
لە عەرەبییەوە: لەوەند کەریم 

 )10( گرفت و لێکەوتە سەرەکیەکەى 
خۆرهەاڵتى ناوەڕاست

پەرەسەندنى ترسى لەبەریەک هەڵوەشانى حکوومەتە ئیئتیالفییەکان



کۆمەڵێک لە ناوەند و سەنتەرەکانى توێژینەوە و لێکۆڵینەوە لە هەندێک دەوڵەتانى ناوچەکە لە 
کۆتایى هەموو ساڵێکدا بە شێوەیەکى دەستەجەمعى شیکردنەوە و شرۆڤەکانیان دەخەنە ڕوو، کە 
ڕەنگدانەوە و لێکەوتەى دیدو تێڕوانینى شارەزایان و توێژەرانى ئەو ناوەند و سەنتەرانە بەرجەستە 
گۆڕانکاریە  ڕێڕەوى  سەر  بە  زاڵبوون  کە  سەرەکییانەى،  ئاراستە  ئەو  هەموو  دەربارەى  دەکات، 
ناوخۆییەکان و کارلێکە هەرێمییەکان لەمساڵدا )2019(، ئەوەش پاڵپشت بە چەندین دیاردە و 
ئاماژەى دیار و بەرچاوى ساڵى ڕابردوو، بەڵکوو پێشدەچێت سەرو سیماکانى لە ساڵەکانى پێشوودا 
و  کێشە  قاڵبى  و  بارگرژى  پلەى  و  ئاست  لە  جیاوازیەکە  کرۆکى  هەرچەندە  هەڵدابێت،  سەریان 

گرفتەکاندا بەرجەستە دەبێت. 

یەکــەى  توێــژەراىن  و  شــارەزایان  چوارچێوەیــەدا،  لــەم 

توێژینــەوەى عــەرەىب و هەرێمیــی لــە ســەنتەرى ئەهــرام 

بــۆ لێکۆڵینــەوە سیاســی و ســراتیژییەکان هەوڵیانــداوە 

ناوچــەى  لــە  ســەرەکییانە  ئاڕاســتە  لــەو  کۆمەڵێــک 

خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت بــۆ ســاڵى 2018 کــورت بکەنــەوە 

ســاڵى  بــۆ  بکــەن  جیاوازیــش  ئاراســتەى  پێشــبینى  و 

ــاىن وۆرکشــۆپێکدا  ــە می ــەم ئاڕاســتانە ل 2019. ســەرجەم ئ

ــەوەى  ــەى توێژین ــە یەک ــرا، ک ــارەوە ک ــە ب ــان ل گفتووگۆی

عــەرەىب و هەرێمیــی لــە ســەنتەرى ئەهــرام بــۆ لێکۆڵینەوە 

سیاســی و ســراتیژییەکان ئەنجامیــداوە و لــە کۆتاییــدا 

لــە دواى تەتەڵەکــردىن کــۆى بابــەت و لێکۆڵینــەوەکان 

گەیشــتنە دیاریکــردىن 10 ئاڕاســتەى ســەرەکى پێشــبینیکراو 

ســەبارەت بــە ڕێــڕەوى گۆڕانکارییــەکان لــە ناوچــەى 

خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت لــە ســاڵى 2019دا، بــەم شــێوەیەى 

ــوارەوە:  خ

1. درێــژە کێشــانى ســەقامگیرى فشــەڵ لــە زۆرینــەى 
دەوڵەتانــى خۆرهەاڵتــى ناوەڕاســت 

گەڕانــەوەى  ســەر  لــە  نــراوە  بونیــاد  ئاڕاســتەیە  ئــەم 

ــە ناڕەزایــەىت و خۆپیشــاندانە  جوواڵنــەوەى شــەقام، کــە ل

لــە  دەبینێتــەوە  خــۆى  ناوچەییەکانــدا  جەماوەرییــە 

ناوەڕاســت،  خۆرهــەاڵىت  دەوڵەتــاىن  شــارى  چەندیــن 

بــۆ منوونــە وەک ســودان، تونــس، مەغریــب، یەمــەن، 

ــاوازدا  ــە کاىت جی ــە ل ــران، ک ــراق و ئێ ــوردون، عێ ــان، ئ لوبن

ئــەو  بازنــەى  فــراواىن  لــە ســاڵى 2018دا ڕوویانــداوە. 

پەیوەســن  جەماوەرییانــە  خۆپیشــاندانە  و  ناڕەزایــەىت 

ــن و  ــی و کەلێ ــەرى ئابووری ــی، پاڵن ــدى سیاس ــە ڕەهەن ب

ملمالنــێ  تەشــەنەکردىن  وەک  کۆمەاڵیەتییــەکان،  گاپــە 

سیاســییەکان لــە هەندێــک دەوڵــەىت ناوچەکــە، دابەزینــى 

بەهــاى دراوى نیشــتیامىن، کەمبوونەوەى ئاســتى پێشــکەش 

کــردىن خزمەتگوزارییــەکاىن حکوومــەت و بەشــدارى کــردىن 

هێــزە هەرێمییــەکان لــە ناکۆکــى و ملمالنــێ ناوخۆییــەکاىن 

دەوڵەتــاىن عــەرەىب، کــە لــە چەندیــن بــارودۆخ و حاڵەتــدا 

ــە  ــەىت ل ــە تایب ــەکان، ب ــە هــۆى دروســتبووىن قەیران بووەت

چەنــد ناوچەیەکــى دیاریکــراودا، کــە بوونەتــە خاڵــى 

ــاوەرى.  ــۆڕىش جەم ــتى ش ــە ئاس ــەوەى بگات ــن بێئ گڕگرت

ــردوە،  ــت ک ــتوومڕیان دروس ــە مش ــەر و دیاردان ــەم فاکت ئ

ســەبارەت بــەوەى پێــى دەوترێــت شــەپۆىل دووەمــى 

جوواڵنــەوەى شۆڕشــگێڕى، کــە دەوڵەتــاىن عــەرەىب لــە 

کۆتایى ســاڵى 2010 و ســەرەتاى ســاڵى 2011 بە خۆیانەوە 

بینــى، بــە تایبــەىت لــە ســایەى بەردەوامبــووىن ئــەو کێشــە 

ــە  ــە عەرەبییان ــەو کۆمەڵگ ــە ئ ــەى، ک ــە ئابوورییان و گرفت

لــە ســاڵى 2018دا بــە دەســتیانەوە نااڵندوویانــە، لــە 
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کاتێکــدا لــە هەندێکیانــدا ڕەهەنــدى سیاســیان هەیــە، 

ــدا  ــە تیای ــودان، ک ــى س ــە دۆخ ــەبارەت ب ــەىت س ــە تایب ب

دروشــمى »گــەل ڕووخــاىن ڕژێمــى دەوێــت« جارێکــى 

تــر گەڕایــەوە بەربــاس، ئەمــە ســەرەڕاى گواســتنەوەى 

ــەک زەردەکان  ــەوەى هێل ــەکاىن جوواڵن ــەىت ناڕەزایەتیی باب

لــە فەڕەنســاوە بــۆ تونــس و عێــراق. لــە ڕاســتیدا پێشــبینى 

ــاڵى  ــە س ــە ل ــاندان و ناڕەزایەتییان ــەو خۆپیش ــت ئ دەکرێ

2019شــدا بــەردەوام بێــت، ئــەوەش بەهــۆى نەبــووىن 

لــە الیــەن حکوومەتــەکاىن  چارەســەرى فــرە ڕەهەنــد 

ناوچەکــە تــا لــەو ڕێگەیــەوە بتوانــن مامەڵــە لەگــەڵ ئــەو 

ــەن.  ــانەدا بک ــوون و کێش هەڵچ

ســەر  لــە  وەســتاوە  ســیاىس  ئارامــى  و  ســەقامگیرى 

توانــاکاىن دەوڵــەت لــە گەڕاندنــەوەى بااڵنــى ئابووریەکــى 

هاوســەنگ لــە ناوخــۆدا، جگــە لــە کەمکردنــەوەى کێرڤــى 

 

 ( گرفت و لێکەوتە سەرەکیەکەى خۆرهەاڵتى ناوەڕاست01)
 

 
 

 وبوەڕاست خۆرهەاڵتي دەوڵەتبوي زۆریىەى لە فشەڵ سەقبمگیرى کێشبوي درێژە 1
 ئیئتیالفییەکبن حکوومەتە هەڵوەشبوي لەبەریەک ترسي پەرەسەوذوي 2
 هەرێمییەکبوذا و وبوخۆیی لێکەوتە و کبرلێک لە ئبییه ڕۆڵي سەوتراڵي 3
 ویسامییەکبوذا سووپب بوویبدى لە چەکذارەکبن میلیشیب گرێذاوي پێکەوە و بەرەوگبرى 4
 عەرەبي دەوڵەتبوي وبوخۆى ملمالوێکبوي وەکردوەوەى یەکالیی گرێکوێرەى بەردەوامبوووي 5
 سووریب ڕژێمي لەگەڵ عەرەبییەکبن پەیوەوذیە ئبسبییبوووەوەى 6
 لە ڕێژەیي شێوەیەکي بە تیرۆریستییەکبن ڕێکخراوە کردەوەکبوي و هێرش کەمبوووەوەى 7

 مەترسییەکبوي مبوەوەى پبڵ
 هەرێمییەکبن هبوپەیمبوە وێوان کێبڕکێي گەشەکردوي و مبوەوە 8
 وبوەڕاست خۆرهەاڵتي هبوکێشەکبوي و ملمالوێ لە ڕووسیب بەشذارى ئبستي هەڵکشبوي 9
 ئیسرائیل لەگەڵ ئبشکرا ئبسبییکردوەوەى گەڕەکبوي دەستپێکردوەوەى 10
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ئایدیا دیپلۆماتیك

ئــەو فشــارانەى، کــە توێــژ و چینــە کەمدەرامەتــەکاىن 

کۆمەڵگــە ڕوبــەڕووى دەبنــەوە، لەگــەڵ پێویســتى دابیــن 

ــى  کــردىن کارو پیشــەى گشــتى و چاکــردىن سیســتمى کرێ

بــۆ  نیشــتیامنییەکان  ســەرچاوە  بەگەڕخســتنى  کارو 

ــردىن  ــکەش ک ــکردن و پێش ــەر باش ــوون لەس ــەردەوام ب ب

باشــرین خزمەتگــوزارى گشــتى بــە خەڵــک، کــە لــە 

زۆرینــەى ئــەو دەوڵەتانــەدا ئەمــە ئەســتەمە ڕووبــدات، بە 

تایبــەىت لــە ڕووى توانــاى ئــەو دەوڵەتانــە لــە بەرگەگرتنــى 

ــاندان و  ــت خۆپیش ــە پێدەچێ ــەکان، بۆی ــارە ئابووریی گوش

ناڕەزایەتییــەکان بــە شــێوەى شــەپۆىل ناڕەزایــەىت پچڕپچــڕ 

و نــاوە نــاوە بەردەوامیــان هەبێــت. ئــەوەى جێگــەى 

بەرپەرچدانــەوە  شــەقام  ناڕەزایەتییــەکاىن  ســەرنجە 

سیاســەتە  و  بــارودۆخ  خراپــى  بەرامبــەر  لــە  نەبــوو 

ــدا  ــە هەندێــک حاڵەت ــا، بەڵکــوو ل ــە تەنه ــەکان ب ناوخۆیی

ــۆ  ــوو، ب ــەوەى سیاســەتەکاىن دەرەوەش ب ــۆ ڕوبەڕووبوون ب

ــتواىن  ــەکاىن دانیش ــاندان و ناڕەزایەتیی ــە خۆپیش ــە ل منوون

بــەرسە لــە عێــراق، کــە کۆنســوڵگەرى ئێــراىن کــردە ئامانــج، 

هەروەهــا ئــەو ناڕەزایەتییانــەى کــە چەندیــن شــارى ئێــران 

لــە ســاڵى 2018 بــە خۆیانــەوە بینــى، کــە کاردانەوەیــەک 

بــوو لــە هەمبــەر دەســتێوەرداىن هەرێمیــی ئێــران لــە 

ناکۆکــى و ملمالنێــکاىن دەوڵەتــاىن عــەرەىب لــە ڕێگــەى 

ــەو شــوێنانە،  ــۆ ئ ــاردىن ســەربازەکاىن ب ــان ن ــارە ی ــاردىن پ ن

لــە کاتێکــدا کــە خــودى ئابــوورى ئێــران بــە دەســت 

ــووە.  ــرۆدە ب ــەورەوە گی ــەى گ ــن کێش چەندی

هەڵوەشــانى  لەبەریــەک  ترســى  پەرەســەندنى   .2
ئیئتیالفییــەکان  حکوومەتــە 

ئــەو گرفــت و قەیرانانــەى، کــە ڕوبــەڕووى پێکهێنــاىن 

حکوومەتــە ئیئتیالفییــەکان بوونەتــەوە یــان هۆکارێــن بــۆ 

ــراق و  ــان، عێ ــە تونــس، لوبن هەرەســهێنانیان، هــەروەک ل

ئیرسائیــل بــە ئاســت و شــێوازى جیاجیــا لــە ســاڵى 2018دا 

ڕوویانــدا، بــە تایبــەىت لــە ســایەى داخــوراىن توانــاى هێــزە 

ســیاىس و حیزبییــەکان لــە ڕووى بەدیهێنــاىن زۆرینــەى 

ڕەهــا لــە هەڵبژاردنــە پەرلەمانییەکانــدا، کــە ڕێگەیــان 

ــەڵ  ــەک لەگ ــاىن هاوپەیامنێتی ــۆ پێکهێن ــۆ خۆشــدەکات ب ب

ــەوە  ــردا. دەکرێــت لێکدان ــزە سیاســییەکاىن ت ــزب و هێ حی

فاکتــەر،  بــە کۆمەڵێــک  پاڵپشــت  دیاردەیــە  ئــەم  بــۆ 

ــاو  ــەوە لەن ــبوون و جیابوون ــەوەى دابەش ــە قوڵبوون لەوان

زیادبــووىن  هەروەهــا  دەســەاڵت،  حیزبــەکاىن  ڕیــزى 

لــە  سیاســیی  الیــەىن  هەندێــک  کاریگــەرى  و  پێگــە 

ــۆ  ناوخــۆدا و نەبــووىن فراکســیۆىن پەرلەمانیــی پاڵپشــت ب

ســەرۆکایەىت حکوومــەت و زۆرى ژمــارەى حیزبــە سیاســیە 

بچووکــەکان، ســەرەڕاى جیــاوازى لــە تێڕوانینــى نێــوان 

دەســەاڵتدار  هاوپەیامنێتــى  لــە  هاوبەشــەکان  الیەنــە 

هەڕەشــە  یــان  دەرەکییــەکان  قەیرانــە  بەرامبــەر  لــە 

ئەمنییــەکان. بــۆ منوونــە، ئیرسائیــل لــە ناوەڕاســتى ســاڵى 

ــە  ــت، ل 2019 هەڵبژاردنێکــى پێشــوەختە بەخــۆوە دەبینێ

پەراوێــزى ئــەو لێکۆڵینەوانــەى، کــە تۆمــەىت ئاڕاســتەى 

ســەرۆک وەزیــران بنیامیــن ناتانیاهــۆ و هەندێــک لــە 

بــە  کــردوە  حکوومەتەکــەى  ســەراىن  و  یاریــدەدەراىن 

تێوەگالنیــان لــە گەندەڵیــدا، هەروەهــا ئەلباجــى قایــد 

ــە  ــدا ب ــە وتارێکی ــس ل ــارى تون ئەلســەبى، ســەرۆک کۆم

ــاڵى 2019  ــە س ــد، ک ــەوە ڕایگەیان ــاڵى کارگێڕی ــەى س بۆن

دەبێتــە ســاڵێکى یەکالکــەرەوە، لەبــەر ئــەوەى کــە کۆتایــى 

حوسییەکان بوونەتە ژمارەیەکى گرنگ لە لێکەوتە 
هەروەها  یەمەن،  ناوخۆییەکانى  هاوکێشە  و 
حیزبوڵاڵ لە لوبنان هەر پێکهاتن و کابینەیەکى 
سیاسەتەکانیدا  و  دید  لەگەڵ  کە  حکوومەت، 
میلیشیا  لیبیا  لە  ترەوە  الیەکى  لە  نەگونجێت، 
چەکدارەکان هەموو ڕێککەوتنێکى ئاشتى لە نێوان 
خەلیفە حەفتەر و بەرەى ئەلسەڕاج پەکدەخەن، بە 
گروپانەى  هێزو  ئەو  عێراق  لە  شێوەش  هەمان 

لەژێر ئااڵى حەشدى شەعبى کار دەکەن 
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ــە دوەم  ــس، ک ــە تون ــە ل ــەرۆکایەىت و پەرلەمانی ــوىل س خ

هەڵبــژاردن بــە خــۆوە دەبینێــت لــە دواى دەرچــووىن 

دەســتورى نوێــى واڵت لــە ســاڵى 2014. 

ــە  ــک و لێکەوت ــە کارلێ ــن ل ــى ئایی ــەنتراڵى ڕۆڵ 3. س
ناوخۆیــی و هەرێمییەکانــدا 

ســەرەڕاى ئــەوەى ئاڕاســتەیەک لــە ئەدەبیاتــدا هەیــە، 

ئامــاژە دەکات بــۆ پاشەکشــە کــردىن ڕۆڵــى سیاســی ئاییــن 

لــە ناوچــەى خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت، بــەو پێیــەى کــە 

بنــەڕەىت  خاڵــى  بووەتــە  ســراتیژییەکان  بەرژەوەندیــە 

کارلێکــە هەرێمییــەکان، بــە جۆڕیــک کــە دابەشــبوون 

ــە  ــت، ب ــەکان تێدەپەڕێنێ ــان تائیفیی ــى ی ــە دیین و جیاوازی

ــوننە –  ــەریى )س ــى دوو جەمس ــەر زەمین ــە س ــەىت ل تایب

ــان  ــى ی ــزى هەرێم ــک هێ ــى هەندێ ــە ملمالنێ ــیعە(، ک ش

کەمبوونــەوەى دەرفــەىت هەڵکشــاىن ڕەوتــە ئیســالمییەکان 

بــۆ کــورىس دەســەاڵت لــە هەندێــک دەوڵەتــدا کــەم 

ــگێڕى  ــەوەى شۆڕش ــى دواى جوواڵن ــە قۆناغ ــەوە، ل دەکات

 دەوڵەتاني عەرەبیپەیوەندییەکاني ئیسرائیل و  ئاساییکردنەوەى بنەماکاني

 خىاضتً ئبضبییکردًەوەي
 پەیىەًدییەکبى

دیدارو چبوپێکەوتٌەکبًً ًێىاى لێپرضراواًً ئیطرائیل دەوڵەتبًً عەرەثً ڕەًگداًەوەي 
خىاضتً هەردووالیە ثۆ دیدگبیەکً ًىێ ثۆ ثەگەڕخطتٌەوەي پەیىەًدیە دووقۆڵً و 

ثێئەوەي  ثەکۆهەڵەکبى، ثە جۆرێک کە کۆتبیً ثە حبڵەتً "دوژهٌبیەتیکردًً ئیطرائیل" ثێٌێت
 کێػەي فەلەضتیي ثجێتە ثەغێک لەو ئبضبیی کردًەوەیە

ثٌیبهیي ًبتبًیبهۆ چەًدیي ضبڵە هەوڵدەدات لە پێٌبو تىاًدًەوەي ثەضتەڵەکً ًێىاى تەل  هەڵىێطتً فەڕهً ًبتبًیبهۆ
بیتەختە عەرەثییەکبى ثۆ دروضتکردًەوەي پەیىەًدي دۆضتبًە و ثەهێس ئەثیت و هەًدێک لە پ

 لەگەڵ عەرەثەکبًدا، کە هەردووال ئێراى ثە دوژهًٌ هبوثەغً خۆیبى دادەًێي
پێىیطتً دەوڵەتبًً عەرەثً ثە 

 دۆضتبیەتً لەگەڵ ئیطرائیل
دا ثۆ دەوڵەتبًً عەرەثً گرًگە هەثىوًً پەیىەًدي تەًدروضت و دۆضتبیەتً لەگەڵ ئیطرائیل

 ئبوي غیریي ثە هۆکبري پبراضتًٌ ئبراهً و ئبضبیع و ثەدەضتهێٌبًً تەکٌۆلۆژیب و 
ثەرژەوەًدي هبوثەظ لەگەڵ 

 دەوڵەتبًً کەًداو
پێیىایە ثەرژەوەًدي هبوثەغً زۆري لەگەڵ دەوڵەتبًً کەًداودا هەیە، جگە لە ئیطرائیل 

ي پێػکەوتىوي ئیطرائیل، جگە لە پێىیطتیبى ثە پػتیىاًی دەرفەتً ثەثبزاڕکردًً تەکٌۆلۆژیب
 لە ثەراهجەر هەڕەغەکبًً ئێراى، لە یەهەى و عێراق و ضىوریب 

هەثىوًً دەوڵەتً ئیطرائیل کبریگەري هەیە لەضەر عەقڵً ضیبضی لێپرضراواًً عەرەة،  کبریگەري ثىوًً ئیطرائیل
ئەوەظ ثە حىکوً جىگرافیب و دیفبکتۆ، لە کبتێکدا حەوت دەیەیە ئیطرائیل پبًتبییەکً زۆري 

 خبکً عەرەثً داگیر کردوە و وەک هەر دەوڵەتێکً تر کبراکتەرێکً گرًگً ًبوچەکەیە 
 -عەرەة پىوکبًەوەي هلوالًێً 

 ئیطرائیل
ئیطرائیل  -ثە دیدي حکىوهەتە عەرەثییەکبى تب ڕادەیەکً زۆر ئبضتً هلوالًێً عەرەة 

و ثە غێىەیەکً تەدریجً هلوالًێً فەلەضتیي و ئیطرائیل لە  پىوکبًەوەي ثەخۆوە ثیٌیىە
 چىارچێىەیەکً ثچىکدا لە ضیبضەتً دەرەوەي دەوڵەتە عەرەثییەکبًدا قەتیص ثىوە 

ً غەقبهً عەرەثً داثەغجىوً
 دەرثبرەي ئبضبییکردًەوە

لە ڕاضتیدا غەقبهً عەرەثً دەرثبرەي ئبضبییکردًەوە لەگەڵ ئیطرائیل داثەظ ثىوە ثۆ دوو  -
، کە دژي ئبضبییکردًەوەیە تەًهب ثە پێً ثەرە، یەکەهیبى تەوەري ضعىدي ڕاثەرایەتً دەکبت

 فەلەضتیٌییەکبى ًەثێتهەرجەکبًً ثەدەضتهێٌبًەوەي تەواوي هبفە هێژوییەکبًً 
ثەرەي دووەم گىتبري ئێراًً ثەضەریدا زاڵجىوە لە ًبوچەکەدا، کە ئێراى و حیسثىڵاڵ و گروپً  -

حىضییەکبًً یەهەى و حەغدي غەعجً عێراق و چەًدیي تبقن و گروپً تر ڕاثەرایەتً 
 دەکەى ثە پػتیىاًً ئێراى، ثەاڵم ئەهە گىتبرێکً )ثٌکۆڵکبراًەیە(

عەرەثەکبى ثۆ تێڕواًیًٌ 
 چبرەضەري ضەرثبزي ئیطرائیل

ئەگەري چبرەضەري ضەرثبزي ئیطرائیل ثۆ ثىوًً پێگەي ئێراى لە ضىوریب پەضەًدو پێػىازي 
 لێکراوە، ثەڵکىو زۆرثەي دەوڵەتبًً عەرەثً، ثە دیبریکراوي کەًداوییەکبى الیەًگریػً دەکەى

هبوپەیوبًێتً )ًبتۆي عەرەثً( 
 ثە هبوثەغً ئیطرائیل

ثەالي ئیطرائیلەوە ثۆ پبراضتًٌ ئبضبیػً خۆي پێکهێٌبًً هبوپەیوبًێتً ضتراتیژي 
خۆرهەاڵتً ًبوەڕاضت لە چىارچێىەي "ًبتۆي عەرەثً" زۆر گرًگە ثۆ ثەرەًگبرثىوًەوەي 
هەڕەغەکبًً ئێراى لە ضەر ئبضبیع و ضەقبهگیري ئەم واڵتبًە و ئبزادي هبتىوچۆکردى ثە 

 رش و گىرەي ثبثىلوەًدەة لە دەریبي ضىور گەوروي هىرهس لە کەًداوي فب
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عــەرەىب، بــەاڵم ئاڕاســتەیەکى تــر هەیــە، پێیوایــە ئــەم 

ــد  ــاڵى 2018 چەن ــە س ــت، چونک ــى دەبێ ــە بەردەوام ڕۆڵ

تاقیکردنەوەیەکــى ســەنراڵى ســەبارەت بــە کاریگــەرى 

ڕۆڵــى ئاییــن لــە کارلێــک کــردن و لێکەوتــە هەرێمییەکاندا 

ــا  ــە تورکی ــەرکردایەىت ل ــە س ــارە ک ــوە. دی ــۆوە بینی ــە خ ب

ــراىن  ــەو قەی ــایەى ئ ــە س ــاڵى 2018دا ل ــتى س ــە ناوەڕاس ل

دیینــى  فاکتــەرى  دەکات  گــوزەر  پێیــدا  ئابووریــەى 

پێــداىن ڕەهەندێکــى  لــە ڕێگــەى  ئــەوەش  بەکارهێنــا، 

دیینــى بــە بابــەىت تێکچــووىن پەیوەندییــەکاىن نێــوان تورکیا 

و ئەمەریــکا، کــە دەســەاڵتداراىن تورکیــا لــە پەیامێکــى 

وێنەگیــراودا بــە بۆنــەى جــەژىن قوربانــەوە لــە 21ى ئــاىب 

ــوان  ــە نێ ــە ل ــەک نیی ــچ جیاوازی ــد »هی 2018دا ڕایانگەیان

ئەوانــەى هێــرش دەکەنــە ســەر ئابووریــامن و ئەوانــەى کە 

ــان،  ــان و ئااڵکەم ــەن ســەر دەنگــى بانگەکامن ــرش دەک هێ

ــەىل  ــە تێکشــکاندىن گ ــە ل ــە بریتی ــە، ک ــان یەک ئامانجەکەی

تورکیــا و گەڕاندنــەوەى بــۆ دواوە و دانــاىن لەژێــر ســایەى 

ڕاســپاردندا«، بەڵکــوو پێداگریشــیان کــردوە، کــە »ئەوانــەى 

لــە تێکشــکاندىن تورکیــا شکســتیان هێنــا و هــەزاران فێــڵ 

و تەڵەکەبازیــان بەکارهێنــا، بەمنزیکانــە شکســتى خۆیــان 

دەبینــن لــە ئەنجامــى هەوڵدانیــان بــۆ ملکەچپێکــردىن 

تورکیــا لــە ڕێگــەى دراوى بیانیــەوە، بۆیــە پشــت بــە خــوا 

ــە  ــە ب ــارەزاییە، ک ــا و ش ــز و توان ــاوەىن هێ ــان خ واڵتەکەم

هۆیــەوە دەتوانێــت بــە ســەر هەمــوو ئــەو کێشــانەدا زاڵ 

بێــت، کــە ڕوبــەڕووى دەبێتــەوە ئەوەندەمــان بەســەر کــە 

ــن«.  ــوو بی یەکگرت

لــە  سازشــکردن  چوارچێــوەى  لــە  ئاییــن  کاریگــەرى 

ســەر دۆســیە جێناکۆکــەکاىن نێــوان هێــزە هەرێمــى و 

نێودەوڵەتییــەکان بەدەردەکەوێــت، بــە شــێوەیەک کــە 

زۆر بــە ڕووىن لــە پەیوەندییــەکاىن تورکیــا – ئەمەریــکا 

ڕەنگــى داوەتــەوە، ئەمــەش لــە پەراوێــزى تۆمەتبــار کــردىن 

قەشــەى ئەمەریکــی )ئەندرســۆ برانســۆن( لــە الیــەن 

ــووە هــۆى  ــرۆر و ســیخوڕی کــردن، کــە ب ــە تی ئەنقــەرە ب

فڕۆکەهەڵگرێکى ئەمەریکى
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ڕووداىن قەیرانێــک لــە نێــوان هــەردوو واڵتــدا، کاتێــک 

ــەرەى  ــەىت ئەنق ــنیارێکى حکووم ــکا پێش ــدارەى ئەمەری ئی

بــۆ ئازادکــردىن قەشــە بەندکراوەکــە لــە بەرامبــەر کۆتایــی 

ــزا  ــێلکردىن س ــیەى پێش ــە دۆس ــەوە ل ــە لێکۆڵین ــان ب هێن

ــق(ى  ــەن بانکــى )خەل ــە الی ــران ل ســەپێرناوەکاىن ســەر ئێ

حکوومــى لــە تورکیــا، هەروەهــا بەخشــینى لــەو ســزایانەى 

بــە چەندیــن ملیــار دۆالر  بەســەریدا ســەپێرناوە، کــە 

ــکا  ــد ترامــپ ســەرۆکى ئەمەری ــدە دەکرێــت. دۆناڵ مەزەن

لــە تویتێکــدا لــە 16ى ئــاىب 2018دا ڕایگەیانــدووە »تورکیــا 

چەنــد ســاڵێک فێڵــى لــە ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن ئەمەریکا 

کــردوە، ئەوانــە قەشــە مەســیحیە باشــەکەى ئێمەیــان بەند 

ــى  ــەم وەک بارمتەیەک ــتا داواى لێدەک ــن ئێس ــە م ــرد، ک ک

ــچ  ــە هی ــکات. ئێم ــان ب ــەىت واڵتەکەم ــتیامىن نوێنەرای نیش

ــاوان،  ــى بێت ــردىن پیاوێک ــاو ئازادک ــە پێن ــن ل ــتێک نادەی ش

بــەاڵم تورکیــا دەخنکێنیــن«. لــە کۆتاییــدا حکوومــەىت 

ئەنقــەرە قەشــە ئەمەریکیەکــەى ئــازاد کــرد، دواى ئــەوەى 

4 لــە شــاهیدەکان وتەکانیــان گــۆڕى و دادگاش ڕێگــەى بــە 

ــت.  ــا جێبهێڵێ ــا تورکی ــەکە دا ت قەش

ــێکى  ــد پرس ــزى چەن ــە پەراوێ ــییەکان ل ــەرە سیاس جەمس

دینییــەوە ســەریانهەڵداوە. بــۆ منوونــە لــە تونــس لــە 

ســاڵى 2018دا مشــتوومڕەکە زیــادى کــردوە ســەبارەت 

ــاىن  ــە یەکس ــت ب ــاى پەیوەس ــڕۆژە یاس ــدىن پ ــە ڕاگەیان ب

لــە میــرات بــۆ هــەردوو ڕەگــەز وەکیــەک، لــە الیــەن 

ــدىن  ــد ئەلســەبى. ڕاگەیان ــس ئەلباجــى قای ســەرۆکى تون

ــاک و  ــەى مافــەکاىن ت ــە لەســەر پێشــنیارى لیژن ــەم بابەت ئ

یەکســان بــوو، کــە ســەرۆک ئەلســەبى لــە ســاڵى 2017دا 

ــارەى  ــە ئامانجــى ئامادەکــردىن ڕاپۆرتێــک دەرب ــا ب پێکیهێن

ــە  ــەوە ب ــە ئازادییەکان ــن ب ــازییانەى پەیوەس ــەو چاکس ئ

پشتبەســن بــە بەنــدەکاىن دەســتورى تونــس و پێــوەرە 

نێودەوڵەتییــەکاىن پاراســتنى مافــەکاىن مــرۆ ڤ. 

میلیشــیا  گرێدانــى  پێکــەوە  و  بەرەنــگارى   .4
نیزامییەکانــدا  ســووپا  بونیــادى  لــە  چەکــدارەکان 
ــەوە  ــووپا هاوتەریبەکان ــە س ــە ل ــیا چەکداران ــەو میلیش ئ

نیشــتیامىن  ســنورى  جــار  هەندێــک  کــە  نزیکــرن، 

دەبەزێنــن، بــەو شــێوەیەش بــە ڕووىن فۆڕمــى میلیشــیا و 

کەتائیبــە ناوچەییەکانیــان بەســەردا زاڵ دەبێــت، بــۆ منوونە 

میلیشــیاکاىن لیبیــا، حوســییەکان لــە یەمــەن، حەشــدى 

شــەعبى لــە عێــراق، حبزبوڵــاى لوبنــان، بزووتنــەوەى 

تالیبــان لــە ئەفغانســتان. ئــەم میلیشــیایانە گەشــەیان 

کــردوە، بــە تایبــەىت لــە دواى گەورەبــووىن ڕۆڵ و پێگەیــان 

لــە ســایەى زاڵبــووىن ئاڕاســتەى بیرکردنەوەیــان بــەرەو 

لەقاڵبــداىن بۆشــاییەکاىن دەســەاڵت و پەکخســتنى ئــەرک و 

فەرمانــەکاىن دەوڵــەت و درێــژە پێــداىن تەمــەىن ناکۆکــى و 

ملمالنێــکان بــۆ خزمــەىت بەرژەوەندییەکانیــان و ســەپاندىن 

هەژمونیــان بەســەر دەســەاڵتدا. لــە ڕاســتیدا ئــەم میلیشــیا 

چەکدارانــە کەوتنــە کێبڕکــێ لەگــەڵ دامــەزراوە ســەربازى 

ــى تەقلیــدى  ــە ڕۆڵ ــەوەى ب ــۆ ئ ــەت ب ــەکاىن دەوڵ و ئەمنیی

ــۆرى  ــە تی ــردن ب ــوەى کارک ــە چوارچێ ــن ل ــان هەڵس خۆی

نوێنەرایــەىت  کــە  ئــەوەى  بۆشــایى، دواى  پڕکردنــەوەى 

زۆربــەى  لــە  کــە  کــردوە،  چەکداریــان  ئۆپۆزســیۆىن 

دەوڵەتــاىن ناوچەکــەدا بەســەر کۆمەڵگەکانیانــدا ســەپێرناوە 

ــەر  ــتنە س ــار خس ــۆ فش ــیاىس ب ــى س ــە ئامرازێک و بوونەت

ــەکردن  ــەت و هەڕەش ــەقامگیرى دەوڵ ــى و س ــارى ئارام ب

بــە دەســتێوەرداىن ســەربازى لــە کاروبارەکانیــان، لــە پــاڵ 

لــە ئامێزگرتنیــان لــە الیــەن گەلــەوە لــە ســایەى نەبــووىن 

ئەم ئاڕاســتەیە پشتى بەستووە بە چەندین لێکەوتە 
و ئامــاژە، کە دیاریترینیان بریتیە لە: چاالکبوونى لق 
و گروپەکانــى داعش لــە دواى کردنــە ئامانجى ئەو 
ناوچانەى، کە بە شێوەیەکى سەرەکى کردەوەکانى لێ 
چڕکردۆتــەوە، یەکێکى تر لــە لێکەوتەکان بریتیە لە 

هەرەسهێنانى خەالفەتى داعش لەسەر زەوى
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ڕێککەوتــن و پێکهاتــن لــە نێــوان هێــزە سیاســیە ناکۆکەکان 

و باڵــە ســەربازیە کێبڕکێکارەکانــدا، بــۆ منوونە حوســییەکان 

بوونەتــە ژمارەیەکــى گرنــگ لــە لێکەوتــە و هاوکێشــە 

ــان  ــە لوبن ــا ل ــا حیزبوڵ ــەن، هەروەه ــەکاىن یەم ناوخۆیی

ــەڵ  ــە لەگ ــەت، ک ــى حکووم ــن و کابینەیەک ــەر پێکهات ه

ــرەوە  ــى ت ــە الیەک ــت، ل ــەتەکانیدا نەگونجێ ــد و سیاس دی

ــى  ــوو ڕێککەوتنێک ــدارەکان هەم ــیا چەک ــا میلیش ــە لیبی ل

ئاشــتى لــە نێــوان خەلیفــە حەفتــەر و بــەرەى ئەلســەڕاج 

پەکدەخــەن، بــە هەمــان شــێوەش لــە عێــراق ئــەو هێــزو 

گروپانــەى لەژێــر ئــااڵى حەشــدى شــەعبى کار دەکــەن لــە 

ســاڵى 2018دا هەوڵیانــداوە بــۆ گۆڕینى ســەرکەوتنەکانیان 

بــۆ ڕۆڵ و پێگــەى سیاســی، پێشــبینى دەکرێــت لــە ســاڵى 

ــن. ــەردەوام ب ــەروا ب 2019 ه

5. بەردەوامبوونــى گرێکوێــرەى یەکالیــی نەکردنەوەى 
ملمالنێکانــى ناوخــۆى دەوڵەتانــى عەرەبى 

ئــەم گرفتەیــان بــۆ هەریەکــە لــە ســودان، لیبیــا و یەمــەن 

 بیۆگرافیاى پەیوەندییەکاني ئیسرائیل و قەتەر

قەتەر لە دواي کۆًگرەي هەدریذ پەیىەًذییەکاًً لەگەڵ ئیسرائیل دەستپێکردەوە و لە  تاکگڕاوًذي پەیىەًذییەکاى
ًىوسیٌگەي تازرگاًً ئیسرائیلً لە دۆحە کردەوە و ڕێککەوتًٌ فرۆضتًٌ  1996ساڵً 

 و تۆرسەي گازي قەتەري لە تەل ئەتیة کردەوە گازي سروضتً تە ئیسرائیل واژۆ کرد
ئاساییکردًەوەي پەیىەًذییەکاًً ًێىاًیاى ڕێگەي خۆضکرد تۆ چارەسەرکردًً چەًذیي  یەکالکردًەوەي کێطەکاًیاى

 ئیسرائیل -کێطە و گرفتً دیاریکراو لە ًێىاًیطیاًذا کێطەي عەرەب 
تۆ تەهێسکردًً تازرگاًً ئازاد لەگەڵ ئیسرائیل لە ىاًذووە قەتەر تە کرداریً ًەرهً ً تەگەڕخستًٌ تازرگاًً ئازاد

 چىارچێىەي ڕێککەوتًٌ تازرگاًً ئازاد )ئەلگات(، کە کۆهەڵێک هەرج و تٌەهاي خۆي هەیە
قەتەر لە دەروازەي تٌکە سەرتازییەکاًً ئەهەریکاوە هەوڵیذاوە تۆ دروستکردًً  کارووتاري سەرتازي و ئەهًٌ

لەگەڵ هەر دەوڵەتێکً عەرەتً، چىًکە هیري قەتەر پەیىەًذي  پەیىەًذییەکاًً ئیسرائیل
ئاضکراي لەگەڵ ئیسرائیلذا هەیە لە هەهىو تىارەکاًذا لە تازرگاًیەوە تا پەیىەًذي 

 ئاسایطً و سەرتازي
پەیىەًذیە ًهێٌییەکاًً ًێىاى 

 قەتەر و ئیسرائیل
لێکەوتەوە، دەوترێت دورکەوتٌەوەي حەهە تي جاسن ئالساًً گىهاى و پرسیاري زۆري 

چىوە تۆ ئیسرائیل و داواي ًێىەًذگیري کردوە تۆ  سەرۆک وەزیراى و وەزیري دەرەوەي قەتەر
  فطار خستٌەسەر تەل ئەتیة لە پێٌاو کێطاًەوەي لۆتً ئیسرائیلً لە کۆًگرێسً ئەهەریکا 

پرسً سىوریا لە پەیىەًذییەکاًً 
 قەتەر -ئیسرائیل 

ەرداًً ًێىدەوڵەتً لە سىوریا پەرۆضً ًییە تۆ هێطتٌەوەي تێذەًگً ئیسرائیل لە دەستێى
سیستوً دەسەاڵت کە پطتیىاًً لە هىقاوەهە دەوکات و حەهاسً لە ئاهێس گرتىوە، تەڵکىو 

 ترساًە لە هەاڵیساًً ضەڕ لە هەهىو ًاوچەکە، کە ئاگرەکەي دەگاتە ئیسرائیلیص
ذا تۆ کاتێکً ًادیاریکراوو تە ًرخً کەم گازي سروضتً دەوڵەتً قەتەر ئاهادەیً ًیطاً پەیىەًذیە ئاتىورییەکاى

تذات تە ئیسرائیل، ئەوەش لە دواي وەستاًً ًاردًً گازي سروضتً تۆ ئیسرائیل لە 
 ڕێگەي هێڵً تۆري هیسرەوە تە ًاوچەي سیٌا

فڕۆکەواًً عەرەتً قەتەر و ئیسرائیل لە دواي ڕاگرتًٌ داتڕیًٌ پەیىەًذییەکاى، لە تىاري  پەیىەًذیً داهەزراوەیً
 و داهىدەزگا و دەستەو ڕێکخراوەکاًەوە پەیىەًذییەکاًیاى تگەڕخستەوە

 
گەضەسەًذًً پەیىەًذییەکاى لە 

 2008دواي 

پەیىەًذیە تازرگاًً و ئاتىورییەکاًً لە دواي ضەڕي ًێىاى ئیسرائیل و کەرتً غەززە، 
تە کردًەوەي ًێردەي ًێىاى دۆحە و تەل ئەتیة گەضەي زیاتري کرد و قەتەر ڕێگەیذا 

ئیسرائیل لە دۆحە، تەو هەرجەي ئیسرائیل ڕێگەتذات تە ًاردًً کەرەستەي تیٌاسازي و 
 دارایً تۆ کەرتً غەززە تە هەتەستً تەضذاریکردى لە تىًیادًاًەوەي ژێرخاى

پێثەخطرا، ي 2022کاتێک قەتەر ضەرەفً هیىاًذاریکردًً جاهً جیهاًً ساڵً  دۆستایەتً لە ڕێگەي وەرزضەوە 
قەتەرییەکاى ڕایاًگەیاًذ کە ڕێگە دەدەى ئیسرائیل تەضذاري جاهەکە تکات ئەگەر 

 هەرجەکاًً پااڵوتي تەدەست تێٌێت
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ــە  ــە نیشــانبدات، ک ــەک نیی ــچ ئاماژەی ــە هی ــتە، چونک ڕاس

چارەســەرکردنیان  ڕێگــەى  ملمالنێیانــە  و  کێشــە  ئــەم 

ــە،  ــەو بڕوایەدای ــە ل ــتەیەک هەی ــوو ئاڕاس ــت، بەڵک هەبێ

کــە هەندێــک لــەو ملمالنێیانــە پێدەچێــت بــەرەو ئاڵــۆزى 

ــاوازى پێشــبینیکراو  ــت. پێدەچێــت جی ــگاو بنێ ــر هەن زیات

لــە قەیــراىن ســووریا نزیکــر بێــت بــۆ یەکالیــی کردنــەوەى 

بەرژەوەنــدى هێــزى ســووپاى دەوڵــەىت  لــە  شــەڕەکە 

ســووریا. ئــەم ئەگــەرە پشــت دەبەســتێت بــە ســەودا 

لــە  بەمدواییانــە   کــە  ئاشــکراکان،  و  نهێنــى  سیاســیە 

نێودەوڵەتییەکانیــەوە  نەیــارە  لــە  هەندێــک  الیــەن 

ــەم ســەودایانە  ــەوە. ئ ــەڕووى ڕژێمــى ســووریا کراوەت ڕوب

فۆکســیان خســتووەتە ســەر چەندیــن پــرىس وەک: فــۆڕم و 

شــێوازى سیســتمى ســیاىس ســووریا لــە دواى کۆتاییهاتنــى 

نێــوان ڕژێمــى  پەیوەندییــەکاىن  ئاینــدەى  ملمالنێــکان، 

ئەســەد و ئێــران و بابــەىت بونیادنانــەوەى ســووریا لــە دواى 

ــەڕ.  ــى ش ــی هاتن کۆتای

دابەشــکردىن  قۆناغــى  بــۆ  گوازرایــەوە  ملمالنێکــە 

ــزە هەرێمــى و  ــوان هێ ــە نێ ــەکان ل ــارەى پێگــە و ڕۆڵ قەب

نێودەوڵەتییەکانــدا وەک ڕووســیا، ویالیەتــە یەکگرتــوەکان، 

ــنیارانە  ــەودا و پێش ــەم س ــتیدا ئ ــە ڕاس ــا. ل ــران و تورکی ئێ

کۆمەڵێــک لێکدانــەوە هەڵدەگرێــت، کــە گرنگرینیــان 

الیــەن  لــە  گــرەوەکان  هاتنــى  کۆتایــی  لــە  بریتیــە 

نەیــارەکاىن ڕژێمــى بەشــار ئەســەد لــە ڕوانگــەى ســەربازى 

دەســەاڵىت  زاڵبوونــەوەى  دواى  لــە  ســووریاوە  قەیــرىن 

هەروەهــا  بارودۆخەکــەدا،  شــانۆى  بەســەر  ئەســەد 

بــۆ  ســەرکەوتنەکاىن  لــە  ڕژێمەکــەى  بەردەوامبــووىن 

خۆســازدانەوە و قایمکردنــەوەى پێیــەکاىن لــە ناوخــۆ و 

دەرەوە، ئەمەریــکاش ئامادەیــە بــۆ قبوڵکردىن ســەرکەوتنى 

ســەربازى چاوەڕوانکــراوى هێــزەکاىن ئەســەد، ئەمــەش 

لــەوەوە ســەرچاوە دەگرێــت، کــە ویالیەتــە یەکگرتــوەکاىن 

هێــزە  کشــاندنەوەى  لەســەر  قســە  ئێســتا  ئەمەریــکا 

تاکــە  پێدەچێــت  دەکات.  ســووریا  لــە  ســەربازییەکاىن 

ــە  ــە زەمین ــت ل ــى بێ ــتادا بریت ــە ئێس ــنتۆن ل ــرەوى واش گ

لەگــەڵ  دانوســتان  بــە  دەســتپێکردن  بــۆ  خۆشــکردن 

شــێوەیەک  بــە  هاوپەیامنەکانیــدا،  و  ســووریا  ڕژێمــى 

کــە ڕێگەیــەک بێــت بــۆ گەیشــن بــە ڕێککەوتنێکــى 

ــەم  ــە النیک ــەڕ، ک ــى ش ــی هاتن ــە دواى کۆتای ــیى ل سیاس

شــکۆو پێگــەى نێودەوڵــەىت بــۆ دەســتەبەر بــکات لــە 

ــووریا.  ــە س ــەربازیەوە ل ــە ڕووى س ــتهێناىن ل ــاش شکس پ

لــە ئێســتادا کۆتایــى هێنــان بــە شــەڕى ســووریا لــە هــەر 

ــەوە  ــە بگەڕێت ــت ئەم ــەاڵم پێناچێ ــر نزیکــرە، ب کاتێکــى ت

بــۆ تێکشــکاندىن داعــش، بەڵکــوو بەهــۆى گۆشــەگیر 

کــردن و دابڕینــى گروپــە چەکــدارەکاىن ئۆپۆزســیۆن و 

توانــاکاىن دەســەاڵىت ئەســەدە بــۆ یارمەتیــداىن هاوپەیامنــە 

بەدەســتهێنانەوەى  بــۆ  نێودەوڵەتییــەکاىن  و  هەرێمــی 

ــە  ــە ب ــوو، ک ــر دەســەاڵتیاندا ب ــە لەژێ ــەى، ک ــەو زەوییان ئ

ــە %60ى  ــر ل ــى ئەنســتیتیۆى جەنگــى ئەمەریکــى زیات پێ

پێکدەهێنێــت.  خاکەکــەى 

و  هەرێمــى  تەقەلــال  و  هــەوڵ  دەکرێــت  پێشــبینى 

ملمالنــێ  کردنــەوەى  یەکالیــى  بــۆ  نێودەوڵەتییــەکان 

لــە  ناوەڕاســت  خۆرهــەاڵىت  ناوچــەى  درێژخایەنــەکاىن 

ســاڵى 2019شــدا بــەردەوام بێــت، بــەاڵم دەرئەنجامــەکاىن 

و  ســەقامگیر  چارەســەرێکى  بەدیهێنــاىن  هــۆى  نابێتــە 

دوورمــەودا، بەڵکــو ئەوپــەڕى ئەنجامــە بەدەســتهاتووەکاىن 

بریتــى دەبێــت لــە چارەســەرکردنێکى بەشــەکیی، ئــەوەش 

ــزە  ــەکاىن هێ ــە بەرژەوەندیی ــاوازى ل ــووىن جی بەهــۆى هەب

و  هێــز  پشــتیواىن  کــە  نێودەوڵەتییــەکان،  و  هەرێمــى 

الیەنــە ناوخۆییــەکاىن ســووریا دەکــەن، کــە لــەو ناکۆکــى و 

ملمالنێیانــەدا بەشــداریان کــردوە. 

6. ئاســاییبوونەوەى پەیوەندیــە عەرەبییــەکان لەگــەڵ 
ــووریا  ڕژێمى س

ئــەم ئاڕاســتەیە لــە ســەر چەنــد ئامــاژە و پێشــبینیەک 

ســەردانەکەى  لــە:  بریتیــە  دیارترینیــان  دامــەزراوە، 

ــیر  ــەن ئەلبەش ــەر حەەس ــودان عوم ــارى س ــەرۆک کۆم س

ــەوەى  ــەمبەرى 2018دا، کردن ــە 16ى دیس ــووریا ل ــۆ س ب

باڵیۆزخانــەى ئیــامراىت عــەرەىب لــە دیمەشــق لــە 27ى 
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لــە  ســعودیە  نوانــدىن  نەرمــى   ،2018 دیســەمبەرى 

دەســەاڵتدا،  لــە  ئەســەد  بەشــار  مانــەوەى  بەرامبــەر 

ئاســاییکردنەوەى پەیوەنــدى بــازرگاىن لــە نێــوان ســعودیە 

)نصیبیــن( دەروازەى  ڕێگــەى  لــە  ســووریا  ڕژێمــى  و 

ــەرى  ــى ئۆکتۆب ــە مانگ ــووریاوە ل ــوردون و س ــوان ئ ى نێ

وەزیــرى  زارى  لەســەر  تورکیــا  هەروەهــا  2018دا. 

ــە کاىت بەشــداریکردىن  ــۆ ل ــود چــاوش ئۆغڵ دەرەوەى مەول

ــەر، ئامادەیــى واڵتەکــەى  ــە قەت ــە کۆڕبەنــدى دەوحــە ل ل

نیشــاندا بــۆ کارکــردن لەگــەڵ بەشــار ئەســەد ئەگــەر بێتــو 

ــە  ــەردەوە ب ــراىت و بێگ ــى دیموک ــەى هەڵبژاردنێک ــە ڕێگ ل

سەرپەرشــتى نەتــەوە یەکگرتــوەکان هەڵبژێردرێــت، ئەمــە 

ــد  ــەد ول ــا محەم ــەرۆکى مۆریتانی ــەرداىن س ــە س ــە ل جگ

ــى 2019.  ــووىن دووەم ــە کان ــووریا ل ــۆ س ــز ب عەبدولعەزی

ــەىت  ــە تایب ــە، ب ــى و نێودەوڵەتی ــە هەرێم ــەم گۆڕانکاری ئ

گــۆڕاىن دەوڵەتــاىن کەنــداو بەرامبــەر ڕژێمــى ســووریا 

لــە ئەنجامــى کۆمەڵێــک لێکەوتــە و گۆڕانکاریــە، کــە 

ــەو ســەرکەوتنە ســەربازییانەى  ــە ئ ــە ل ــان بریتی گرنگرینی

کــە ســوپاى ســووریا بــە دەســتى هێنــاوە، هەروەهــا 

ــش  ــراوى داع ــەوەى ڕێکخ ــرىس بەهێزبوون ــووىن مەت هەب

و پێشــبینییەکاىن پاکشــەکردىن ڕێژەیــى ڕۆڵــى هەرێمــى 

ــى  ــەڵ ئامادەی ــدن لەگ عەرەبســتاىن ســعودیە و خۆگونجان

ســەربازییەکاىن  ســەرکەوتنە  قبوڵکــردىن  بــۆ  ئەمەریــکا 

ــە کــردن لەگــەڵ  ــە شــەڕەکاندا و مامەڵ ســوپاى ســووریا ل

هاوپەیامنــان.  دەرەوەى  سیاســەىت  گۆڕانکارییــەکاىن 

ــە،  ــەالى ئەوەدای ــەوە و ئاڕاســتەکان ب ــە ئێســتادا بیرکردن ل

کــە بــە شــێوەیەکى لەســەرخۆ پەیوەندییــەکاىن دەوڵەتــاىن 

لەگــەڵ  عەرەبیــەوە  کۆمــکارى  دەروازەى  لــە  کەنــداو 

لــە  ئــەوەش  بکرێتــەوە،  ئاســایی  ســووریا  دەســەاڵىت 

ــووریا  ــى س ــى ئەندامێت ــى ڕاگرتن ــەوەى گرێ ــەى کردن ڕێگ

لــە ئێســتادا. ڕژێمــى ســووریا لــە ســاڵى 2019 پەنــاى 

لەگــەڵ  ئاســاییکردنەوەى پەیوەندییــەکاىن  بــۆ  بــردووە 

ــە  ــەرخۆ و ب ــێوەیەکى لەس ــە ش ــدا ب ــە عەرەبییەکان دەوڵ

ــۆ  ــاى دەســەاڵىت بەشــار ئەســەد ب ــا، پێشــدەچێت توان جی

لەگــەڵ  پەیوەندییــەکاىن  ئاســاییکردنەوەى  قبوڵکــردىن 

دەوڵەتــاىن کەنــداو لــە بەرامبــەر پچڕانــدىن پەیوەندییــەکاىن 

ســووریا بێــت لەگــەڵ ئێــران، کــە ئەمــە کارێکــى هێنــدە 

ئێــران  بەهێــزى  لــە ســایەى هەژمــووىن  نییــە  ئاســان 

ــە مــاوەى ســاڵەکاىن  ــە ل ــاو دامــودەزگاکاىن ســووریا، ک لەن

دەوڵەتــە  نییــە  دووریــش  بــووە،  کەڵەکــە  ڕابــردوودا 

ــەن وەک  ــیا بب ــرى ڕووس ــۆ نێوەندگی ــا ب ــەکان پەن عەرەبیی

ــەکاىن خــۆى  ــردىن پەیوەندیی ــۆ پاڵپشــتى ک ــەک ب دەروازەی

لەگــەڵ ڕووســیا بــەو پێیــەى، کــە ڕووســیا کاراکتــەرى 

ــووریا.  ــراىن س ــە قەی ــەرەکیە ل س

ــراوە  ــى ڕێکخ ــرش و کردەوەکان ــەوەى هێ 7. کەمبوون
ــاڵ  ــە پ ــى ل ــێوەیەکى ڕێژەی ــە ش ــتییەکان ب تیرۆریس

ــییەکانى  ــەوەى مەترس مان
ــە  ــن لێکەوت ــە چەندی ــتووە ب ــتى بەس ــتەیە پش ــەم ئاڕاس ئ

ــق  ــووىن ل ــە: چاالکب ــە ل ــان بریتی ــە دیاریرینی ــاژە، ک و ئام

و گروپــەکاىن داعــش لــە دواى کردنــە ئامانجــى ئــەو 

ناوچانــەى، کــە بــە شــێوەیەکى ســەرەکى کــردەوەکاىن 

ــە  ــەکان بریتی ــە لێکەوت ــر ل ــى ت ــەوە، یەکێک ــێ چڕکردۆت ل

لــە هەرەســهێناىن خەالفــەىت داعــش لەســەر زەوى، لــە 

ــۆ  ــدەدات ب ــتیە هەوڵ ــراوە تیرۆریس ــەو ڕێکخ ــدا ئ کاتێک

ڕاکێشــاىن  کــردەوە و چاالکییــەکاىن و  کــردىن  پرۆتســتۆ 

ــازە و جێبەجــێ کــردىن ژمارەیەکــى  ســەرنجى ئەندامــاىن ت

ــە کاىت پچــڕ پچــڕدا.  ــە کــردەوە و ئۆپەراســیۆنەکاىن ل ــر ل ت

لــە ئێســتادا دەســەاڵت و ناوەندێتــى ســەرکردایەىت داعــش 

الواز بــووە، بۆیــە بــە زۆرى پشــت بــە تاقــم و گروپــە 

بچووکــەکان دەبەســتێت. ئێســتا لەنــاو ڕێکخراوى داعشــدا 

ــەکان،  ــە ســەرکردە لۆکاڵیی ــت ب بەرپرســیارێتییەکان دەدرێ

لــە کاتێکــدا ئەندامــەکاىن هاندەدرێــن بــۆ ئەنجامــداىن 

هێــرش و پەالمــارەکان لــە دەرەوە لــە ڕێگــەى هاوســۆزان 

و الیەنگــراىن داعشــەوە لــە ڕێگــەى بەکارهێنــاىن تــۆڕە 

ــى  ــەوەى پێ ــراوەکان و ئ ــە کۆدک ــەکان و پێگ کۆمەاڵیەتیی

دەوترێــت )ئینتەرنێتــى ڕەش(. 

مەتــرىس  لێکەوتانــەدا،  و  دەرهاویشــتە  ئــەم  پــاڵ  لــە 
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هەڕەشــەى تیرۆریســتى ڕێکخــراوى داعــش لــە ســەر 

ئاســتى هەرێمــى و نێودەوڵــەىت زیاتــر دەبێــت. ســەرەڕاى 

پووکانــەوەى ئــەو ڕێکخــراوە بــە شــێوەیەکى ڕێژەیــى 

ــدارەکاىن  ــر چەک ــى ت ــەاڵم جارێک ــراق و ســووریا، ب ــە عێ ل

گەڕانــەوە بــۆ ناوچــە ســنوورییەکاىن نێــوان عێــراق و 

ســووریا و شــەڕیان دەســتپێکردەوە، توانیــان بپەڕنــەوە بــۆ 

ــد مۆڵگــە و خاڵێکــى دیکــە و شــوێنى ئەڵتەرناتیڤــى  چەن

لۆکاڵییــەکاىن  شــانە  و  گــروپ  هەروەهــا  لیبیــا.  وەک 

ســەر بــە داعــش لــە خۆرئــاواى ئەفریقیــا و ســوماڵ 

ــر  ــەو شــانە نوســتووانەى ت ــەوە، ئەمــە جگــە ل باوبوونەت

لەنــاو دەوڵەتــاىن هەنــاردەکارى چەکــدارە تیرۆریســتەکان 

وەک واڵىت تونــس، بــە تایبــەىت لــە دواى گەڕانــەوەى داعش 

ــە شــێوەیەکى  ــا ب ــاىن ئەفریقی ــۆ ناوچــەى ســاحیل و بیاب ب

ئاشــکرا، ئــەوەش لــە ڕێگــەى گروپــى ئەبــول وەلیــد 

ئەلســەحراوى، کــە هەوڵــدەدات بــۆ دەســتپێکردنەوەى 

کــردەوە و چاالکییەکانــی لەنــاو خاکــى تونــس. لــە الیەکــى 

تــرەوە مەتــرىس و هەڕەشــەکاىن ڕێکخــراوى ئەلقاعیــدە لــە 

ــەرەڕاى  ــە، س ــى هەی ــا بەردەوام ــۆماڵ و لیبی ــەن و س یەم

کەمبوونــەوەى کــردەوە و چاالکییــەکاىن لــە ســاڵى 2018دا 

ئەگــەر بــەراوردى بکەیــن لەگــەڵ ســاڵى 2016 و 2017دا، 

بــەاڵم زۆرێــک پێیــان وایــە کــە ڕێکخــراوى ئەلقاعیــدە بــە 

ــەوە. ــش دەکات ــۆى منای ــوێ«وە خ ــى ن »فۆڕمێک

نێــوان  کێبڕکێــى  گەشــەکردنى  و  مانــەوە   .8
هەرێمییــەکان  هاوپەیمانــە 

ناوەڕاســت،  خۆرهــەاڵىت  ناوچــەى  2011وە  ســاڵى  لــە 

ــە  ــى هاوپەیامنێتی ــە فۆرم ــوە ل ــۆوە بینی ــکاری بەخ گۆڕان

ڕوانگــەى  لــە  تەنهــا  نــەک  واڵتانــەدا،  لــەو  بــاوەکان 

بەڵکــوو  هاوپەیامنێتیەکــەدا،  لــە  بەشــدارەکان  الیەنــە 

لــە ڕوانگــەى جــۆرى هاوپەیامنێتییەکانیشــەوە، کاتێــک 

دەوڵەتــاىن ناوچەکــە لــە ئێســتادا زیاتــر براگامتیــن لــە 

ڕایەڵــەى  بــە  دەرەوەدا،  پەیوەندییــەکاىن  بەڕێوەبــردىن 

ــە  ــە بوونەت ــەدا، ک ــەو دەوڵەتان ــەڵ ئ ــیان لەگ پەیوەندیش

ســەرچاوەى هەڕەشــە بۆیــان، لەبــەر ئــەوەى کــە دەوڵەتاىن 

بنەمایەکــى  چەنــد  ناوەڕاســت  خۆرهــەاڵىت  ناوچــەى 

ــاوە، کــە لەســەر بیرۆکــەى »ســانان«  ــاد ن ســراتیژیان بونی

پرســە  بــە  پەیوەســت  نــەرم«ى  »هاوپەیامنێتــى  و 

دیاریکــراوەکان دروســتبووە لــە ســایەى ئاڵۆزبــووىن دۆخــى 

هەرێمــى و شکســتهێنان لــە گەیشــن بــە پێکهاتنــى تــەواو 

بەرژەوەندییەکانیانــدا.  لــە 

جێــى ئاماژەیــە هیــچ گۆڕانکاریەکــى ئەوتــۆ لــە رسوشــتى 

ڕووى  ناوچەیــە  ئــەم  ســەرەکییەکاىن  هاوپەیامنێتیــە 

نــەداوە، بەڵکــوو لــە ســاڵى 2018دا هاوپەیامنێتــى لــە 

نێــوان دەوڵەتــاىن ڕێککەوتنــى چوارقۆڵــى بــەردەوام بــوو، 

کــە پێکهاتــووە لــە میــرس، عەرەبســتاىن ســعودیە، ئیــامرات 

بەرەنگاربوونــەوەى  پێنــاو  لــە  ئــەوەش  بەحرەیــن،  و 

تیرۆریســتیە  ڕێکخــراوە  بــۆ  قەتــەر  پشــتیوانییەکاىن 

توونــدڕەوەکان، لــە هەمــان کاتیشــدا هاوپەیامنێتیــەک 

دواى  لــە  ســەریهەڵدا  تورکیــادا  و  قەتــەر  نێــوان  لــە 

دەســتپێکردىن جوواڵنــەوەى شۆڕشــگێڕى عــەرەىب و تــا 

ئێســتا بەردەوامــە، بــە تایبــەىت لــە ســایەى پشــتیواىن 

کــردىن حکوومەتــەکاىن ئەنقــەرە و دەوحــە لــە گروپــەکاىن 

ــى  ــوان گروپ ــەى نێ ــەو هاوپەیامنێتی ــیاىس. ئ ــالمى س ئیس

ــەڵ  ــان لەگ ــدىن پەیوەندییەکانی ــە دواى پچڕان ــى ل چوارقۆڵ

ــە  ــوو، ل ــز ب ــراىن ســاڵى 2017 بەهێ ــە 5ى حوزەی ــەر ل قەت

ــەر  ــە قەت ــا ل ــەربازى تورکی ــى س ــدا بنکەیەک بەرامبەریش

ــتییەکاىن  ــوو پێویس ــەرە هەم ــەىت ئەنق ــەزرا و حکووم دام

ــەر  ــە بەرامب ــە، ل ــە دەوح ــەکان دەدات ب ــە خۆراکیی بابەت

مەترسى هەڕەشــەى تیرۆریستى ڕێکخراوى داعش لە 
ســەر ئاســتى هەرێمى و نێودەوڵەتــى زیاتر دەبێت. 
ســەرەڕاى پووکانەوەى ئەو ڕێکخراوە بە شــێوەیەکى 

ڕێژەیى لە عێراق و سووریا
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پشــتیواىن کــردىن تورکیــا لــە الیــەن دەســەاڵتداراىن قەتــەر 

لــە پێنــاو بەدەســتهێنانەوەى بەهــاى دراوى لیــرەى تورکــى 

ــەوەى دراوەکان  ــى گۆڕین ــردىن ڕێککەوتن ــە دواى واژۆ ک ل

لــە نێــوان هــەردوو بانکــى ناوەنــدى قەتــەر و تورکیــا 

بــە بەهــاى 3 ملیــار دۆالر لــە ســاڵى 2018. هەروەهــا 

تورکیــا ڕووداوى کــوژراىن ڕۆژنامەنــوس جەمــال خاشــقچى 

بەکارهێنــا بــۆ ئــەوەى فشــارى زیاتــر بخاتــە ســەر ســعودیە 

لەگــەڵ جیهــاىن  ڕیــاز  پەیوەندییــەکاىن  بــە  زیانیــش  و 

دەرەوە بگەیەنێــت، لــە پێنــاو تێپەڕانــدىن قەیــراىن قەتــەر، 

ئەمــە لــە کاتێکــدا بــوو کــە هاوپەیامنێتــى شــیعەکان، کــە 

ئێــران و ڕژێمــى ئەســەد و میلیشــیا شــیعەکان لــە ســووریا 

و عێــراق و حیزبوڵــاى لوبنــاىن و میلیشــیا حوســییەکان لــە 

ــە.  ــى هەی ــۆ بەردەوام ــەن دەگرێتەخ یەم

لــە الیەکــى تــرەوە کێبڕکــێ لــە نێــوان الیەنــە بەشــدارەکاىن 

ــت  ــەاڵىت ناوەڕاس ــەى خۆره ــە ناوچ ــەکان ل هاوپەیامنێتیی

بەردەوامبــووىن  بەهــۆى  ئــەوەش  ســەریهەڵدا، 

هاوپەیامنێتــى میــرس و یۆنــان و قوبــروس لــە دژى تورکیــا، 

لــە کاتێکــدا کــە ســەرچاوەیەکى گــەورەى وزە لــە قوبــروس 

دۆزراوەتــەوە و هێڵــى بــۆرى گواســتنەوەى هەرێمیــى 

نــوێ ڕاکێــراوە بــۆ گواســتنەوەى گازى رسوشــتى، لــە 

پــاڵ ئەمەشــدا پێکهاتــن و ناکۆکــی تایبــەت بــە پــرىس 

دیاریکــردىن ســنوورى دەریایــى ســەریهەڵداوە، کــە بووەتــە 

ــەوە  ــەو هۆی ــە ب ــی، ک ــى هەرێمی ــەوەرى بەریەککەوتن ت

مانــۆڕى ســەربازى هاوبــەش لــە نێــوان هێــزەکاىن ڕووســیا 

و میــرس، هەروەهــا لــە نێــوان هێــزەکاىن تورکیــا، قوبــروس، 

یۆنــان و ئیرسائیــل ئەنجامــدرا، جگــە لــە واژۆ کــردىن چەنــد 

ــە  ــەودایەکى چــەک و دامەزرانــدىن بنک ــن و س ڕێککەوت

ســەربازییەکاىن هێــزە هێــزە نێودەوڵەتــی و هەرێمییــەکان 

موقتەدا سەدر، سەرۆکی ڕەوتی سەدر
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ــە ســەر خاکــى  ــا ل ــزەکاىن تورکی ــەى کــە هێ ــەو ڕادەی ــا ئ ت

4 دەوڵــەىت عــەرەىب بــووىن هەیــە. پێشــبینى دەکرێــت 

ــت  ــەردەوام بێ ــنتۆن ب ــەکاىن واش ــاڵى 2019دا هەوڵ ــە س ل

نــوێ  ســەربازى  هاوپەیامنێتــى  دواى  بــە  گــەڕان  بــۆ 

لــە ناوچــەى خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت وەک بژاردەیەکــى 

ئەڵتەرناتیــڤ بــۆ بەشــدارى کــردىن ســەربازى ڕاســتەوخۆ. 

هەروەهــا حکوومــەىت تــاران هاوپەیامنــەکاىن و برێکارەکاىن 

لەنــاو بازنــەى ملمالنێکانــدا بەگــەڕ دەخات بۆ پەکخســتنى 

ــە  ــەوە ل ــی کردن ــۆ یەکالی ــەک ب هــەر دەرچــە و دەروازەی

ســایەى جێبەجــێ کــردىن ســزاکاىن ئەمەریــکا لــە ســەر 

کۆســپانەش  ئــەو  هێشــتا  کاتــدا،  هەمــان  لــە  ئێــران. 

بەردەوامــن، کــە ڕێگــرن لەبــەردەم چارەســەرکردىن قەیــراىن 

قەتــەر و هێشــتنەوەى پرســە کێشەلەســەرەکان لــە نێــوان 

ئــەو دەوڵەتــە عەرەبییانــەى پەیوەندییــان لەگــەڵ قەتــەردا 

ــامراىت  ــرس و ئی ــش می ــە شــێوەیەکى تاتبەتی ــدووە، ب پچڕان

ــا.  ــەڵ تورکی ــەرەىب، لەگ ع

9. هەڵکشــانى ئاســتى بەشــدارى ڕووســیا لــە ملمالنــێ 
و هاوکێشــەکانى خۆرهەاڵتى ناوەڕاســت 

ــتەیە  ــەم ئاراس ــاىن ئ ــەکاىن درێژەکێش ــتیدا دەرفەت ــە ڕاس ل

ویالیەتــە  کشــانەوەى  ســایەى  لــە  بــووە  زیاتــر 

ناوچەکــە و  قەیرانــەکاىن  لــە  ئەمەریــکا  یەکگرتــوەکاىن 

لــە  ســووریا  لــە  ســەربازییەکاىن  هێــزە  کشــاندنەوەى 

ــەمبەرى  ــە 19ى دیس ــپ ل ــد ترام ــەى دۆناڵ دواى بڕیارەک

ســاڵى 2018، ســەرەڕاى ئــەوەى کــە ترامــپ لــەم بڕیــارەى 

ــانەوەیەکى  ــەوە کش ــە ئ ــەاڵم لەوانەی ــەوە، ب ــگەز بۆت پاش

کاىت بێــت، لــە پــاڵ فۆکــس خســتنە ســەر بەرنامــەى 

ــى  ــاىن یەکێت ــداىن دەوڵەت ــران و الوازى گرنگیپێ ــى ئێ ئەتۆم

ئەوروپــا بــە قەیرانــەکاىن ناوچــەى خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت، 

جگــە لــەوەى پەیوەندیــدارە بە هەڕەشــە تیرۆریســتییەکان 

پەنابــەران  لێشــاوى  ڕۆیشــتنى  و  نایاســایى  کۆچــى  و 

بــەرەو دەوڵەتــاىن یەکێتــى ئەوروپــا، بــە جۆرێــک کــە لــە 

ــراىن  ــە چارەســەرکردىن قەی کۆنگــرەى پالێرمــۆ ســەبارەت ب

لــەو  دایــەوە،  ئیتالیــا ڕەنگــى  بــە سەرپەرشــتى  لیبیــا 

الشــەوە بەریتانیــا ڕۆڵــى گێــڕا لــە چارەســەرکردىن قەیــراىن 

یەمــەن، ســەرەڕاى پــرىس دەرچــووىن بەریتانیــا لــە یەکێتــى 

ــە ســەر بارودۆخــى  ــاىن فەڕەنســا ل ــا و فۆکــس دان ئەوروپ

ناوخــۆ لــە دواى پەرەســەندىن خۆپیشــاندان و ناڕەزایەتــی 

ــەى  ــە کێش ــەرقاڵبوون ب ــا س ــەک زەردەکان، هەروەه هێل

گۆڕینــى ســەرکردایەىت حیــزىب دەســەاڵتدار لــە ئەڵامنیــا لــە 

ــە  ــەڕان ب ــرکل و گ ــال مێ ــا ئەنگێ ــژکارى ئەڵامنی دواى ڕاوێ

دواى چەترێکــى ئەمنــى ســەربەخۆ بــۆ یەکێتــى ئەوروپــا. 

ــان لەســەر  ــە کاریگــەرى خۆی ــەو فاکتەران ــە هەمــوو ئ وات

ڕووداوو گۆڕانکارییــەکاىن ناوچــەى خۆرهــەاڵىت ناوەڕاســت 

و  ســیاىس  پەیوەندییــە  ئاســتى  ئــەوە  لەبــەر  دانــاوە. 

دەوڵەتــە  لەگــەڵ  ڕووســیا  ســەربازییەکاىن  و  ئابــوورى 

ــوان -2015  ــە نێ ــتدا ل ــەاڵىت ناوەڕاس ــەرەکییەکاىن خۆره س

2018دا چڕتــر بــۆوە، بــە تایبەتیــش میــرس، تورکیــا، ئێــران، 

ئیرسائیــل و ســعودیە. ســەرەڕاى ئەمــەش ڕووســیا هەوڵیــدا 

بگێڕێــت.  لیبیــا ڕۆڵ  و  یەمــەن  قەیــراىن  لــە هــەردوو 

لــە ئێســتادا پێشــبینى ئــەوە دەکرێــت کــە بەشــدارى 

ڕووســیا لــە کێشــەکاىن ناوچەکــە لــە ڕێگــەى بەکارهێنــاىن 

ــە  ــک ل ــوان واشــنتۆن و کۆمەلێ دڕدۆنگــى و کێشــەکاىن نێ

ــە  ــە ل ــتەوە، جگ ــەاڵىت ناوەڕاس ــەى خۆره ــاىن ناوچ دەوڵەت

ــدا  ــە ســەر ئێران ــەوەى ســزا ســەپێرناوەکان ب بەرەنگاربوون

ــاواوە.  ــاىن خۆرئ ــە دەوڵەت ــک ل ــەن هەندێ ــە الی ل

10. دەســتپێکردنەوەى گەڕەکانــى ئاســاییکردنەوەى 
ــەڵ ئیســرائیل  ئاشــکرا لەگ

ــن  ــەرداىن بنیامی ــۆ س ــکرد ب ــەى خۆش ــەیە رێگ ــەم پڕۆس ئ

ناتانیاهــۆ، ســەرۆک وەزیــراىن ئیرسائیــل بــۆ سوڵتاننشــینى 

کــە  2018دا،  ســاڵى  ئۆکتۆبــەرى  مانگــى  لــە  عومــان 

هۆکارێکــە بــۆ ئاســاییکردنەوەى پەیوەندییــەکاىن ئیرسائیــل 

کــە خــۆى  ناوچەکــەدا،  بێالیــەىن  لەگــەڵ دەوڵەتێکــى 

کەنارگیــر گرتــووە لــە چوونــە نــاو هاوپەیامنێتیــە هەرێمــی 

و نێودەوڵەتییــەکان، ئەمــەش وایکــردوە بــەردەوام ئامــادە 

ــر و  ــان نێوەندگی ــانکار ی ــى کارئاس ــەوەى ڕۆڵ ــۆ ئ ــت ب بێ

بازنــەى پەیوەنــدى بگێڕێــت بــۆ نزیککردنــەوەى ئاراســتە 
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و بۆچوونــەکان لــە نێــوان دەوڵەتــاىن ناوچەکــەدا، ئەمــەش 

کتوومــت بەســەر عومانــدا جێبەجــێ دەبێــت بــە جۆرێــک 

عەرەبییــەکان  دەوڵەتــە  ناداتــە  پاســاوێک  هیــچ  کــە 

و  ئاشــکرا  چوارچێوەیەکــى  نەبــووىن  بــە  ســەبارەت 

دیاریکــراو یــان پەیوەنــدى فەڕمــى لەگــەڵ تــەل ئەبیــب. 

لەبــەردەم  ناتانیاهــۆ  بنیامیــن  لێدوانێکــی  چەنــد  لــە 

»بــە  وتبــووى:   2018 ســاڵى  لــە  ئیرسائیــل  پەرلەمــاىن 

هــۆى هەبــووىن مەتــرىس و مەڕەشــەکاىن چەکــى ئەتۆمــى 

ئێــران، ئێســتا ئیرسائیــل و دەوڵەتــە عەرەبییــەکان جیــا لــە 

ــەوە«.  ــر دەبن ــک نزیک ــر لێ ــردوو زیات ــى ڕاب ــەر کاتێک ه

هەروەهــا لــە لێدوانێکیــدا بــۆ تــۆڕى تەلەفیزیــۆىن )گلۆبــۆ(

ى بەرازیــى لــە ســەرەتاى ســاڵى 2019دا، ئــەو کاتــەى 

ســەرداىن ڕیــۆدى جانیــرۆى کــرد ناتانیاهــۆ وىت: »هەندێــک 

دەوڵــەىت عەرەبــی لــەو بڕوایــەدان پێویســتە ئیرسائیــل لــە 

دژى ئێــران و ڕێکخــراوى داعــش بجەنگێــت، چونکــە ئــەم 

ــەکاىن  ــەوەى پەیوەندیی ــە کردن ــێک ل ــتەى شۆڕش هەڵوێس

ــا دەکات«.  ــی بەرپ ــاىن عەرەب ــەڵ جیه لەگ

ــرى دەرەوەى  ــر، وەزی ــادل جوبەی ــرەوە، ع ــى ت ــە الیەک ل

ســعودیەلە کۆنگرەیەکــى ڕۆژنامەنوســیدا لەگــەڵ وەزیــرى 

دەرەوەى بەحرێــن خالــد ئــال خەلیفــە لــە مەنامــەى 

پێویســتە  ئاشــتى  »پڕۆســەى  وىت:  بەحرێــن  پایتەختــى 

ببێتــە کلیــى ئاســاییکردنەوەى پەیوەندییــەکان لەگــەڵ 

ئیرسائبــل، چونکــە ئاســاییکردنەوە هەنگاونانــە بــەرەو 

دەستپێشــخەرى  کــە  ئاشــتى،  پرۆســەى  بەدیهێنــاىن 

عــەرەىب پشــتى پــێ دەبەســتێت، کــە لــە ســاڵى 2002 

ــل دەکات  ــە ئیرسائی ــروت پەســەند کــراوە و داوا ل ــە بەی ل

ــتینى  ــى فەلەس ــدىن دەوڵەتێک ــە دامەزران ــدات ب ــە ب ڕێگ

پایتەختەکــەى قــودس  بەپێــى ســنورى ســاڵى 1967 و 

خۆپیشاندانی فه له ستینییه كان دژی ئیسرائیل
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ــە  ــداو پێیانوای ــەرەىب و کەن ــى ع ــد دەوڵەتێک ــت«. چەن بێ

ــدا  ــەڵ ئیرسائیل ــەکان لبەگ ــە ئابووریی ــت پەیوەندی دەکرێ

ئاســایى بکرێتــەوە، لــە کاتێکــدا چارەســەرەکاىن ملمالنێــى 

نێــوان فەلەســتین – ئیرسائیــل پێشــکەوتن بەخۆیــەوە 

ببینێــت. ئــەم هەنــگاوە دەبێتــە هــۆى البــردىن بەربەســتى 

ڕووى  لــە  کەنــداو  دەوڵەتــاىن  الى  لــە  مەعنــەوى 

ــردىن  ــەى بەهێزک ــە ڕێگ ــل ل ــەڵ ئیرسائی ــردن لەگ مامەڵەک

ــان  ــینى عوم ــەڵ سوڵتاننش ــل لەگ ــەکاىن ئیرسائی پەیوەندیی

ڕێگــەى  لــە  پرۆســەیە  ئــەو  وێســتگەى  یەکــەم  وەک 

نیشــانداىن شــارەزاییەکاىن ئیرسائیــل لــە بــوارەکاىن ئاســایش 

ــە  ــەدا، ک ــەو واڵت ــوورى ل ــا و گەشــەپێداىن ئاب و تەکنۆلۆژی

ــەر  ــان لەس ــل کاری ــەرەکین ئیرسائی ــاى س ــک بنەم کۆمەڵێ

دەوکات لــە ڕوانگــەى جوواڵنــەوەى هەرێمــی لــە ناوچــەى 

ئاســتى  لەســەر  تەنهــا  نــەک  ناوەڕاســت،  خۆرهــەاڵىت 

دووقۆڵــى، بەڵکــوو لەســەر ئاســتى پەیوەنــدى فــراوان 

پێدەچێــت  ناوچەکــە.  دەوڵەتــاىن  ســەرجەم  لەگــەڵ 

ــل و  ــوان ئیرسائی ــە نێ ــە ل ــیەى ک ــە وەرزش ــەو هاریکاری ئ

ــە  ــەرەىب ل ــامراىت ع ــەر و ئی ــداو وەک قەت ــاىن کەن دەوڵەت

نیــوەى کۆتایــى ســاڵى 2018دا ڕوویــدا دەربــڕى ئــەم 

ــت.     ــتیە بێ ڕأس

بێگومــان ســاڵى 2019 دەبێتــە درێژکــراوەى کۆمەڵێــک 

کــە  ناوەڕاســتدا،  خۆرهــەاڵىت  لــە  گرنــگ  گۆڕانــکارى 

ســەرەتاکاىن لــە چەنــد مانگــى کۆتایــى ســاڵى 2018دا 

دەرکەوتــوە، بــە تایبــەىت لــە ســایەى بەردەوامبــووىن حاڵەىت 

ناســەقامگیرى و ئاڵۆزییــەکان لــە ژمارەیــەک دەوڵــەىت 

حکوومەتــە  پێکهاتــەى  گۆڕینــى  پــاڵ  لــە  ناوچەکــە، 

هەڵبــژاردىن  ئەنجامــداىن  هــۆى  بــە  ئیئتیالفییــەکان 

پێشــوەختە یــان دەرچــووىن چەنــد حیزبێکــى سیاســیی لــە 

پێکهاتــەى ئــەو حکوومەتانــە و ســەرنەکەوتنى ویســتى 

تێکەڵکــردىن میلیشــیا چەکــدارەکان لەنــاو ســراکچەرى 

سیســتمە سیاســییەکان لــە هــەردوو ئاســتى سیاســی و 

ئەمنــى، لەگــەڵ بەردەوامبــووىن ڕیتمــى هاوپەیامنێتــى 

ــەدا،  ــەم هەرێم ــەرەکییەکان ل ــزە س ــوان هێ ــە نێ ــەرم ل ن

لەگــەڵ هەوڵــداىن هەندێــک دەوڵــەىت عــەرەىب ســەرەکى بۆ 

هاوســەنگى ڕاگرتنــى پێگــەى تورکیــا و ئێــران، بــە تایبــەىت 

لــە گۆڕەپــاىن بارودۆخــى ســووریا، ئەمــەش هاوتەرایــە 

لەگــەڵ هەوڵــەکاىن مۆســکۆ بــۆ هاتنــە نــاو ڕووداوەکان و 

ــە دواى کشــانەوەى  ــەىت ل ــە تایب ــە، ب ــەکاىن ناوچەک کارلێک

لەســەرخۆى ئەمەریــکا لــە ناوچــەکاىن ملمالنــآ لــە ســووریا 

ــژاوى  ــى تەموم ــانداىن ڕۆڵ ــا نیش ــتان، هەروەه و ئەفغانس

لــە یەمــەن و الوازى گرنگیپێــداىن بــە بارودۆخــى لیبیــا، لــە 

ــەکان  ــاییکردنەوەى پەیوەندیی ــیامکاىن ئاس ــە س ــدا ک کاتێک

لــە  ئیرسائیــل  و  عەرەبییەکانــدا  دەوڵەتــە  نێــوان  لــە 

هەڵکشــان و پەرەســەندندایە.

سەرچاوە: 
یەکــەى توێژینــەوەى عەرەبــى و هەرێمیی لــە ناوەندى 
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