞجىعج ٦ُىان، مؿدكاع وػاعة 

ىضما ٢ابل أو٫ عئِـ وػعاء با٦ؿخاوي، الخاعحُت مثال، لم ًغ ٢ُمت الجساط با٦ؿخان خلُٟا.  ٖو

أحاب ٦ُىان ٖلى َلب زان صٖم الىالًاث اإلاخدضة با٦ؿخان  1949لُا٢اث ٖلي زان، ٖام 

يض الهىض ب٣ىله: "ًخدخم ٖلى أنض٢ائىا أال ًخى٢ٗىا مىا أقُاء ال وؿخُُ٘ ال٣ُام بها." و٢ض 

حر٧ا للضولت الىلُضة، ٞمً او٨ٗؿذ عؾالت ٦ُىان في حجم اإلاؿاٖضاث البائـ الظي أعؾلخه أم

، لم ًهله ئال ٖكغة مالًحن، اهسًٟذ 1947مبلٜ بلُىوي صوالع َلبها حىاح في أًلى٫/ؾبخمبر 

 .1950و  1949، وئلى نٟغ ٖامي 1948ئلى أ٦ثر مً هه٠ ملُىن صوالع ب٣لُل ٖام 

 ئزىة في الؿالح

للىالًاث اإلاخدضة ٖام  خهلذ با٦ؿخان أزحرا ٖلى ما أعاصث م٘ اهخساب صواًذ آًؼنهاوع عئِؿا

، ئط جبنى وػٍغ زاعحُخه حىن ٞىؾتر صالاؽ ٨ٞغة م٣اًًت اإلاؿاٖضاث ألامحر٦ُت بضٖم 1952

ت في اإلاىٓىمت التي  با٦ؿخان للمهالح الاؾتراجُجُت ألامحر٦ُت. اٖخبر صالاؽ با٦ؿخان خل٣ت خٍُى

ُاحي والهحن. ٦ما عا٢ذ لضالاؽ اإلاٗاصي بك ٤ الاجداص الؿٞى غاؾت للكُىُٖت أوحضها لخٍُى

ُاهُىن ٖلى  حن ويباَهم ألا٦ٟاء الظًً صعبهم البًر ٨ٞغة وحىص حِل ٦بحر مً الجىىص اإلادتٞر

حاهب الخ٤ والهىاب في الخغب الباعصة. "ال بض لي مً بٌٗ اإلا٣اجلحن الخ٣ُ٣ُحن في حىىب 

ىن الىخُضون ال٣اصعون 1954آؾُا،" ٢ا٫ صالاؽ للصخافي والتر لُبمان ٖام  ٖلى ، "وآلاؾٍُى

الخغب ٞٗلُا هم البا٦ؿخاهُىن،" أياٝ مخأزغا بالخىنُٟاث الؿاب٣ت التي أ٢ىٗخه أن الجىىص 

 البا٦ؿخاهُحن م٣اجلىن أقضاء. 

غا، الظي اؾخلم مىهبه ٦ؿٟحر با٦ؿخان الجضًض في واقىًُ ٖام    ٦ظل٪ ٧ان مدمض ٖلي بٚى

جىز٤ُ نالجه م٘ الىسب  ، جىا٢ا لخمخحن ٖال٢اث الهضا٢ت بحن البلضًً. وهجح ٦ؿاب٣ه في1952

ألامحر٦ُت جدضًضا، وزهىنا صالاؽ الظي ٧ان لخىه خظعا مً ال٣ُاصة الهىضًت بؿبب ٢غاعها 

الخٟاّ ٖلى ٖضم اهدُاػها في الخغب الباعصة. وخغم بىعٚا ٖلى حٍٗغ٠ صالاؽ والصخاُٞحن 

لخانت والؿاؾت ألامحر٦ُحن الظًً ٧ان ًلٗب مٗهم البىلُىٜ في واقىًُ بد٣ُ٣ت مكاٖغة ا

ُت. في أزىاء طل٪ ٧ل٠ صالاؽ الججرا٫ آعزغ عاصٞىعص، عئِـ هُئت ألاع٧ان  اإلاٗاصًت للكُٖى

اإلاكتر٦ت، با٦دؿاب وص واخترام ٦باع الصخهُاث البا٦ؿخاهُت، زهىنا ٢ائض الجِل الججرا٫ 

مدمض أًىب زان الظي خ٨م البالص في نهاًت ال٣ٗض. ٧ان ألًىب زان صوع ٞٗا٫ في حُٗحن بىعٚا 
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، بٗض اه٣الب ال٣هغ، ٖلى أمل أن حؿٕغ نضا٢ت بىعٚا م٘ 1953ؿا لىػعاء با٦ؿخان ٖام عئِ

ت  ألامحر٦ُحن جض٤ٞ الؿالح واإلاٗىهت الا٢خهاصًت ئلى با٦ؿخان. و٢ض بضأث اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨ٍغ

ت ٞٗال وونلذ بجهاًت ٣ٖض الخمؿُيُاث ئلى  بلُىن  1.7والا٢خهاصًت ألامحر٦ُت جتزاًض بؿٖغ

 صوالع.

حن مً الترجِباث ألامىُت  ل٣اء   طل٪، صٞٗذ الىالًاث اإلاخدضة با٦ؿخان لالهًمام ئلى هٖى

ُاحي: مىٓمت مٗاهضة حىىب قغ١ آؾُا في ٖام  ، وخل٠ بٛضاص 1954اإلاٗاصًت لالجداص الؿٞى

ت( ٖام  . ول٨ً مىظ البضاًت ٧ان زمت بىاصع 1955)وأَل٤ ٖلُه الخ٣ا مىٓمت اإلاٗاهضة اإلاغ٦ٍؼ

ت أًت أ٩ٞاع ًٖ اهًمام با٦ؿخان ال٩امل ئلى أي مً ججم٘  مك٨الث، ٣ٞض جبضصث بؿٖغ

ًذ با٦ؿخان )٦ضو٫ ٦ثحرة أزغي( ؤلاؾهام في عنض ال٨ثحر مً  الخلٟحن في خالت الخغب، ئط ٞع

ت للمىٓمخحن. ؾاٞغ صالاؽ ئلى با٦ؿخان ٖام  بدثا ًٖ  1954ألامىا٫ أو ج٣ضًم أًت ٢ىاث ٖؿ٨ٍغ

ت حؿخسضمها الىالًاث اإلا ٤ ٢ىاٖض ٖؿ٨ٍغ ُاحي والهحن، وفي ٍَغ خدضة يض الاجداص الؿٞى

ٖىصجه خاو٫ ئزٟاء زُبت أمله مً ٖضم جد٤ُ٣ ج٣ضم ٞىعي. في مظ٦غة ٦خبها للغئِـ آًؼنهاوع 

بٗض الغخلت، ون٠ صالاؽ الٗال٢اث ألامحر٦ُت البا٦ؿخاهُت بأنها "اؾدثماع" ال ججض الىالًاث 

ئض مدضصة ٖلُه في الى٢ذ الخالي." ل٨ً، اإلاخدضة هٟؿها "في وي٘ ٌؿمذ لها ٖمىما بُلب ٖىا

خؿب صالاؽ، ئن وحىص الىالًاث اإلاخدضة في با٦ؿخان ٌؿمذ لها بخىؾُ٘ هٟىطها وػٍاصة جأزحرها 

 بمغوع الؼمً ختى بلٙى صعحت "الث٣ت والهضا٢ت". 

 -مً حهخه اٞترى أًىب زان أهه خاإلاا ًخم جؼوٍض الجِل البا٦ؿخاوي باألؾلخت الخضًثت  

ا إلا ُتْاهٍغ ُٞم٨ىه اؾخسضامها يض الهىض صون ئخضار نضٕ ٦بحر في الٗال٢اث  -داعبت الكُٖى

م٘ الىالًاث اإلاخدضة. و٢ض أ٢غ أًىب زان في مظ٦غاجه بأن "ألاهضاٝ التي أعاصث ال٣ىي الٛغبُت 

مً خل٠ بٛضاص جد٣ُ٣ها ٧اهذ مسخلٟت جماما ًٖ ألاهضاٝ التي ويٗىاها في جهىعها." ل٨ىه 

ذ أن حاص٫ في أن با٦ؿخ ان "لم جس٠ ؾغ هىاًاها أو مهالخها" وأن الىالًاث اإلاخدضة ٖٞغ

با٦ؿخان ٢ض حؿخسضم أؾلختها الجضًضة يض حاعتها الكغ٢ُت. م٘ طل٪، خحن ازخبرث با٦ؿخان 

ت أًىب زان ٖام  بالدؿلل ئلى ٦كمحر والدؿبب بدغب قاملت م٘ الهىض، ٖل٤  1965هٍٓغ

حن ب٣ُ ت. عصث با٦ؿخان ٖلى ال٣غاع الغئِـ لُىضون حىوؿىن جؼوٍض الُٞغ ٘ الُٛاع الٗؿ٨ٍغ

ت في بِكاوع ٧اهذ أّحغتها للخ٩ىمت ألامحر٦ُت  1970ٖام  باٚال١ ٢اٖضة لى٧الت اإلاسابغاث اإلاغ٦ٍؼ
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ال١ عخالث َائغاث الخجؿـ ًى  1956ٖام  )م٘ أن با٦ؿخان اجسظث ال٣غاع باٚال١  2إَل

ت ٖضم ججضًض ال٣ٗض بضال مً ئنهائه ، ل٨جها ًٞلذ ببؿا1965َال٣اٖضة ٞىع اهتهاء خغب ٖام 

 بك٩ل صائم(.  

ت، ل٨ً لم ًُأؽ -جغاحٗذ الٗال٢اث ألامحر٦ُت   البا٦ؿخاهُت بٗض ئ٣ًاٝ اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨ٍغ

أي َٝغ مً مداولت ئًجاص أعيُت مكتر٦ت ججمٗهما. وا٤ٞ زلُٟت أًىب زان في عئاؾت الضولت 

ٗمل ٧ىؾُِ بحن الىالًاث اإلاخدضة البا٦ؿخاهُت، الججرا٫ آٚا مدمض ًديى زان، ٖلى ال

ت ئلى بُجُىٜ ٖام  ، و٧ان ٦ِؿىجغ آهظا٥ مؿدكاع 1971والهحن، وؾهل عخلت ٦ِؿىجغ الؿٍغ

الغئِـ ه٨ُؿىن لكإون ألامً ال٣ىمي. الخ٣ا في الٗام هٟؿه، أْهغ ه٨ُؿىن ج٣ضًغه 

ه ئلى حاهب با٦ؿخان الٛغبُت ويض اهٟهاليي با٦ؿخان الكغ٢ُت  للمؿاٖضة البا٦ؿخاهُت بى٢ٞى

وأههاعهم الهىىص زال٫ الخغب ألاهلت التي أصث ئلى ٢ُام صولت بىٛالصف. و٢ض ٢للذ الىالًاث 

اإلاخدضة مً أهمُت اإلاظابذ التي اعج٨بتها با٦ؿخان الٛغبُت في با٦ؿخان الكغ٢ُت، وخاو٫ 

حر بٌٗ اإلاٗضاث ل٣ىاث با٦ؿخان الٛغبُت. ل٨ً طل٪ لم ًى٠٢  ه٨ُؿىن ججاوػ ال٩ىوٛغؽ لخٞى

ؿُم الضولت. وم٘ ٢ُام خ٩ىمت مضهُت ًغأؾها طو ال٣ٟاع ٖلى بىجى بتهضئت ألامىع في الضولت ج٣

اعة  الجضًضة وألانٛغ حجما، أب٣ذ با٦ؿخان والىالًاث اإلاخدضة ٖلى مؿاٞت بُجهما. زال٫ ٍػ

ت مُلت ٖلى بدغ 1973ه٨ُؿىن لبا٦ؿخان ٖام  ، ٖغى ٖلُه طو ال٣ٟاع ٖلي بىجى ٢اٖضة ٖؿ٨ٍغ

ٌ. وم٘ بضاًت صٝء الٗال٢اث مجضصا وعٞ٘ واقىًُ خٓغ جهضًغ الٗغب ل٨ً ه ٨ُؿىن ٞع

الؿالح ًٖ با٦ؿخان مىخه٠ الؿبُٗيُاث، ٧اهذ با٦ؿخان ٢ض ؾٗذ لخىها ئلى الخهى٫ ٖلى 

الضٖم الا٢خهاصي مً الضو٫ الٗغبُت الىا٢ٗت ئلى ٚغبها، والتي اٚخيذ خضًثا بخض٤ٞ صوالعاث 

 الىِٟ. 

 زاعج ال٣اٖضة 

ا ٧اهذ ٖلى جىؾُ٘ خغ٦ت اإلاغة الخال ًٗ ُت التي خاولذ ٞحها با٦ؿخان والىالًاث اإلاخدضة الٗمل  م

ُاحي  جمغص نٛحرة وؿبُا في أٞٛاوؿخان بُلب مً الىالًاث اإلاخدضة. بٗض الٛؼو الؿٞى

، وحضث الىالًاث اإلاخدضة الٟغنت ؾاهدت  لخٗضًل الىدُجت بٗض أصائها 1979ألٞٛاوؿخان ٖام 

ت في ال٠ًُٗ في ُُٞدىام، و  ُاحي باؾخجزاٝ ٢ىاجه الٗؿ٨ٍغ جهُٟت خؿاباتها م٘ الاجداص الؿٞى

أٞٛاوؿخان، وطل٪ باؾخسضام اإلاجاهضًً ألاٞٛان الظًً صعبتهم و٧الت اإلاسابغاث البا٦ؿخاهُت 
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ت ألامحر٦ُت )س ي. آي. ئًه.(. "ل٣ض أنبذ الاجداص  )آي. ئؽ. آي.( ومّىلتهم و٧الت اإلاسابغاث اإلاغ٦ٍؼ

ُاحي ٖلى خضو  صها،" ٢ا٫ خا٦م با٦ؿخان الٗؿ٨غي الججرا٫ يُاء الخ٤ لصخافي أمحر٧ي الؿٞى

. "ألم ٌٗض للٗالم الخغ أي اهخمام ببا٦ؿخان؟" بٗض طل٪ بٟترة 1980في م٣ابلت أحغاها مٗه ٖام 

وححزة، ٞاحأ الججرا٫ يُاء ختى مؿدكاع وػاعة الخاعحُت ألامحر٦ُت، عوبغث ما٦ٟاعلحن، بؿإاله: 

َم ال جُلب مىا م  ىد٨م ٢ىاٖض في با٦ؿخان؟" "لِّ

لم ج٨ً الىالًاث اإلاخدضة مهخمت بالخهى٫ ٖلى ٢ىاٖض في با٦ؿخان، ل٨جها بالخأ٦ُض أعاصث   

ُاحي في أٞٛاوؿخان. ولظل٪ لم  اؾخسضام با٦ؿخان ٦ى٣ُت اهُال١ للخمغص يض الاجداص الؿٞى

ب ألاؾلخت واإلاا٫ ٖبر الخضوص البا٦ؿخاهُت ئ لى اإلاجاهضًً، بل ج٨خ٠ الىالًاث اإلاخدضة بدؿٍغ

ػاصث أًًا اإلاؿاٖضاث البا٦ؿخاهُت أعبٗت أيٗاٝ. في أوازغ الؿبُٗيُاث وأوائل الثماهُيُاث 

ٛان 16َالبذ با٦ؿخان الىالًاث اإلاخدضة مغاعا بتزوٍضها بُائغاث ئٝ  ، واؾخُاٖذ ئصاعة َع

٘ الخٓغ اإلاٟغوى ٖلى اإلاؿاٖض ٣ت لخلبُت َلبها، وخثذ ال٩ىوٛغؽ ٖلى ٞع اث ئًجاص ٍَغ

ت والا٢خهاصًت ألامحر٦ُت لضو٫ حؿعى ئلى امخال٥ ج٨ىىلىحُا هىوٍت أو حٗمل ٖلى ه٣لها  الٗؿ٨ٍغ

ً. في م٣الت ٦خبها في صخُٟت هُى ًىع٥ جاًمـ، ٖلل مؿاٖض وػٍغ الخاعحُت لكإون  لآلزٍغ

ألامً الضولي، حُمـ ب٨لي، هظا ال٨غم ألامحر٧ي بأهه "ٌٗالج اإلاهاصع الخدخُت لل٣ل٤ الظي ًضٞ٘ 

أمت مثل با٦ؿخان ئلى الؿعي المخال٥ ٢ضعاث هىوٍت أنال." وه٨ظا ونلذ الضٞٗت ألاولى مً 

 . 1983الُائغاث اإلاُلىبت ئلى عاولبىضي ٖام 

ُاحي  1965ل٨ً ٦ما خضر في خغب ٖام    بحن الهىض وبا٦ؿخان، ٦ظل٪ أصي ال٣غاع الؿٞى

ئلى ٦ك٠ الخىجغاث ال٩امىت جدذ ؾُذ الٗال٢اث  1989بسخب ٢ىاجه مً أٞٛاوؿخان ٖام 

ان ما ْهغث زالٞاث بحن واقىًُ وئؾالم آباص خى٫ مً ٣ًىص -ألامحر٦ُت البا٦ؿخاهُت، ئط ؾٖغ

ُاحي. و٢ض أصث هظه الخالٞاث مجضصا ئلى ئنهاء الهضهت ٚحر أٞٛاوؿخان ما بٗض الٛؼو  الؿٞى

اإلاٗلىت بحن الضولخحن. بالُب٘، أعاصث با٦ؿخان بؿِ أوؾ٘ هٟىط مم٨ً لها في أٞٛاوؿخان، 

غ لها ٖم٣ا اؾتراجُجُا في خغبها م٘  اٖخ٣اصا مجها أن وحىص أٞٛاوؿخان نض٣ًت بجىاعها ًٞى

حر قُىُٖت حؿخُُ٘ الهىض. والىالًاث اإلاخدضة مً حهتها  أعاصث خ٩ىمت أٞٛاهُت مؿخ٣غة ٚو

 ئٖاصة أٞٛاوؿخان ئلى ويٗها الؿاب٤ ٣٦ىة ئ٢لُمُت هامكُت.
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للمغة ألاولى أًًا أنبذ صٖم با٦ؿخان لإلعهاب ٢ًُت خؿاؾت. في عؾالت بٗثها ئلى عئِـ   

٠ ٖام  با٦ؿخان مً ، خظع ه٩ُىالؽ بالث الؿٟحر ألامحر٧ي في 1992الىػعاء البا٦ؿخاوي هىاػ قٍغ

أن الىالًاث اإلاخدضة ٖلى وق٪ ئٖالن با٦ؿخان صولت عاُٖت لإلعهاب. "ئطا اؾخمغ الىي٘ ٖلى 

ماهى ٖلُه،" ٢ا٫ الؿٟحر، "٣ٞض ًجض وػٍغ الخاعحُت هٟؿه مًُغا بد٨م ال٣اهىن ئلى وي٘ 

با٦ؿخان ٖلى ٢ائمت الخ٩ىمت ألامحر٦ُت للضو٫ الغاُٖت لإلعهاب في الٗالم... ٖل٨ُم اجساط 

ل٨ُم ٖضم الؿماح بىحىص  ت، ٖو زُىاث ٖملُت لى٠٢ اإلاؿاٖضاث البا٦ؿخاهُت للٟئاث اإلاخُٞغ

ب لها في با٦ؿخان وآػاص ٦كمحر )ال٣ؿم الظي حؿُُغ ٖلُه با٦ؿخان في  مٗؿ٨غاث جضٍع

ا، ل٨ً الىالًاث اإلاخدضة وحضث َغ٢ا أزغي  ٦كمحر(." ٧ان طل٪ في الخ٣ُ٣ت تهضًضا ٞاٚع

ت ًٖ با٦ؿخان  1991في ٖام إلاٗا٢بت خلُٟها الؿاب٤.  ٢ُٗذ الىالًاث اإلاخدضة اإلاٗىهت الٗؿ٨ٍغ

بٗض أن ٞكل الغئِـ حىعج ئحل. صبلُى. بىف في الخأ٦ُض لل٩ىوٛغؽ بأن با٦ؿخان جٟي 

ٞغيذ الىالًاث اإلاخدضة  1998و 1993بالتزاماتها في ٖضم اهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت. وبحن ٖامي 

ض ٣ٖىباث ناعمت ٖلى با٦ؿخان بؿبب اؾخ مغاع وكاَاتها وججاعبها الىىوٍت. ٦ما ٞغيذ اإلاٍؼ

عصا ٖلى الاه٣الب الٗؿ٨غي الظي حاء بالججرا٫ بحروٍؼ  2001و  2000مً ال٣ٗىباث بحن ٖامي 

 مكٝغ ئلى الؿلُت. م٘ طل٪ اهخٗكذ اإلاؿاٖضاث اإلاضهُت في جل٪ الٟترة.

 مٗىا أم يضها؟ 

، خحن ؾٗذ واقىًُ ئلى الٗمل م٘ 2001م ب٣ُذ اإلاغاعة جلّىن الٗال٢اث بحن البلضًً ختى ٖا

، ٖلى أمل أن حؿخُُ٘ با٦ؿخان هظه اإلاغة خل مك٨التها 9/11ئؾالم آباص زاهُت بٗض أخضار 

غ لضي ٖمىم الكٗب البا٦ؿخاوي أو  الضازلُت وحُٛحر اججاهها الاؾتراجُجي ئلى ألابض. ل٨ً لم ًخٞى

ت التي جمخل٪ ؾلُت نىاٖت ال٣غاع في الب الص خماؽ ٦بحر لخ٣بل الىالًاث الىسب الٗؿ٨ٍغ

اإلاخدضة أو جبني عؤٍتها للمى٣ُت. مً الجهت اإلا٣ابلت، ٢ط ى الضبلىماؾُىن البا٦ؿخاهُىن مٗٓم 

و٢تهم في الىالًاث اإلاخدضة ًغصون ٖلى اهخ٣اصاث ال٩ىوٛغؽ خى٫ حٗامل با٦ؿخان اإلاؼصوج 

ٟحر في واقىًُ زال٫ وزضاٖها ُٞما ًخٗل٤ ب٣ًاًا ؤلاعهاب وؤلاعهابُحن. اؾخلم مىهب الؿ

٠ مدتٝر في  جل٪ الٟترة أوال ملُدت لىصهي، وهي صخاُٞت ؾاب٣ت، زم أقٝغ ٧اػي، وهى مْى

الؿل٪ الضبلىماس ي. ٖمل ٦الهما ٖلى ج٣ضًم با٦ؿخان ٖلى أنها صولت اإلاىاحهت الغئِؿت في 

الم ألامحر٦ُت وخكض جأًُض حما ٖاث الخغب ٖلى ؤلاعهاب، وطل٪ ٖبر الىنى٫ ئلى أحهؼة ؤلٖا
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الًِٛ في ال٩ىوٛغؽ، بمؿاٖضة مجخم٘ ألامحر٦ُحن البا٦ؿخاهُحن الظي جىامى هٟىطه في 

الىالًاث اإلاخدضة. وبضٖم مً ئصاعة الغئِـ حىعج صبلُى. بىف، اؾخُإ الؿٟحران جٟىُض 

الاهخ٣اصاث اإلاىحهت لبا٦ؿخان والخهى٫ ٖلى مىا٣ٞت ال٩ىوٛغؽ ٖلى خؼم هائلت مً 

ؿىن مثال، أقاعوا ئلى أن با٦ؿخان "جبُ٘ اإلاؿاٖضاث. ل٨ً اإلاك٨٨حن ، ٧الصخافي ؾلُٜ هاَع

 هظًً البائٗحن حجرالان مخ٣اٖضان، ححهاوٛحر ٧اعاماث 
َ

٠
َ
ل
َ
ؾُاؾت عصًئت ٖبر بائٗحن حُضًً". ز

حن ألامحر٦ُحن والخأ٦ُض  ٟحن الٗؿ٨ٍغ ومدمض ٖلى صوعاوي، خاوال الٗمل ًٖ ٢غب أ٦ثر م٘ اإلاْى

غ ًٖ الضٖم ا لبا٦ؿخاوي اإلاؿخمغ لُالبان أٞٛاوؿخان مبالٜ ٞحها. مً الجهت لهم بأن الخ٣اٍع

ني ٖلىا ًٖ ٞائضة الخىانل م٘ البا٦ؿخاهُحن "حىضي لجىضي"، وػٍني  اإلا٣ابلت، جدضر آهخىوي ٍػ

، و٢ض أب٣ى ٖلى نالجه الىز٣ُت بمكٝغ  ت ألامحر٦ُت ئبان اه٣الب مكٝغ ٧ان ٢ائض ال٣ُاصة اإلاغ٦ٍؼ

الؿٟغاء الخٛلب ٖلى ال٨خاباث الؿلبُت في -ؿخُ٘ الجىىصختى بٗض ج٣اٖضه. م٘ طل٪ لم ٌ

 الصخاٞت ألامحر٦ُت خى٫ جىعٍ با٦ؿخان في أٞٛاوؿخان.

في جل٪ الٟترة ع٦ؼ ؾٟغاء الىالًاث اإلاخدضة ئلى با٦ؿخان ٖلى ئ٢امت ٖال٢اث وز٣ُت م٘ الججرا٫   

. وخحن يٟٗذ ؾُُغة مكٝغ في نهاًت ال٣ٗض، خاولذ آن بُترؾىن، ؾٟحرة  الىالًاث مكٝغ

، الخىانل م٘ الؿاؾت البا٦ؿخاهُحن اإلاضهُحن 2010و  2007اإلاخدضة ئلى با٦ؿان بحن ٖامي 

والاحخمإ ب٣اصة حمُ٘ ألاخؼاب الغئِؿت في البالص. ٦ما أ٢ام ألاصمحرا٫ ماً٪ َملً، عئِـ هُئت 

٣ض ألاع٧ان اإلاكتر٦ت، ٖال٢ت شخهُت م٘ عئِـ الجِل البا٦ؿخاوي، الججرا٫ أقٟا١ ٦ُاوي. ٖ

ً احخماٖا زال٫ أعب٘ ؾىىاث، و٦ثحرا ما ونٟه بـ"الهض٤ً". ل٨ً م٘  كٍغ َملً و٦ُاوي ؾخت ٖو

اهتهاء ٞترة ٢ُاصجه ٖبر َملً ًٖ زُبت أمله ألن ال ش يء هٟ٘ في حُٛحر بإعة جغ٦حز ٦ُاوي: "ئن زُاع 

لى وحه الخهىم الجِل البا٦ؿخاوي والاؾخسباعاث البا٦ؿخاهُت،  الخ٩ىمت البا٦ؿخاهُت، ٖو

باؾخسضام الخُٝغ والٗى٠ ٧ىؾُلت ؾُاؾُت،" ٢ا٫ َملً في زُاب أل٣اه أمام لجىت ال٣ىاث 

، "ال ٌٗغى للخُغ آٞا١ قغا٦خىا الاؾتراجُجُت ٞدؿب، 2011اإلاؿلخت في مجلـ الكُىر ٖام 

بل أًًا الٟغنت اإلاخاخت أمام با٦ؿخان لخهبذ أمت مدترمت طاث هٟىط ومهالح ئ٢لُمُت 

 مكغوٖت."

ًت، انهاع هٓام مكٝغ زال٫ ٞترة جىلي باجغؾىن وَملً مهامهما وحؿلمذ الؿلُت في في الجها  

با٦ؿخان خ٩ىمت مضهُت. ومىظ البضاًت ؾٗذ ؤلاصاعة الجضًضة بغئاؾت ػعصاعي ئلى ئخضار ه٣لت 
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لها ئلى ما أؾماه "قغا٦ت اؾتراجُجُت". أعاص ػعصاعي -في الٗال٢اث ألامحر٦ُت البا٦ؿخاهُت وجدٍى

ي وؾُاس ي في با٦ؿخان إلاداعبت ؤلاعهاب، بٗض أن أٖلىذ الىالًاث اإلاخدضة خكض صٖم قٗب

ض  ل ألامض بأمً واؾخ٣غاع با٦ؿخان وبخ٣ضًم عػمت مؿاٖضاث أحىبُت جخًمً اإلاٍؼ التزامها ٍَى

مً اإلاؿاٖضاث اإلاضهُت ٖلى امخضاص ٖضة ؾىىاث. في آلان طاجه، حغي الخٟاهم ٖلى أن حؿعى 

غاٝ للمك٩لت ألاٞٛاهُت. الضولخان ئلى الٗمل مٗا لل  خىنل ئلى خل نهائي وم٣بى٫ مً ٧ل ألَا

جىُٟظ هظه  2011و  2008خاولذ بهٟتي ؾٟحر با٦ؿخان في الىالًاث اإلاخدضة بحن ٖامي   

حن. عجبذ ٖكغاث الاحخماٖاث بحن ال٣اصة  ألاحىضة والٗمل ٖلى مض حؿىع الخىانل بحن الُٞغ

حن في البلضًً، و٧ان ٦ بمً ٞحهم حُمـ حىهؼ،  -باع اإلاؿإولحن ألامحر٦ُحناإلاضهُحن والٗؿ٨ٍغ

مؿدكاع ألامً ال٣ىمي؛ وهُالعي ٧لىخىن، وػٍغة الخاعحُت؛ ولُىن باهِخا، مضًغ و٧الت اإلاسابغاث 

غ الضٞإ الخ٣ا ت ألامحر٦ُت ووٍػ ٦غماء في الى٢ذ الظي زههىه لهظه الاحخماٖاث  -اإلاغ٦ٍؼ

اجىع صًان ٞيؿخاًً والؿىاجىع حىػٝ لُبرمان اإلاُىلت. ٦ما ٖمل الؿىاجىع حىن ما٦حن والؿى

ٖلى جٟهُل الٗىانغ اإلاسخلٟت الؾتراجُجُت الكغا٦ت بحن الضولخحن، في خحن ٢ط ى الؿىاجىع 

اجه ٖام  حىن ٦حري ؾاٖاث ال خهغ لها في بىاء هماطج أولُت للمٟاوياث ألاٞٛاهُت. و٢بل ٞو

دكاعص هىلبرو٥ اإلابٗىر الخام إلصاعة أوبام 2011 ا في عخالث م٩ى٦ُت بحن ؾاٞغ ٍع

ؿعى ئلى يمان  الٗانمخحن، ٌكغح الؿُاؾاث ألامحر٦ُت للمؿإولحن البا٦ؿخاهُحن مً حهت، َو

صٖم ال٩ىوٛغؽ للؿُاؾاث البا٦ؿخاهُت مً الجهت ألازغي. ٢ًِىا أها وهىلبرو٥ ؾاٖاث 

، خحن ًهاصٝ أن ج٩ىن ػوحخاها زاعج  لت مٗا في الٗضًض مً ُٖالث نهاًت ألاؾبٕى ٍَى

ال خى٫ وا قىًُ. ٦ىا هظهب ئلى الؿِىما أو هجخم٘ ٖلى الٛضاء في حىعحخاون، وهخدضر ٍَى

جأمحن اوسخاب أمحر٧ي مً أٞٛاوؿخان بضٖم با٦ؿخاوي. ٧ان الغئِـ باعا٥ أوباما ٖلى ٢ىاٖت 

بأن ال٣ىاث اإلاؿلخت البا٦ؿخاهُت جمخل٪ مٟخاح الاؾخ٣غاع في اإلاى٣ُت، ٞأعؾل ئلى ال٣ُاصة 

ض أن حؿاٖض با٦ؿخان ٖلى الكٗىع البا٦ؿخاهُت عؾ الت َمأهت جإ٦ض أن الىالًاث اإلاخدضة جٍغ

اهُت، ل٨جها لً ج٣بل بدا٫ مً ألاخىا٫ صٖم با٦ؿخان  لى جد٤ُ٣ الخ٣ضم والٞغ باألمان ٖو

 للجماٖاث الجهاصًت التي تهضص أمً الىالاًاث اإلاخدضة. 

م مً طل٪، في نهاًت اإلاُاٝ، لم جىجح ٧ل هظه اإلاد    اوالث لبىاء قغا٦ت اؾتراجُجُت ٖلى الٚغ

بحن البلضًً، ٞال٣اصة اإلاضهُىن لم ٌؿخُُٗىا ئػالت ٖضم الث٣ت اإلاؿخد٨م بحن الجِكحن وو٧التي 
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الاؾخسباعاث ألامحر٦ُت والبا٦ؿخاهُت. ٦ما ئن اوٗضام الؿُُغة اإلاضهُت ال٩املت ٖلى الجِل 

٤ُ أٚغاى مخباًىت. وال بض مً والاؾخسباعاث في با٦ؿخان ٌٗني، ٧الٗاصة، ؾعي الضولخحن لخد٣

تراٝ بأن ألامىع ما ٧اهذ لخسخل٠ ٦ثحرا ختى لى ؾُُغ اإلاضهُىن بك٩ل ٧امل ٖلى الجِل  الٖا

باث  ضون بمٗؼ٫ ًٖ الٚغ والاؾخسباعاث، ٞاألؾهل للًٟٗاء صوما ئُٖاء خلٟائهم ما ًٍغ

 هضًً ألاٞٛان. أو َائغاث بضون َُاع أو حؿلُذ اإلاجا 2الكٗبُت، ؾىاء ٧اهذ ٢ىاٖض َائغاث ًى

مبر    ً زاوي/هٞى اهتهذ ٞترة ٖملي ؾٟحرا لبا٦ؿخان في الىالًاث اإلاخدضة ٞجأة في قهغ حكٍغ

، بٗض أؾابُ٘ ٢لُلت مً اتهامي ػوعا مً ٢بل عحل أٖما٫ أمحر٧ي مً أنى٫ با٦ؿخاهُت 2011

ن باؾخسضامه ٧ىؾُِ في َلب اإلاؿاٖضة ألامحر٦ُت إلٞكا٫ مداولت اه٣الب ٖؿ٨غي في با٦ؿخا

ٞىع اهتهاء الٛاعة ألامحر٦ُت التي ٢خلذ ابً الصن. الاتهام ٧ان باَال وبال مٗنى، ٞبد٨م مى٢عي 

٦ؿٟحر ٦ىذ ٖلى اجها٫ مباقغ باإلاؿإولحن ألامحر٦ُحن ولم أ٦ً بداحت لىؾاَت عحل أٖما٫ 

مثحر للجض٫ ٧ي ًى٣ل مساوفي مً تهضًض الجِل للخ٨م اإلاضوي في با٦ؿخان. ل٣ض أزبدذ الىا٢ٗت، 

ن ٧ان زمت خاحت لإلزباث، أن جىز٤ُ الهالث م٘ ألامحر٦ُحن مى٠٢ ال ًخمخ٘ بكٗبُت واؾٗت ئ

المُت وال٣ًائُت والاؾخسباعاجُت البا٦ؿخاهُت  بت ٖامت في الضوائغ ؤلٖا في با٦ؿخان، وأن هىا٥ ٚع

٪ ألامحر٧ي.  للدك٨ُ٪ ب٩ل مً ًداو٫ ئنالح الٗال٢اث اإلاخىجغة م٘ الكٍغ

غة  ختى الجهاًت اإلاٍغ

اصة الخ٨ٟحر ُٞما ئطا ٧ان ؤلاب٣اء ٖلى ب ش مً الٟكل، خان الى٢ذ إٖل الىٓغ ئلى ٧ل هظا الخاٍع

الخدال٠ بحن الىالًاث اإلاخدضة وبا٦ؿخان ٌؿخد٤ ٧ل طل٪ الٗىاء. الىالًاث اإلاخدضة لً ج٣بل، 

في اإلاؿخ٣بل اإلاىٓىع ٖلى أ٢ل ج٣ضًغ، بمؿاواة با٦ؿخان م٘ الهىض، وال بغؤٍت الجِل 

ي لبلضه ٣٦ىة باعػة في حىىب آؾُا. واإلاؿاٖضاث ألامحر٦ُت وخضها، مً الجهت البا٦ؿخاو

اإلا٣ابلت، لً حٛحر أولىٍاث ئؾالم آباص الاؾتراجُجُت. َبٗا، م٘ جىامي ٢ىة الضًم٣غاَُت 

البا٦ؿخاهُت، ٢ض ٌؿخُُ٘ البا٦ؿخاهُىن ًىما ٞخذ ه٣اف حضي ووا٢عي خى٫ ماهُت اإلاهالح 

٤ الكغوٍ التي ال٣ىمُت البا٦ؿخاهُت وؾبل  جد٣ُ٣ها. ل٨ً ختى طل٪ الخىاع ٢ض ال ًيخهي ٞو

، ما جؼا٫ 2012جًٟلها الىالًاث اإلاخدضة، ٞٗلى ؾبُل اإلاثا٫، خؿب اؾخُإل للغأي أحغي ٖام 

م أن مٗٓمهم ًًٟلىن 59ٚالبُت البا٦ؿخاهُحن جغي الهىض الضولت ألا٦ثر تهضًضا لها ) %(، ٚع

 %(.69جدؿً الٗال٢اث بحن الضولخحن )
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٤ مؿضوص الُىم، ًخدخم ٖلى الضولخحن -بٗض أن ونلذ الٗال٢اث ألامحر٦ُت   البا٦ؿخاهُت ئلى ٍَغ

ج٣ص ي ؾبل حضًضة لبىاء ٖال٢ت ال ج٣ىم ٖلى الخدال٠. ل٣ض ٖاقذ الضولخان مثل هظه الٗال٢ت 

خحن أٚل٣ذ با٦ؿخان زٍُى الٗبىع ئلى أٞٛاوؿخان، عصا ٖلى هجىم  2012و  2011ٖامي 

لس ي بُائغة مً صون َُاع ٖلى الخضوص البا٦ؿخاهُت قىه خل٠ قما٫ ألاٞٛاهُت وأصي ئلى -ألَا

ان ماوحضث  24م٣خل  حىضًا با٦ؿخاهُا. ل٨ً طل٪ لم ٤ٌٗ حهىص الخغب ألامحر٦ُت، ٞؿٖغ

الىالًاث اإلاخدضة َغ٢ا أزغي لضزى٫ أٞٛاوؿخان. ٧ان طل٪ بالُب٘ أ٦ثر ج٩لٟت ا٢خهاصًت، ل٨ً 

نى ٖجها بالضعحت التي ٧اهذ مغوهت الىالًاث اإلاخدضة أْه غث إلؾالم آباص أن مؿاٖضتها لِؿذ اٚل

جًٓ. وئصعا٥ هظه الخ٣ُ٣ت ًجب أن ٩ًىن في نلب الٗال٢ت الجضًضة. ٦ما ًيبغي ٖلى الىالًاث 

٣ها صون ؤلاٞغاٍ في ال٣ل٤ مً  اإلاخدضة الابخٗاص ًٖ الٛمىى في جدضًض مهالخها والٗمل ٞو

 عصة ٞٗل ئؾالم آباص.

الجضًض في الٗال٢ت بحن البلضًً ؾٝى ًدٟؼ في الجهاًت ٖملُت ئٖاصة ج٨ٟحر قاملت.  والاٖخضا٫  

ؾٝى جخاب٘ الىالًاث اإلاخدضة ٞٗل ما جغي ٖلحها ٞٗله في اإلاى٣ُت لخد٤ُ٣ أمجها الخام، 

٧االؾخمغاع في قً هجماث الُائغاث بضون َُاع يض مً حكدبه بأنهم ئعهابُىن، مما ؾِثحر 

ت البا٦ؿخاهُت. و٢ض ًٚب البا٦ؿخاهُحن في  ئؾالم آباص وعاولبىضي خُث م٣غ ال٣ُاصة الٗؿ٨ٍغ

ىن البا٦ؿخاهُىن بٌٗ الصخب والضجُج خى٫ ئؾ٣اٍ َائغاث أمحر٦ُت  ًثحر ال٣اصة الٗؿ٨ٍغ

بضون َُاع، ل٨جهم ؾ٨ُٟغون ملُا ٢بل ال٣ُام بظل٪ ٞٗلُا، بؿبب الاخخماالث الالخ٣ت  في 

هٓغا إلاى٢ٟهم ال٠ًُٗ )والظي ؾحزصاص يٟٗا م٘ جى٠٢ جهُٗض خضة الٗضاوة م٘ ألامحر٦ُحن. و 

ت ألامحر٦ُت(، عبما ؾخحجم با٦ؿخان ًٖ مىاحهت الىالًاث اإلاخدضة  اإلاؿاٖضاث الٗؿ٨ٍغ

 وجدضيها بك٩ل مباقغ.

خاإلاا جضع٥ هسب ألامً ال٣ىمي خضوص ٢ىتها ٢ض حؿعى الضولت البا٦ؿخاهُت في الجهاًت ئلى   

ل٨ً هظه اإلاغة ب٣ضع أ٦بر مً الخىاي٘ والىعي بما حؿخُُ٘  -خدضةججضًض قغا٦تها م٘ الىالًاث اإلا

وما ال حؿخُُ٘ ٞٗله أو الخهى٫ ٖلُه. ًم٨ً أًًا، م٘ أن هظا أ٢ل اخخماال، أن ًدضص ال٣اصة 

خماص ٖلى الىالًاث اإلاخدضة، ٦ما  البا٦ؿخاهُىن مالظي ًجُضون ٞٗله بأهٟؿهم وصون الٖا

ة اإلاايُت. ٦ظل٪ ألامغ، في جل٪ الخالت، ؾخيخهي اٖخاصوا أن ًٟٗلىا في ال٣ٗىص الٗضًض

الاخباَاث وزُباث ألامل اإلاخباصلت حغاء جبُٗت با٦ؿخان اإلاترصصة للىالًاث اإلاخدضة. وآهظا٥ 
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هم  ـ حهىصهم لخٟؿحر مىا٢ٟهم الغاهىت، ٞو ؾِؿخُُ٘ الضبلىماؾُىن في ٦ال البلضًً ج٨َغ

ث مخىا٢ًت خى٫ أزُاء ال٣ٗىص الؿخت مىا٠٢ الُٝغ آلازغ، بض٫ الاؾخمغاع في ج٨غاع ؾغصًا

م٨جهما  اإلاايُت. وختى لى لم ًإص اه٩ٟا٥ الخدال٠ ئلى نهاًت صعاماج٨ُُت، ٞاهه ؾُدغع البلضًً ٍو

مً اجساط ال٣غاعاث الاؾتراجُجُت الهٗبت التي خاو٫ ٧ل َٝغ ختى آلان ججىبها مً خُث 

٣ت الخٗامل م٘ آلازغ. ؾٝى ج٨دك٠ با٦ؿخان ما ئطا ٧اهذ أه ضاٝ ؾُاؾتها ؤلا٢لُمُت في ٍَغ

الخىاٞـ م٘ الهىض واخخىائها ٢ابلت للخد٤ُ٣ صون صٖم الىالًاث اإلاخدضة. والىالًاث اإلاخدضة 

بضوعها ؾدؿخُُ٘ الخٗامل م٘ ٢ًاًا مثل ؤلاعهاب واهدكاع ألاؾلخت الىىوٍت صون جدمل ٖبء 

حن في جدضًض اإلا٩اهت  الخ٣ُ٣ُت للغوابِ التي الاتهاماث البا٦ؿخاهُت بالخُاهت. ئن نض١َ الُٞغ

اصة اوسجامهما وحٗاونهما بك٩ل أًٞل وأؾهل. في ٧ل ألاخىا٫،  ججمٗهما ٢ض ٌؿاٖض ختى في ٍػ

حن ب٨ٟغة  ال ًم٨ً للٗال٢اث بحن البلضًً أن ج٩ىن أؾىأ مما هي ٖلُه آلان، م٘ حٗل٤ الُٞغ

خ٣ضم في ٖال٢ت جدال٠ ال ًإمً أي مجهما خ٣ُ٣ت به. في بٌٗ ألاخُان، ًب٣ى الؿبُل ألاًٞل لل

تراٝ بأنها اهتهذ في جمٓهغاتها الغاهىت.  ما الٖا


