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 حالعاملیمقذل قائذ دنظيم داعش، ودأثرياده 

َ أعٌن اًوئٌَ األموًيك كونبًل ذوامج تّوٍ مـبظئ عن ملرٍ كبئل ذنؽٌم 7102/أهرىتو/72يف مإمتو صؽـٍ تربهًق 

اًلىاد األموًوٌخ اًفبصخ يف ٌِلي ػويّب ٌىهًب. ويف مؽبوًخ ًروثًن كاعْ املٍُمى تبًلوًخ اإلٌالمٌخ من كِثٍ 

ؼعم اًؽلس وتٌهعٍخ ذهومٌخ وٌم ذوامج اًثؼلاكيَّ تبًعثبن واًفبرس وكبي عنه: )ًلل هبن ًثيك وًرصؿ، وكل ؿّعو 

موًوٌخ امب ؿٌهب ي ؼيامب نبٌـب ًٌىكي تؽبًره وؼٌبح شالشخ من أتنبئه كاـٍ نـٍم مؼٌم(. وهبنز اًىهبالد اإلـثبهًخ األ 

ئن ئن و وهبًخ نٌىًىهن ذبٌني ووهبًخ نٌىىوًى كل أعٌنز من كثٍ عن اؼرٌلًٌخ ملرٍ اًثؼلاكي يف ملًنخ ئكًج 

 اًٍىهًخ.
ونؽوا ألهمٌخ اًؽلس، ؿلل ـصصنب هنا اًعيء من ذؽٌٌٍ األٌثىع ًٌؽلًض عنه وعن ذأشًناذه عىل اًعبمل تّوٍ عبَ، 

 وعىل أؿؼبنٍربن تّوٍ أـص.

 

 نتذج عن حياج التغذادي

ال ذرىؿو معٌىمبد هصًنح ؼىي ؼٌبح اًثؼلاكي، وـصىصب ؿرتح ِثبته ومواهلره. وؼرى تعل ذىًٌه ًلٌبكح كاعْ مل ًون 

ًؽهو ًٌعٌبن هٌل أنه مل ًون ًُصله اًثٌبنبد اًصىذٌخ مصٍ مب هبن ًـعٍ أٌبمخ تن الكن وأٌنن اًؽىاهوي وػًنهم من 

بنىا ًنّعىن ذؽز ئموح اًثؼلاكي مل ًرؽلشىا ئظالكب عن ًلبءاذهم كبكح اًلبعلح اًٍبتلٍن واًؽبًٌٍن. اًلبكح اًنًن ه

مٍ تـ )اًٌّق ػًن املويئ(.  ٌُ  املثبرشح معه، وًُعوؾ أنه هبن ًرلنع ؼٍن ًلبئه تأعضبء اًرنؽٌم، وًنا 

َ 7112َ يف ملًنخ ٌبمواء ٌِلي تؼلاك، ويف ؿرتح اًهعىَ األموًيك عىل اًعواق عبَ 0220ًُلبي ئن اًثؼلاكي ُوًل عبَ 

هبن ئمبمب تأؼل املٍبظل اًصؼًنح، يف ؼٍن أن اًوواًبد األـوي ذرؽلس عن أنّعره اًعٍووًخ ؿرتح ؼوم صلاَ 

عن مع كبكح اًلبعلح اًٍبتلٍن يف ٌعن تىهب ظنىيب اًعواق ؼٌض هبن ًُعرلٍ معؽم كبكح  ٌُ ؼٍٍن. من املعووؾ أنه 
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خ يف ؿرتح تلبئه يف اًٍعن. ذىىل اًثؼلاكي كٌبكح اًلبعلح اًلبعلح، وأمىض هنبن أهتع ٌنىاد وذٌلى األؿوبه املرعوؿ

َ يف اًعواق، ئال أنه مل ًثبًع أٌنن اًؽىاهوي ؼٌض هبن األـًن ًعٌج منه كرص ذوهٌيه عىل اًعواق وذون 7101عبَ 

هوي ٌىهًب مٌلانب ًعثهخ اًنرصح. واًىاكع ًؽيك أن اًثؼلاكي تعل تيوغ نعم كاعْ هٍج موبنخ أهرب من موبنخ اًؽىا

 ًلي منبرصي اًلبعلح يف مفرٌف أنؽبء اًعبمل.

مٌب وٌمز ؿٌه اًثؼلاكي تبإلههبة هٌل أعٌنز عن ظبئيح 7100يف أهرىتو/ َ نرشد اًىالًبد املرؽلح األموًوٌخ تٌبنب ٌه

اًربًٌخ مالًٍن كواله ملن ًُللَ معٌىمبد ذُـًض ئىل ئًلبء اًلثض عىل اًثؼلاكي، وكل اهذـع املثٌؽ يف اًٍنىاد  01كلههب 

 مٌٌىن كواله. 72ًإلعالن ؼرى وصٍ ئىل 

 

 كيف وقع التغذادي يف الفخ؟

ًإلًلبع تبًثؼلاكي هواًخ ُمٌـرخ ًٌنؽو. وؿم ذلوًو ِثوخ اًعيًوح نز، ًعج اشنبن من نىاة اًثؼلاكي كوها مهٌل يف 

أًف هٌٌىمرت  011ؼخ عىل مٍب –َ 7102يف ؿرتح مهوح ٌٌعخ كاعْ عبَ  –اإلًلبع ته، وهى اًّفص اًني تٍغ ؼومه 

مالًٍن نٍمخ. أؼلهٌل ًُلعى ئٌٌلعٌٍ اًعٌصبوي وكل ذم اعرلبًه من كِثٍ املفبتواد اًعواكٌخ يف  01موتع ًلعنهب 

َ. وكل كلَ ًٌمفبتواد ضمن اعرتاؿبذه معٌىمبد مهمخ ؼٌبي هٌـٌخ نعبح اًثؼلاكي من املؽبوالد اًعلًلح 7102ؿرباًو/

إلًلبء اًلثض عٌٌه، هٌل أنه أؿبك تأن اًثؼلاكي هبن ًُعوي مؽبكشبذه اإلٌرتاذٌعٌخ مع اًرٍ كبمز تهب اًلىاد األمنٌخ 

 نىاته كاـٍ ؼبؿالد ُمفصصخ ًنلٍ اًفرضاواد.

ًلىي أؼل مٍإويل املفبتواد اًعواكٌخ ئن اًعٌصبوي كلَ ًهم معٌىمبد هبمخ ؼٌبي أمبهن اـرثبء وذنلٍ اًثؼلاكي 

واألمبهن اًرٍ هبن ًٌرلٍ تهم اًثؼلاكي ؿٌهب. وكل ذم ئًصبي  –هى نـٍه امب ؿٌهم  –وأٌٌلء ـمٍخ من معبونٌه 

. وال ِى أن ئؿبكاد CIAاملعٌىمبد املنهىهح ًٌمفبتواد اًربتعخ ًٌلوي األـوي ومنهب وهبًخ االٌرفثبهاد األموًوٌخ 

ًن هبنىا ًثؽصىن عن اًعٌصبوي ًعثز يف ئًلبء اًلثض عىل اًثؼلاكي كوها أهم من أكواه تلٌخ مىؼـٍ املفبتواد اًن

اًثؼلاكي ًٌٍ نهبه. اًعٌصبوي ؼبصٍ عىل اًلهرىهاه يف اًعٌىَ اإلٌالمٌخ وكل اعرُلٍ من كِثٍ اًلىاد األموًوٌخ عبَ 

 َ مصٍ اًثؼلاكي، وأُظٌم رساؼه تعل أهتع ٌنىاد.7112

ه وشالشخ من معبونٌه َ أن اًثؼلاكي ًعٌْ يف ئكًج توؿلخ أرسذ7102ؼٍج مب ًثلو ًٌمربتعٍن، اهرُّف أواٌغ عبَ 

امللوتٍن منه وًرنّلٌىن من كوًٍخ ئىل كوًٍخ أـوي. أتى ٌٌٌٌلن اًفبًلي هى شبين من كلَ ًٌمفبتواد اًعواكٌخ املعٌىمبد 

اًرٍ أوصٌز ئىل اإلًلبع تبًثؼلاكي، ئال أن اًّفص اًني ًعج اًلوه األٌبي مل ًُـَصؾ عن اٌمه تعل. وؿم اًرلبهًو 

لوتٍن ًٌثؼلاكي، ئال أنه تعل ملرٍ أكبهته عىل ًل عنبرص كاعْ اذفن مىكـب معبكًب ًهم وًنا هبن هنا اًّفص من امل

ذم ذىؼٌـه ًٌرعٍَ عىل اًثؼلاكي من كثٍ مفبتواد اًلىاد اًلٌنلواظٌخ اًعواكٌخ اًرٍ ًُّوٍ األهواك ظٍ أؿواكهب، 

(. مع أن املٍإوًٍن األموًوٌٍن مل ًعرتؿىا تعل ئال أن املعٌىمبد اًرٍ كلمهب CIAومن هنب اهذثغ تبملفبتواد األموًوٌخ )

هنا اًّفص أكد يف اًنهبًخ ئىل ذؽلًل موبن ٌون اًثؼلاكي يف ئكًج ومن شم ِن اًهعمخ عىل ملوه. وؿم 

 ًخ. أؼلس اًرلبهًو؛ هبن اًثؼلاكي يف األِهو اًٍرخ األـًنح ًفرثئ يف كوًخ تبهًّب امؽبؿؽخ ئكًج اًٍىه
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 داعش ةعذ وفاج القائذ

ويف ـضم انّؼبي وٌبئٍ اإلعالَ ترنبكٍ ـرب ملرٍ اًثؼلاكي، ًُعوػ ٌإاي مهم ؼىي اًّفص اًني ٌٌفٌف 

اًثؼلاكي يف كٌبكح ذنؽٌم كاعْ. مع أن كرٍ اًثؼلاكي ًُعل رضتخ كىًخ يف هٌوٍ ذنؽٌم كاعْ، ئال أن اًرنؽٌم ًن 

َ. كبَ ذنؽٌم كاعْ منن تلاًخ 7100ذنؽٌم اًلبعلح تىؿبح أٌبمخ تن الكن عبَ ًضمؽٍ تىؿبح كبئله هٌل مل ًضمؽٍ 

َ ؼٌض أعٌن 7102نّبظه عىل مثلأ علَ اًرمؽىه ؼىي اًلٌبكح، تفالؾ اًرنؽٌٌلد األـوي، وـصىصب تعل أتوًٍ/

وهميي يف اًثؼلاكي يف ملعع مصىه عن نلٍ صالؼٌبذه ئىل ًعنٍخ ـبصخ. وؿم اًرلبهًو هبن ًٌثؼلاكي كوه معنىي 

 اًرنؽٌم، ومل ًٌعج كوها يف اذفبم اًلواهاد ووضع اًفعغ.

تعل ملرٍ اًثؼلاكي تفمٍخ أًبَ، أُعٌن عن ِفص ػًن معووؾ ًُلعى أتب ئتواهٌم اًهبِمٍ اًلويش هفٌٌـخ ًٌثؼلاكي، 

امللوة مع أن هنا اًّفص مل ًون ضمن كبكح اًرنؽٌم. ًعٍ هنا اًّفص هى عثلَن كوكاُ، اًعواكٍ اًرتهٌلين 

وون. عىل  ٌٍّ تبًوبمٍ هٌل ًؽن ـآ من كبئل كاعْ واًني ذىكع اًوصًنًن اٌرفالؿه تعل اًثؼلاكي، وًعٍ اٌمه وهم

 هٍ ؼبي، كاعْ مضعوح ئىل اإلعالن عن ذـبصٌٍ أهرث يف األًبَ اًلبكمخ.

ًعرلل ؼٍن أتى هنٌخ اًثبؼض يف ِإون اًعٌلعبد اإلٌالمٌخ أن ذنؽٌم كاعْ هػم انهيامه يف اًعواق وٌىهًب وملرٍ 

ٌىًخ  2كبئله ٌنٌى كىح ماذٌخ وًلًه اًلبتٌٌخ ًٌرللَ يف املٍرلثٍ، هٌل ًوي اًثبؼض أن ًلاعْ ذؽون نّغ يف  كوي ٌآ

أًف ِفص. وؿم  02و  02أن علك عٍبهو كاعْ ًرتاوػ تٍن وأؿوًلٌخ، يف ؼٍن أن وىاهح اًلؿبع األموًوٌخ ذلّله 

ذلوًو ًٌعيًوح، ذعرلل كانب ٌرتاوي ئؼلي املٍإوالد اًٍبتلبد تبًثنربػىن أن ملرٍ اًثؼلاكي ال ًعنٍ نهبًخ كاعْ، 

 هٌل أن وؿبح أٌبمخ تن الكن مل ًعِن نهبًخ اًلبعلح. 

 

 دأثرياخ مقذل التغذادي

ٌه كىح كاعْ يف املنعلخ اًعوتٌخ ئىل أكىن مٍرىًبذهب، وكل أرُس اآلالؾ من ظنىكهب كُرٍ اًثؼلاكي يف وكٍز وصٌز ؿ

اًٍبتلٍن يف معرلالد اًعواق وٌىهًب، وكٌٌل ذرعوق اًىهبالد اإلـثبهًخ ئىل مهو مًى. ئما مل ًون ملرٌه رضوهح 

 نعلخ.ٌٌبٌٌخ ًلونبًل ذوامج ؿوامب مل ذون اإلظبؼخ تبًثؼلاكي أوًىًخ ًلي أيٍّ من كوي امل

ًعٍ كونبًل ذوامج أهاك من ئِبعخ ـرب ملرٍ اًثؼلاكي أن ًُؽهو نـٍه صبؼج كوه مّبته ًلوه تبهان أوتبمب اًني 

اٌرعبع من ـالي ئعالن ـرب ملرٍ أٌبمخ تن الكن أن ًعمع أصىاد اًّعج األموًيك ًٌرتِؾ اًصبين ًٌوئبٌخ. 

ٍ اًثؼلاكي وأوي من ًعٌم مًى األموًوٌىن أنـٍهم. واًؽبي أن هنبن اـرالؿبد هصًنح تٍن ملرٍ اتن الكن وملر

نلٌز معٌخ نٌىىًى عن كنبح ي ئن يب ي ملىًخ ظبن هبهؿبهك: ) مع أن ملرٍ اًثؼلاكي كل ًوىن ؼلشب ئًعبتٌب، ئال 

أنه ًٌَ من املؽرمٍ أن ًُؼًن هنا اًؽلُس اًوأَي اًعبَ ؼٌبي ٌٌبٌبد كونبًل ذوامج(. اًوبذج األموًيك ٌٌبن 

كي ـعب ـعىح أهرب وكبي: )ملرٍ اًثؼلاكي ال ًعنٍ تبًرضوهح ذؽىي اًعبمل ئىل تلعخ أهرث أمنب؛ مب كاَ كونبًل أوظوا

 ذوامج معرٌٌب هوي اًوئبٌخ(.

أمب معٌخ ذبٌني اًربًعبنٌخ ؿانهب ذُؽّنه اًؼوة كبئٌخ تأن ملرٍ اًثؼلاكي كل ًرٍثج يف ىًبكح اًعنف يف اًعبمل، هٌل 

ٌلعبد املٌٍؽخ اًربتعخ ًلاعْ كل ذُؼًن ذورٌوبذهب وأٌبًثٌهب اًلربًٌخ يف هبؿخ أنؽبء اًعبمل. مهود ذُضٌف املعٌخ أن اًع
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و امللبي: )مب كامز املؽبمل مىظىكح يف اًعبمل اًعويب ؿان اًرنؽٌٌلد اإلههبتٌخ ٌرثلى كبمئخ(. ذوي  املعٌخ يف ـآ

ق األوٌغ ًومن يف االٌرثلاك واالضعهبك اًرٍ املعٌخ أن اًٍثج يف نّىء اًعٌلعبد اإلٌالمٌخ املرعوؿخ يف اًرش 

ه اًؽوىمبد اًعوتٌخ.   متبٌه

أمب أنّعخ ظنبػ كاعْ اًني ًنّغ يف أؿؼبنٍربن منن ٌنىاد واملىٌىَ تعنبػ ـواٌبن ؿٌعٌه ًن ًرأشًن هصًنا املرٍ 

مٌخ أهرث من اًرؽىالد اًثؼلاكي، ؼٌض ئن هنا اًعنبػ أتلي اٌرلالًٌخ يف نّبظه وًرأشو يف اًؼبًج تبًعىامٍ اإلكٌٌ

اًرٍ ذعوأ عىل اًعٌلعخ األَ تبًعواق وٌىهًب. وكعز اِرثبهبد كامٌخ يف اًـرتح األـًنح تٍن عنبرص كاعْ وظبًثبن 

يف مفرٌف والًبد أؿؼبنٍربن وـصىصب يف اًىالًبد اًرشكٌخ وكل ذٍثثز هنه االِرثبهبد يف ئًلبع ـٍبئو هثًنح يف 

ة عن تعض املنبظم. ئال أن مٍرلثٍ اًعٌلعبد املٌٍؽخ يف أؿؼبنٍربن ًوذثغ صـىؾ كاعْ أظربذهب عىل االنٍؽب

تبًٌٍبٌبد اًرٍ ٌرنرهعهب اًىالًبد املرؽلح األموًوٌخ يف أؿؼبنٍربن وًٌنذثغ هنًى امصًن مـبوضبد اًٍالَ 

 األؿؼبين، اًرٍ كةَّ ؿٌهب اًنّبط تعل ههىك مٌؽىػ.
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 لذول منظمح شانغهاي للذعاون، ودأثرياده عىل السالم األفغايناالجذامع الثامن عرش 

َ امّبههخ 7102انعلل االظرٌلع اًصبمن عرش ًٌلوي األعضبء امنؽمخ ِبنؼهبي ًٌرعبون يف األوي واًصبين من نىؿمرب/

اًرنـٌني  هؤٌبء وىهاء اًلوي املنهىهح يف ظبِونل عبصمخ أوىتوٍربن. هٌل ِبهن اًلهرىه عثلَن عثلَن اًوئٌَ

 ًٌؽوىمخ األؿؼبنٌخ يف املإمتو، عىل هأً وؿٍل ضم علكا من املٍإوًٍن.

ذوذثغ ـٌـٌخ هنه املنؽمخ تأوضبع أؿؼبنٍربن اهذثبظب مثبرشا، وكل اىكاك اهرٌلَ املنؽمخ وذوهٌيهب عىل اًلضٌخ األؿؼنٌخ 

أؿؼبنٍربن اًؽصىي عىل عضىًخ املنؽمخ  يف اًٍنىاد اًصٌلنٌخ األـًنح. ونؽوا ألهمٌخ املنؽمخ يف املنعلخ ظٌثز كوًخ

 اًعبَ املبيض.

ربن  وكل اًرلى اًوئٌَ اًرنـٌني األؿؼبين يف ؼبٌِخ املإمتو توؤٌبء وىهاء هٍ من هوٌٌب وهبىاـٍربن وكوػٌٌي

 وظبظوٍربن وأوىتوٍربن، واًنبئج األوي ًٌوئٌَ اإلًواين ووىًو اًلؿبع اًهنلي.

ًلوي منؽمخ ِبنؼهبي، ًب ذُوي مب هى كوه اًلوي األعضبء يف اًٍالَ األؿؼبين؟ ومب تبًنؽو ئىل االظرٌلع اًصبمن عرش 

 ملي ذأشًن اًلوي األعضبء عىل األظواؾ اًلـٌٌخ يف اًرصاع تأؿؼبنٍربن؟ أٌئٌخ نٌٍُغ اًضىء عٌٌهب يف هنا امللبي.

 

 نتذج عن منظمح شانغهاي للذعاون

ذىٌٌع اًرعبون األمنٍ واًٌٍبي واًرعبهي واالكرصبكي وتعض َ، تهلؾ 7110أٌٍُز منؽمخ ِبنؼهبي ًٌرعبون عبَ 

 اًنىاؼٍ األـوي تٍن اًلوي األعضبء.

 هٌل ذُوبؿؾ املنؽمخ نّبط اًعٌلعبد اإلٌالمٌخ املرعوؿخ وذٍعى ملنع ذهوًج املفلهاد اًرٍ ذُنرَغ يف أؿؼبنٍربن.

ٌب وأ 20ذُّوٍ كوي منؽمخ ِبنؼهبي ًٌرعبون نٍثخ  وبن اًلوي األعضبء هم % من مٍبؼخ كبهيت ٌآ ٌُ وهوتب، هٌل أن 

 نصف ٌوبن اًعبمل.
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ربن وهوٌٌب وظبظوٍربن  هنبن مثبنٌخ كوي ًلًهب عضىًخ كامئخ تبملنؽمخ ؼبًٌب وهٍ )اًصٍن وهبىاـٍربن وكوػٌٌي

وأوىتوٍربن واًهنل وتبهٍربن(، هٌل أن كوي أؿؼبنٍربن وتٌالهوً وئًوان ًهب كوه هكبيب عىل املنؽمخ، وكوي 

آمهتٌعبن وأهمٌنٌب وهمثىكًب ونٌثبي وذوهٌب ورسًالنوب ًهب كوه اٌرّبهي يف املنؽمخ. وظلًو تبًنهو أن أؿؼبنٍربن ُعٌنز 

 َ.7107كوًخ ُمواكثخ ًٌمنؽمخ امٍبعلح من اًصٍن عبَ 

 

 االجذامع الثامن عرش للذول األعضاء مبنظمح شانغهاي للذعاون

 1 رضوهي أمو األؿؼبنٌخ اًلضٌخ يف ًٌرعبون ِبنؼهبي منؽمخ ذلـٍ أن نٌمَ اًواهنخ أؿؼبنٍربن أوضبع يف تبًنؽو

 أـًنا. املنعلل االظرٌلع أهمٌخ توىد هنب ومن األؿؼبين اًٍالَ تعمٌٌخ املنؽمخ اهرٌلَ ىاك وًهنا

 

 و 7102َ عبمٍ يف املنعيح ًألعٌلي ذلٌٌم عىل اِرمٍ هٌل وأعٌلًه اًلاـًل املنؽمخ هٌوٍ نبكْ املنهىه االظرٌلع

 املرثبكي، ًٌرعبون األـوي اًلوًٌخ املإٌٍبد مع ذـبهم منهواد وُوكّعز َ،7171 عبَ مٌيانٌخ منبكّخ وذم 7102َ

 وػٌٍٍ اًثرش، وذهوًج املفلهاد، ذهوًج ومنع اإلههبة، وموبؿؽخ اًثٌئخ، عىل تبًؽـبػ ذرعٌم مىاضٌع ونىكّز

 اًرنمٌخ ومعبي واًنلٍ، اًعوق معبي يف واًرعبون صبكًخ،االكر واًرنمٌخ تبًٍالػ، اًلبنىين ػًن واالذعبه األمىاي،

 اًصنبعٌخ.

 ؼٌبي املعٌىمبد وذثبكي اًرضائج، وذلٌٌٍ اًرعبهي اًرثبكي ذعيًي األعضبء اًلوي عىل :االقذصادي املجال يف

 وذـعٌٍ اًٌٍبؼخ ذعيًي ؼٌبي ًٌرنٌٍم ذٍعى أن عٌٌهب هٌل املعبوهح، اًلوي عىل ٌٌثب ذإشو اًرٍ اًعثٌعٌخ اًوىاهس

 األعضبء. اًلوي يف االكرصبكي اًىضع وذُنمٍ املّرتهخ املصبًؾ ذؽلم اًرٍ املّبهًع

 عىل ًٌؽـبػ وتوامغ مثبكهاد ئًعبك يف تعضهب مع ذرعبون األعضبء اًلوي :التيئح عىل الحفاظ مجال يف الذعاون

 ذعثٌلهب. عىل وذعمٍ اًثٌئخ

 اإلههبتٌٍن موبؿؽخ يف تٌل هٍ كىانٍن وؿم اًرعبون األعضبء وياًل عىل:اإلرهاب مكافحح مجال يف الذعاون

ىا وأن واالنـصبًٌٍن  املرعوؿخ. اًعٌلعبد هعٌلد كون ًؽًى

 وذهوًج املفلهاد عىل اًلضبء يف اًرعبون األعضبء اًلوي عىل :املخذراخ دهزيث مكافحح مجال يف الذعاون

 اًؽضبهاد رصاع ؼبهوح ذوبؿؾ أن األعضبء اًلوي عىل ٌله األـوي. املرضح املىاك وذهوًج األمىاي وػٌٍٍ اًثرش

 اًؽضبهي. اًؽىاه ًرنمٌخ واًٍعٍ

 اًٍعٍ مع تٌنهب ؿٌٌل اًصلخ ذىظٌل عىل ذعمٍ أن األعضبء اًلوي عىل والعسكزي: السيايس املجال يف الذعاون

 املٍرمو. واًعٍووي اًٌٍبي االٌرلواه إلؼالي
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 مبنذويب الذول األعضاءنظزج عىل اللقاءاخ الذي متر 

 اًىؼلح ًؽوىمخ ممصال اًرنـٌني اًوئٌَ عثلَن عثلَن ك. ًٌرعبون ِبنؼهبي ملنؽمخ عرش اًصبمن االظرٌلع يف ِبهن

 وذم األعضبء، اًلوي تلبكح األؿؼبين اًرنـٌني اًوئٌَ اًرلى ًٌىمٍن اٌرمو اًني املإمتو وتؽبٌِخ األؿؼبنٌخ، اًىظنٌخ

 اًربًٌخ: عاملىاضٌ ؼىي اًرثبؼض

 :ِبهن اًوئٌَ اًرنـٌني ًٌؽوىمخ  املطالتح ةإيجاد إجامع إقليمي ةني دول املنطقح حيال مكافحح اإلرهاب

تأن هنبن ؼبظخ ئىل ئؼلاس ئظٌلع ئكٌٌمٍ وـعغ  األؿؼبنٌخ عثلَن عثلَن ممصال اًؽوىمخ األؿؼبنٌخ وكبي

واًرّبهن يف هنه املهمخ، هٌل وّضؾ تأن أؿؼبنٍربن عمٍ ئٌرتاذٌعٌخ ملوبؿؽخ اإلههبة ؼرى ًرم اًرعبون 

ذعٌْ معبنبح مع مّوٌخ اإلههبة وأن اٌرلواه كوي منؽمخ ِبنؼهبي موذثغ تبٌرلواه اًٍالَ واألمن يف 

أؿؼبنٍربن. ًنا عىل كوي املنعلخ أن ذضع ـبهظخ ظوًم مّرتهخ ًٌفووط من األىمبد اًرٍ ذّرتن ؿٌهب 

رلواه تلوي املنعلخ.وؼرى ًُعمع تٍبط اًؽوة وًؽٍ ا  اٌل

 :ؼبٌِخ عىل هوٌٌب وىهاء توئٌَ األؿؼبين اًرنـٌني اًوئٌَ اًرلى دىسيع العالقاخ الثنائيح مع روسيا 

 وشبنٌهب: وأؿؼبنٍربن، هوٌٌب تٍن اًصنبئٌخ اًعالكبد ذىظٌل أوًهب: أٌبٌٌخ: مؽبوه شالشخ ذضمن اًٌلبء االظرٌلع.

 املفلهاد. ؽخموبؿ وشبًصهب: األؿؼبين، اًٍالَ عمٌٌخ

 علك وىهاء توؤٌبء عثلَن عثلَن اًرلى ِبنؼهبي، منؽمخ اظرٌلع ؼبٌِخ عىل : املنطقح دول مع العالقاخ 

 ئىل أوىتوٍربن كوًخ وىهاء هئٌَ كعىح ذم املُرثبكًخ. اًعالكبد ذىظٌل ؼىي اًؽلًض وظوي املنعلخ كوي من

 امنلويب اًٌلبء ويف واالكرصبكًخ، األمنٌخ اًلضبًب ؼٌبي وئًوان اًهنل منلويب مع اًؽلًض ذم هٌل هبتٍ،

 اًصنبئٌخ. اًعالكبد ذؽٍٍن ؼىي اًرثبؼض ذم وهبىاـٍربن ظبظوٍربن

 

 دور الذول األعضاء مبنظمح شانغهاي يف السالم األفغاين

ٌنخ اًرٍ مضز صبهد منؽمخ ِبنؼهبي منؽمخ مإشوح يف املنعلخ ؼٌض ئنهب ذـىق ظمٌع املنؽٌلد األـوي  02يف ملح 

% من اكرصبك اًعبمل، هٌل أن ٌوبن هنه 71اكرصبك كوي منؽمخ ِبنؼهبي  من نبؼٌخ االذٍبع وعلك اًٍوبن. ًُّوٍ

% من ٌوبن اًعبمل. وكل هّىنز املنؽمخ عالكبد شنبئٌخ وظٌلح مع منؽمخ األمم املرؽلح وتلٌخ 21اًلوي ًُّوٌىن 

 املنؽٌلد اًلوًٌخ وتٍعز تنًى نـىمهب عىل اًلضبًب اًلوًٌخ.

مترٌى نـىما وذأشًنا عىل أظواؾ اًرصاع تأؿؼبنٍربن، ومن هنب تاموبن املنؽمخ هٌل أن ظمٌع اًلوي األعضبء تبملنؽمخ 

أن ذٌعج كوها ئًعبتٌب يف عمٌٌخ اًٍالَ األؿؼبين. عىل ٌثٌٍ املصبي، ذلله اًصٍن أن ذُعِمٍ ضؼىظبد عىل تبهٍربن 

ّوٍ عبَ ذلله املنؽمخ أن ؼرى ذُعٌَِ عىل ظبوًخ املـبوضبد اًعٌلعبِد اًرٍ ذلـٍ تنؽى مب يف اًرصاع األؿؼبين. ت

ذلىي ًلوًخ يف مٍرىي اًىالًبد املرؽلح األموًوٌخ ئّن اًلضٌخ األؿؼبنٌخ ًن ذُؽٍ عرب اًعوق اًعٍووًخ وأنه يف ؼبي 

هػثز اًلىي اًعبملٌخ يف ؼٍ اًلضٌخ األؿؼبنٌخ عرب اًعوق اًعٍووًخ ؿان املنؽمخ ًن متل ًل اًعىن يف مًى، هٌل أن 

ٍَ ظنىكهب يف أؿؼبنٍربن.اًلىاد األموًوٌخ ال   ًؽم ًهب أن ذُثل
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 الخالصح

ُعلل االظرٌلع اًصبمن عرش ًلوي منؽمخ ِبنؼهبي يف وكٍز مل ًُعٌن تعل اًـبئُي يف االنرفبتبد اًوئبٌٌخ األؿؼبنٌخ، وكل 

 تلأد معلكا املعبًثخ تبٌرئنبؾ مـبوضبد اًٍالَ األؿؼبين عىل مٍىي املنعلخ واًعبمل.

األوهويب اظرٌلعٌب ُهتبعٍ األظواؾ ًٌؽلًض ؼىي عمٌٌخ اًٍالَ األؿؼبين، هٌل ًرُتكج  انعلبك مإمتو علل االذؽبك 

مـبوضبد تٍن األظواؾ األؿؼبنٌخ تبٌرضبؿخ اًصٍن يف اًلوًج اًعبظٍ، وكل ـٌم هٍ مًى آمبال تلوة عىكح اًٍالَ 

 واالٌرلواه ئىل اًثٌل.

ألظواؾ املرصبهعخ يف أؿؼبنٍربن، وًنا ًُإمٍ أن ذٍرؼٍ املنؽمخ هنا اًرأشًن املنؽمخ املنهىه ًهب ذأشًنهب ونـىمهب عىل ا

وأن ذٍعى إلنهبء اًؽوة اًرٍ ُؼّمٌز كرسا عىل اًّعج األؿؼبين، هٌل ًُإمٍ أن ذعمٍ عىل ذرسًع املثبكهاد واًفعى 

 املىظىكح ؼبًٌب ؼرى ٌُنّهل اًعوًم ًؽصىي ئظٌلٍع ئكٌٌمٍ ؼٌبي اًٍالَ تأؿؼبنٍربن.

عىل املٍإوًٍن تبًؽوىمخ األؿؼبنٌخ أن ًرُسعىا يف ئعالن نربئغ االنرفبتبد اًوئبٌٌخ وأن ًفعى اًـوًم اًـبئي نؽى هٌل 

ذّوٌٍ اًؽوىمخ اًعلًلح وأن ذٍُبعلاًـوق اًفبرسُح اًـوًم اًـبئَي يف ذّوٌٍ اًؽوىمخ واٌرئنبؾ مـبوضبد اًٍالَ 

 ًن اًثٌل ونصٍ ئىل اًٍالَ اًلائم.مرعلكح األظواؾ، ؼرى ًلىي مىكـنب اًعبملٍ ذعبه مص
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