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 هةريَمايةتيةكان جيؤثؤلَةتيكى نويَي ووزة و طؤرِانكاريية

 "ةوةهةريَمى كوردستانى عيَراق كاريطةرييان بةسةر" 

 
 بةهرؤز جةعفةر 

 :ثيَشةكى

ووزة و جيؤثؤلَةتيك، ثةيوةندييةكى دانةبرِاويان لةطةلَ يةكرت هةية، سةدةى بيستةم طةواهيدةرى 
و هيَلَةكانى  دةستيان طةيشتووة بة سةرضاوةلةدةرئةجنامى ناكؤكى و شةرِةكاندا،  ئةوةية، ئةو هيَزانةى

ئةطةر كاريطةرى ووزة بة سةر نةوت و غازى سروشتى، ئةوانة تام و بؤنى سةركةوتنيان ضةشتووة، 
 يش" Petropolitic -ثيرتؤثؤلَةتيك" ، ئةوا "جيؤثؤلَةتيكى ووزة"جوطرافياى سياسيةوة ناوبنةين 

خودى برييت ية لةكاريطةريي ثيرتؤلَ بةسةر  مكيَكى تازةى ناو ثةيوةنديية ئابورييةكان،وةك ضة
ةوة، ثيرتؤلَ لةدةيان شويَن هؤكارى هاوثةميانيَتيةو، لةدةيان شويَنيش مايةى جةنط و سياسةت

 بازارِ دةستدؤالر و بةهاى تةنها نةوت و غازي سروشتى بةوةوة ناوةسنت،  هةرِةشةى طةورةية، بؤية
نيشان بكةن، كاريطةرى طةورةش لة دروستكردنى هاوثةميانيَتية سياسيةكان دا ئةطيَرِن و، ئةبيَتة 

 .كةرةستةى دابةشكاريية هةريَمايةتييةكان بةسةر زهليَزةكان دا

لةاليةكةوة بازارِيَكى تازةى  ةوة، (3002)هةريَمى كوردستانى عيَراق، لةدواى رِووخانى رِذيَمى بةعس 
بة ليَشاو رِووى ( Multi National Company)ؤمثانيا فرةرِةطةزة نيَودةولَةتيةكان ، كووزةية و

يَتى  يارةو، بةرثرسي فيدرالَي دةولَةتيَكى (عيَراق)تيَدةكةن، لةاليةكى تريشةوة، بة ثيَي دةستور 
ى ( 131و  111و  113و   111)بة ثيَي ماددةكانى  ى هةريَمثةرةثيَدانى سامانة سروشتييةكان

ى 33)دةستورى عيَراق كةوتؤتة دةستى ئةجنومةنى نةوت و غازى هةريَم، لةذيَر رِؤشنايي ياساى ذمارة 
 . (1)كة لةهةمان سالَدا كةوتؤتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة ى ثةرلةمانى كوردستان  (3002سالَى 

كردنى دامودةستطاى ياسايي و  و بينا نةى طةندةلَى اكوردةكان لة عيَراق ويَرِ ،يةو( 3012)سالَى 
مليار ( 114)كة ئةم دةولَةتة  سياسيي، هيَشتا لة ضوارضيَوةى حكومةتى مةركةزيي عيَراق دا ئةذين،
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ناوضةكة بةطشتى لة رِووى سةربازييةوة خةريكة قوتارى  ،( 3)قةرزى دةرةكى و ناوخؤيي لةسةرةدؤالر 
سةت ( 112000)، بةالَم هيَشتا لة عيَراق دا "لة عيَراق و شام دةولَةتى ئيسالمى"بيَت لة جةنطى دذ بة 

ئةم تةنطذانة  .( 2) طروث دا( 22)و حةظدة هةزار ضةكدارى ميليشيا هةن و، دابةشبون بة سةر 
 -لةكاتيَكدان، كة رِؤذهةالَتى ناوةرِاست بةطشتى و ناوضةى كةنداو بةتايبةتى، لة كةف و كولَى خؤ

 . ناكؤكىملمالنىَ و يَميَكى ترى رِيَكخستنةوةداية بؤ ط

زانستى و ناونيشانى   ة ضوارضيَوةى ميتؤديَكىل بة ئةركى خؤى ئةزانيَتئةم تويَذينةوةية،  : بؤية
 :رِاستةقينة بكات، سؤراخى سيَ ثرسيارى بةدةم ويَناكردن و خويَندنةوةى تةوةرةكانةوة ،بابةتةكةدا

رِوون  طريَبةستة كانى حكومةتى هةريَمى كوردستان لةطةلَ كؤمثانياى رِووس نةفت و ئةوانى تردا :يةكةم
 .ديارى بكات كاريطةرييان لةسةر بازارِى ووزة  بكاتةوةو،

ثشت كردنة دةرياى ناوةرِاست و  وةرطةرِان و جيؤثؤلَةتيكى نويَي ووزة لة دةرياى ناوةرِاست، :دووةم
كةنداوى كوتلةى لة وةرضةرخانةكان لة ناوضةى قةزوين،  رِووكردنة دةرياى رِةش لةاليةن توركياوة،

 .و ئابوريي هةريَمى كوردستانى عيَراق بةرةو كوىَ ئةبةن؟ سياسي و ئةمنىئايندةى  ، ئةمانةفارس

 .ستان ضيني؟سيناريؤكانى بةردةم ئايندةى هةريَمى كورد: سيَهةم

  

 

 طريَبةستة نةوتييةكان: يةكةمتةوةرى 

طريَبةستى نةوتى، ئةبيَت ( Revenue Watch Institute)بةثيَى ثةميانطاى ضاوديَرى ئريادات 
قازاجنةكان دابةش ئةبن، كة ئةمةيان   ضؤن: كليلى ضارةسةرى دوو ثرسى سةرةكى بيَت، يةكةميان

ضؤن  : دووةميان. لة نيَوان حكومةت و كؤمثانيا بةشداربوةكاندا( ئيجارات -كرىَ)زياتر ثيَي ئةوتريَ 
 . ضارةسةر ئةكريَت( تكلفة -تيَضوو)
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ضوار جؤر ثؤليَن كراون، هةريةكةشيان باشى و خراثي خؤى ( 4)لة جيهاندا، طريَبةستة نةوتييةكان بؤ 
 :ةيةه

كؤنرتين جؤرى طريَبةستى  ئةمة (Concession-طريَبةستى ئيمتياز)ثيَي ئةوتريَ  :يةكةميان
 بة هةر كؤمثانيايةك، لةثاى دةرهيَنانى نةوت ئةم مافة ئةدرا(  1000)سالَى لة ئةمريكا نةوتيية، 

كة دةولَةت ثارضةيةك زةوى ديارى  ئةمة بةشيَكة لة سيستةمى ئةمريكى و، ئيمثرياليزمى نوىَ، ليَرةدا 
تيايدا مافى طةرِان و دؤزينةوةى نةوتى هةية،  ، كؤمثانياى فرة رِةطةزهةية ئةيدات بة كراوى خؤى 

ئةطةر برِيَكى دياريكراو دؤزرايةوة، ئةوا كؤمثانياكة كارى طةشةثيَدان و دةرهيَنان و ئةمباركردن و 
ئةوةية تةنها كارئاسانى بؤ بكات، لةبةرانبةردا بازرطاني كردنيشى ئةجنام ئةدات ، حكومةت كارى 

زياتر ثيَش ضاوى  باشى ئةمة ئةوةية. وةرئةطريَت( Fee–سوم ، رTax-باج)حكومةتى خاوةن زةوى 
رِوونة لةضاو شيَوازةكانى تر لة طريَبةست دا، ووردةكارييةكى ئةوتؤى تيانيية، ( خاوةن مالَ)حكومةت 

خراثيةكةشى ئةوةية . ناكةويَتة ئةستؤى خاوةن مالَ هةروةها تيَضووى ثرؤسةى دؤزينةوةو بةرهةمهيَنان
كؤمثانيا ئةضنة موناقةسةكةو داواى طريَبةست ئةكةن و، شريينى ثيَشوةخت ئةدةن زؤر دةولَةت و 

 .هةندىَ جار فشارى جؤراوجؤر بةكارديَنن...و

ئةوتريَت شةفافيةت لة طريَبةستة نةوتيةكان دا نيية، يانى ديار نيية ضةند باج و كة لةم جؤرةياندا، "
 !".رسوم و شريينى لةو كؤمثانيايانة وةرطرياوة

 Producting Sharing -العقود املشاركة يف االنتاج)وةبةرهيَنان   طريَبةستى بةشدارى: وةمياندو

Contract).   مولَكيةت نادريَت بة كؤمثانياكة، يةكةجمار ئيندؤنيزيا سالَى لةم شيَوازةدا، زةوى و
( مقاول-بةلَيَندةر)ئةم رِيَطةيةى تاقيكردةوة، كة زةوى و مولَكى خؤى نادات بةالَم كؤنرتاكتؤر ( 1611)

(. خاوةن مالَ)بة حكومةت  ئةداتمافى دةرهيَنان و فرشتنى هةيةو، برِيَكى دياريكراو لة قازانج 
كؤمثانياكانى نةوت ليَرةدا هيَنانةدةرةوةى نةوت و بةطةرِخستنى تةكنيك و سةرمايةى خؤيان ئةطرنة 
ئةستؤ، ثاشان قازاجنى ساالَنةى خؤيان هةلَئةطرن، ئةوجا ضى مايةوة بة ثيَي ئةو رِيَذةيةى رِيَككةوتون 
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ا، زياتر رِوون بؤيةوة، كة طريَبةست ئةبيَت رِةضاوى ئيَستا ليَرةد. نلةطةلَ حكومةتدا دابةشى ئةكة
  .ى تيا بكريَت( ابةشكردنى قازانج و ضارةسةركردنى تيَضووى ثرؤذةكةد)

حكومةت رِيسك و سةركيَشى بةسةرمايةو : ئةم جؤرة طريَبةستة، ئةطةر باشييةكى هةبىَ، ئةوةية
نيَودةولَةتيةكان، هةروةها لةوسةريشةوة  ئامرازةكانى خؤيةوة ناكات، بةلَكو ئةكةويَتة سةر كؤمثانيا

يةكيَكة طريَبةستى بةشدارى وةبةرهيَنان، وة شةبةثيَضةوانة (.ئةطةر هةبو)برِيَك قازانج وةرئةطريَت 
تةكنيكى، : ياريَتىئةبيَت بةرثرسةيةكى خراثى هةية، ضونكة حكومةت لةو شيَوازةى طريَبةست كة سومع

رةزايي ياسايي، لة ئةستؤ بطريَت بةرانبةر ئةو ثرؤسيسانةى ذينطةيي،  دارايي،  بازرطانى،  شا
ئةمةش بؤ دةولَةتيَك ئةبيَت كة حكومةتيَكى دةولَةمةندو، بة . كؤمثانياى فرة رِةطةز ئةجنامى ئةدات

واتة ضينة  ن،"كؤربؤكرات"ئةزموون و، سرتاتيجيةتيَكى ئابوريي بةهيَزى هةبيَت، بؤ ئةوانة ئةبيَت كة 
جيهانن، هةموو وانةيةكى هةوالَطريي، بانكى يان تةواوكردووة، سةدان ملياريان ساختةضييةكانى 

رِيَطةيةوة زةفةر بة ووالَتة دواكةوتوةكان، ياخود تازة  هةيةو، ضةند كؤمثانيايةكيان داناوة، لة
ثيَطةيشتوةكان ئةبةن و، مرخى خؤيان لة سامانةكةى خؤش ئةكةن، سةرةتا وةكو ئةوةى لة كؤمارى مؤز، 

، لة ئيكوادؤر و داستانةكانى ئةمازؤن، كردويانة، 3001-ة شيللى، لة فةنزةويالى سةردةمى شافيَزل
بؤ دةيةها دواتر . حكومةت و سامانةكةى ويَران ئةكةن بةناوى بونادنانى ذيَرخانى ئابورييةوة، ئاوها

 .سالَيش لةوسةرةوة خؤيان ئةكةن بة خاوةنى نيوةى ثشكةكانى ئةو ووالَتة

ناويَكى جوانرتيشيان داتاشيوة ثيَي ئةلَيَن  ةريَمى كوردستان لةم جؤرةن،طريَبةستةكانى هزؤربةى 
لةطةلَ كؤمثانياكان  كة هةريَمى كوردستانزؤربةى ئةو طرفتانةى  ".طةرِان و ثشكنني كؤمثانياكانى "

هةيةتى، ثةيوةستة بةجمؤرة لة طريَبةستةوة، كة تيايدا برِى دةستكةوت و قازاجنى هةريَم يان 
ةكات بةدةست ئةو كؤمثانيايانةوة، دةولَةتى خاوةن زةوى ديارى ناكريَت، حكومةت وةكو بارمتةيةك ليَ ئ

 . اتى دةولَةتةكة دروست ئةكاتكاريطةرى لةسةر ئرياد ،ئةوةية خراثييةكى ترى ئةم طريَبةستة

كة ( واتة ئريادات و نةفةقات)بريتى ية لة برِى دةستكةوتوو لةطةلَ تيَضووةكان  :دارايي طشتى دةولَةت
دةستةكةوتةكان كةمبو، ئةو خةمالَندنةى لة ثالنةكانى بودجةى سالَ دا هةية هةلَة ئةبيَت، ئيرت 
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كردنةوةى ئةو كورتهيَنانة ئةبيَت بضى قةرزى دةرةكى دروست ئةبيَ، ئينجا بؤ ثرِ( عجز -كورتهيَنان)
بةواتايةكى تر، رِاستةوخؤ بةسرتاوة بةم جؤرة كؤمثانيايانةوة، خؤى لة اليةنيَك كة . بكةى، لةكوىَ؟

نيَودةولَةتيةكانة،  ئابوريية طرميانةيةكى ترى ئةم دونيايةى سةدةى بيستويةك ئالَؤزبونى ثةيوةنديية
و سندوقةكانى دراو رةرِةطةزة زةبةالحةكان بة توندى طريَدراون بة بانكى جيهاني كة تيايدا كؤمثانيا ف

بؤ باشرت بةدواداضوونى ئةمةش، برِواننة كتيَبيَكى دانسقة، بةناونيشانى، دانثيانانى بكوذيَكى  .ةوة
 (.John Perkins: Confissions of an economic hit man)ئابوريي 

 Risk and Service -خزمةتطوزاريية لةهةمان كاتدا مةترسيةكيشة) طريَبةست جؤرى سيَهةمى 

Contract)  ئةمة دةولَةت لة ئةلفةوة بؤ يا كارةكان خؤى ئةيطريَتة ئةستؤ، تةنها هةندىَ بارى
لؤجيكى و خزمةتطوزاري جؤراوجؤر هةية، لةطةلَ كؤمثانيايةكى دةرةكي دا رِيَك ئةكةويَت، 

عيَراقى دواى  ةتى ثيَشوى عيَراق لةسةردةمى سةدام حوسةيندا لةم جؤرة بون،طريَبةستةكانى حكوم
سةداميش هةر ئةم ميتؤدةى طرتة بةر، بؤية هةريَمى كوردستان شيَوازيَكى جياى لة طريَبةست طرتة بةر، 

فرؤشى  دةولَةت ليَرةدا بةتةواوى سةروةرى خؤى ئةثاريَزيَت، جؤرى ضوارةمى طريَبةستيش بريتى ية
 .(4)اوةطةرِ

 

 لة نيَوان دانا غاز و رِووس نةفت دا: دووةمتةوةرى 

كةوتة بةر ملمالنيَى ئابوريي و سةربازيي ( 3014ةوة بؤ  3001)حكومةتى هةريَمى كوردستان، لةسالَى 
سةرؤكوةزيران بو، تا ئاستى ئةوةى هيَز رِووبةرِووى يةك ( نورى ماليكى)لةطةلَ حكومةتى مةركةزيي كة 

ةوة برِياري دا رِاستةوخؤ نةوتى خؤى هةناردةى دةرةوة ( 3014)هةريَم لةسةرةتاى  بؤية بكةنةوة، 
سةربةخؤيي )ةشيان ناونا هةنطاوئةم نةكات، ( بؤ بازارِيكردن)بكات، مامةلَة لةطةلَ كؤمثانياى سؤمؤ 

 .؟بويةكى سرتاتيذيي طةورةهةلَةبرِيارة لةو كاتةدا ئةم بةالَم (. ئابوريي
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مليؤن و هةشت يةك ( 1,0)هاوكات بو لةطةلَ هاتنى داعش و سةرهةلَدانى شةرِ، هاتنى لةبةرئةوةى  
عيَراق هةرضييةك بيَت دةولَةتةو ئيَران و بةريتانياو ئةمريكا بةرثرسياريَتى ) هةزار ئاوارة بؤ هةريَم

ةوة بؤ ( $100)دابةزينى نرخى نةوت لة  هةروةها بةدوايدا(. ئةخالقى و ميَذووييان بةرانبةرى هةية
لةطةلَ ئةوةش دا . ، ئينجا بةهؤى برِيارةكةى هةريَمةوة، بودجةى هةريَم لةاليةن بةغداوة برِدرا(24$)

بةشيَوةى جيَطريو بةردةوام طةندةلَيةكى سيستماتيك لةهةريَم لةئارادابووة، سةربارى هةموو ئةمانةش 
كانى  يَودةولَةتى بةهيَزى لة مينالةبةرئةوةى هةريَمى كوردستان دةولَةت نيية، كةواتة زةمانةتى ن

نى نةوت بةهيَز نيية، بؤية رِيَككةوت هةبووة بةرميليَك نةوتى عيَراقى بة ثيَي نرخى فرؤشنت و كرِي
، جطة لةوةش لةطةلَ ئةو يةدةطة زؤرةى ($32)ى كردووة، هةريَم فرؤشتويةتى بة ( $14)ستاندار 

طةرييةكى لةسةر نرخى نةوت و تةنانةت رِيَرةوى نةوت و غازى سروشتى كوردستان، بةالَم هيض كاري
  .ئةم كاالَيةيان ساغ ئةكردةةوة( Smuggler -قاضاخ)بة  بة ناضاريي ضونكةهيَلَةكانيش نةبو، 

بةو شيَوةيةى سةرةوة، ضةندين سةكتةى يةكلةدواى يةكى بةهيَز بةر حكومةتى هةريَم و 
كة نةوت  ، بةدواى دةرضةيةكى فةرمى دا ئةطةرِاو ئةطةرِيَت بةردةوام  هةريَم هاونيشتمانيةكانى كةوتن، 

 .ى بؤ بكات( تسويق –بازارِى )و غازى بؤ بفرؤشيَت يان 

ونبوى خؤى دؤزيةوة، كة كؤمثانياى ( 3012شوباتى )بؤ ئةم مةبةستة حكومةتى هةريَمى كوردستان لة  
وسيا نةوتى هةريَم ئةكرِيَت بؤ ماوةى رِيَككةوتن كة، رِو هةردووال ة، سةرةتا( Ros Neft-س نةفتورو)
لةميانةى ( 3012ي حوزةيرانى  3)دواتر لة رِؤذى هةينى (. 3016-3012)سالَ لة ( 2)

ساالَنةى ئابوريي  كؤرِبةنديَكىبةشداريكردنى وةفدى هةريَم لة مونتةداى سان ثيتةر سبؤرط كة 
: يةكةم: )رِووس نةفتكة تيايدا سالَ ( 30) ال ئةجمارةيان رِيَككةوتن كة بؤ ماوةىونيَودةولَةتية، هةردو

طةشةثيَدانى ذيَرخانى سةرضاوةكانى ووزة كارى : دةرهيَنان، سيَهةم: كارى طةرِان و ثشكنني بكات، دووةم
( 4)وةك سةرةتايةكيش (. بازرطانى سةرضاوةكانى ووزةى هةريَم بطريَتة ئةستؤ: بكات لةهةريَم، ضوارةم

 .(1) وةبة هةريَم درا رمليار دؤال
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شةرعيةتى ياسايي لةويَوة وةرطرتووة، كة بةشداربوانى طريَبةستةكة  ،كؤبونةوةى حكومةتى هةريَم 
ى ثةرلةمانى ( 3002ى سالَى 33)ئةندامانى ئةجنومةنى نةوت و طازى هةريَمن، بةثيَي ياساى ذمارة 

 ( .يةدا ديارنوةك لةم ويَنة)كوردستان، مافى ئيمزاكردني يان هةية لةسةر رِيَككةوتنةكان 

 
دامةزراوة، كؤمثانياى ( 1662)ووس نةفت، كؤمثانيايةكى ئاسايي نيية، دواى جةنطى سارد سالَى رِ

ى نازانريَت هى %( 16)و يةة%( 10)وةبةرهيَنانى ثيرتؤلَى رِووسية، ثشكى حكومةتى رِوسيا تيايدا 
هةرضييةك بيَت لةمةوال هةريَمى كوردستان ئةبيَتة . كيَية، لةطةلَ بةشيَكى كةمى بى ثى و قةتةريةكان

: بازارِى فرؤشتنى دؤزييةوة، دووةمهةريَم : ياريكةريَكى سةرةكى لةبوارى ووزةدا، لةبةرئةوةى يةكةم
ى هةريَم ردةكردنى غازى سروشتيش لةدةست بة هةنا( 3012)ثالنةكة واية لة كؤتايي سالَى 

 . بكريَت كوردستانةوة

ئةو ثرسيارةى، لةم تةوةرةدا ئةبيَت سؤراخى بكةين، ئةوةية، ئايا كؤمثانياى رِووس نةفت هةريَمى 
بةتايبةتى رِووس نةفت زةبةالحرتين . كوردستان تووشى هةمان مةترسى و بيَنةوبةرةى دانا غاز ناكات ؟
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يةو، داناغاز يةكةيةكى مامناوةندةو ميَذووى دامةزراندنى ئةطةرِيَتةوة بؤ سالَى كؤمثانيايةكى جيهاني
(3001.!.) 

بؤ هةريَم دةست نادات و، خراثيةكانى زؤرن،  طريَبةستى بةشدارى و بةرهةمهيَنانكة لةسةرةوة باسكرا، 
بؤ هةية، ئةويش بةالَم ئةوةى جيَي سةرسورِمانة هةريَم تةنها يةك طريَبةستى لةجؤرى خزمةتطوزارى 

طواية ئةمة ) كيَلَطةى كؤرمؤرة لةضةمضةمالَ، لةطةلَ هةردوو كؤمثانياى دانة غاز و هيالل ثيرتؤليؤم
، كةضى بةهؤى تؤماركردنى داواى ياسايي لةسةر حكومةتى هةريَم، ئةم (شيَوازة باشةكةيانة
قؤناغى يةكةمدا، ضونكة يةك مليار و حةوتسةد مليؤن دؤالر ئةكات لة ( 1,2)كؤمثانيايانة داواى 

كؤمثانياى دانةغاز . سيَ مليار و سيَ سةت مليؤن دؤالر زيانى ثيَطةيشتووة؟( 2,2)بةهؤى طريَبةستةكةوة 
ثيَي واية حكومةتى هةريَم شايستة داراييةكانى لةكاتى خؤيدا ثيَ نةداوة، لة بةرانبةر ئةو ئةركانةى 

ارةتى سامانة سروشتيةكان، كيَشةكانى دانة غاز و، كة لة كيَلَطةى غازى كؤرمؤر ئةجنامى داون، وةز
 :برِيارةكانى دادطاى ناوبذيوانى وا ئةبينيَت كة

مليار دؤالر قةرةبويان ( 1.2)دادطاى ناوبذيوانى، سكاالَى داواكارانى رِةتكردؤتةوة، كة داواى  -
مافى هةية بؤ  كردبوو بةرانبةر طازى زيادة، دادطاش برِياريداوة كة حكومةتى هةريَمى كوردستان

بةبيَ هيض ثارةدانيَكى زيادة بة ( كؤرمؤر)لة هةموو بةشةكانى وةرطرتنى طازى بةرهةمهاتوو 
، هةروةها وةزارةتى سامانة (وةك لةسةرةوة ئاماذةمان بة جؤرى طريَبةستةكة كرد)داواكاران 

م طازة لة داواكاران مافى ئةوةيان نيية، تاكاليةنة داواى تيَضوى ئة: سروشتيةكان اليواية
 .حكومةتى هةريَمى كوردستان بكةن

ى ( دانا غاز و كريَسنت)بة الى سامانة سروشتى يةكانى هةريَمةوة، دادطا بة تةواوى داواى  -
مليار دؤالى زيانيان ثيَطةيشتووة لة داهات و ثارةدان، كة بة ( 2.2)رِةتكردؤتةوة، كة طواية 

 .وتةى خؤيان لة دؤخى ئاساييدا وةرياندةطرت

مليؤن ( 34)دادطا داواى دانا غازى رِةتكردةوة بؤ : هةروةها حكومةتى هةريَمى كوردستان ئةلَيَت -
دؤالر قةرةبوو بةرانبةر زيانةكانى بة هؤى فرؤشتنى ناضاريي ثشكةكانى لة ئةجنامى طرفتة 
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ةى برِط( 10)برِطةى سكاالَى داواكاران ( 16)هةروةها دادطاى ناوبذيوانى لة كؤى . داراييةكانى
برِواننة رِاثؤرتى وةزارةتى سامانة ) رِةتكردؤتةوة، كة طواية ئةو مافةيان هةية بة ثيَي طريَبةست

 .(لة بيبلؤطرافيا  -سروشتيةكانى حكومةتى هةريَم

ئةوةى ئةم شيكاريية ئةيةويَ، بةدواداضونى بؤ بكات، جطة لة سروشتى طريَبةستةكة، 
دا حكومةتى ( 3002)ئةجنامدراون، لة سالَى  كة يكةكؤى ئةو طريَبةستانةى د ثياضوونةوةشة بة 

سالَ داوةتة كؤمثانياى دانا غاز و كريسينت و ( 31)هةريَم كيَلَطةى كؤرمؤر و ضةمضةمالَى بؤ ماوةى 
ئةم كؤمثانياية توانايةكى مرؤيي طةورةى لة هةناوى خؤيدا هةية، سالَى   .ثيرتؤليؤمى ئيماراتى

لةسالَى كةضى  ،كةسى شارةزاو سةرمايةدارى خةليجيةوة( 200)لةاليةن  دامةزراوة( 3001)
كة حكومةت ثارةيان ناداتىَ، سالَى بة حكومةتى هةريَم دا بكةن،  دا هةولَيانداوة طيَضةلَ( 3006)
ك ئةم كؤمثانيا هاوبةشانة لة دادطاى لةندةن سكاالَيةكيان لةدذى حكومةتى هةريَ( 3012)

داناغاز بةياننامةيةكى بالَوكردةوة، كة دادطا هةريَم ناضارئةكا ( 33/1/3012)تؤماركردةوة، لة 
 مليؤن دؤالر بداتة كؤمثانياكةيان( 100)رِؤذدا برِى ( 14)لةماوةى 

(1). 

بة ئيمزاكردنى طريَبةست لةطةلَ كؤمثانياى رِووس نةفت بؤ بازارِيكردن و بةرهةمهيَنانى ثيرتؤلَ، لة    
ثةجناو سىَ طريَبةستى ( 12)هةريَمى كوردستان بوو بة خاوةنى ( 3012شوبات بؤ حوزةيرانى )

ئةوةى رِووس نةفت . دةولَةتى جياواز( 32)كؤمثانياى بيانى لة ( 30)بةشدارى و بةرهةمهيَنان ، لةطةلَ 
-بةشدارى وةبةرهيَنان" لة داناغاز جيا ئةكاتةوة، سروشتى طريَبةستةكةيانة، ئةوةى يةكةميان 

PSC" بةرميل / حةوتسةت هةزار( 200000)ئيمزاكردنى طريَبةستةكةوة، تواناى هةية ة، لةكاتى
طريَبةستة لة شيَوازى خزمةت و خزمةتطوزارى، تيايدا هةريَم  هةناردةبكات، ئةوةى دووةميان

خاوةنداريَتى لةهةموو ثرؤسةكة ئةكات، ئةم كؤمثانيايانة خزمةتطوزاريية جؤراوجؤرةكانى ئةجنام 
هةر بةتةنها دياردةيةكى  ،هةية رِةهةندى سياسىدا " رِووس نةفت" لة ثرسى  ش جطة لةوةئةدةن، 

 .ئابوريي نيية
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ماوةيةكى زؤرة رِووسةكان و، ناوةندة ئاكادمييةكانيان، باسى ناوضةى ئؤراسياو، جيؤثؤلَةتيك و، " 
تطويَخستنى يان داوة بة دةرةوةى خؤيان و، ثشوجيؤثؤلَةتيكى ووزةو، بؤرِى غازي سروشتى ئةكةن، خو

ناوةوة، كةمرت باسى دةولَةتى هاوالَتى و، ضارةسةركردنى طةندةلَى ئةكةن، ئىَ حكومةتى هةريَميش 
 ".بةيةكطةيشنت يان بيَتلةيةكضوون و و، ئةشيَت ئةمةش هةر خالَى بةهيَزى  هةرواية

   

 جيؤثؤلَةتيكى نويَى ووزة: سيَهةمتةوةرى 

جةنطيَك لة ثيَناو فةزاو دةستةالَتدا، كة لة هةلومةرجيَكى يانى ( Geopolitic)جيؤثؤلَةتيك 
جوطرافى دياريكراودا رِؤلَى خؤى ئةبينيَت، هةروةك جيؤثؤلَةتيكى سةربازيي، جيؤثؤلَةتيكى 

 The)بةوجؤرةش جيؤثؤلَةتيكى ووزة  ديبلؤماسيي، جيؤثؤلَةتيكى ئابوريي، هةية، هةر

Geopolitics of Energy )،رةى سةرضاوة سروشتييةكان و رِيَطاى بازرطانيانةوة، بةالَم لةبا هةية
طواستنةوةيان لةسةرضاوةوة بؤ بةكاربةرةكان ئةمة كرِؤكى تويَذينةوة جوطرافييةكانة، بؤية هةموو 

بة سيستةمة نيَودةولَةتيةكان لة سةرةتاى ميَذووى نويَداو لة ميَذووى مؤديَرن بةطشتى خؤيان بةستووة 
ئةوة بريتى بو لة باكطراوةندى  ،و كاتةى سةدةى خةلَووز و هةلَم بوسةرضاوةكانى ووزةوة، ئة

 ئيمثراتؤريةتى بةريتانى لةسةدةى هةذدةو نؤزدةدا، لةكؤتايي سةدةى نؤزدةو هةتا كؤتايي سةدةى بيست
 باكطراوةندى ئيمثراتؤريةتى ئةمريكى بريتى بووة لة نةوت، لةسةرةتاى سةدةى بيستويةكيشةوة، تا

لةرِاثؤرتى ساالَنةى  ExxonMobil-غازى سروشتى دةست ثيَ ئةكات، ئةكسؤن مؤبيلديَت طرنطى 
لةسةر غازى سروشتى زياد  بكات " خواست"دا واى بينيوة، كة لةمةوال ساالَنة رِيَذةى ( 3011)خؤيدا لة 

ايي زياد ئةكا، بةجؤريَك كة تا كؤت%( 0,0)لةبةرانبةردا خواست لةسةر نةوت بة برِى %( 1,1)بة برِى 
بؤية سةدةى غازى سروشتى ئةشيَت وا لة وياليةتة  .(2) خواست لةسةر خةلَوز و نةوت نةميَنيَت( 3040)

سياسيي يةوة بيَتةوة ثيَشةنطايةتى جيهان بكات لة سةدةيةكى -يةكطرتوةكان بكات بة فؤرِميَكى جيؤ
و ة دؤزينةوةى غازى سروشتى زياتر بريتى ية ل" جيؤثؤلَةتيكى ووزة"بةطشتى مةبةست لة ليَرةدا  .نويَدا

 .هةناردةكردنى لةرِيَطةى هيَلَة سرتاتيجيةكانةوة
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ئةو ثرسيارةى ئةشيَت، لةم تةوةرةدا سؤراخ بكريَت ئةوةية، ئايا طريَبةستة نةوتييةكان نابنة هؤى 
يا ئا :يان رِؤشنرت لةمة .؟..ئةوةى هةريَمى كوردستان لةسةر نةخشةى ووزة رِؤلَيَكى ئةوتؤ نةطيَرِيَت

 .؟.نةخيَر، ضؤن.ضؤن ؟. بةلَىَ؟. لَ رِووسيا بة خواستى توركياية؟طريَبةستةكانى حكومةتى هةريَم لةطة

كة تينووى ووزةية شرؤظة بكريَت، ثاشان  يونتيَك بؤ وةالَمدانةوةى ئةم ثرسيارة، ئةبيَت توركيا وةك 
، حةوزةى قةزوين، كةنداوي "قوبرس و ئيسرائيل"دةرياى ناوةرِاست : هةريةكة لة كوتلةكانى ووزة لة

 :شرؤظة بكةين، ئينجا ويَنةى هةريَمى كوردستان و شويَنةكةى دةرئةكةوىَ. عةرةبى

 

 

 ثرِكردنةوةى ثيَداويستية ثيرتؤلَيةكانى توركيا ضوارةمتةوةرى 

دا بالَوى كردؤتةوة، ئةو ووزةيةى توركيا ( 3011ى حوزةيرانى 33)ى توركي لة "زةمان"رِؤذنامةى 
ى لة %( 21)ى لةناوةوة بةرهةم ئةهيَنيَت، %( 31)واتة ( 4/1)لةناوخؤدا تةنها ثيَويستى ثيَيةتى 

جا غازى سروشتى مةتر سيَ/ مليار( 10)دةرةوة هاوردة ئةكات، ساالَنة بة نزيكةيي توركيا ثيَويستى بة 
هةية،  بةمةش دواى ضني و ئةلَمانيا توركيا بة سيَهةم ووالَتى هاوردةكارى غازى سروشتى دائةنريَت، 

ى ثيَداويستيةكانى غازى سروشتى  %( 10)رِووسيا سةرضاوةى يةكةمى غازى سروشتيية بؤ توركيا كة 
ى %( 6)ى سروشتى خؤى لة ئيَران و ى غاز%( 16)توركيا رِووسيا ثرِى ئةكاتةوة، دواى ئةويش توركيا 

لة  ى لة نةجيريياوة هاوردةئةكات،%( 2)لة جةزائري و %( 6)و، ثاشان " هةريَمى كوردستان"لة عيَراق 
 .(0)مليار دؤالر غازى سروشتى كرِيوة( 10)دا ساالَنة توركيا بايي ( 3011)و ( 3011)

بؤ " رِةجةب تةيب ئةردؤطان"دا، لة ميانةى سةردانيَكى سةرؤكوةزيرانى توركيا ( 3014)لةسالَى  
يةك ( 1,3)رِيَككةوتن ساالَنة توركيا " تةميمى بن حمةمةد" دةوحةى ثاتةختى قةتةر، لةطةلَ مري 

وردستانى لةطةلَ ئةو برِةى لة هةريَمى ك. مليارو دووسةت مةتر سيَجا غازى قةتةرى هاوردة بكات
ةى ثيَداويستى غازى سروشتى كة لة رِووسياوة بؤ توركيا ديَت، كؤى %( 10)وةرئةطريَت، ثاشان ئةو 



11 
 

طشتى بكاتة ئةوةى توركيا ثيَويستى بة كوتلة غازييةكةى دةرياى ناوةرِاست نةبيَت، كة رِاستةوخؤ 
لةذيَر ئاودا غازى  ئةمريكاو ئيسرائيل سةركردايةتى ئةكةن، ميسر و قوبرس تيايدا بةشدارن و،

يةك سالَ لة هاوثةميانيَتى فةرمى حةفتاو ( 21)ئايا توركيا ئةتوانيَت  . سروشتيان دؤزيوةتةوة
 .وياليةتة يةكطرتوةكان، رِووى خؤى وةربطيَرِيَت؟

 

شؤرِشيَك لة " دؤزينةوةى  غازى سروشتى لة قووالَيي دةريادا : دةرياى ناوةرِاست  ثيَنجةم
 ".بوارى ووزةدا

لة كةنارة ئاوييةكانى دةرياى ناوةرِاست، لة قووالَيي ( 3006)ةوة هةتا ( 1610)ئيسرائيل، لةسالَى 
لة بيابانى زيفة ( 1610)دةريا، لة دةوروبةرى حةيفا، بةدواى نةوت و غازى سروشتيدا ئةطةرِيَن، لة 

-1666)نةبوو، سالَى  ، ئةمة هيضى وا"زوهر"مليار مةتر غازى سروشتى يان دؤزييةوة لة كيَلَطةى ( 3)
لة دةرياى ناوةرِاست لة بةرانبةر عةسقةالن ( نوعاو مريى)دواى وضانيَكى زؤر لة هةردوو كيَلَطةى ( 3000

مليار مةتر سيَجا غازي سروشتيان دؤزييةوة، هيَشتا ئةم ووالَتة ثيشةسازيية، سةربازيية، ( 41)برِى 
وةى كة يةكةمني والَتى كشتوكالَية لة رِؤذهةالَتى تةكنةلؤذيية، زؤر تينووة بة ووزة، تةنانةت بؤ ئة

ناوةرِاست، ئيسرائيل نةك نةوت و غازى سروشتى ئةكرِى، بةلَكو لةساالَنى نةوةتةكاندا ضةندين هيَلَى 
بة بةكارهيَنانى ثيَشكةوتوترين تةكنؤلؤذياو ( 3006)بؤرِى هةبو، ئاوى لة توركيا ئةكرِى، سالَى 

مليار ( 202) لة باكورى خؤرئاواى حةيفا( تيمار و تيمار دروم)كيَلَطةى  تةكنيك ئيسرائيل توانى لة
 (3010)كؤتايي سالَى . مةتر لةذيَر ئاودا( 1210)مةترسيَجا غازى ديكةى بدؤزيَتةوة بة قوولَى 

( Levathan-ليظاسان)بةهارى عةرةبى رِوويدا، ئيسرائيل كيَلَطةيةكى ترى طةورةى دؤزييةوة بةناوى 
( كريش و تنني دليت)مليار مةتر سيَجاية، ليَرةو لةويَش وةكو كيَلَطةكانى ( 133)غاز تيايدا كة يةدةطى 

سالَ ثرؤذةى تؤرِباين و كارةباى خؤى لةسةر ئةم ( 10)هةندىَ برِى ديكة دؤزرانةوة، بةمة ئيسرائيل بؤ 
حةفتاو يةك و  يةك تريليؤن( 1,021)كة كؤى يةدةطى غازى ئيسرائيلى ئةكاتة . يةدةطة مسؤطةر كرد

 (.برِواننة دميةنى دؤزينةوةى غازى سروشتى لة قووالَيي دةريادا) .(6)سيَجا/مليار مةتر
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(  3012هةتا  3006)لة ( قوبرسى يؤنان بةشة باشورييةكةى) دا، قوبرس  هةر لةطةلَ ئيسرائيل

( 3012)لة كؤتايي بة بةشدارى ضةندين كؤمثانياى فرة رِةطةز،  دؤزينةوة بوو، طةرِان و سةرقالَى
ى دؤزييةوة لة كةنارة ئاوييةكانى خؤى، كة ( Aphrodit -ئةفروديت)كيَلَطةى كؤمثانياى جى ئارِ 

(  3011ةوة هةتا  3014)لة . اشان ميسريش دةستى ثيَكردث. بةرانبةر كيَلَطةكانى ئيسرائيلة
( ئيسرائيل -يؤنان -سقوبر)رِيَككةوتن و كؤبونةوةى سيَ قوَلَى لةسةر ئاستى لوتكة لة نيَوان 

بةردةوامة، توركيا رِةتى كردةوة دان بة دؤزينةوةى غاز و ئةم رِيَككةوتنة سيَ قؤلَييةدا بنات، ضونكة 
 .(قوبرسى توركييةوة)دؤزينةوةى غازى سروشتى ثةيوةندي نيية بة 

توركياو ئيسرائيل ثةيوةندييةكانيان ئاسايي كردةوة، يةكةمني بةندى ( 3011)كاتيَكيش لة شوباتى  
ئيَستا ئيسرائيل !. ئيسرائيل غازى سروشتى بة توركيا بفرؤشيَت: كةرِيَككةوتنةوةى نيَوانيان ئةوةبو 

ري بكريَت، بةالَم زةمةنى دواى بؤتة ووالَتيَك، ئيرت نةوت و غازى سروشتى ناكرِيَت، ئيرت رِارِا نيية طؤشةط
ةوة لةسةردةستى ئةردؤطان 3010كة لة )ئاسايي بونةوةى ثةيوةندييةكانى توركياو ئيسرائيل 

دةرخيست نة توركيا لة ئيسرائيل دلَنيايةو، نة ئيسرائيليش متمانةى بة توركيايةكة ( ثةكخرابو
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و سنورى ئةودا غازى سروشتى بربيَت بؤ  يش رِيَطة ئةدا بةخاك( قوبرس)لةسةردةمى ئاكثارتى دا، وة نة 
، هةريةكة ئينجا لةسةرووى ئةمةشةوة، لةدواى هاتنى دةولَةتى ئيسالميةوة بؤ عيَراق و سوريا .!.توركيا

قةتةر، ئيَران، هةريَمى كوردستان، بؤرِي و هيَلَةكانى خؤيان  : ضاويان لةوةية ئةوروثا، ئةمريكا لة
 . (10)نيَكتى بكةن بةدةم ئةوةى ئيسرائيل و قوبرسةوةو كؤ بطةيةننة دةرياى ناوةرِاست

خؤرئاوا، كارى بؤ ئةوة كردووة كة كوتلةى دةرياى ناوةرِاست دةولَةمةندتر بكات و، هيَزى ديكةى بؤ 
ثةيدا بكات، ئيَران هةولَ ئةدات بةردةوام طرفت بؤ كوتلةى كةنداو دروست بكات، لةرِيَطةى دةست 

كازاخستان، ) وة، رِووسيا هةولَى كؤنرتؤلَكردنى كوتلةى قةزوين بةسةراطرتنى طةرووى هورمزة
ةوة بازارِى ( تورك سرتيم)ئةدات تاوةكو لة رِيَطةى هيَلَة تازةكانى وةك ( توركمانستان، ئازةرباينجان

 . ووزةى ئةوروثا قؤرخ بكات

نة، كة ثيَشوو تر رِووةو ئةطةرى طؤرِينى رِيَرِةوى هيَلَى ووزةى كوردستا: طرميانةى ئةم تةوةرة، ئةوةية
دةرياى ناوةرِاست بو، لةدواى رِيَككةوتن لةطةلَ كؤمثانياى رِووس نةفت، ئةم ئارِاستةية رِووةو دةرياى 

 .ئةطةر ئةمة رِووبدات، اليةكى هةريَمى كوردستان ئارامى لةدةست ئةدات!. رِةش برِوات

 

 "طوزةريَكى ميَذوويي" ثةيوةندييةكانى سعودييةو ئةمريكا : شةشةمتةوةرى 

ميَذووى ثةيوةندييةكانى وياليةتة يةكطرتوةكان و سعوديية، ئةطةرِيَتةوة بؤ ميانةى دووةم جةنطى 
فرانكلني ( 1642)ئةمريكا بة فةرمى دانى ناوة بة سعودييةدا، سالَى ( 1640)جيهانى و، لة سالَى 

عوديية بة بةرطريي لة وياليةتة بةرطرى لة س" رؤزفيَلت ى سةرؤكى وياليةتة يةكطرتوةكان ووتى 
واتة سعوديية لة بةشيَكة لةسرتاتيجةتى وياليةتة يةكطرتوةكانى ". يةكطرتوةكان هةذمار ئةكريَت

يش لة سةروبةندى جةنطى كةنداودا، سعودية هاوكارى ئةمريكا بو بؤ ( 1660)ئةمريكا، سالَى 
  .دةركردنى هيَزة كانى عيَراق لة كوةيت
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بؤضى شانشينى عةرةبى سعوديية بةشيَكى طرنط و جيَطرية لة : تةوةرة، ئةوةيةثرسيارى ئةم 
 .سرتاتيجيةتى ئةمريكا؟

ى سعوديي دروست بو، بؤ بةرهةمهيَنانى نةوت، سالَى " سوكال"كؤمثانياى ( 1623)سالَى : يةكةم
erican mA-abianAr)ئةمريكى  بؤ نةوت دروستبو، ناوى نرا ئارامكؤ  -كؤمثانياى عةرةبى( 1622)

mpanyCo Oil) ، مليؤن بةرميل زياتر بةرهةم بهيَنيَت، دواتر كة بوون بة ( 54)سةرةتا نةيئةتوانى
دة تريليؤن ( 01)سةرمايةى كؤمثانياى ناوبراو طةيشتة ( 5104)بةشيَك لة ثرؤذةى ئةمريكى، سالَى 

دة مليؤن شةست و حةوت هةزار بةرميل نةوتى لةهةر ( 01,21)سعوديية رِؤذانة ( 5102)سالَى  .دؤالر
بةم شيَوةية سعوديية لة ئؤثيك و ئةمريكا وةك زهليَزيَكى طةردونى، ثيَكةوة . رِؤذيَكدا بةرهةم هيَناوة

 .(00) دةستيان هةية لة دياريكردنى نرخى نةوت دا، لة بةهاى دؤالردا

يية لةسةردةمى جةنطى سارددا، بؤ بةطذاضونةوةى فيكري شيوعييةت و ئايدؤلؤذياى سعود: دووةم
 .سؤظيَتى، رِؤلَيَكى بةرضاوى بينى و، ئةبينيَت

سعوديية وةك يةكةكةيةكى هةريَمى سووننة بؤ بةطذاضونةوةى هةذموونى ئيَران و شيعةطةريَتى : سيَهةم
 (.1510)ةوة تا ( 0711)لةدواى رِوخانى شا لة ئيَران 

سعوديية باشة بؤ ثاراستنى باالَنسى هيَز لة رِؤذهةالَتى ناوةرِاست و، سةالمةتى : ضوارةم
هةروةها سعوديية ". ئيسرائيل، توركيا، ئيماراتى يةكطرتوو، كوةيت" هاوثةميانةكانى ئةمريكا وةكو 

 .ثيَطةيةكى سرتاتيذيي هةية لة سةر دةرياى سوور و لة كةنداوى عةرةبى

و كؤنطريَس برِيارياندا، كة طةورةترين بؤندى  دا، وةزارةتى دةرةوة( 5101يةكةمى تشرينى )لة 
مليار دؤالر بو، لة ( 21)فرؤشتنى ضةك لة ميَذووى ئةمريكادا لةطةلَ سعوديية ئيمزابكةن، كة بايي 

فةرمانى دا هاوكارى " باراك ئؤباما" دا سةرؤكى ثيَشوى وياليةتة يةكطرتوةكان ( 5104ئازارى )
والَطريي و لؤجستى و سةربازيي سعوديية بكةن تا لةيةمةن دذى طروثة شيعيةكان و ميليشياكان هة
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جبةنطن، هةرضةندة ئةم ثةيوةنديية رِارِاييةكى تيَكةوت، بةهؤى ئةوةى ئؤباما رِيَككةوتنى لةطةلَ 
 . (05)يةكان و ثيتاندنى يؤرانيؤمئيَران كرد، سةبارةت بة ثرسى ضةكة ئةتؤمي

، لة ميانةى ضاوثيَكةوتنيَكى دا لةطةلَ "دونالَد ترامث"سةرؤكى وياليةتة يةكطرتوةكانى ئةمريكا 
سعوديية بة يةكسانى مامةلَة ناكات لة ثةيوةندييةكامناندا، بؤية " ئةلَيَت" رِؤيتةرز" ئاذانسى 

" يةكةجمار  بؤ(  5101ى ئايارى 51)لة  ". ئةمريكا خةسارةتى داوة لة بةرطريي كردن لة سعوديية
طةورةترين " رياز" لة ئيسالمى دا،  -لة ثيَوةند بة بةشدارى كردنى لة لوتكةى عةرةبى" ترامث

مليار دؤالرى ( 041)طريَبةستى ئيمزاكرد كة طوذمةكةى بريتى ية لة فرؤشتنى ضةك بة بةهاى 
 .ئةمريكى

  

فرؤشتنى ضةك بة سعوديية "  : طوتى  "رِيَكس تيلةرسن" لةسةردانةكةدا وةزيرى دةرةوةى ئةمريكا 
بريتى ية لة بيناكردنى هاوثةميانيَكى بةهيَز بؤ بةطذاضونةوةى تريؤر، بةتايبةتى بة طذاضونةوةى 
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لةم سةردانةدا ئةوةندةى باسى ئيَران كرا، هيَندة باسى ". هةرِةشةكانى ئيَران لةسةر كةنداوى عةرةبى
 !.داعش و طروثة تريؤريستيةكانى تر نة كرا

 .لة ئايندةدا سعودييةو ئةمريكا ض رِؤلَيَك ئةبينن؟: ئةم تةوةرة، ئةوةية ثرسيارى

 

 "رِةهةندو ليَكةوتةكانى" هةرِةشةكانى سةر ئيَران : حةوتةمتةوةرى 

بة شيَوةيةكى بةردةوام، ئيَران و سعوديية منايندةى ملمالنيَيةكى خويَناوى ميَذوويني و، يةكةميان شةرِى 
ضةسثاندنى ثرةنسيثةكانى شيعةطةري وةك فةرهةنط ئةدات و، هةولَ ئةدات هةناردةى بكات بؤ دةرةوةى 

دنى سووننةطةريي ئةكات لة خؤى، دووةميشيان بة ثشتيوانى بةريتانياو ئةمريكا هةولَى سةركردايةتيكر
بؤية لةدواى بةهارى عةرةبييةوة، ئةبينني ئيَران و سعوديية لة سوريا، لة يةمةن، . جيهانى عةرةبي دا

 . لة كةنداوى عةرةبى، لة عيَراق، بةريةك ئةكةون

تريؤريستى لة سيَدارة ( 42)وةزارةتى ناوخؤى سعوديية، رِايطةياند، ( 3011ى كانونى دووةمى 1)لة 
هةية، وةك كاردانةوةيةكى نارِةزايي " باقر منر" داوة، كة لةناوياندا زاناى ئاينى شيعى سعودى 

لَويَزخانةى سعوديية لةو ى ثايتةخت، هةلَيانكوتاية سةر با" تاران"خؤثيشاندةرانى ئيَرانى لة 
خؤيان لة ئيَران  دةولَةتةكةى كةنداو، نويَنةرةكانى( 1)لةبةرانبةر ئةو كارةدا . ووالَتةو، سوتانديان

كشاندةوة، جطة لة قةتةر و كوةيت، تةنها بالَويَزى ئيَران يان لة والَتةكةيان بانطهيَشت كردو، نارِةزايي 
 .  (12)خؤيان ثيَطةياندن لة بةرانبةر ئةو كارة

بريتى ية لة هةذمونى ( ئةمريكى -عةرةبى -ئيَرانى)يةكيَكى تر، لة فاكتةرة كاريطةرةكانى ملمالنيَي 
دا، ميَذووى ئةم مةترسييةش ئةطةرِيَتةوة بؤ دةرئةجنامةكانى شؤرِشى " طةرووى هورمز" يَران بةسةر ئ

كة هةموو هاوكيَشةو نيازةكانى خؤرئاواو جيهانى عةرةبى تيَك ( 1626)كؤمارى ئيسالمى ئيَران لةسالَى 
ئةم . نيَودةولَةتييةكاندا و ثيَكداو، بووة خالَى وةرضةرخانيَكى طةورة  لة ثةيوةنديية هةريَمايةتى و

ئاوةكانى كةنداو بة كةنداوى عومان ةوة ئةبةستيَت، ئةميشيان ئةطةيةنيَت ( طةرووى هورمز)تةنطةبةرة 
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بة ئؤقيانووسى هيندي، بؤية بايةخى طةورةى  سرتاتيذى هةية لة طواستنةوةى مشةك و كاالَ 
و بةالى " كةنداوى عةرةبى" عةرةبةوة  جؤربةجؤرةكاندا، تةنانةت لةسةر خودى ناو هيَنانةكةش بةالى

 ".كةنداوى بةسرة" لةسةردةمى عومسانييةكاندا ثيَي وتراوة ة، "كةنداوى فارس"  ئيَرانةوة

طةرووى هورمز، مةمةرِيَكى جيهانى ئاويية، ئيَران لةسةروبةندى ملمالنيَكانى دا، بةثيَي بالَوكراوةى 
دا، بة تةواوى دةستى بةسةرداطرتووة، ئةم رِيَرِةوة ( 3011ى كانونى يةكةمى 3)لة " فارس"ذانسى ائ
واتة )ى نةوتى دونياى ثيَدا تىَ ئةثةرِيَت، ئيَران ئةكةويَتة باكورو رِؤذهةالَتى طةرووة كةوة %( 40)

 -بةحرةين -ئيَران" ، تاكة دةرضةو دةرطاى بازرطانى و سرتاتيذيي (طةرووى هورمز لة باشورى ئيَرانة
طةورةى نةوتى ثيادا بارهةلَطرى ( 20-30)رِؤذانة ". عيَراقة -قةتةر -طرتووئيماراتى يةك -كوةيت

طةورةترين " يابان و ضني " وة تا ديَتةوة ماليزياو ئيندؤنيزيا" ئةرِوات، باشورى ئاسيا بةطشتى لة 
كرِيار و هاوردةكارى نةوت و غازى سروشتى ية لة رِيَطةى ئةم تةنطةبةرة ئاوييةوة، ئةطةر داخبريَت ئةوا 

و %( 00)ى نةوتى خؤى و سعوديية %( 60)عيَراق . جيهان بىَ بةش ئةبيَت لة تةكنؤلؤذياى ثيَشكةوتوو
بؤية دةست بةسةراطرتنى . (14)ييةوة هةناردة ئةكاتى لة رِيَطةى ئةم تةنطةبةرة ئاو%( 66)ئيمارات 

بةو شيَوةية لةاليةن ئيَرانةوة، ئاماذةيةكة بةوةى كة ئيَران ئامادةطى سةربازيي و سياسيي لةم ناوضانة 
. هةيةو، رِاستةوخؤ ئةمريكاو سعوديية ئةخاتة بةر بذاردةى ئةوةى بةرِيَطةى سةربازيي وةالَمى بدةنةوة

 .ى بةرِيَوةبردنى ئةم جةنطةى ئةبيَت؟ئايا ئيَران توانا

 

 .طؤرِانكاريي لة عيَراق و هةريَمى كوردستان: هةشتةمتةوةرى 

ثالًثشتى كردن و، هاوثةميانيَتى والَتانى ئةوروثاو ئةمريكا، بؤ ووالَتانى رِؤذهةالَتى ناوةرِاست، بريتى 
فراوانكردنى مةوداكانى ئازادي، نيية، لة طةشةثيَدانى دميوكراسيةت و ثاراستنى مافةكانى مرؤظ و، 

ثةجناو يةك سالَ لةسةر كورسى دةستةالَت بو، مري و ئومةراكانى ( 11)دامةزريَنةرى دةولَةتى سعوديية 
والَتانى كةنداو، هةموويان سى سالَ و، ضل سالَ لةسةر كورسى فةرمانرِةوايي ماونةتةوةو، ئةمريكيةكان 

 :بةلَكو ليَرةدا ئةوةى طرنطة بريتى ية لة و ئةوروثيةكانيش هةميشة هاوثةميانيانن،
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 ثاراستنى ئاسايش و سةقامطرييي ئةوروثاو ئةمريكا*

 .مسؤطةركردنى بةرذةوةنديي ئابوريي* 

هيض يةكةيةكى خؤرئاوايي، ثالَثشتى سةربازيي و سياسيي و دارايي هيض شويَنيَكى خؤرهةالَت ناكات بؤ 
بةشيَكة لةو سيستمة دةستةالَتطةرايي  (بة هةريَمى كوردستانيشةوة)عيَراق  ،ئةو دوو مةبةستة نةبيَت

سيانزة سالَة ( 12)ئةوة ( 3012ةوة تا  3012)لة . ةى كة لةناوضةكةدا هةية( ئؤتؤريتاريزم)
يةك مليؤن و ضوارسةت و ( 1,411,160)ئةمريكا عيَراقى داطريكردووة، بةثيَي ئامارةكانى يونامى 

تيَضووى ئةم جةنط لة عيَراق لة  ةزارو ثيَنج سةت و نةوةت  كةس طيانيان لةدةستداوة،ثةجناو ثيَنج ه
لة دةوروبةريش (. مليؤن دؤالر 011مليار و  210تريليؤن و )طةيشتووة بة ( 3011ةوة بؤ  3002)

ئايارى )ةوة هةتا ( 3011)زيانةكانى نيشتيمانى عةرةبى تةنها لةدواى بةهارى عةرةبى سالَى 
عةرةب ئةكوذيَ، لة سوريا  -بة مةرجيَك لة يةمةن عةرةب. مليار دؤالر( 020)ةيشتوة بة ط( 3012

عةرةب ئةكوذيَ، لة  -عةرةب ئةكوذيَ، لة ليبيا عةرةب -عةرةب ئةكوذيَ، لة عيَراق عةرةب –عةرةب 
سةرؤكى بيَت، ديسان هيَرش بكريَتة سةر " ترامث"كةنداوى عةرةب ئةطةر هةية لة جيهانيَكدا كة 

  .عةرةب بكوذيَ -و عةرةب" قةتةر"

سيَ قؤناغ حةشدى شةعبى يان دروستكرد، قؤناغى يةكةم، كةرةستةكان ( 2)ئيَرانيةكان لة عيَراق، بة  
و شةرِكةرةكانيان هيَنا، قؤناغى دووةم، لةثةرلةماندا بة ياسا ئةم هيَزة ميليشياية ناونرا بة بةشيَك لة 

هةم، ثرِ ضةكيان ئةكةن، لة قؤناغى ضوارةمدا، شةرِى دةستكةوتة قؤناغى سيَسيستةمى بةرطرى عيَراق، 
لةديالةوة تا موسلَ بةهيَلَيَك ئةم هيَزة شيعية ئايدؤلؤذيية . سياسييةكانى خؤيانى ثيَ ئةكةن

 . دريَذبؤتةوة، بةرطرى لة هةذموونى ئيَرانى ئةكات

ى سةدةى بيست، هةموو " ئينتيداب"ئةمريكيةكان، برِيارياندا، بطةرِيَنةوة عيَراق، بةالَم ئةجمارة وةكو 
 . شت ئةخةنة ذيَر رِكيَف و برِيارى خؤيانةوة
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سيناريؤكانى دواى طةرِانةوةى هيَزةكانى هاوثةميانان بؤ عيَراق ضى : ثرسيارى ئةم تةوةرة، ئةوةية
 .انكاريية هةريَمايةتيانة لةسةر كوردستان ضؤن ئةبيَت؟كاريطةريي ئةم طؤرِ. ئةبن؟

 

 : سةرئةجنام

 .سيناريؤكانى بةردةم ئايندةى هةريَمى كوردستان :يةكةم

سةرجةم ثرسيارو طرميانةكانى بةدريَذايي بةدواداضونةكانى ئةم هةولَة ئةكادميية، كة شيكارى بؤ 
 :دا، دةست نيشان ئةكاتبةردةم ئايندةى هةريَمى كوردستان سيَ سيناريؤ لة كردووة، 

ى ئيَران، نزيكبؤتةوة، نزيكبؤتةوة لة ( دةوردان)ئاماذةكانى بةردةم ئيحتيواكردن  :يةكةم
بةيةكداكيَشانى سةربازيي، بؤية هةر طؤرِانكارييةك لة ئيَران رِاستةوخؤ طؤرِانكاريية لة هةريَمى 

طؤرِانكارييةكة بةم فؤرِمة . كيلؤمةتر سنورى جوطرافييان هةية( 1000)ة كوردستانى عيَراق كة زياتر ل
 :ئةبيَت

سعوديية و ميسر و ئيمارات، سزاى توندى قةتةر بدةن، ئيَرانيش تؤلَةى قةتةر لة هةريَمى  -
 .كوردستان بكاتةوة وةك هاوثةميانيَكى سعودييةو ئةمريكيةكان

الة، ئةكات بة ماعةسكةريَكى سةربازيي دي -دووز -كةركوك –ئيَران ناوضةى سولةميانى  -
بؤخؤى، ئةمريكيةكانيش ئةطةرِيَنةوة عيَراق، هيَزى ديكةى سووننةى توندرِةو دروست ئةبن 

بةمشيَوةية نيوةى زياترى هةريَمى (. ضونكة سووننة سةرى خؤى لةدةستداوة بةدوايدا ئةطةرِيَ)
هؤى كةمتةرخةمى و طةندةلَى بةتايبةتى كةركوك بة .كوردستان ئةبيَتة طؤرِةثانى جةنط

بةرثرسة كوردييةكان و، تةشةنةكردنى حةشدى شةعبى و، ثيالنةكانى توركياوة، خةرمانيَكة 
لةبةرئةوةى هيَزة كوردييةكان ثالنيان نةبو بؤ . لة ثووشى ووشك، زوو ئاطرى تيَبةر ئةبيَت

ةرى ئةم ئةط. و كةوتة دةستى حةشدى شةعبى لة داعش سةندرايةوة" كؤجؤ" شةنطال، 
وةرطرتنةوةى بةرثرسياريَتى ئةمنى قةزاى دووز لة دةزطاى  .مةترسييةش بؤ كةركوك هةمان شتة
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واكردنى حةشدى شةعبى بؤ ائاسايشى كوردو، رِادةستكردنى بة حكومةتى ئيتيحادى، د
طةجنى كوردو، ثاشان ليَدوانةكانى ئةمدواييةى سةرؤكى ( 32)ردنةوةى شارةكة لة كثاك

بة " لة خؤ وة نيية كة "  ئاالَ تالَةبانى" فراكسيؤنى يةكيَتى نيشتيمانى كوردستان لة بةغداد 
 ".بنةضة بنةمالَةى تالَةبانى و خؤيان ئةباتةوة سةر شيعة و ئةسةدييةكان

جةالل "نةخؤشكةوتنى سكرتيَرى طشتى يةكيَتى نيشتيمانى كوردستان لة بةرئةوةى لةدواى  :دووةم
ناوضةى " نةوشريوان موستةفا" و، كؤضى دوايي رِيَكخةرى طشتى بزوتنةوةى طؤرِان " تالَةبانى

سولةميانى ناوةندى برِيار و برِياردةرى سياسيي بةتةواوى لةدةستداوة، ئةمريكيةكان، 
عيَراقييةكان، نازانن لةطةلَ كىَ مامةلَة بكةن، خيَرا  ئيَرانييةكان، ئؤروثيةكان، اليةنة

ياخود ثشتطرييي  ئةمريكيةكان هيَزيَكى سياسيي تازة لةناوضةى سولةميانى دروست بكةن،
 .تا ببيَتة رِابةرى ئةم ناوضةية ،نزيك لةخؤيان بكةن سةركردةيةكى ديبلؤماسيي كوردى

لةطةلَ  دروست ئةكريَت،" موسلَ"ناوضةيةكى ئارام بؤ دواى شةرِى سةربازيي لةطةلَ داعش،  :سيَهةم
، كؤمثانيا فرة رِةطةزة نيَودةولَةتييةكانيش، كة بةرذةوةنديي طةورةيان لة خاكى و زهليَزةكان ئةوةدا 

هةريَمى كوردستان هةية، ثشتطري ئةبن لةم قؤناغةدا رِةوشى هةريَمى كوردستان تيَك نةضيَت لةبةر 
رِائةطةيةندريَت، طرنطى " دةولَةتى كوردستان" ةربةخؤيي سياسيي و بةرذةوةندييةكانيان، س

ئةمةش وةك بةربةستيَكة لةنيَوان سووننةو شيعةدا، وةك هيَلَى ثيَشةوةى بةرذةوةندييةكانى خؤرئاوا 
ئةبيَت، ئةطةر ديبلؤماسيةتيَكى بةهيَزيش لةطةلَ ئيَران ثيادة بكريَت كة سنورةكانى ثاريَزراو ئةبن، 

 .م ئةطةرة مسؤطةرتر ئةبيَتئةوا ئة

 .كةرتى ووزة لة هةريَمى كوردستان: دووةم 

بةسرتاوة بة تواناكانى حكومةتى  ،ئايندةى ثيشةسازيي هايدرؤكاربؤناتةكانى هةريَمى كوردستان
هةريَمى . هةريَمى كوردستانةوة، تا ضةند ئةتوانيَت طرفتة سياسيي و ناوخؤييةكانى تيَثةرِيَنيَت

ر ئةوةى دةولَةت نيية، كؤمثانيا فرةرِةطةزةكان و مينا كانى كرِينى نةوت، بةشيَوةيةكى كوردستان، لةبة
هةرزانرت مامةلَةى لةطةلَ ئةكةن، ئؤكسفؤرد بؤ تويَذينةوة، لة رِاثؤرتيَكيدا سةبارةت بة نةوت و غازى 
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لةسةر كاغةز دامودةستطةى نيشتيمانى لةكةرتى ووزةدا، تةنها : "سروشتى هةريَمى كوردستان اليواية
بؤية كؤمثانياكانى كة هةريَمى كوردستان طريَبةستى لةطةلَ كردوون، لة والَتةكانى خؤياندا . (11)"هةية

تؤكمةو دامةزراوترن، لةهةمان كاتدا كواليَتى طريَبةستة نةوتييةكانى هةريَمى كوردستان ثيَويستى بة 
نى رِووبةرِووبونةوةى مةترسييةكانى، بةردةم ثيَداضونةوةى زياترة، تا ئةطةرةكان، بذاردةكان، رِيَطاكا

 .ئايندةى دةست نيشان بكريَت

هيَلَى ووزةى كوردستان، تةنها بابةتيَكى ئابوريي نيية، بةلَكو سياسييةو رِةهةندى هةريَمايةتى و، 
بلؤكبةندى جيهانى هةية، برِياردان لةسةر فةرامؤشكردنى كوتلةكانى دةرياى ناوةرِاست و، رِووكردنة 
رِووسياو هيَلَةكانى ووزةى توركيا، بةرثرسياريَتيةكة ثيَويستى بة ربرِياردةرو ناوةندى بريكردنةوةى 

  .بةهيَز هةية
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