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ث َيشةكى
لة ماوةى ضةند ىَ
سال ِرابوردوودا طؤ ِران َيكى زؤر بةسةر
ث َيطةى رَ
ئياندا هاتووة و بؤتة هؤى ئةوةى كة هةذموونى
لةخؤرهةآلتى ناوة ِراستدا ِروو لة زياد بوون بكات .ئةم
ط��ؤ ِران��ةش رَ
ئيانى وةك وآلت َيكى زهل َيز و ث َيشةنطى
وآلتة ئيسالميةكان دةرخستووة .رَ
ئيان ث َيى واية كة
دةولَةت َيكى سةرةكيية لة ناوضةكةدا ،بةو ث َييةى كة
خ��اوةن ث َيطةيةكى سرتاتيذي طرنط و كةلتوور َيكى
د َيرين و دانيشتوان َيكى زؤرى هةية ،سةربارى ئةوةى
كة خاوةن توانايةكى ئابورى و سةربازى بةه َيزة .ىَ
هةول
رَ
ئيان بؤ هةذموون لة ناوضةكةدا تةنها ثةيوةست نيية
َ
َ
بة سةردةمى ئيستاى كؤمارى ئيسالمى رَ
ئيان ،بةلكو
َ
ئةو هةولَة لة سةردةمى ش��اوة دةستى ثيكردووة.
ِر مَ
ذي��ى ئ َيستاى ئ�َي�رَ ان ث َيى واي��ة كة دروس��ت كردنى
ئيان َيكى بةه َيز ث َيويستى بة دروست كردنى ِر مَ
رَ
ذي َيكى
مَ
َ
َ
َ
ئيسالمى نويية و هةر لةو ثيناوةشدا ِرذيى ئيستاى
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رَ
ئيان بة ث َيضةوانةى سةردةمى شاوة ئيسالم بةطشتى و
ئاينزاى شيعة بة تايبةتى وةك ئام ِراز َيك لةو ث َيناوةدا
بة كار ئةه َين َيت.
َ
َ
لة دواى كؤتايي هاتنى جةنطى هةشت سالةى نيوان
ئيان ( )1988-1980كؤمارى ئيسالمي رَ
عياق و رَ
رَ
ئيان
سرتاتيجيةت َيكى نو َيى طرتة بةر .لة دواى سةركةوتنى
شؤ ِرشي ئيسالمييةوة ،ئ�َي�رَ ان ك��ارى لةسةر ناردنة
دةرةوةى شؤ ِرش و هاندانى وآلتانى ديكة بؤ شؤ ِرشى
هاوش َيوة دةكرد .ئةوةى كة طؤ ِرانى لةم سرتاتيجيةتةدا
دروست كرد كؤمةل َيك هؤكار بوون لةوانةِ ،روونةدانى
ئةو شؤ ِرشانة ،زيانى طيانى و ئابورى بة هؤى جةنط،
ِراطرتنى ثالنةكانى ث��ةرةث� َي��دان و كةلَةكة بونى
ئةزمونى ثياوانى ئايينى لة دةسةآلت و حوكم ِرانيدا.
كؤى ئةم هؤكارانة ىَ
ثال رَ
ئيانةوة نا تا سرتاتيج َيكى
ديكة بطر َيتة بةر.
ذمارةى دانيشتوانى رَ
ئيان دةطاتة زياتر لة حةفتا و
ضوار مليؤن و ث َيطةى ضوارةمى لةبةرهةم ه َينانى
نةوت لة سةر ئاستى جيهان دواى وآلتة يةكطرتوةكانى
ئةمةريكا و سعودية و ِروسيا هةية .ئ�َي�رَ ان خاوةن
ث َيطةيةكى جيؤثؤلةتيكى و بايةخ َيكى زؤرة و دواى
كؤتايي هاتنى شة ِرى هةشت سالَة توانى سوثايةكى
بةه َيز دروس��ت بكات و ثيشةسازى ئةتؤمى ثةرة
ث َي بدات و ئةمةش كاريطةرى لةسةر ديارى كردنى
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ضارةنووسي ئةفغانستان و رَ
عياق و وآلتانى ديكةى
ناوضةى خؤرهةآلتى ناوة ِراست زياتر كرد.
لة ئةفغانستان هاوكارى ث َيشكةشي وآلتة يةكطرتووةكانى
ئةمةريكا بة ئاماجنى خستنى ِر مَ
ذيةكةى تالَيبان كرد،
َ
بؤ ئةوةى ِر ىَ
ؤل لةناو ئةو ِر مَ
ذي��ةى دواى تاليبان لة
ئةفغانستان دةسةآلت دةطر َيتة دةست ،هةب َيت.
َ
لةطةل ِر َيكخراوى حةماس دروس��ت كرد
ثةيوةندى
و ثشتيوانى داراي��ي و مرؤيي و سةربازى حزب اهلل
ى لوبنانى كرد و ِرؤلَ َيكى بةه َيز و يةكال كةرةوةى
لة بةه َيز كردنى بةرةى بةرطرى لة دذى ئيس ِرائيل
هةبوو.
ل��ة ع�َي�رَ اق ب��ة ش َيوةيةكى ن��ا ِراس��ت��ةوخ��ؤ ه��اوك��ارى
ذي��ى بةعسي كرد بةو ئوم َيدةى كة ِر ىَ
خستنى ِر مَ
ؤل
لة ئا ِراستةكردنى رَ
عياق دواى ثاشةكش َيى ه َيزةكانى
ئةمةريكا هةب َيت.
لة لوبنان ِر ىَ
ؤل رَ
ئيان لة ِر َيطةى هاوثةميان َيتى يةكةى
َ
لةطةل حزب اهلل دا دةردةكةو َيت  ،ئةلَبةتة ِرونيشة كة
ىَ
حزب اهلل ضةند ِرؤل هةية لةناو لوبناندا .حزب اهلل
لة لوبنان بة ب َي ثشتيوانى كردنى رَ
ئيان نةيدةتوانى
دام���ةزراوة كؤمةآليةتى و تةندروست و رَ
فيكارى و
رَ
خيخوازيةكانى دروس��ت بكات و ضةكدارةكانى بة
ضةكى ث َيشكةوتوو ضةكدار بكات .ئةجنامدانى ئةو
كارانةش بوو كة ث َيطةيةكى سياسي و كؤمةآليةتى
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بةخشي بة حزب اهلل.
ب��وون و دةس��ت وةردان���ة ب��ةردةوام��ةك��ان��ى ئ�َي�رَ ان لة
ناوضةى خؤرهةآلتى ناوة ِراست كار َيكى كرد كة ئيدي
ئةستةم ب َيت بة ب َي لة بةرضاوطرتنى ِر ىَ
ؤل رَ
ئيان قسة
لةسةر ضارةنوسي وآلتانى ناوضةكة بكر َيت.
رَ
ئيان ث َيى واية كة زياد لة ضةند ثاساو َيكى هةية بؤ
ىَ
ئةوةى ِرؤل ِر َيبةر ببين َيت لة ناوضةى خؤرهةآلتى
ناوة ِراستدا .ثاساوطةل َيكى وةك م َيذوويي ،جوطرايف،
مرؤيي ،بريوباوة ِر و دواجار سياسي .ئةم ثاساوانةش
دواى هةست كردنى رَ
ئيان بة ه َيزى خؤيي ،ث َيطةى
َ
جيؤثؤلةت َيكى و ِر ىَ
ؤل ِروو لة هةلكشانى لة ناوضةى
خؤرهةآلتى ن��اوة ِراس��ت دا د َي��تِ .ر ىَ
ؤل دي��ارى رَ
ئيان
لة دواى س� ىَ
�ال  2003ةوة دةر ك��ةوت ،دواى ئةوةى
رَ
عياق لة هاوك َيشةى سياسي خؤرهةآلتى ناوة ِراست
كراية درةوة ،شايانى باسة ع�َي�رَ اق تا بةر لةو سالةَ
بة بةه َيرتين ِركابةرى رَ
ئيان لة ناوضةكةدا دادةنرا،
َ
ب��ةآلم لة دواى ث ِرؤسةى ئازادييةوة ع�َي�رَ اق ثيطة و
تواناى سةربازى خؤى لة دةست دا .لة ئ َيستادا دوو
وآلت ِركابةرى سةرةكي رَ
ئيانن لة ملمالن َيى هةذمون
ل��ة ن��اوض��ةى خ��ؤره��ةآلت��ى ن��اوة ِراس��ت��دا ،يةكةميان
عةرةبستانى سعودي و ئةويرتيان توركياية ،رَ
ئيان
سعوديةى لة زؤنطاوى يةمةندا زةمينطري ك��ردووة
و بؤ توركياش سورياى قوت كردؤتةوة .ئةوةش كة
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ه َيز و ثالَثشت َيكى طةورةية بؤ ئ�َي�رَ ان لة ملمالن َيي
ه��ةذم��وون ل��ة خ��ؤره��ةآلت��ى ن��اوة ِراس��ت دا ،ط��ؤ ِران��ى
هةلَو َيستى ئةمةريكاية بةرامبةر ئ�َي�رَ ان و طؤ ِراني
ديد َيتى بةرامبةر رَ
ئيان لة وآلت َيك لة بةرةى خراثة بؤ
وآلت َيكى هاوثةميان لة ِروبة ِروبونةوةى تريؤر و بريى
بنةماخوزاى ِر َيكخراوطةل َيكى وةك قاعيدة و ئيخوان
موسلمني و دةولَةتى ئيسالمى ناسراو بة داعش.
وةك كورد ئ َيمة زؤر ث َيويستمان بة دوب��ارة ث َيناسة
مَ
هةريي
ك��ردن��ةوةى ئ��ةو ِرؤلَ���ة هةية كة ئ�َي�رَ ان لة
دةيطي َيتِ .راستة رَ
رَ
ئيان -بة تايبةت لة
كوردستان دا
ئ َيستادا  -خاوةن ث َيطة و قورساييةكى تايبةتة لةسةر
ئاستى جيهان و لة زؤر بؤنةشدا هاوكار و هاودةمى
ب��اش��ورى ك��وردس��ت��ان ب���ووة ،ب��ةآلم ل��ةط� َ
�ةل ئ��ةوةش��دا
ناب َيت ئةوة لة ياد بكةين كة كورد بؤ رَ
ئيان بريتية
لة ثردى ثة ِرينةوة بؤ ناو توركيا و سوريا و رَ
عياق
و ثرسةكةشي ج َيطةى ناب َيتةوة لةناو ضوارض َيوةى
ئاسايشي نةتةوةيي رَ
ئيانداِ .رةنطة بةالى زؤر كةسةوة
َ
طران ب َيت بةآلم ئ َيستا و زياتر لة هةر كاتيكى ديكة
رَ
ئيان ئامادةيي دانوستانى هةية و كورد دةتوان َيت ل َيى
بض َيتة ث َيشةوة و بؤ جار َيكيش ب َيت رَ
ئيان بكاتة ثرد
َ
و بةكارى به َين َيت بؤ نزيك خستنةوةى لة هينانة دي
خةونى د َيرينةى خؤى كة دروست كردنى دةولَةتى
كورديية.
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لة كؤتاييدا دةست خؤشي لة هاو ِر َيى خؤشةويستم
كاك ئةنوةر حسينَ دةكةم بؤ ئةم هةولَة و بة هيواى
ئ���ةوةى ك��ة بب َيتة س��ةرةت��اي��ةك ب��ؤ باشرت ناسيين
َ
لةطةل
ئ�َي�رَ ان و طوجناندنى بةرذةوةندييةكامنان
بةرذةوةندييةكاني ئةو كؤمارة ئيسالمييةدا ،ئةو
وآلت��ةى كة لة ئايندةيةكى نزيكدا دةب َيتة يةكةم
زهل َيزى ناوضةكة.
بةختيار ئةمحةد سال
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رَ
״عياقي ئينطليزةكان سوننة بوو،
بةآلم رَ
عياقي ئةمةريكا شيعة دةب َيت״
كت َييب رَ
عياقي ئةمةريكاي حةسةن عةلةوي
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ض��ةم��ك��ي ه��ي�لال��ي ش��ي��ع��ي ،ضةمك َيكي سياسييةو
بةكاره َيناني بؤ يةكةجمار ل��ةالي��ةن ش��اي ئ��ةردةن
مةليك عةبدولَآلي دووةمةوة لة ديسةمبةري 2004
لة رؤذنامةي واشنتؤن ثؤست لةميانةي سةردان َيكي
1
بؤ وياليةتة يةكطرتووةكاني ئةمةريكا بةكارهاتووة.
بةث َيي هةند َيك سةرضاوة ،ئةم هياللة لة ئةردةنةوة
لة ش َيوةي هيالل َيكدا در َيذ دةب َيتةوة تا كو َيت ،يان بة
ئيان ،سوريا ،بةحرةين ،رَ
واتايةكي تر وآلتاني رَ
عياق،
2
يةمةن و لوبنان دةطر َيتةوة.
بةآلم بةث َيي ضةند سةرضاوةيةكي تر ،شاي ئةردةن لة
مةبةستى(ئيان ،رَ
رَ
عياق،
ضةمكي هياللي شيعي زياتر
س��وري��او لوبنان) ب��ووةو ه��ؤش��داري داوةت���ة وآلتاني
عةرةبي لة َ
رؤل و هةذموون و هةميةنةي رَ
ئيان لة
 -1معروف حييي ،ويذطي هاي جغرافيايي قلمروهاي شيعةنشني (هيالل
شيعي) مطالعات انقالب اسالمي1392،
http://fa.jaournals.sid.ir
2- http: ///bintjbeil.org
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خؤرهةآلتي ناوة ِراستدا.
ث��رؤذةى هياللي شيعي ،راستييةكةی ،ئاماجنةكاني
2
رَ
ئياني ئاشكرا كرد لة جيهاني عةرةبي و ئيسالميدا.
ليةوة سةرضاوةي طرت ،كة رَ
ئةم مةترسييانة رَ
ئيان
ثةرةي بة سياسةتةكانيدا ،كةوتة ثشتيواني لة ه َيزة
سياسيية شيعةكاني ناوضةكة ،لةبابةتي حزبولَآلي
َ
راديكال لة لوبنان بؤ ثشتيواني لة ئاريشةي
شيعةي
فةلَةستني و دذايةتي ئيسرائيل ،شيعةكاني رَ
عياق
ك��ة خ��ؤي��ان ل��ة رةوت���ي س���ةدر ،ح��ةش��دى شةعيب،
بةدر ،ئةجنومةنى باآل ،حزبولَآل ...طروثةكاني تردا
دةبينييةوة ،ه َيزة شيعةكاني بةحرةين ،راثة ِرينيان
دذي بووني بياني لة بةحرةين ،حوسيةكانى يةمةن،
طروثةكانى سوريا.
َ
ئ َيستا ئةو ثرسيارانة سةرهةلدةدةن:
 كاريطةري دي��اردةي سةرهةلَداني شيعةطةرايي لةَ
بةكوي دةطات؟
خؤرهةآلتي ناوة ِراستدا
 ض��ارةن��ووس��ي ه� َي��زة شيعةكان ل��ةب��واري مرؤيي،ئايدؤلؤذي ،سياسي ،بزوتنةوةيي ،حكوميدا ضيية؟
 رؤلَي رَئيان ،لة ثةرةطرتين ه َيزة شيعة طةراكان لة
خؤرهةآلتي ناوة ِراستدا ضيية؟
1

 - 1غالب حسن الشابندر ،الشيعة يف الشرق االوسط اىل اين؟
http://ejabat.google.com
http://www.albainah.net
 -2ساييت البينة
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 ملمالن َيكاني ن َيوان دوو بلؤكي شيعي و سونين لةَ
بةكوي دةطات؟
خؤرهةآلتي ناوة ِراستدا
 هةذمون و هةميةنةي هياللي شيعي ،مةترسييةلةسةر ناوضةكة؟
َ
 رَئيان خؤي بة مةرجةع و سةنرتالي ه َيزة شيعةكاني
َ
جيهان دةزانيت و كار بؤ ئةمة دةكات؟
 رةوتي شيعة طةرايي لة ناوضةكة ،ضةندة مةترسيية،بةتايبةت بؤ سةر وآلتاني سوننيطةراي عةرةبي لة
خؤرهةآلتي ناوة ِراستدا؟
َ
 جيؤثؤلةتيك و جيؤسرتاتيذي شيعة لةكويوة بؤكو َيية؟
 ىَرؤل كؤمارى ئيسالمى رَ
ئيان ب��ةدواى سةركةوتنى
ئيان لةدواى ىَ
شؤ ِرشى طةالنى رَ
سال 1979ضى ية؟
 روداوةك��ان��ى دةي��ةى راب���وردوو ،قةيرانة تازةكانى(عياق ،سوريا ،يةمةن و رَ
رَ
عياق) كاريطةريان ضيية؟
 دواى ثةرةسةندنى روداوةك��ان��ى يةمةن لةاليةنحوسيةكان و طةردةلوىل زةبر(خؤراطري) دةولَةتانى
عةرةبي و ثاكستان ،ضى بةدواى خؤيدا دةه َين َيت؟
 ر َي��ك��ةوت��ن��ى(ئ�َي�رَ ان ،ل��ةط� َ�ةل طروثى  )1+5ل��ةدواى
2015/4/2لة لؤزان ،كاريطةرى ضى دةب َيت لةسةر
رةوتى روداوةكان و هةذمونى هيالىل شيعى؟
رَ
ئيان ،ئةو وآلتةي سالَي  1979تاقة شؤ ِرشي ئاييين
َ
لة جيهاني نو َيدا بةخؤوة بيين ،ئةوة بوو ئايةتولآل
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خومةيين ملمالن َيي ناسيؤناليست و كؤمؤنيستةكاني
ت َيثة ِراند و دةسةآلتي طرتة دةست ،ئةوة لةكات َيكدا
كة سةرجةم داهاتي ناوخؤيي رَ
ئيان لة حةفتاكاندا،
ه َيندةي سةرجةم داهاتي ئيسثانيا بوو ،رَ
ئيان خؤي،
بة مَ
1
ئةلانياي دةولَةتي جيهاني يةكةم دةزاني.
ب َيطومان لة ِرووي ئابووري ،خؤشطوزةراني ،هةند َيك لة
ئازاديية كؤمةآليةتييةكان و فةردييةكان ،سةردةمي
شاي يةكةم و دووةم ،رَ
ئيان دةوران َيكي باشي ت َيثة ِراند،
هةرضةندة ملمالن َيي سياسي توندي دةرةكي ،ناوضةيي
و ناوخؤييش بةرؤكي طرتبوو ،بةآلم ديسان هةروةكو
ئ َيستاي رَ
ئيان ،شت َيك نةبوو بةناوي ئازادي سياسي،
راطةياندن ،حزب و ميديا.
َ
بةدواي سةركةوتين شؤ ِرشي طةالني رَ
ئيان سالي 1979
ئيان تووشي شة ِر َيكي سةخت لةطةلَ
ه َيندةي نةبرد ،رَ
مَ
رذي��ي ئةوساي ع�َي�رَ اق ( )1988 – 1980بوو ،كة
زةرةرو زيان َيكي طةورةي لة رَ
ئيان و ئابوورييةكةي
دا ،مةزةندة دةكر َيت ( )300000كةس لة سوثاكةي
كوذرا بن ،بةث َيي هةند َيك ئاماريش ر َيذةي كوذراني
هةردووال طةيشتووةتة يةك مليؤن سةرباز ،ئةمة تةواو
رَ
ئياني ئيسالمي تووشي ثاشةكشة كردو تائ َيستاش
 -1ثاراط خانا ،جيهاني دووةم ،دةسةآلت و دةسرتؤيشنت لة سيستمي
نو َيي جيهاندا،
وةرطياني بؤ عةرةبي هةلَكةوت عةبدولَآل ،لة بآلوكراوةكاني
رَ ِ
دةزطاي ضاث و ثةخشي سةردةم ،2014 ،ل 331و .332
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لةذ َير كاريطةري ئةو شة ِرةو ئاكامةكانيدا دةنالَ َين َيت.
سةرضاوة عةرةبييةكان باس لةوة دةك��ةن ،لةث َيش
س��ةره��ةلَ��دان و دةرك���ةوت�ن�ي ت��ي��ؤري ث � َي��ك��دادان��ي
شارستانيةتةكاني ساموئيل هانتنطتؤن لة سالَي 1993
دا ،لةذ َير كاريطةري شكسيت يةك َييت سؤظيةت لة سالَي
 1991و بووني ئةمةريكا بة ه َيزي يةكةم لةجيهاندا،
دةركةوتين ئيسالمى سياسي سوننى وةكو يةك َيك لة
ئةلَتةرناتيظةكاني يان ئةلَتةرناتيظي شيعةي رَ
ئيانيزم،
كة بة دوذم�ني جيهاني ع��ةرةب��ي و سةرمايةداري
ئةمةريكا ناسرا بوو ،ئالةوكاتةدا رابةري طشيت شؤ ِرشي
ئيسالمي رَ
ئيان ،خومةيين ،لة 14ي شوباتي 1989
فةتواي كوشتين نووسةري بةريتاني بة ِرةطةز هيندى
سةملان روشدي راطةياند ،لة بةرامبةر رؤماني ئاياتي
شةيتاني ،طواية سوكايةتي بة قورئاني ثريؤز و حمةمةدى
ث َيغةمبةر كردووة .سةرةجنام ئةم رووداوة بووة هؤي
دةنطدانةوةيةكي طةورة لة جيهاني عةرةبي و ئيسالمي.
لةمبارةيةوة بةش َيك لة جيهاني عةرةبي ،ب ِروايان واية
كة سةرة ِراي راسيت و هةلَةي فةتواكةي خومةيين ،بةآلم
رةهةندي سياسي و ئايدؤلؤذي لةثشت دةرضونييةوة
هةية ،ث َيشيانواية خومةيين ب َيه َيز ب��ووة لةبواري
سياسي و سةربازي ،ض لة ناوخؤ و ض لة دةرةوة ،بؤية
مَ
موسولانان بؤ
بةم ب ِريارةي دةيويست هةست و سؤزي
خؤي رابك َيش َيت ،ثاش ئةو شكستة طةورةيةي توشي
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َ
لةطةل رَ
عياقدا.
هاتبوو لة شة ِر
َ
َ
ئةم بؤضوونة دةليت“ :فةتواكة هةر بةوةوة نةوةستا،
بةلَكو بووة هؤي سةرهةلَداني توند ِرةوي ،بة سوتاندني
دةيان ضاثخانة و دةركردني فةتواي سونين و شيعة
1
دذي يةكرت”.
جطة لةوةي لة ناوخؤى سنوورةكاني و بةرفراوانرتيش
لةئاسيت ن َيودةولَةتي ،وةك��و مَ
رذي��ي شا ،ك َيشةكاني
زؤرتر بوون و كةمرت نةبوون ،بةآلم رَ
ئيان هةولَدةدات
قةيرانةكاني ناوخؤي رَ
بني َيتة دةرةوة و لةمبارةيةوة
كاري زؤرى كردووة.
ئ�َي�رَ ان س��ةرة ِراي تازة هاتنة سةر كاري لة  1979و
َ
َ
لةطةل رَ
لةطةل
عياق و ملمالن َيي
شة ِري هةشت سالَةي
كوردةكان ،ئازةريةكان ،بةلوضةكان و عةرةبةكان ،ك َيشة
ئابووري و ئازادييةكان .بةآلم هةرطيز دةستبةرداري
ث َيشةوايةتي ئيسالم يان الني كةم ث َيشةوايةتي شيعة
نةبوو ،ئةطةر ضي باس لةوة دةكر َيت ،كة خومةيين
ئةوكات باوة ِري وابوو -ئةطةر ضي خومةيين 1964
دوورخرايةوة ،2-كة ث َيويستة نو َينةرايةتي هةموو
 -1امحد دياب ،فتوي اخلميين مبصدر دم مؤلف (ايات شيطانية)
فبصرت الصراع بني االسالم و الغرب (دعاة االرهاب و حرية االستفزاز)
اجمللة ،العدد  ،1604فرباير (شوبات) ،2015 ،ل33-34-35
 -2تريتا ثاريس ،ايا دورة نفرت ميان اياالت متحدة و ايران سثري
شدة؟
http//:ir.mondediplo.com
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جيهاني ئيسالمي بكات.
َ
ب��ةآلم دوات��ر بةهؤي تيطةيشتين ب��ةرف��راوان��ي ئةم
ئةركةو طرفتةكاني ،روويكردة نو َينةرايةتيكردني
شيعةكاني هةموو جيهان ،تا ئةم ساتةش كؤماري
ئيسالمي رَ
ئيان ،لةسةر ئةم فؤرم و ميتؤدة دة ِروات و
َ
بةهؤطرييةوة شاني داوةتة بةر ئةم بةرثرسياريتيية،
ئ��ةم بؤضوونةي خومةيين ،تا رادةي��ةك��ي زؤري��ش
سةركةوتوو بوو و سوثاي ثاسداران لة ناوضةكةدا
هةر دذايةتي ويسيت ليربالَيزمي خؤرئاوايي دةكات،
بة ه َيشتنةوةي دةسةآلتي ئاييين لة ذياني طشتيداو
لة ِر َيطةي ثشتطرييكردن و يارمةتيداني ئيسالمي
1
فةندةم َينتالَيزمةوة لة فةلَةستينةوة تاوةكو ثاكستان.
ئيان ،وردة وردة َ
رَ
رؤل و كاريطةرييةكاني لة خؤرهةآلتي
َ
َ
ن��اوة ِراس��ت ت��ا دي��ت زؤرت���ر و زي��ات��ر دةردةك��ةوي��ت
هاوش َيوةي ض�ين ،ثةلوثؤي زياتر دةه��او َي��ت ،بةآلم
ئ��ةم��ةي ئ�َي�رَ ان رووي سياسي و م��ةزه��ةب��ي هةية،
هةرضي ئةوةي ضني زؤرتر ديو و رةهةندي ئابوري
لةخؤدةطر َيت.
رووداوةك��ان��ي بةهاري عةرةبي ،يان دةرهاويشتة و
قلَثبوونةوةي ئاماجنةكاني ،دةرك��ةوت�ني دةولَ��ةت��ي
ئيسالمي لة عرياق و شام (داعش) دوو رووداو بوون،
تا د َيت رؤلَي رَ
ئيان و دةخالةت و ثةلوثؤ هاويشتين
 -1ثاراط خانا ،هةمان سةرضاوةي ث َيشوو ،ل. 334
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زياتر نيشاندةدات.
ئةطةرضي ث َيشرت وا ضاوة ِرواندةكرا كة خؤسوتاندني
حمةمةد بوعةزيزي لة تونس و شكسيت دةولَةتة
تؤتاليتارةكاني خؤرئاواي عةرةبي و ميسر كؤتاييةكةي
رَ
ئيان دةب َيت ،بةآلم ئةم سيناريؤية لة سورياي دؤسيت
َي�رَ
َي�رَ
ئ� ان راوةس��ت��او نةطةيشتة ت���اران ،ئ� ان زؤرب��ةي
سيناريؤ ضنراوة خؤ ِرسك و دةستكردةكاني بة قازاجني
خؤي بردة ث َيش.
الرجياني سةرؤكي شوراي كؤماري ئيسالمي رَ
ئيان لة
رؤذي سوثادا ر َيك ئةمة دةلَ َيت :رَ
«ئيان ئيمثراتؤريةتي
ب��ةدةس��ت��ةوة نيية ،ب��ةآلم ئيرت ب��وةت��ة زهل� َي��ز َي��ك و
تةنانةت خؤرئاواش ناضارة دانيث َيدابن َيت و مامةلَةي
لةطةلَدا بكات» حكومةتي ئيسرائيليش ،وةكو يةك َيك
لة بةرثرسةكاني كؤماري ئيسالمي رَ
ئيانيش دةلَ َيت:
«ئ َيستا خاوةني ث َينج ثايتةختني» ،كة ديارة مةبةسيت
ثايتةختةكاني (ت��اران ،بةغدا ،دميةشق ،بةيروت،
1
سةنعا)ية.
َ
بؤضوونةكاني الرجياني لةضييةوة سةرضاوة دةطريت؟
ي��ةك��ةم :ئةمةريكا ،ث��اش رووداوةك���ان���ي (،)1979
َ
لةطةل ئ�َي�رَ ان ،شؤ ِرشي
ب���ةردةوام ثةيوةندييةكاني
خةلَكي ئ�َي�رَ ان و خومةيين خراث ب��ووة ،بةآلم هيض
جار َيك ئةم ثةيوةندييانة بةنه َيين وةكو دةركةوتين
 -1كةنالَي تةلةفزيؤني BBC
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دةولَ��ةت��ي ئيسالمي (داع���ش) ث��ةي��وةن��دي ئ�َي�رَ ان و
ئةمةريكا ب��اش ن��ةب��ووة .بةتايبةت كة ب��اس لةوة
دةكر َيت «ئةمةريكاو رَ
ئيان دةسةآلتيان دابةشبكةن،
ث َيدةض َيت واشنتؤن بؤضوونى واب َيت كة نةياري
ئةمةريكا سونين توند ِرةون نةك رَ
ئيان» ، 1هةند َيك
ر َيكةوتنى ن َيوان ئ�َي�رَ ان و طروثى  1+5بةسةرةتاي
قؤناغ َيكى َ
نؤي دةزانن لةن َيوان رَ
ئيان و خؤرئاوا.
جيا لةوانة ،سةرضاوة عةرةبييةكان باس لةوة دةكةن
كة لة سةروبةندي رَ
هيشةكاني سةر شارلي هيبدؤ
َ
لة فة ِرةنسا ،رَ
ئيان لة يةكةميين ئةو دةولةتانة بوو
كة رَ
هيشةكةي ثرؤتستؤ كرد ،لةسةر ناوي (مةرزية
ئةفغةم) وتةب َيذي وةزارةتي دةرةوةي رَ
ئيان ،دواتريش
رايطةياند «ك��ة ئةمةريكاو ئ�َي�رَ ان روب���ة ِرووي يةك
دوذمين هاوبةش بوونةتةوة كة(قاعيدةو تالَيبان و
2
داعشة)».
ث��اش  ،2003يةكةجمار ب��وو ف ِرؤكةكاني سوثاي
ثاسداران بةشداري شة ِري داعش بكةن لة ئامساني
عرياقدا ،قاسم سولةمياني ل َيثرسراوي سوثاي قودس
َ
لةطةل ث َيشمةرطةو شيعةكان
بةئاشكرا دةركةو َيت و
و َينة بطر َيت ،ه َيزةكاني قودس و ثاسداران ،ه َيزي
 -1سةردار عةزيز ،رَئيان و ئةمةريكا ،رؤذنامةي ئاو َينة ،ذمارة ،460
س َيشةممة .2015/1/6
َ
 -2امحد دياب ،اجمللة ،هةمان سةرضاوةي ثيشوو.
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زةميين شارةزاش رَ
بنين بؤ ثشتيواني لة ث َيشمةرطةو
شيعةكان ،حمةمةد عةلي جةعفةري فةرماندةي
طشيت سوثاي ثاسداراني رَ
ئيان لة بةردةم ئةجنومةني
شارةزاياني ر َيبةري رَ
ئيان رايطةياند« :فةرماندةكاني
سوثاي ثاسداران لة رَ
عياق و سوريا ،وةكو راو َيذكار
1
رؤلَ��ي كارايان هةية»  ،تةنانةت مةسعود بارزاني
َ
مَ
لةطةل زةريفي وةزيري
هةريي كوردستان
سةرؤكي
رَ
دةرةوةي رَ
هةولي لة ئةيلولي
ئيان لة سةردانةكةي بؤ
َ
 2014دا كة هاوكات بوو لةطةل ت َيثة ِريين ()100
رؤذ بةسةر كابينةكةي عةبادي و سةرداني بؤ الي مام
جةالل لة سل َيماني ئةوةي راطةياند كة رَ
«ئيان يةكةم
وآلت بووة ضةكي داوةتة حكومةتي هةر َيم و هاوكاري
2
ه َيزي ث َيشمةرطةي كردووة».
ئةطةرضي ميدياكان باسيان لةوة ك��ردووة كة رَ
ئيان
لة سةرةتاي رووداوةكاني شةنطال ه َيزي ناردووةتة
م��ةمخ��ورو ناوضةكاني ه��ةول�َي�رَ بؤ ه��اوك��اري ه َيزي
ث َيشمةرطة.
عةلي يونسي ،راو َيذكاري حةسةن رؤحاني سةرؤكي
عياق رايطةياندووة رَ
ئيان ،سةبارةت بة رَ
رَ
«ئيان ئةم ِرؤ
ئيمثراتؤريةتة ،هةر وةكو ث َيشوو ،بة در َيذايي م َيذوو
 -1ساييت ميللـةت www.milletpress.com
 -2قناة العربية ،كؤنطرةي رؤذنامةواني بارزاني و زةريفى.
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و ثايتةختةكةشى ئ َيستا بةغداية».
ئ��ةم قسانةي يونسي وال � َي��ك��دراي��ةوة ،ئ��ام��اذةي��ة بؤ
طة ِرانةوةي ئيمثراتؤريةتي ساساني فارسي ،كة لةث َيش
ئيسالمدا رَ
عياقيان داطريكرد بوو.
بةآلم عةرةبستاني سعودية ،نيطةراني لة قسةكاني
يونسي دةرب�� ِري ،كة لة مونتةدايةكدا لةذ َير ناوي
(ناسنامةي رَ
ئيان) لة تاران ،بةث َيي هةوالَةكاني (ئيسنا)
رايطةياندبوو.
َ
لة سيمينار َيكدا كة كؤل َيذي ئابوري و ل َيكؤلينةوةي
سياسي ،سةر بة زانكؤي لةندةن سازيكردبوو( ،ريضارد
شؤظيلَد) ثسثؤري جوطرايف و سياسي لة رؤذهةآلتي
َ
سةرلةنوي دابةشكردنةوةي
ناوة ِراست بةوردي باسي لة
َ
َ
ناوضةكة كردووة ،كة سةد سال لةمةوبةر بةطويرةي
ر َيككةوتننامةي (سايكس بيكؤ) دابةشكرا.
لةبارةي رَ
عياقةوة شؤفيلَد وتيَ « :ي�رَع� اق ث َيطةيةكي
جوطرايف سياسي طرنطي هةية ،هةر لةبةر ئةوةشة
عياقةوة ،بةآلم ئةم ِرؤ رَ
ئةمةريكا ( )2003هاتة رَ
ئيان
رَ
بةوثة ِري ه َيزةوة هاتوةتة عياقةوةو نةخشةكة لة
بةرذةوةندي رَ
ئيان طؤ ِراوة».
لةاليةكي ترةوة بةث َيي ئةو نةخشة تازةيةي رؤذنامةي
(نيويؤرك تاميز) لةبارةي رؤذهةآلتي ناوة ِراستةوة
مَ
بآلويكردؤتةوة هاتووة ،رَ
هةريى(كورد،
«عياق بؤ س َي
1

 -1سايتى ئةلعةرةبية ن َيت
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سوننةوشيعة) و س��وري��اش ب��ؤ (ع��ةل��ةوي ،ك��وردو
سوننة) دابةشدةكر َيت ،ئةمةش ماناي واية ئةجمارة
رَ
عياق لةسةر بنةماي ئيتنيكي ،ئاييين و مةزهةبي
دابةشدةكر َيت».
رَ
ئيانلةدوايهاتينداعش،زؤربةيقسةوبريوبؤضوونةكاني
رَ
خؤي بةئاشكرا دةرب ِري ،ئاذانسي ئريناي ئياني لةسةر زاري
سةيد حةسةن فةيروز ئابادي سةرؤكي ئةركاني ه َيزي
ئيان رايطةياند« :ئ َيمة لة رَ
ضةكدارةكاني رَ
عياقدا بةدواي
َ
هيضدا ناطة ِر َيني ،بةلكو سةروةري رَ
عياق بة سةروةري
خؤمان دةزانيني».
لةاليةكي ترةوة رؤذي  2015-3-17دةزطاي هةوالَطري
ئةمةريكا ،رَ
ئيان وحزبولَآلي لة ليسيت تريؤر دةركرد ،1
هةروةها رؤذنامةي ( )the time of israelي ئيسرائيلى
لةسةرزارىجةميسكةالبربة ِر َيوةبةريدةزطاكةرايطةياند،
“ئةمةريكا ،رَ
ئياني لة ليسيت تريؤر دةركردوة ،ضونكة شة ِري
دذي داعش ئةجنامدا”.
ئةم ثةيوةنديية نه َينييانةي ئةمةريكا ،ئةطةرضي
تازة نييةو دووبارةية ،ض لة رووداوةكاني ئةفغانستان
و رزطاركردني لةدةست تالَيبان بةهاوكاري ئ�َي�رَ ان،
ثاكستان لة ( ،)1998-1997ض لة رووخاني مَ
رذيي
بةعس لة سالَي ( ،)2003كة ئةوكات ئةمةريكييةكان
داواي طرةنتيان لة تاران كردبوو ،كة هاوكار دةب َيت،
 -1ساييت نيوز عربية
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نةك دذ ،بؤ ئةو ثرؤسةيةو ثاش ضةندين دانيشتين
ي��ةك� َي��ك ل��ة س��ةرك��ردة ك��وردةك��ان��ي ع�ي�راق ل��ةط� َ
�ةل
كاربةدةستاني تاران ،رازي بوون كة دذ نةبن ،هاوكار
بن و دواجار هةرواشيان كرد.
كات َيك سةركردة كوردةكة ئةو طومانة الي رَ
ئيانييةكان
دة ِرةو َين َيتةوة كة “ئةمةريكا مةترسي نيية لةسةر
ئيان ،رووخاني مَ
رَ
رذيي بةعسي عرياقيش لة قازاجني
ئ�َي�رَ ان و دؤستة ك��وردو شيعةكانيةتي” ،سةركردة
كوردةكة ئةوة بة رَ
ئيانييةكان دةلَ َيت كة “ئايا ئ َيوة
لة ئةفغانستان زةرةرتان كرد كة دؤستة شيعةكانتان
ئيانييةكان دةلَينَ
بةشدار بوون لة روخاني تالَيبان؟” رَ
“ب َيطومان قازاجنمان ك���ردووة” ،سةركردة كوردةكة
دةلَ َيت “كةواتة لة عرياق دوو جار قازانج دةكةن ،كة
دؤستة شيعةكانتان و كوردةكانيش دةبنة بةش َيك
لةو دةسةآلتة تازةيةي ع�يراق و ئةمةش بؤ رَ
ئيان
باشة” .دواجار رَ
ئيانييةكان بؤضوونةكاني سةركردة
َ
كوردةكةو ئةمةريكييةكان قبولدةكةن ،كة ئةوكات
سةركردة كوردةكة ميانطريي نه َيين دةكرد لةن َيوان
تاران و واشنتؤن .لة كت َييب خةآلتي ب َيطانةي (فوئاد
عةجةمي) راو َيذكاري ئةمةريكييةكان سالَي ()2003
عياق دةلَ َيت“ :ئةمةريكا رَ
دةربارةي رَ
عياقي لةدةست
س��ةدام حسينَ رزط��ارك��ردو وةك��و خ��ةآلت ث َيشكةشي
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شيعةكاني كرد”.
دووةم :رَ
ئيان لة سةرةتاي رووداوةكاني بةهاري عةرةبي
توشي ترس و راراي��ي ب��وو ،لة كؤتاييةكاني 2010
و لة سةرةتاي  2011كة بة خؤسوتاندني حمةمةد
بوعةزيزي لة تونس و راك��ردن��ي زةي��ن ئةلعابدين
2
دةستيث َيكرد.
ضونكة ئ�َي�رَ ان ث َييوابوو ،سيناريؤيةكي ئةمةريكي
و خ��ؤرئ��اواي��ي��ة ،ب��ؤ رووخ��ان��ي وآلت���ة ديكتاتؤرو
ميليتاريستةكاني ناوضةكةو خؤرهةآلتي ناوة ِراست،
كة ث َييوابوو ،رَ
ئيانيش يةك َيك دةب َيت لةو وآلتانة
َ
بؤية رووداوةكان تاراني توشي شلةذان كرد ،بةتايبةتي
َ
خؤشحال بوو بة
كة ئةنكةرةي رةقييب ت��اران زؤر
رووداوةكاني بةهاري عةرةبي و ئةردؤطاني سةرؤك
وةزيراني ئةوكاتةي توركيا ،يةكةم كةس بوو ضوة
ليبياو ثشتيواني خ��ؤي لة ئيخوانةكاني تونس و
ميسر راطةياند ،3وردة وردة سةرهةلَداني دةسةآلتي
ئيخوانةكاني ميسرو تونس بةهاوكاري سعوديةو توركيا تا
دةهات ترس و نيطةراني الي رَ
ئيانييةكان زياتر دةكرد.
1

رَ
شةمةندؤفيي ميزؤثؤتاميا،
 -1جةنطيز ضاندار،
وةرطياني لة
رَ ِ
توركييةوة ،زريان رؤذهةآلتي ،لة بآلوكراوةكاني كوردستاني نويَ،
 ،2015ل 181
 -2ئةنوةر حسينَ  ،ثرؤسرتويكاي بةهاري عةرةبي ،لة بآلوكراوةكاني
دةزطاي ئايديا بؤ فكرو ل َيكؤلَينةوة2014 ،
 -3ئةنوةر حسينَ  ،هةمان سةرضاوةي ث َيشوو
هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

25

بةآلم هةر ئةوكات رَ
ئيان ب ِرياريدا لةجياتي ئةوةي
َ
وةكو قورباني سةيري سيناريؤكان بكات ،دةكريت
بب َيتة كارةكتةرو بةش َيك لة سيناريؤكان قلَثبكاتةوة.
ئ�َي�رَ ان وردة وردة ه��ات��ةوة س��ةر خ��ؤي ،ل��ة فؤبياي
رووخاني دةولَةتةكةي دووركةوتةوة ،هةولَيدا ر َيطري
لة دةخالةت و ثاواخنوازي سعودية ،توركياو وآلتاني
سونين بطر َيت ،هةربؤية رَ
ئيان دةستيكرد بة جوآلندن
و خؤثيشانداني شيعةكاني بةحرةين كة ()65%
دانيشتواني ئةو وآلت��ة ث َيكدةه َينني ،كة ذمارةيان
نزيكةي  35ه��ةزار كةسة ،1شيعةكاني بةحرةين،
ئيان بة ثشتيواني خؤيان دةزانن ،رَ
رَ
ئيانيش هةميشة
بةحرةين وةكو ثار َيزطايةكي رَ
ئياني دةزان َيت.
ئةو جوآلندنةي شيعةكان ،دواجار وآلتاني ئةجنومةني
كةنداوي ناضار كرد ،ه َيزة سةربازييةكانيان جبولَ َينن
ب��ؤ ه��اوك��اري حكومةتي ب��ةح��رةي��ن و ض��وون��ة ناو
ئةو وآلت��ةوةو سةركوتي خؤثيشاندارةكانيان كرد.
لةمبارةيةوة «حكومةتي بةحرةين ،سياسةتةكاني
2
رَ
ئياني بة سياسةت َيكي دوذمنكارانة وةسفكرد».
تا دواجار ئةجنومةني هاريكاري كةنداو ،هةرجؤرة
 1فرانسوا توال ،ذئوثولوتيك شيعة ،ترمجة دكرت علريضا قاسم اغا
التهران ،نشر امن (باهمكارى مركز مطالعات و تيحقيقات انديشة سازان
نور).1379 ،
 -2البحرين تصف تدخالت ايران يف شؤونها الداخلية بانة و امر غري مقبول،
http://alhayat.com/articles/6s839s0
جريدة احلياة،

26

هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

دةست َيوةردان َيكي ئ�َي�رَ ان��ي لة ك��اروب��اري بةحرةين
رةت���ك���ردةوة ،وةزارةت�����ي دةرةوةي ب��ةح��رةي��ن لة
راطةيةندراو َيكيدا دةست َيوةرداني دوبارةي رَ
ئياني لة
كاروباري ناوخؤي بةحرةين ثرؤتستؤكردو رايطةياند
«قابيلي قبولَكردن نييةو كار َيكي نابةرثرسانةية ،لة
1
ضوارض َيوةي ثةيوةندي ناوضةيي و ن َيودةولَةتيدا».
وآلتاني كةنداو ئةوةيان ن��ةش��اردةوة كة جوآلندني
شيعةكاني بةحرةين ،رَ
ئياني لةثشتةوةية ،هةربؤية
دواجار ئةم ملمالن َيية بةحرةينةوة نةوةستا ،سوريا
بووة سةنرتالَي ئةو ملمالن َييةي رَ
ئيان و سعودية ،يان
شيعةو سوننة ،تا ئةم ساتةش بةردةوامي هةية.
س َييةم :رؤلَي رَ
ئيان لة جوآلندني حوسيةكاني يةمةن،
َ
لةطةل كؤماري ئيسالمي
كة شيعةي زةيدين ،هاوسؤزن
ئياندا ،بةدواي شؤ ِرشي رَ
رَ
ئيان لة  1979ثةرةيطرت،
َ
سالي  2014سيناريؤي جياواز جياواز لة ناوضةكةو
بةتايبةتي لة يةمةن سةريانهةلَدا ،وةك��و شؤ ِرشي
حوسيةكان ،س��ةرل��ةن� َ
�وي ئ�َي�رَ ان��ي ناوضةيي ن َيوان
َ
سعوديةو رَ
ئيان ،ئةطةري شة ِري ناوخؤ و سةرهةلداني
ج��ي��اب��وون��ةوةي ب��اش��وري ي��ةم��ةن ب��ؤ ج��ار َي��ك��ي تر،
لةوانةش طرنطرت ،كات َيك حوسيةكان دةستيان طرت
بةسةر سةنعاي ثايتةختدا ،هةسيت بة مةترسي نزيك
 -1محزة اجمليدي ،اليمن فى  2015صراعات اقليمية و مصري جمهول.
http: //noonpost/net/content
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و راستةوخؤ كرد لةسةر ئةمين قةومي ،لة بةرامبةردا
هاوكاري ه َيزة نةيارةكاني حوسيةكاني كرد كة عةبد
رةبة مةنسوري سةرؤك كؤمار سةرؤكايةتي دةكرد،
ئةمةش وةكو لوبنان دةكر َيت سةيربكر َيت.
بةآلم راكردني مةنسور هادي لة سةنعاوة بؤ عةدةن،
ب��ةت��ةواوي رةوش��ةك��ةي ئالَؤزتر ك��رد تا دواتريش
حوسيةكان هةولَي كودةتايةكيان لةدذي مةنسور دا لة
1
عةدةن و سةركةوتوو نةبوون.
َ
نيطةراني سعودية ئةوكات زيادي كرد ،كة لةطةل كةوتين
سةنعا و دةستبةسةرداطرتين طةروي بابوملةندةب كة
دةتوان َيترؤذانة()3.5مليؤنبةرميلنةوتىل َيبطواز َيتةوة.
َ
لةثال ئةوةشدا مةترسي ئةوة دةكرا كة رَ
ئيان دةست
ب��ةس��ةر ط���ةروي ه��ورم��ز و بابوملةندةب ب��ةت��ةواوي
بطر َيت،كة ب��ازا ِرى طةرمي رؤذان��ةي وزة و ئابوري
2
جيهانيية.
جةمال بن عومةر ،ن�َي�رَ دةي نةتةوة يةكطرتووةكان
رةشبيين خؤي لة بارةى يةمةن راطةياند ،ض لةبواري
َ 3
سياسي ،ض لةبواري ئابوري و طوزةراني خةلك.
كة ضةندينجار دةسةآلتداراني رَ
ئيان بة ثشتيواني
حوسيةكان تاوانبار كرد لةبواري سةربازي و ماددي ،تا
-1تلفزيون احلدث
 -2محزة اجمليدي ،هةمان سةرضاوة
 -3تلفزيون BBC
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دواجار رَ
ئيان ضةندين ذ َيردةريايي و كةشيت سةربازي
لة كةنارةكاني يةمةن لة كةنداوي عةدةن و دةرياي
سور ج َيطري كرد ،حوسيةكانى يةمةن كة تةنها باوة ِريان
بة ث َينج ئيمامي يةكةمة ،لة ناوضة شاخاوييةكاني
يةمةندا نيشتةجينَ  ،م َيذوويةكي ث ِر لةث َيكدا هةلَثذان
و ملمالن َييان هةية ل��ةط� َ
�ةل سوننيةكاني يةمةن،
لة سةردةمي ئيمثراتؤريةتي عومسانيدا ناوضةي
(دعسري) دةولَةمةند بة نةوت كةوتة ذ َير دةسةآلتي
َ
لةطةل سعودية
سعوديةو لةوكاتةوة شيعةكاني يةمةن
كةوتنة شة ِرةوةو بووني بةش َيك لة شيعةكاني زةيدي
لة باشوري رؤذئاواي سعودية ،هةر لةوكاتةوة سةرضاوة
دةطر َيت ،تا ئةم ساتةش كة ملمالن َيي توندو بةردةوام
لةن َيوان هةردووال هةية ،شيعةكاني يةمةنيش لةثاش
رووخاني حكومةتةكةي عةلي عةبدولَآل حَ
سال ،تا د َيت
دةسةآلتي زؤرت��رو زياتر دةطرنة دةست و خةريكة
ت��ةواوي دةسةآلتةكاني لةاليةن حوسيةكاني دؤسيت
َ
�ؤن�ترؤل دةك��ر َي��ت ،كة مايةي نيطةراني
ئ�َي�رَ ان��ةوة ك�
تةواوي سعوديةية .خالد بن بةندةر سةرؤكي دةزطاي
هةوالَطري سعودية رايطةياند« :ب َيدةنط نابني لة
1
دةست َيوةرداني رَ
ئيان لة كاروباري يةمةن».
لةمبارةيةوة دكتؤر وةحيد هةمزة هاشم ،مامؤستاي
 -1دول اخلليج :لن نقف مكتويف االيراني امام التدخالت باليمن  -وكالة االنباء ال
http:/21arabi.com/stary
سعودية.
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زانستة سياسييةكان ل��ة زان��ك��ؤي جةميل سعود
بؤضووني واي��ة كة ملمالن َيكاني ئ�َي�رَ ان ،سرتاتيذين
َ
لةطةل هةلَطريساندني شؤ ِرشةكاني بةهاري عةرةبي و
بطي َيتةوة
روونة كة تاران دةيةو َيت هةذموني فارسي رَ ِ
1
سةر وآلتانى عةرةبي.
َ
بةتايبةت ث َيش ِرةوييةكاني سالي  2014حوسيةكان
ب��ووة مايةي نيطةراني سعوديةو در َي���ذةي ش��ة ِري
سورياو ملمالن َيكان بلؤكي شيعي و سونين بوون ،تا
كار طةيشتة ئةوةي لة ذانويةي  2015دةستيان طرت
بةسةر كؤشكي كؤماري لة سةنعاي ثايتةخت.
كة ث َيشرت عةبد رةبة مةنسور هادي لة سةردانةكةي
 2014بؤ ئةمةريكا رايطةياندبوو :رَ
«ئيان ثالَثشيت لة
حوسييةكاني يةمةن دةكات و ضةندين تؤ ِري رَ
ئيانيان
لة سةنعا دةستطريكردووة» .2ئةطةرضي ثاش دةركةوتين
هادي لة سةنعاو دةستبةسةرداطرتين مالَةكةي ،بةآلم
دواجار لة 26ي شوباتي  2015ئةجنومةني ئاسايش،
هادي بة سةرؤكي شةرعي يةمةن لةقةلَةمدا ،بةآلم
3
حوسيةكان ثابةند نةبوون.
َ
بة واتايةكي تر ،رَ
لةكوي فشاريان خبر َيتة
ئيانييةكان
 -1حممود البدويا ،همزة هاشم :خمططات ايران تستجلي يف اليمن
http://www..elwatannews.com
الستعادة هيمنة الفرس
 -2العالقات اليمنية  -االيرانية – ويكيبيديا ،املوسوعة احلرة
http://ar.wikipedia.org/wiki/
http:/ar.wikipedia.org
 -3انقالب اليمن
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سةر لةاليةن سعودية ،توركياو وآلتاني كةنداوي فارسي
سوننيةوة ،لة ج َيطةي تر كارتي فشاري خؤي دذي ئةو
وآلتانة بةكاردةه َين َيت.
َ
لةطةل ئيمارات ،كارتي دوورطةكاني ئةبو
بؤ منوونة
َ
موسا ،تونيب ط��ةورةو بضوك ،لةطةل سعودية ،شيعة
نشينةكاني سعوديةي س��ن��وري ي��ةم��ةن و جوآلني
َ
لةطةل بةحرةين زؤرينةي شيعة نشينن،
حوسيةكان،
َ
لةطةل توركياش ه َيزة كورديية ضاالكةكاني وةكو
ثارتي كر َيكاراني كوردستان ،لة ملمالن َيي ن َيوان ئةو
جةمسةرطةريانةشدا ثشتيواني هةموو نةيارةكاني
ئةو وآلتانةو بطرة خؤرئاواش دةكات ،لة بابةتي ه َيزة
كوردييةكاني سةر بة يةك َييت دميوكرات (ثةيةدة) و
(يةثةطة) يان حزبولَآلو ه َيزة شيعة عةلةويةكاني
سورياي س��ةر بة ئةسةد ،تا دةطاتة ض�ين ،روسياو
1
كؤرياي نةياري خؤرئاواش.
واتا جوآلني حوسيةكان لة راب��وردوودا ،طةورةبووني
ك َيشةكةيان لة دوا دواي حوكمي عةلي عةبدولَآل
حَ
سال و ثاش رووخانيشي ،رؤلَي ئةوان بة ش َيوةيةكي
ضاوة ِرواننةكراو طةشةيكرد ،كة جطة لة دةستبةسةردا
طرتين سةنعاي ثايتةخت و شو َينة سرتاتيذييةكان
مةترسي ط���ةورةي ل��ةس��ةر عةرةبستاني سعودية
دروس��ت��ك��رد ،ت��ا دةه���ات رةوش���ي ي��ةم��ةن سيناريؤي
 -1العالقات اليمنية االيرانية ،هةمان سةرضاوةى ث َيشوو.
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جياواز جياوازي بةخؤيةوة دةبيين ،كة لة سةرةتاي
 2014يةمةن بووة مةيداني ناوخؤ و دةركةوتين
سعوديةو رَ
ئيان ،دةركةوتين شة ِري ناوخؤو دةركةوتين
َ
خواسيت سةرلةنوي باشورييةكان بؤ سةربةخؤيي،
ئةم ملمالن َييانة دواي دةستبةسةرداطرتين سةنعا
دةرك��ةوت ،كة سعودية رايطةياند« :ئةمة مةترسي
راستةوخؤي لةسةر ئةمين قةومي سعودية هةية»
تةنانةت وا خو َيندرايةوة ،كة دووب��ارةب��وون��ةوةي
سيناريؤكاني رابوردووى لوبنانة».
ئ��ةوةي كة زياتر سعوديةي نيطةران كرد ،ئةوكاتة
بوو كة ئ�َي�رَ ان لةسةر زاري عةلي ئةكبةر وياليةتي
راو َيذكاري خامنةئي سةركةوتنيان لة يةمةن دواي
دةستبةسةرداطرتين سةنعا راط��ةي��ان��د ،دوات��ري��ش
حوسيةكان دوانزة ثار َيزطايان خستة ذ َير كؤنرتؤلَي
خؤيان و نزيكبوونةوة لة طةروي بابوملةندةب ،ئةمةش
نيطةراني الي سعودية دروستكرد ،كة رَ
ئيان دةستبطر َيت
1
بةسةر هةردوو طةرووي هورمز و بابوملةندةب.
هيض دوور نيية كة لة داهاتوودا حوسيةكان ببنة خاوةني
دةولَةتي يةمةن و وةك ل َيكؤلَةرة خؤرئاواييةكانيش
دةلَينَ «رةنطة رَ
ئيان طةرووي (بابوملةندةب) لة يةمةن
خباتة ذ َي��ر ضنطي خؤيةوة» .ئةطةرضي ئةجنومةني
ئاسايش لة ف َيربايةري  2015داوايكرد لة حوسييةكان،
-1محزة اجمليدى ،هةمان سةرضاوةى ث َيشوو
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كة هةموو ه َيزةكانيان لة دام��ةزراوة دةولَةتييةكان
بك َيشنةوة.
س��ةرة ِراى ئةوانة رَ
ئيان لةكات َيكدا لة كةناراوةكاني
دةرياي ناوة ِراستةوة ،لة ِر َيطةي لوبنان و سورياوة
وةكو زهل َيز َيكي طةورةي دةرياي ناوة ِراست دةبينر َيت،
بةمش َيوةية ئةو دوو ث َيطة جوطرايف و جيؤسرتاتيذية
رؤلَي رَ
ئيان لة ناوضةكة يةكجار طةورة دةكةن ،كة
مةترسي زؤري بؤ سةر عةرةبستاني سعودية دةب َيت،
وةكو ل َيكؤلَةرة خؤرئاواييةكان دةلَينَ «ئةطةر رَ
ئيان
لةسةر ئ��ةم سياسةتانةي ب���ةردةوام ب َيت ،رةنطة
1
ئيرت ه��ةردوو تةنطةي (هورمز و بابوملةندةب)
خباتة ذ َي��ر دةس��ةآلت و ضاود َيري خؤيةوة» .جطة
لةوةي ئةم ِرؤ رَ
ئيان ناوضةيةكي جوطرايف سرتاتيذي
َ
لةبةردةستداية ،كة زالة بةسةر دةرياي قةزوين و
كةنداوي فارسدا.
بةواتايةكي تر ،ملمالن َيكاني ئ�َي�رَ ان لة ناوضةكة
َ
لةطةل
بةتايبةتي لة كةنداوي فارس ،بةثلةي يةكةم
عةرةبستاني سعودية-داية ،ض وةكو زهل َيزي ئابوري -
نةوت ،ض وةكو وآلت َيكي خاوةن ث َيطةي جيؤثؤلؤتيكي
و جيؤسرتاتيذي لة ناوضةكة ،كة بة نزيكرتين دؤسيت
 -1جملس االمن ،يصوت اليوم علي قرار بسحب احلوثيني قواتهم ،جريدة
الشرق االوسط ،االحد  /15فرياير2015/
http//a.awsat.com/ home/article .
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ئةمةريكاو خؤرئاواي نةياري تاران دادةنر َيت.
بؤية جولَةي بةه َيزو رَ
خياي حوسيةكان لة يةمةن،
بةثلةي يةكةم ثةيوةستة بة طةمارؤداني سعودية
لةالي باشورةوةو لةالي باكوريشةوة بة مجوجولَي
شيعةكاني بةحرةين طةمارؤي داوة ،هةر بؤية سعودية
و هاوثةميانةكانى لة كؤتايي مارسي  ،2014طةردةلوىل
زةبرى راطةياند و رَ
هيشة ئامسانيةكانى بؤسةر عةدةن
و ث َيطة سةربازييةكانى حوسيةكان و اليةنطرانى عةىل
عةبدولَآل حَ
ساليانكرد.
ئةطةر سةير َيكي ر َيذةي شيعة زةيدييةكاني يةمةن
بكةين لةكؤي ( )13مليؤن و ( )500هةزار دانيشتووي
يةمةن ( )5مليؤن شيعةن.
َ
ب���ةدواي رووداوةك���ان���ي ب��ةه��اري ع��ةرةب��ي��ش رؤل��ي
حوسيةكان جار َيكي تر بةش َيوةيةك سةريهةلَدايةوة
كة لة م َيذووي ضةندين دةيةي رابوردوودا ب َي و َينة
َ
فةيسةل
بووة .لة ثر َيس كؤنفرانس َيكدا شازادة سعود
وةزيري دةرةوةي عةرةبستاني سعودية ،كات َيك لةبارةي
ب��ارودؤخ��ي ي��ةم��ةن ل َييان ثرسي مةترسييةكاني
نةشاردةوة.
لة سةردانةكةي عةبد رهةبة مةنسور هادي ،سةرؤكي
يةمةن بؤ ئةمةريكا لة س َيثتةمبةري  ،2012ناوبراو
ئةوةي نةشاردةوة كة رَ
ئيان دةستوةردةداتة كاروباري
ناوخؤيي يةمةن و تؤري ش��اراوةي هةية لة سةنعا،
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تةنانةت حكومةتي يةمةن ب��اس ل��ةوة دةك��ات كة
دةستيان ط��رت��ووة بةسةر كةشتييةكي ئ�َي�رَ ان��ي كة
هةلَطري موشةك و دذة تانك بوو بؤ حوسيةكان،
تةنانةت حكومةتى يةمةن داواكاري رةمسي ث َيشكةشي
ئةجنومةني ئاسايشي ن َيودةولَةتي كردبوو.
ض��وارةم :فاكتةر َيكي تري طرنط ،كة رؤلَي تاران لة
ناوضةكةدا بةرةو رَ
كيظي هةلَكشاو دةبات مةسةلةي
رتاطةيشتنيةتي بة ضةكي ن��اوةك��ي ،كة وةكو
دةس ِ
َ
ينَ
َ
َ
رَ
ضاوديران دةل دوور نيية ئيان دةرئةجنام ببيتة
خاوةني ضةكي ناوةكي ،ئةوكات دةب َيت هةموو اليةك
تارمايي رَ
ئياني خ��اوةن ضةكي ناوةكي قبولَبكةن،
َ
وةكو ضؤن ناضارن مل بؤ زؤر لة داواو ط َيضةلةكاني
كؤرياي باكور بدةن ،بةتايبةت لة نؤظمبةري 2013
َ
كة ثاش دةيان دانيشتين رَ
لةطةل طروثي ()1+5
ئيان
لة مؤسكؤو ئةنكةرةو بةغدا ،كة داوا دةكر َيت رَ
ئيان
ر َيذةي يؤرانيؤم بؤ ( )20%كةمبكاتةوة )5%( ،زياتر
يؤرانيؤم نةثيت َين َيت و واز لة كاركردن لة بنكةي ناتانز
به َين َيت ،س��ةرة ِراى ئ��ةوةى كة دواج��ار لةمبارةيةوة
رَ
ئيان مليدا بؤ ئيمزاكردنى ر َيكةوتننامةكة و لؤزان
بووة سةرةتايةك بؤ ل َيسةندنةوةى مافى دةستكةوتنى
وزةى ناوكى لةتاران.
س��ةرةجن��ام دانيشتنةكان ب � َي ئ��اك��ام ب���وو ،وآلت��ان��ي
ئةمةريكاو خ��ؤرئ��اوا ب� ِري��اري سةثاندني طةمارؤي
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ئابوري و نةوتي و سةربازيان دا بةسةر رَ
ئياندا،
ئاماذةكان باس لةوة دةكةن ،كة دابةزيين نرخي نةوت
بؤ ( )35دؤالر لة سةرةتاي  2015دا ه َيندةي ماناو
مةغزاي سياسي هةبوو ،بؤ دروستكردني فشار لةسةر
رَ
ئيان و روسيا ،ه َيندة قةيران َيكي لة بنة ِرةتدا ئابوري
نةبوو.
لةمبارةيةوةيةك َيكلةشيكارة رَ
ئيانيةكان،سورةلةسةرئةوةي
كة«داواكاري دةستبةرداربووني بةرنامة ئةتؤمييةكةمان
سوكايةتيث َيكردنة،وةكئةوةوايةنةتواننيلةخواردنطةيةك
1
داواي خواردن َيك بكةين كة هةمووان دةخيؤن».
هةرضةندة دؤسيةي ئةتؤمي ئ�َي�رَ ان ،دؤسيةيةكي
طرنطي كؤمةلَطةي ن َيودةولَةتيية ،بة ثلةي يةكةم
ئيسرائيل و زؤر لة وآلتاني تر وةك سعوديةو ثاكستان
بةمكارة نيطةرانن ،بةآلم رَ
ئيان تا ئةم ساتةش سورة
لةسةر بةرهةمه َيناني ضةكي ناوةكي و بيانووشي
هةية كة وآلتةكةي لةمةترسيدايةو روبة ِرووي ثالني
ناوضةيي و ن َيودةولَةتي بووةتةوة.
ضاود َيران ث َييانواية ،رَ
ئيان سةرة ِراي ئةوانة ،هةست
بة نائارامي نزيكي ئةمةريكا دةك��ات لة ع�َي�رَ اق و
ئةفغانستان ،لةاليةكي تريشةوة لة توركمانستان
و ثاكستان ،س��ةرة ِراي بووني كةشتيطةلي زؤري لة
ئاوةكاني كةنداوي فارس لة قةتةرو بووني هاوكاري
-1ثاراط خانا ،هةمان سةرضاوةي ث َيشوو ،ل.336
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و هةماهةنطي ط��ةورةي ن َيوان ئةمةريكا ،سعودية،
ئةمةريكاو توركيا لةاليةكي ترةوة.
هةند َيك س��ةرض��اوة ذم��ارةي شيعةكاني جيهان بة
( )300مليؤن كةس دةزان��ن و لةوبارةيةوة دةلَ�َي�نَ :
«لة ئ َيستادا ( )7,5مليار دانيشتووي زةوي نزيكةي
مَ
موسولانن ،كة لةو ذمارةية ( )1ملياريان
( )1.3مليار
سوننةن (حةنةيف ،شافعي ،حةنبةلي ،مالكي) و ()300
مليؤن شيعةن (شيعةي دوان��زة ئيمام ،عةلي اللهي -
1
عةلةويةكان ،زةيدي ،ئيسماعيليةن).
َ
رَ
ث َينجةم :بةدواي سةركةوتين شؤ ِرشي خةلكي ئيان
لة سالَي  ،1979ئ�َي�رَ ان وةك��و سيمبول ،مةرجةع و
سةنرتالَي سةرةكي شيعةكاني دونيا سةير دةكر َيت،
لة زةمينةي واقيعيشدا رؤلَ��ي ئ�َي�رَ ان وةكو مةرجةع
دةبينر َيت و ثراكتيزة دةكر َيت.
2
بووني ( )300مليؤن شيعة لة جيهاندا  ،بة جياوازي
ئا ِراستة جياجياكانيةوة ،وايكردووة رَ
ئيان كاريطةري
َ
َ
لةسةر هةموويان دابن َيت ،ت��اران بيتة سةنرتالي
ئ��ةو ئا ِراستة جياجيايانةو كؤكردنةوةيان لةذ َير
ضةتري شيعةطةرايي و مةترسي مةزهةبي و سياسي
-1نوسينى ضةند نوسةر َيك ،جار َيكي تر دةربارةي سةلةفيزم،
وةرطياني لة فارسييةوة :ئارام مةمحود ، ،لة بآلوكراوةكاني دةزطاي
رَ ِ
ميللـةت ،2014 ،ل.21
 -2فرانسوا توال ،هةمان سةرضاوةي ث َيشوو
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وآلتةكانيان ،رةنطة زؤريش سادة ب َيت ،كة ئ َيستا هةموو
جيهان دةزان َيت رَ
ئيان شيعةكاني لوبنان و حزبولَآل
َ
َ
ئا ِراستة دةكات ،حةسةن نةسرولآل خؤي دةل َيت «من
سوذدة بؤ دوو كةس دةبةم ،خوداو خامنةئي».
ئ�َي�رَ ان ح��وس��ي��ةك��ان ل��ة ي��ةم��ةن ئ��ا ِراس��ت��ة دةك���ات،
عةبدوملةليك ئةحلوسي وةكو شيعةيةكي نو َينةري
تاران مامةلَة دةك��ات ،رَ
ئيان عةلةويةكان لة سورياو
ت��ورك��ي��ا دةج��ولَ� َي��ن � َي��ت ،ئ�َي�رَ ان��ة شيعةكاني ع�يراق
رابةرايةتي دةكات و نةجةف وةكو قوم سةير دةكات.
ئةطةر لة ِرووي جوطرايف و سياسييةوة رَ
ئيان زهل َيز َيكي
ن��اوض��ةي��ي و ت��ارم��اي��ي��ةك��ي سامناكي خ��ؤره��ةآلت��ي
ناوة ِراست ب َيت ،ئةوا لة ِرووي مةزهةب و دينيةوة دوو
ثانتايي طةورةي لةناو جيؤثؤليتيكي عةرةبي ،توركي،
بطرة هيندي و ئةفريقايش هةية ،بةهؤي بآلوي و
جيؤثؤلؤتيكي شيعة لة ناوضةكةدا .فةرماندةي سوثاي
ثاسداران لةوبارةيةوة رايطةياند» شؤ ِرشي ئيسالمي
رَ
بةخيايي لةث َيشكةوتنداية ،نةك لة فةلَةستني ،بةلَكو
َ
َي�رَ
لة ع� اق ،سوريا ،يةمةن و خةلكي ئ��ةو وآلتانةن
1
سوثاسطوزاري ميللـةتي رَ
ئيانن».
«رؤذان��ة ضاود َيراني سياسي رؤذه��ةآلت��ي ناوة ِراست
و نزيك ،كة وآلتطةلي وةك لوبنان تا ثاكستان ،لة
تاجيكستانةوة تا ئيماراتي يةكطرتووي عةرةبي
 -1ساييت ميللـةت.
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دةطر َيتةوة ،بينةري شتطةل َيكن كة شيعةكان رؤلَي
سةرةكيان هةية لةو جةنطانةدا».
قةيراني ئةفغانستان ،نائارامييةكاني باشوري ثاكستان،
ضارةنووسي سورياو ج َيطري سعودية ،ك َيشمةك َيشي
توركيا ،لة ت َيك ِراي ئ��ةم من��وون��ان��ةدا وش��ةي شيعة
1
دةبينني لة ستونة رؤذنامةنووسييةكاندا.
ب َيطومان رَ
ئيان ه َيندةي تواناو قودرةت لة مةسةلةي
شيعةطةرايي ،ديوة مةزهةبييةكة وةردةطر َيت ،ه َيندة
نةيتوانيوة سوود لة جوطرايف سياسي و سةربازييةكةي
َ
بةثال يةكةوة ،دوو
وةربطر َيت ،ئةطةرضي هةردووكيان
ه َيزي طةورةيان بة رَ
ئيان بةخشيوة.
ئيان ئاسان نيية هةركات ويسيت سوثا رَ
بؤ رَ
بني َيتة
َ
ع�يراق��ي دراوس��ي��ى ،ئ��ةط��ةرض��ي هيض مةترسييةك
لةسةر دوو سنور روب��ة ِرووي ناب َيتةوة ،بةآلم لةوة
طرنطرت ئةوةية كة رَ
ئيان لةم َيذة سوثايةكي لة عرياق
بونياد ناوة ،كة ئايدؤلؤذياكةي وابةستةطي هةية بة
تارانةوة ،ب َي س َي و دوو رَ
ئياني وةكو رابةري جيهاني
رَ
شيعة قبولَة .قسةكةش ئةوة نيية كة ئيان لةم ضةند
سالَةي ئةخريدا ئةم جةماوةرة شيعةي سازمان داب َيت،
يان لةثاش رووخاني بةعس ئةواني طرتب َيتة خؤي...
َ
فةيسةل :رَئيان وا خةريكة رَ
عياق
 -1حمةمةد شةهدي ،سعود
رَ
هةولي ،ذمارة 2015/3/10 ،2096
داطريدةكات ،رؤذنامةي
http://middle-east-online.com .
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َ
رَ
لةطةل هاتنة سةر كاري كؤماري ئيسالمي
نةخي ،بةلَكو
َ
رَ
ئيان لة سالي  1979ئةم سرتاتيذةي طرتووةتة بةرو
لة تاران دالَ��دةي داون ،ثةناطةي بؤ دروستكردوون.
حزب و ه َيزي سياسي ضةكداري بؤ ث َيكه َيناون.
ت��ةن��ان��ةت ئ�َي�رَ ان ل��ة دةي���ةي هةشتاكان ه َيزطةلي
شيعةي طرتة خؤي ،كة ث َيكهاتبوون لة دةي��ان ه َيز
لة هةلَبذاردنةكاني  2004بوونة يةك ليست بةدر،
(حزبي دةعوةي ئيسالمي ،ئةجنومةنى باآلى ئيسالمى،
بةدر ،حزبي دةعوةي ئيسالمي – ر َيكخستين رَ
عياق،
ح��زب��ي ف��ةزي��ل��ة ،رةوت���ي س���ةدر ،ضةندين ح��زب و
كةسايةتي و اليةني شيعةي كوردي فةيلي) ،لةسةرو
هةموو ئةوانةشةوة مةرجةعي طةورةي شيعي (عةلي
سيستاني) لة ع�َي�رَ اق ك��ردة م��ةرج��ةع و كاريطةري
1
طةورةي لة رَ
عياق دانا.
بةث َيي سةرضاوةكاني كؤمسيؤني باآلي سةربةخؤي
هةلَبذاردنةكاني رَ
عياق بؤ سالَي ( )2006هاوثةمياني
رَ
عياقي يةكطرتوو ،كة لة ه َيزة شيعةكاني ث َيكهاتبوو،
َ
ت��وان��ي ( )128ك��ورس��ي ب��ة ري����ذةي ()46.55%
بةدةستبه َين َيت ،2ثاشان كوردةكان و دواتر سوننةكان.
 -1دالور عثمان جميد ،دستور مجهورية العراق لسنة  ،2005من
منشورات اكادميية التوعية و تاهيل الكوادر ،2012 ،ل.166
 -2املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،اللجنة االنتخابية املستقلة –
العراق 10 ،شباط .2006

40

هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

ئةمة ئاماذةيةكي طرنط بوو كة رَ
ئيان رؤلَي كاريطةري
ل��ةس��ةر ش��ي��ع��ةك��ان��ي ع �َي�رَ اق ه��ةي��ةو س��ةرك��ةوت�ني
شيعةكانيش ئةوةي سةملاند كة رَ
عياق لةدةست سوننة
َ
دةرض��ووة ،كاتي ئةوةية شيعةكان تؤلةي راب��وردوو
بكةنةوة .لةوكاتةوة شة ِر تا دةطاتة ئ َيستا ،شيعةكان
ئةكسةريةتي زؤر ب��وون و سوننةكانيش بوونةتة
كةمينة ،دذي دوذمن و حكومةتي بةغداو حكومةتي
رَ
ئياني ،يان سةفةوي ناوي دةبةن.
َ
ئةوة لةكات َيكداية ،بةث َيي دةستووري سالي ()2005
هاتووة كة رَ
«عياق وآلت َيكي فرة نةتةوةو مةزهةب و
بةش َيكة لة جيهاني ئيسالمي و ئةندامي دامةزر َينةري
ك���اراي وآلت��ان��ي عةرةبيية ،1ب��ةآلم هةرطيز دواي
رووخاني بةعس حكومةتي رَ
عياقي ثابةند نةبووة بة
جيهاني ئيسالمي و خؤيشي نةبةستةوة بة جيهاني
عةرةبي و بطرة مةرجةع و سةرضاوةي ب ِريارةكاني
تاران بوو نةك وآلتاني ئيسالمي و جيهاني عةرةبي.
ئيان بؤ ه َيزة شيعةكانى رَ
رَ
عياق راه َيناني سةربازي
َ
ثيكردوون .لة ِرووي ئايدؤلؤذييةوة ئةو قةناعةتةي
ال دروستكردوون ،كة رَ
ئيان بة مةرجةع و سةنرتالَي
خؤيان بزانن .هةر واشيانكردووة ،هةربؤية ضاود َيراني
خؤرئاواش دانيان بةوةدا ناوة ،كة ئةوة رَ
ئياني شيعةية
عرياق بة ِر َيوة دةبات و دةتوان َيت قةيران دروستبكات و
 -1دستور مجهورية العراق لسنة .2005
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عرياق وةكو كارتي فشار بةكاربه َين َيت.
ئيان بؤ ه َيزة شيعة رَ
هاوكاري رَ
عياقييةكان لة شة ِري
َ
داع��ش ل��ةدواي ث��ةالم��اردان��ي موسل ،بةطرنطييةوة
باسدةكر َيت ،مالَثةري مةشرق نيوز ،كة لة سوثاي
ث��اس��داران��ةوة نزيكة دةنوس َيت «طروثةكاني ب��ةدر،
حزبولَآلي ع�َي�رَ اق ،سةرايا خوراساني ،عصائب اهل
هةق ،كةتيبةي ئيمام عةلي ..سةر بة رَ
ئيانن ،لةاليةن
سوثاي ثاسدارانةوة يارمةتي دةدر َين».
باس ل��ةوةش دةكر َيت كة ذانويةي  ،2015حةميد
تةقوي ،كة «ئةندازياري دامةزر َينةري طروثة ضةكدارة
شيعةكاني ع�َي�رَ اق ب��ووة ،لة ش��اري سامةرا لةاليةن
2
طروثي تريؤريسيت داعشةوة كوذراوة».
لة دوايني ديداري جؤن كريي وةزيري دةرةوةي ئةمريكا
َ
فةيسةل وةزيري دةرةوةي عةرةبستاني
و شازادة سعود
َ
فةيسةل لةبارةي رَ
عياقةوة كة ثرسياري
سعوديةو
ل َيكرا سةبارةت بة ش��ة ِري سوثاي ع�َي�رَ اق و حةشدي
شةعيب و طرتنةوةي شاري تكريت لةدةست داعش و
هةوالَي بةشداريكردني قاسم سولةمياني فةرماندةي
َ
فةيسةل وتي:
ه َيزي قودس ثرسياري ل َيكرا ،سعود
«بارودؤخةكةي تكريت منوونةيةكي باشة بؤ ئةوةي
1

 -1فرانسوا توال ،جيؤثؤليتيكي شيعة ،كة تايون باسر،
وةرطياني لة
رَ ِ
فارسييةوة ،بةختيار ئةمحةد حَ
سال ،سل َيماني  ،2014ل 13
-2كوذرانيحةميدتةقوي..طؤظاريسظيل،ذمارة262شةمم.2015-1-17
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ئيامنانة هةية ،رَ
ل َيمان ت َيبطةن كة بؤضي ترسي رَ
ئيان
خةريكي داطريكردني رَ
عياقة ،ئةمةش ئةو ترسةية كة
( )2003سعودية هةيبوو لة رووخاني رَ
عياق ،هةربؤية
تو َيذةر َيكي سعودية بة نازناوي (قاسم سوثةرمةن)
دةلَ� َي��ت «خؤت َيوةطالنةكةي ئ�َي�رَ ان ي��ان شيعةكان لة
يةمةن ،بةحرةين ،سوريا ،لوبنان و ع�َي�رَ اق هؤكاري
ئ��ةوةن سعوديةكان ترسيان لة ثةيوةندي ئةمةريكا
َ
فةيسةل دةلَ� َي��ت« :خةمي
و ئ�َي�رَ ان هةب َيت» .سعود
ت َيوةطالني نابةج َيي رَ
ئيامنان هةية لة ناوضةكةدا و
1
َ
رَ
دةب َيت بةر بةو ضاالكييانةي ئيان بطرييت».
لةاليةكي ت��رةوة ،بؤ ئ�َي�رَ ان ئاسان نيية ،بةئاساني
دةسيت بةهاوكاري حوسية شيعة زةيديةكاني يةمةن
بطات .بةآلم َي�رَئ� ان لةم َيذة ث َيطةيةكي كؤمةآليةتي،
ديين و مةزهةبي لة يةمةن بؤ خؤي دروستكردووة،
لة ِر َيطةي حوسيةكاني يةمةنةوة ،تا ئةوكاتةي حزبي
(ئةنسارولَآل) يان بؤ دروستدةكات( ،حسينَ ئةحلوسي)
دةكاتة رابةريان تا سالَي  2004لة روبة ِرووبونةوةكاندا
َ
لةطةل ه َيزةكاني ئةوكاتي يةمةن دةكوذر َيت و دواتر
عةبدوملةليكي كو ِري شو َيين دةطر َيتةوة ،ئةم طةجنة
شيعة يةمةنيية ،كة طؤشكراوي تارانة ،لة وةآلمي
وآلتاني كةنداو كة دةلَينَ رَ
ئيان لة ر َيطةي حوسيةكانةوة
 -1العامري يشيد بفضل ايران و سليماني يف انقاذ حكومة العبادي –
ميدل ايست اونالين.
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دةست بةسةر يةمةندا طرتووة.
َ
عةبدوملةليك ئةحلوس لة وتار َيكدا لة كةنالي مةسريةي
سةر بة طروثي ئةنسارولَآلي بالَي سياسي حوسيةكان
رايطةياند «كة وآلتاني كةنداو هةولَي ث ِرضةككردن و
هاوكاريكردني ماددي ضةكدارةكاني قاعيدة لة دةرةوة
و ناوةوةي وآلت دةدةن ،بؤ ئةوةي يةمةن داطريبكةن».
وآلتاني كةنداو بةئاشكرا رايدةطةيةنن ،كة رَ
ئيان مةشق
بة ضةكداراني حوسي دةكات لة سوريا ،لةمبارةيةوة
ئاذانسي (ئاكي) ئيتالَيا بآلويكردةوة كة ضةكدارة
حوسيةكاني لة سوريا مةشق و راه َينانيان ث َيدةكر َيت
بةر لةوةي بطة ِر َينةوة بؤ وآلتةكانيان ،سوثاي ثاسداراني
رَ
ئيأن بة هاوكاري ضةكدارة حوسيةكاني يةمةن د َيتة
َ
سورياو هةر كاروانيك ( )100كةس دةبن.
ئةوةي بةر لة َ 35
َ
سال خومةيين كردبووية مانيفيسيت
شؤ ِرشي «م��ردن بؤ ئيسرائيل ،م��ردن بؤ ئةمةريكا»
ئ َيستا حوسيةكان لة سةعدة لة باشوري يةمةن ئةم
درومشانة بة ئيمانةوة دةلَ َينةوة.
واتا رَ
ئيان ،كار لةسةر سنورة جوطرافيةكان ناكات ،لة
بابةتي وآلتاني دراوس َي تا بب َيتة ه َيز َيكي ناوضةيي،
ئ�َي�رَ ان كار لةسةر اليةني ئابووري ناكات تا بب َيتة
ه َيز َيكي ناوضةيي ،بةلَكو ئةطةرضي ئةمانة ثةراو َيز
َ
لةطةل
ناخات ،ئةطةرضي ئ�َي�رَ ان ثةيوةندييةكاني
َ
لةطةل زؤرينةيان خراثة ،رَ
ئيان ر َيك
وآلتاني دراوس َي
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كار لةسةر ث َيطةي كؤمةآليةتي ،شيعةكاني جيهان
دةك��ات ،زؤر باشيش س��وودي لةجمؤرة ثةيوةنديية
مةزهةبيية ،سياسيية وةرطرتووة.
«بؤ منوونة ،رَ
ئيان سنورةكاني ناطاتةوة وآلتي يةمةن،
َ
بةآلم لة وآلتي سؤمال راه َينان بة ضةكدارة حوسيةكان
دةكات».
وات��ا راه� َي��ن��ان ب��ة ه َيز َيك دةك���ات ،ك��ة ث َيطةيةكي
جةماوةري طةورةيان هةية لة يةمةن ،بةآلم لة ِر َيطةي
ئيان َ
مةزهةبةوة ،كةواتا رَ
رؤل و قودرةتي خؤي لة
يةمةن ثيادة دةكات.
يان بؤ منوونة ،رَ
ئيان زؤر بؤي طرنطة كة كار لةسةر
شيعةكاني كةنداوي فارس بكات و سةرجنيان رابك َيش َيت،
كة تاران مالَي هةموويانة .داكؤكيان ل َيدةكات و لة
مةترسي دةولَةتة سوننيةكان دةيانثار َيز َيت.
رَ
ئيان ئةمة دةلَ َيت ،بةآلم راستيةكةشي ئةوةية ئةو
جيؤثؤلةتيكةي كة شيعة ت َييدا قةراري طرتووة لةو
ناوضةيةدا« ،نزيكةي  70%ي كةنداوي فارس شيعةن،
ئ��ةوة لةكات َيكداية كة س� َي لةسةر ض��واري يةدةطي
نةوتي جيهان لةو ناوضانةن».
َ
س��ةرة ِراي ئةوانةش ئ�َي�رَ ان ئةطةرضي هةولدةدر َيت
لةاليةن ئةمةريكاوة فةرامؤش بكر َيت يان طؤشةطري
ب��ك��ر َي��ت ،ب���ةآلم ئ �َي�رَ ان وةك���و وآلت��ان��ي ب��ةرازي��ل،
كازاخستان و سعودية ل����ة ِرووي ديبلؤماسييةوة
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وآلت َيكي ث َيشكةوتووةو دةتوان َيت س��وود لة ضةند
َ
لةطةل ضني ضةندين
ه َيز وةربطر َيت .بؤ منوونة
ر َيككةوتين طةورةي واذؤ كردووة ،لة بوارةكاني وزة،
ذ َيرخان و ضةكدا .وةك طر َيبةست َيك بة ب� ِري 70
مليار دؤالر بؤ طواستنةوةي طازي سروشيت لة ك َيلَطةي
ئيان لة طةورةترين ك َيلَطةي رَ
ثارس – باشووري رَ
ئيان
مَ
هةريي
لة ثةرةث َيداني ك َيلَطةي زةبةالحي نةوت لة
كوردستاني رَ
ئيان و بونيادناني ضةندين و َيستطةي
َ
الوةكي نةوت لة دةرياي قةزوين لة بونيادناني ه َيلي
1
ميرتؤ لة تاران.
كةواتة رَ
ئيان دةتوان َيت بة بةدةسته َيناني ثشتطريي
شيعةكان ،س��ودي ئابوريش ضنط خب��ات و كارتي
فشاريش بن بؤ نةياراني رَ
ئيان.
ئةمةش ئةوة دةطةيةن َيت ،لة قةيرانةكاني ناوضةكة و
دةطين.
ؤرهةآلتي ناوة ِراستدا ،شيعةكان رؤلَي طرنط رَ ِ
ناكر َيت ضيدي ثةراو َيز خبر َين .ئةمةش واتاي ئةوةي
ئ�َي�رَ ان ناكر َيت ث��ةراو َي��ز خبر َيت .كة نو َينةرايةتي
زؤرينةى شيعةكاني جيهان دةكات.
بةتايبةت ك��ة ئ��ةو مَ
زول���ة زؤرةي ب��ةرام��ب��ةر شيعة
دةكر َيت ،بةدواي شؤ ِرشي خةلَكي رَ
ئيان ،وردة وردة،
هةست بة سوك بوون دةكر َيت لةسةريان .دةستيان بة
مجوجؤلَي سةربازي كردووة ،لةهةركام لةو وآلتانةدا
 -1باراط خانا ،هةمان سةرضاوةي ث َيشوو ل236
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حزبيان دروستكرد ،كةوتنة جولَة ،كة زؤربةيان لة
ضاوة ِرواني مةهديدا دةجةنطن.
س���ةرة ِراي ئ��ةوةي هةموو شيعةكاني جيهان لةسةر
ئةوة كؤكن كة ئيمامي عةلي سالَي ()661ي زاييين
ك��وذرا و دوات��ري��ش حةسةن و حسينَ ذةه��رخ��وارد
كران و ك��وذران ،تائ َيستاش ئةمانة وةكو سيمبول و
ثريؤزييةكاني خؤيان سةير دةكةن.
َ
بةآلم ئةم ثريؤزييةي شيعةكان ،زؤر كةم قاليب سياسي
لةخؤ طرت .لة سايةي دةولَةت َيكي سيستماتيزكراوي
ج َيطريدا ،بةآلم دواي شؤ ِرشي  ،1979خومةيين ئةم
هيوايةي شيعةكاني ذياندةوة ،هةربؤية لةناو جوطرافيا
و جيؤثؤلةتيكي شيعةدا .رَ
ئيان ،تاكة وآلتى ئايينزاي
َ
شيعةكانة ،تواني وةك اليةني سياسي دةسةآلت بطريتة
دةست و خومةيين ئةوكاتيش ويسيت نو َينةرايةتي
مَ
موسولاناني جيهان بكات ،بةآلم دواتر كؤلَي دا لةو
فكرةية و خؤي ساغكردةوة ،كة تةنها نو َينةرايةتي
شيعةكاني جيهان دةك���ات ،وردة وردة خ��ؤي وةكو
سةركردةي رؤحي و ثريؤزى شيعةكان نيشاندا و داواي
كرد كار بؤ سةرخستين ئيسالم بكةن.
واتا شؤ ِرشةكةي خومةيين يةك َيك بوو لة رووداوة
ه��ةرة طرنطةكاني نيوةي دووةم���ي س��ةدةي بيست
لةجيهاندا ،كة بؤ يةكةجمار بوو شيعةكان دةولَةتي
شيعي م��ؤد َي��رن ب��ةدةس��ت��ةوة بطرن ،نةوت َيكي زؤر
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خبةنة ذ َير دةسةآلتيانةوة ،كة بة در َيذايي م َيذوو لة
خؤرهةآلتي ناوة ِراست و لة رَ
ئياندا لة سادةترين مافة
ديين و مةزهةبييةكانيان مةحروم كرا بوون ،تةنانةت
شا ،بة زؤر خومةيين لة رَ
ئيان و دواتريش لة نةجةف
دةرثة ِراند بؤ ثاريس .لة ئ َيستاشدا سةيد موحةمةد
عةلي ئةمينداري طشيت ئةجنومةني ئيسالمي عةرةبي
لة لوبنان رايطةياندوة «كة باري تةندروسيت ئايةتولَآل
عةلي خامنةئي رابةري باآلي كؤماري ئيسالمي رَ
ئيان
زؤر خراث بووة» رايطةياند« :ناوبراو تةندروسيت بةرةو
دؤخ َيكي مةترسيدار دة ِروات و تواناي ثيادةكردني
ك��ارةك��ان��ي ن���ةم���اوة» ،ن��اوب��راو ب��ة م��ؤن�تي ك��ارل��ؤي
راطةياندووة« :نةخؤشييةكةي خامنةئي دةرهاويشتةي
سياسي و دييين بؤ رَ
ئيان و ئةو دةولَةتانة هةية كة
رَ
نفوزي ت َيدا هةية وةكو عياق ،لوبنان و يةمةن» .سةيد
حمةمةد ئةوةشي راطةياندووة «كة سيستمي وياليةتي
فةقيهــ كةوتووةتة ذ َير قورساييةكي زؤرةوة بةهؤي
سياسةتي هةناردةكردني ش��ؤ ِرش و دةست َيوةرداني
راستةوخؤ لة يةمةن ،ع�َي�رَ اق ،سورياو لوبنان ،بؤية
دةي��ةو َي��ت ثةلة بكات لة ئيمزاكردني ر َيككةوتين
َ
لةطةل ئةمةريكا» ناوبراو ث َيشبيين ئةوةشي
ئةتؤمي
َ
ك���ردووة كة لة شويين خامنةئي رةنطة مةمحود
ئةهلامشي ئةلشهررودي كة نزيكة لة قاسم سولةمياني
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شو َيين بطر َيتةوة.
َ
َ
ئ َيستا وةكو (ئؤليظةر روا) دةليت رَ
«ئيان بةنيازة زياتر
ياري بة فراواخنوازي شيعةطةري بكات تا فراواخنوازي
2
رَ
ئياني».
مةبةسيت ئةوةية ئ�َي�رَ ان ثشت ب��ةو طروثة شيعانة
دةبةست َيت ك��ة ئ�َي�رَ ان�ين ل���ة ِرووي ن��ةت��ةوةوة ،وةك
(هةزارةكاني ئةفغانستان ،شيعةكاني باشوري لوبنان،
ئيانييانةي كة رَ
ئازةرييةكان ،تا ئةو نةتةوة رَ
ئياني
رةسةنن وةك كوردةكاني رؤذهةآلت و تاجيكةكان).
وات���ا ئ�َي�رَ ان ه � َي��ن��دةي س���ؤزو ع��ةت��ف��ي ،الي شيعة
عةلةويةكاني سورياو توركيا ،دروزةك��ان��ي لوبنان،
زةيديةكاني يةمةن ،شيعةكاني بةحرةين و ثاكستان،
دواتر ئيمامةكاني نةجةف و كةربةال هةية ،ه َيندة
سؤزو خؤشةويسيت ناض َيتة سةر نةتةوة نزيك و ذ َير
دةستةكاني خؤي لة بابةتي كوردةكاني رؤذه��ةآلت،
بلوضةكان و عةرةبةكاني ئةهواز.
تاكة فاكتةريش ئ��ةوةي��ة ك��ة ئ��ةم��ان سوننني ،لة
ضوارض َيوةي جيؤثؤلةتيكي شيعة ج َيطةيان ناب َيتةوة.
هةربؤية رَ
ئيان ئامادةية ئةم مةشقة بة حزبولَآلي
َ
لوبنان بكات و حةسةن نةسرولآل وةك نو َينةري خؤي
دةستنيشان بكات ،ئامادةية عةبدوملةليك حوسي بة
1

 -1ساييت ميللـةت.
َ
 -2فرانسوا توال ،سةرضاوةي ثيشوو ،ل.55
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ضةك و ثارة لة يةمةن تةيار بكات ،كةضي هةموو
َ
لةطةل هةوالَطري ثاكستان خباتةطة ِر
هةولَةكاني خؤي
بؤ دةستطريكردني عةبدوملةليك ريطي سةركردةي
سونين و دواتر لةس َيدارةي بدات.
واتا رَ
ئيان ضةندة داكؤكي لة شيعةكاني دةوري خؤي
بكات بؤ ث��ةرة ئةستاندني دي��وة سياسييةكةي و
سياسةتةكاني رَ
ئيان ه َيندةش نيطةران و سةرسةختة
دذي سوننةكاني ناوخؤو وآلتاني ناوضةكة ،لة ِرووي
م��ةزه��ةب��ي��ةوة ب��ة دوذم�ن�ي س��ةرس��ةخ�تي شيعةيان
دةزان� َي��ت و بانطةشةي ئ��ةوةش دةك��ات كة دذايةتي
وآلتاني سونين و بةتايبةتي عةرةبستاني سعودي بؤ
رَ
ئيان ،دذايةتي سياسي و ئابوري نييةو تةنهاو تةنها
ثةيوةستة بة دذايةتي بؤ شيعةو شيعةطةرايي ،ئةمةش
وايكردووة كة ه َيزة شيعيةكاني جوطرافياي ثةرش و
بآلوي جيهان ،هةميشة داكؤكي لة رَ
ئياني مةرجةعيان
بكةن ،تاران وةكو قيبلةي شيعةكان ،خومةيين وةك
َ
لةثال عةلي ،حةسةن و حسينَ سةيربكةن.
سيمبول
َ
َ
تاران ئةم كارتةي لةطةل هةر وآلتيك كة شيعةكاني
ت َيدان ،بةش َيوةيةك بةكاره َيناوة سوودي ل َي وةرطرتووة.
َ
لةطةل هاتنة سةر كاري ،كةوتة
كاتي خؤي خومةيين
َ
ينَ
لةطةل مَ
رذيي سةدام حس و بةعسي سونين،
شة ِر
خومةيين رايطةياند« :ر َيطاي رزطاركردني قودس بة
نةجةف و كةربةالدا ت َيثة ِردةب َيت» ،هةر ئةم درومشة
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يؤتؤثياش ب��وو ،واي��ك��رد ت���اران ن��ةك ه��ةر ش��ة ِري
طةورةترين وآلتي سونين بكات .كة خؤرئاواو وآلتاني
كةنداوي فارس ثشتيوانيان ل َيدةكرد ،بةلَكو بة سةدان
طةجني شيعةي كردة قورباني ،ئةو يؤتؤثيايةي كة نة
قودس رزطاركرا ،نة نةجةفيش بةو شة ِرة وةرطريايةوة.
ب��ةآلم ب���ةردةوام ئ�َي�رَ ان لةسةر سياسةتةكاني ثاش
َ
لةطةل عرياقي س��ةدام ،هةرطيز
كؤتايي هاتين شة ِر
دةستبةرداري شيعةكاني عرياق نةبوو ،تا سةرةجنام
ب��ةدواي رووخ��ان��ي بةعس لة  2003دا بة ر َيطةي
وشكاني طةيشتة نةجةف و كةربةالو باس َيكيش لة
رزطاركردني قودس لةدةست ئيسرائيل نةما.
خومةيين و رَ
ئيان ،يةكةم باوةشي ميهرةباني بوو بؤ
ينَ
نةوةكاني ،عةلي ،حةسةن و حس لة عرياق .ئةوةي
لة دةيةي هةشتاكان كردي لة دةيةي نةوةدةكان و
دووهةزارةكاندا رةجنةكةي ضنييةوةو بؤ يةكةجمار
بوو لةدواي دروستبووني عرياقةوة لة  1921عرياق
لة حوكمي سوننةوة بؤ هةميشة ط��ؤ ِرا بؤ حوكمي
شيعةكاني دؤسيت رَ
ئيان ،يان بةديه َيناني خةونةكةي
خومةيين و ئ�َي�رَ ان ،كة شيعةكان نةك هةر شو َينة
ثريؤزةكانيان طرتة دةست ،بةلَكو نةوتي زؤريان خستة
ذ َير دةست و لة ئاوةكاني كةنداوةوة بوونةتة لةمثةر
لة بةردةم سوننةو رةقيبةكاني تاراندا ،كة هةشتا َ
سال
بوو شيعةيان دةضةوساندةوة.
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رةنطة شيعةكاني عرياق كة ()50%ي دانيشتواني ئةو
وآلتة ث َيكدةه َينن  ،1سةرة ِراي ئةوةي خاوةني شو َينة
ثريؤزةكاني شيعةكانن لةسةر ئاسيت هةموو دونياو
هاوكات ئةمانة شيعةي دوانزة ئيمانن.
رَ
عياق هةر لة سالَي  1921كة دروستبوو ،ب َي طو َيدانة
َ
َ
مةسةلةي ئيتين و مةزهةبي بة دةولةتيكي عةرةبي
(سونين) و ئيسالمي (سونين) ناوزةدكرا ،ب َي طو َيدانة
ث َيكهاتةي دانيشتواني رَ
عياق كة مؤزايك َيكي تايبةت و
فؤرم َيكي ناهؤمؤجيين هةية.
رَ
هةر لة م َيذووي دروستبووني عياقةوة كةمينةي
سوننة حوكمي رَ
عياقي كرد ،لة بةرامبةر كورد دا
وةكو ناسيؤناليزمي عةرةبي خؤي دةرخستووة و لة
بةرامبةر شيعةشدا وةك��و ئةنيت شيعة و نو َينةري
ئيسالمي عةرةبي فاشي خؤي دةرخستووة و هةميشة
كةمينةي سوننة ( )20%حوكمي هةموو رَ
عياقي
كردووة.
َ
لةكات َيكدا رَ
عياق ل��ة ِرووي ئيتنييةوة ،ثيكهاتةيةكي
ئالَؤزي هةية لة (ع��ةرةب ،كورد ،ئاشوري ،توركمان،
سريان ،ئةرمةني و رَ
ئياني) .لة ِرووي مةزهةبيشةوة لة
(ئيسالم ،سوننة) كة ث َيكد َيت لة ضوار ثةي ِرةو (شافعي،
 -1ئةنوةر حسينَ  ،كورد لة ئالَوطؤ ِرانكاريةكاني رَ
عياقدا ،لة
بآلوكراوةكاني بة ِر َيوةبةرايةتي طشيت ضاث و بآلوكردنةوة ،سل َيماني،
 ،2005ل.55
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حةنةيف ،ماليكي و حةنبةلي) و ض��وار تةريقةتي
(ق���ادري ،نةقشبةندي ،رةف��اع��ي ،هةقة) ،دواتريش
شيعةي دوانزة ئيمام و ثاشان مةسيحي (ئةستؤري،
ياقوبي ،سورياني و ئةرسةدؤكس) ثاشان (كلداني،
ئ َيزيدي ،ئةهلي هةق ،كاكةيي ،شةبةك ،سارةيي و
1
طؤران).
لة ضةند سةرضاوةيةكيشدا باسي لة (فةلة و جولةكة)
وةك (بابايي ،بةهائي ،يارسانيزم) ك��راوة ،بةث َيي
ئاماري  1977فةلة ( )252478كةسن ،بة ر َيذةي
( ،)2.14%ئ َيزيدي ( )10219بة ر َيذةي (،)0.86%
سوييب ( )15973و جولةكة (.)381000
ب��ةث� َي��ي ئ��ام��اري س��الَ��ي  1990ئ��ةط��ةرض��ي دةس�تي
بةعسي ت َيدابوو ،ذمارةي دانيشتواني رَ
عياق طةيشتة
( )18.100.000مليؤن كة ( 77%ع��ةرةب) ،لةوة
( )60% - 53%شيعةن )17%( ،سوننة)19%( ،
ك��وردو ( )1.4%توركمان و ( )0.8%ئ��اش��وري و
( )0.8%ئ�َي�رَ ان��ي ب���وون .وات��ا هةميشة كةمينةي
سونين حاكم بووة ،هةربؤية ثاش رووخاني بةعس
لة ( )2003خةوني ئةبةديةتي سوننةكان ئاوا دةب َيت
و شيعةكان هةميةنة دةك��ةن و لة ئ َيستاشدا رَ
عياق
بووةتة مؤد َيكي حوكم ِراني رَ
ئياني و شيعي لة بةغدا.
 -1ئةنوةر حسينَ  ،كوردو قةيرانةكاني رَ
عياق ،لة بآلوكراوةكاني
َ
بة ِر َيوةبةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوةى سليماني ،2007 ،ل.65
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ثاش شة ِرة هةشت سالَةكةي  ،1988 – 1981عرياق
– رَ
ئيان و هةولَدان بؤ ثشتيواني عرياق ،سةرةجنام
بةعس ل��ةدواي ثةالمارداني كو َيت لة سالَي 1990
و دواتر ثةالمارداني شيعةكان و كوشتين  40هةزار
كةس ،بةآلم دواتر هةرطيز رةوتي رووداوةكاني بةدلَي
وآلتاني خؤرئاوا ،ئيسرائيل ،ري��ازة ،وآلتاني سونين
ك��ةن��داوي فارسي ن��ةب��وو ،بةلَكة دةرةجن���ام عرياقي
سونين ب��ووة راب���وردوو ،ل��ةدواي  2003بةتةواوي
عرياق بووة عرياقي شيعةكان و هةميةنةي دةولَةتي
قوم و تاران بالَي ك َيشا بةسةر عرياقي نو َيدا ،هةر زوو
تاران دةستيكرد بة قةتلَوعامي كؤنة بةعسيةكان و
ف ِرؤكةوانة بةعسيةكان و دروستكردني تؤ ِري شيعي
لة رَ
ئيانةوة بؤ نةجةف و كةربةالو رؤيشتين بةرة و
َ
سورياو سنورةكاني توركيا تا باشوري لوبنان و رؤلي
ئةم رايةلَة جَ
جالالَؤكةيةوة ،ئةوكات باشرت دةركةوت
كة تاران ثالَي دا بة ئةسةدةوة و نةيه َيشت بةدةردي
قةزايف ،موبارةك و عةلي عةبدولَآل حَ
سال و سةركردةى
وآلتانى بةهاري عةرةبي بض َيت.
ئ َيستا ئيرت عرياق بؤ رَ
ئيان تةنها بووني زؤرينةي شيعة
نيية ،بةلَكو هةولَي ب َيه َيزكردني سوننيةكان دةدات و
لةاليةكي ت��رةوة دةي��ةو َي��ت خؤي بة دؤس�تي كوردة
سوننيةكان نيشان بدات ،كة ئةمةش ثارادؤكس َيكي
زيرةكانةي رَ
ئيانة ،كة لة هيضكام لة وآلتاني دراوس َي
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نةيتوانيوة بةقةدةر كوردةكاني عرياق بةش َيكي زؤر لة
حزبة سياسيةكاني بكاتة دؤسيت رَ
ئيان و شيعة ،واتا
رةنطة باشرتين دؤسيت سونين لة ناوضةكةو بطرة لة
خؤرهةآلتي ناوة ِراستيشدا كوردة سوننيةكاني عرياق
بن و ر َي��ك بةث َيضةوانةوة كة كوردةكان ه َيندة لة
ئ�َي�رَ ان نزين زؤر كةمرت كةيفيان بة ه َيزة سونين و
وآلتة سوننيةكان د َيت ،كة ئةمةش ر َيك ئةو شتةية
كة ث َييدةوتر َيت ثارادؤكسي مةزهةبي و سرتاتيذي
رَ
ئيانييةكان.
َ
سةرضاوة عةرةبييةكان ثييانواية ،وآلتاني عةرةبي
هاوكاري ثرؤذةي رَ
ئيانيان كردو بة كارئاسانيكردن و
ب َيدةنطيان بةرامبةر دوذمنكاري ئةمةريكا لة رَ
عياق و
ئةمةش سةرةتايةكة بؤ داطريكاري فارسي سةفةويى
بة دةبابةي ئةمةريكا...
ب��ةط��و َي��رةي ض��ةن��د س��ةرض��اوةي��ةك��ي ع��ةرةب��ي ،كة
دزةي كردووةتة دةرةوة ،لة كؤبوونةوةي وةزيراني
دةرةوةي وآلتاني دراوس َيي رَ
ئيان لة يؤليؤي ،2014
وةزيري دةرةوةي رَ
ئيان بة هاو ِر َي عةرةبةكاني وتووة:
«بارودؤخي رَ
عياق لةدةست ئ َيوة دةرض��ووة و ئ َيستا
ئياني دادةنر َيت ،بةآلم رَ
عياق بةج َي نفوزي رَ
رَ
ئيان
ئامادةية يارمةتي وآلتاني ع��ةرةب ب��دات لة قةزية
1
سةرةكييةكةيان كة فةلَةستينة».
 -1وال الشيعة ملن؟

http://altanweer.net/article
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كات َيكيش ل��ة ح��وزةي��ران��ي  ،2014ل��ةذ َي��ر ن��اوي
جيهادطةرايةيي سوننة موسلَي داطريكرد ،رَ
ئيان باشرت
1
كةوتةخؤ.
ئةطةرضي بةش َيكي ئةو قسانة راسيت ت َيداية ،بةآلم
راستييةكةي ئةوةية كة رَ
ئيان بةث َيضةوانةي وآلتاني
عةرةبي ،بةردةوام ثشتيواني ئؤثؤزسيؤني كوردو شيعة
بووة لة دةيةي هةشتاكان و نةوةدةكان ،واتا ()70%
ع�َي�رَ اق ،كة ر َيك ث َيضةوانةي ئةمة وآلتاني عةرةبي
سونين و كةنداو و بطرة ميسرو وآلتاني تريش دذي
عياق بوون و هاوكاري مَ
( )70%خةلَكي رَ
رذيي بةعس
َ
و س��ةدام حسينَ -يان كرد و لةثال كةمينةي سوننة
بوون كة زياتر لة هةشتا َ
سال حوكميان كرد.
بؤية هيض سةير نيية ،كة ع�َي�رَ اق لةدةست وآلتاني
عةرةبي دةربض َيت و هةولَي ثةش َيوي و نائارامي
و ت َيكداني بدةن و ثشتطريي داعش بكةن .ضونكة
هةرطيز ناتوانن واز ل��ةو خ��ةون��ة به َينن ك��ة ئةو
سةردةمة بةسةرضوو ،جار َيكي تر كةمينةي عةرةبي
سوننة حاكمي موتلَةقي رَ
عياق بن.
ئ���ةم رؤلَ�����ةي ئ�َي��رَ ان ل������ة ِرووي ج��ي��ؤث��ؤل��ةت��ي��ك��ي،
جيؤسرتاتيذي ،م��ةزه��ةب��ي ،م��ةرج��ةع و نو َينةري
 -1ثيرت هارلينط( ، )peter harlingحكومت هاي شبح درخاور
نزديك ،أشوب عراق نشانة ضيست؟
http://ir.mondediplo.com/article2180.html
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سةنرتالَيزمي شيعةكاني جيهان ،هةمووي خستووةتة
خزمةتي سياسةتةكاني كؤماري ئيسالمييةوة و زؤر
باشيش طةمة بة كارتة جؤراوجؤرةكاني شيعة دةكات.
رَ
ئيان ه َيز وةردةطر َيت لةم نو َينةرايةتيةي شيعةكان،
َ
خؤ بةيةكةم و دوايني دلسؤزي ئةوان نيشاندةدات.
ثرسيار َيك سةرهةلَدةدات ،ئةطةر رَ
ئيان – شيعي ،ئةو
بانطةشةية بكاتة راسيت كة خةريكة ضةكي ناوةكي
بةرهةمدةه َين َيت ،ئةوكات لة ك��ةن��داوي فارسي و
ناوضةكة ئ��ةو بؤضوونة راس��ت ناب َيت كة دةلَ َيت
«ئيمثراتؤريةت َيكي نوستوو ب��ة ِر َي��ط��اوةي��ة؟» ت َييدا
دةولَةتي شيعي ،زهل َيز ،فراوان ناب َيتة ديفاكتؤ؟ يان
ئةوكات ئ�َي�رَ ان ئةو ميتؤلؤذياية نيية كة ثةرجوي
مةهدية؟
َ
رةنطة ئاسان بيت كة باس لة قةتةر دةكةين ،بزانني
كة دةوحة ثايتةخت َييت ،نةوت ناسنامةيةتي ،ثشتيواني
ئيخوانةكان و ئيسالمييةكان دةك��ات .زؤرترين فرة
رةهةندي قةتةر ،سةرمايةكةيةتي و هيضي تر.
ب��ةآلم كة ب��اس لة ئ�َي�رَ ان دةك��ر َي��ت ،دةب َيت ب��اس لة
َ
خال بةخالَي شو َين ،ث َيطة ،نفوز و كاريطةري و رؤلَي
شيعةكان بكةين لة خؤرهةآلتي ناوة ِراستدا.
َ
واتا لةهةر شو َين َيك قسة لةسةر شيعة دةكريت .واتا
قسة لةسةر ئ�َي�رَ ان و ث َيضةوانةكةشي راستة ،ئينجا
ئ��ةم ث َيطة كؤمةآليةتييانة ،هةموويان ث َيطةيةكي
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جيؤثؤلةتيكي بؤ ئ�َي�رَ ان دةخولَق َين َيت و ل��ة ِرووي
ئابورييةوة سوود ،لة ِرووي سياسييةوة كارتي زؤر و
فراوانبووني فكر و ئايدؤلؤذياي شيعة و بوون بة
زهل َيزي ل َيدةكات.
هةركام لةو وآلتانة ،ه َيز لة شت َيكةوة وةردةط��رن،
ئةمةريكا لة ئابوري و سةربازي بةه َيز ،سعودية،
نو َينةرايةتي سوننةكان و نةوت ،توركيا لةسةر كةالوةي
ئيمثراتؤريةتي عومساني ،بةآلم رَ
ئيان طةورةترين ه َيز
َ
لة كةمينة ثةرش و بآلوةكاني شيعة وةردةطريت .كة
هةموويان تؤ ِر َيكي جَ
جالالَؤكةيي و فراوان و ث َيكةوة
بةستوو لة ِرووي فكري و داب ِراو لة ِرووي جوطرافييةوة
ث َيكدةه َين َيت.
َ
َ
ئازةرباجيان ،يةكيك لة كؤمارة سةربةخؤكاني يةكييت
سؤظيةت لة سالَي )75%( ،1990ي دانيشتواني
شيعةن ،ب��ةآلم ت��ورك زم��ان��ن ،كة نزيكة لة زماني
ئازةرييةوة ،بةآلم شيعةي دوانزة ئيمامني و خؤشيان
ب��ة ج��ي��اوازت��ر ل��ة ت��ورك��ي��ا دةب��ي��ن��ن ب��ةه��ؤي شيعة
بوونيانةوة.
ئةطةرضي لةدواي ثرؤسرتويكاي طؤرباضؤظ لة سالَي
 ،1990ت���اران و ئةنكةرة كةوتنة ملمالن َييةكي
توند لةسةر طةشة و رؤلَي خؤيان بةسةر وآلتة تازة
دروستبووةكاني وةك ئ��ازةرب��اجي��ان ،ئةرمةنستان،
توركمانستان ،كازاخستان و تاجيكستان.
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بةتايبةت كة توركيا ،خ��ةون بة ثان توركيزمةوة
دةبين َيت ،رَ
ئيانيش خ��ؤي بة نو َينةري كةمينةي
شيعةكاني جيهان دةزان َيت ،بةآلم طرفت َيك رَ
ليةدا هةية،
ئةويش ئةوةية كة شيعةكاني ئازةرباجيان ( )70سالَ
بوو لةذ َير دةسةآلتي روسياي كؤمؤنيستيدا بوون،
كة كؤمةلَطاي بةرة و كؤمةلَطةيةكي شيعي ،سكؤالر
بردووة ،بةآلم ئةمة هيض لة طرنطى ئازةرباجيان الي
رَ
ئيان كةمناكاتةوة ،كة شيعة براكاني لةو وآلتةدان.
َ
سةرة ِراي ملمالن َيكاني رَ
ئيان و توركيا ،بةآلم دةكريت
َ
ب��لَ� َي�ين ل����ةدواي س��ةره��ةل��دان��ي ب��ةه��اري ع��ةرةب��ي،
سياسةتةكاني توركيا ل��ة ب��ةرام��ب��ةر رؤلَ���ي ئ�َي�رَ ان
شكستيه َينا ،بةتايبةتي كة توركيا وةكو يةك َيك لة
نو َينةراني سوننيطةرا سةيردةكر َيت لة خؤرهةآلتي
َ
لةثال سعوديةدا ،بةآلم دةرئةجنامي شكسيت
ناوة ِراستدا
سياسةتةكاني توركيا بوو ض لة سوريا ،ض لة ميسر
و رَ
عياق و لة ناوضةكةدا بةطشيت و ثةنا بردنةبةر
1
َ
شةيتان لة ثيناو قةرةبووكردنةوةي شكستةكاني.
بةلَكو رَ
ئيان بة ثار َيزةوة سةيري ئةو بابةتة دةكات،
كة رةنطة هةر هةولَ َيكي نزيكبوونةوة دةردةس��ةري
بؤ دروستبكات ،كة خؤيشي خاوةني ئازةرباجياني
رؤذئ��اواي��ة و دانيشتواني شيعةن تا نةكا مةترسي
 -1حممد نورالدين ،ملاذا تدعم تركيا «داعش» السفري2014 ،
www.assafir.com
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لةدةستضووني ل َيبكر َيت و باكؤ بةه َيز بكات.
بةآلم رَ
ئيان بةئاساني دةستبةرداري ( )5مليؤن و ()500
هةزار شيعة ناب َيت ،قسةكردنيشيان بة زماني توركي
بةئاساني سةير ناكات ،بةآلم لةهةر حالَدا ئازةرييةكان
لةن َيوان زمان و ئايدؤلؤذيادا واث َيدةض َيت دواتر بة
قازاجني رَ
ئيان تةواوب َيت ،سةرة ِراي هةموو ئةوانةش
تاران دةيةو َيت وردة وردة شيعةكان لة سيستم َيكي
سكؤالرةوة بطؤ ِر َيت بؤ شيعةيةكي مةزهةبي .ئةمكارة
ئةطةر طرانيش ب َيت ،بةآلم رَ
ئيان ئةم كارةي لة ِر َيطةي
َ
تاك تاك يان طروثةوة دةستثيكردووة .ئةمةش زؤر
طرنطة ،كة دراوس َييةكي ئ�َي�رَ ان بب َيتة بةش َيك لة
جيؤثؤلةتيكي شيعة و تاران.
َ
جَ
َ
َ
ئةم سنورة مةزهةبية (جالالؤكةيية) كة هيزيكي
ب َيكؤتا بةه َيزى بؤ ئ�َي�رَ ان دروس��ت��ك��ردووة .كؤتايي
ن��اي��ةت ،ت��اد َي��ت ئ�َي�رَ ان ط��ةرم��وط��و ِرت��ري��ان دةك���ات و
باربؤيان دةكات ،وةكو كو ِر و نةوةي َ
نوي رَ
ئيان ل َييان
دة ِروان َيت .ضونكة رَ
ئيان ه َيندة قوةت و ئايندة لةم
كةمينة شيعانة وةردةطر َيت ،بؤية لة ِرووي رؤحي و
سنوري جيؤثؤلةتيكييةوة سوديان ل َيوةردةطر َيت ،لة
بةرامبةريدا ضةك ،ثارة ،سةرماية ،طةشت و سةفةريان
بؤ ساز دةكات.
يةك َيكي تر لة طرنطرتين ئةركةكاني رَ
ئيان لة ناوضةكة،
بووني شيعة هةزارةكاني ئةفغانستاني دراوس َييةتي،
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كة ذمارةيان ( )3مليؤن كةس دةب َيت و شيعةي دوانزة
ئيمامني.
ئةفغانستان لة سالَي  1979توشي داطريكاري حكومةتة
كؤمؤنيستييةكةي روسيا دةب َيتةوة .نةجيبولَآل وةكو
سةرؤك كؤماري ئةفغانستان دادةنينَ  ،ثشتونةكان ،باآل
دةست بوون ت َييدا و ب��ةردةوام ه��ةزارة شيعةكانيان
دةض��ةوس��ان��دةوة ،تا سةرةجنام بة جوآلندني رَ
ئيان
هةزارةكان كةوتنة جولَة .هةسيت مةزهةبطةراييش
ت� َي��ي��دا ط��ةش��ةي ك����ردووة ،وردة وردة كؤمةلَطةي
ئةفغانستان بووة ديفاكتؤ ،شيعةكان لة هيضةوة بوونة
كارةكتةري سةرةكي ئالَوطؤ ِرةكان .رَ
ئيانيش بووة
سيناريسيت قةيران و رووداوةك��ان .شيعةكان بوونة
خاوةني ( )8حزب لةكات َيكدا ()18%ي دانيشتواني
ئةفغانستان ث َيكدةه َينن ،ثاش رووخاني حكومةتة
كؤمؤنيستييةكةي كابول ،ئيرت وردة وردة طروثة
ئيتين و مةزهةبيةكان ثشتؤةنةكان ،تاجيكةكان،
َ
سةرلةنوي لةذ َير كاريطةري
ئؤزبةكةكان و هةزارةكان
رَ
ئيان ،ثاكستان و ئؤزبةكستان كة هةركاميان ثشتيواني
َ
لة يةك َيك لةو طروثانة دةك��ات ،رؤل و ث َيطةي ئةم
ه َيزانةي طةورةتر كرد ،تا دواجار ملمالن َيكة لةن َيوان
ثشتؤنةكان و ه��ةزارةك��ان لة ملمالن َيي دوو حزبي
(وةحدةت) و (ئيتحاد) ت َيثة ِربوو ،بؤ ملمالن َيي شيعة
و سونين يان سعودي و رَ
ئياني.
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تا سةرةجنام سالَي  1994تالَيبان دةركةوت .كة باس
لة ثشتيواني ثاكستان دةكرا بؤيان ،بةمةبةسيت سياسي
و كاريطةري ثاكستان لة ئةفغانستاندا ،بةمش َيوةية
لةناو قةيراني ئةفغانستاندا راب��ةري ثشتؤنةكان
(طولَبةددين حيكمةتيار) كة دذايةتي هاوثةمياني
(بورهانةدين رةبباني) دؤس�تي ئ�َي�رَ ان و (ئةمحةد
َ
جةنةرال
شامةسعود) تاجيكي بوو ،تواني ثشتيواني
(عةبدولرةشيد دؤستةم)ي ئؤزبةكي بةدةستبه َين َيت.
كة لةاليةن ئؤزبةكستانةوة ثشتطريي دةك��را ،تا كار
طةيشتة قولَبونةوةي ثةيوةندييةكاني رَ
ئيان و ثاكستان
لةاليةك ،سعودية و رَ
ئيان لةاليةكي ترةوة ،بةآلم ئةوةي
بؤ ئ�َي�رَ ان طرنطة ،ئ َيستا شيعةكان يان هةزارةكاني
كابول نةك كةمينةن ،بةلَكو كارةكتةري سةرةكي
ئةفغانستانن ،بووني ئ��ةوان دوو ثةيام دةطةيةن َيت
بةرامبةر سعودية و ثاكستان ،كة هةردووكيان رَ
ئيان
بة نةياري مةزهةبي ،سياسي و جيؤثؤلةتيكي دةبينن.
ئةطةرضي ئةو رؤلَة طرنطةي لة ئةفغانستان بينيوة،
بةآلم روبة ِرووي طرفت َيكي ئةمين و كؤمةآليةتي طةورة
بوةتةوة بةهؤي سنورة ثان و ثؤ ِرةكةي و نةتوانيين
كؤنرتؤلَكردني ،هةربؤية بةدةست بازرطاني هريؤيني
و ئةفيونةوة دةنالَ َين َيت كة ساآلنة بةهاكةي دةطاتة
( )65مليار دؤالر ،كة دةرةجنام نزيكةي يةك مليؤن
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طةجني رَ
ئياني ئالودةبوون.
عةلةويةكاني توركيا كة ( )16مليؤنن)25%( ،
ي دانيشتواني ئةو وآلتةن ،بةآلم هةند َيك سةرضاوة
ذمارةكة بة زياتر دةزانن و دةلَينَ شيعة عةلةوييةكاني
توركيا ( )20-18مليؤن كةسن و لة شارةكاني ئورمان،
س � َي��واس ،ئةنكةرة ،توجنةلي ،ئ���ةرزرؤم ،ئةماسيا،
ئةالزيق ،ماراش و ماالتيا ج َيطريبوون.
عةلةويةكان مةبةست ئةوانةية كة ثةيوةندييةكي
ط��ةورةي��ان بةئيمامي عةليةوة هةية و بة بنةضة
و ئةسلَي ئ��ةو دةزانر َين ،2شيعةن وةك��و ئ�َي�رَ ان ،لة
ثةي ِرةواني شيعةي دوان��زة ئيمامني ،كة بةش َيك لة
كوردةكاني باكوري كوردستان يان توركيا شيعةن،
بة ك��وردي ع��ةل��ةوي دةن��اس��ر َي��ن ،ب��ةآلم روب���ة ِرووي
دوو ستةم بوونةوة ،جار َيك كة عةلةوين ،جار َيك
وةك��و ك��ورد ب��وون و مةسةلةي نةتةوايةتي لةناو
توركيايةكي توركدا ،تةنانةت باس ل��ةوة دةكر َيت
كة بةهؤي كاريطةري رَ
ئيان ل��ة ِرووي مةزهةبييةوة،
َ
نةك هةر كاريطةري لةناو حكومةت و ثيكهاتةكاني
شيعةي عةلةويدا هةية ،بةلَكو لة ِر َيطةي (ثةكةكة)وة
1

 -1ثاراط خانا ،هةمان سةرضاوةي ث َيشوو ،ل .338
 -2مجهوري تركيه ،دوره جديد مباحث كشورها و سازمانهاي بني
املللي /2 /دفرت مطالعات سياسي و بني املللي ،تهران ،زمستان ،1388
ل.35
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توانيويةتي كاريطةري زؤر لةسةر كوردةكان دابن َيت و
دذي توركيا ثشتيوانيان بكات ،باس لةوةش دةكر َيت
كة لة دوايني كؤنطرةي (ثةكةكة)دا كة جةميل بايك
و بةسية هؤزات وةكو دوو هاوسةرؤكي كؤما جظاكي
ئيان ب َي َ
كوردستان (كةجةكة) هةلَبذ َيردران رَ
رؤل و
كاريطةر نةبووة.
ب��ةآلم رةنطة ه��ؤك��اري زؤر كاريطةري ئ�َي�رَ ان لةناو
(ثةكةكة) كة هاوش َيوةي حزبولَآل يان حزبي وةحدةت،
حزبي دةع��وة نيية .ثةيوةندي ب��ةوةوة هةب َيت كة
(ثةكةكة) ه َيز َيكي نةتةوةيي ،ض��ةث و ماركسية،
مةسةلةي شيعة و سوننةي زؤر بؤ طرنط نيية ،هةر
َ
لةطةل تاران هؤكاري سياسية نةك
ثةيوةندييةكيش
مةزهةبي ،واتا (ثةكةكة) سود لة قةيران و ناكؤكي
سياسي ئ��اب��وري ،مةزهةبي ن� َي��وان توركيا و ئ�َي�رَ ان
وةردةطر َيت ،نةبووةتة بةش َيك لة ملمالن َيي شيعي و
سونين ،بةآلم رَ
ئيان ئةوة ناشار َيتةوة كة حةز دةكات
َ
رؤلَ��ي مةزهةبي يان كورديكي عةلةوي طةر ضةث
و راديكالَيش ب َيت بؤي طرنطة كة شيعة ب َيت ،جيا
ل��ةوةي ئ�َي�رَ ان هةميشة دةيةو َيت فايلي شيعةبووني
عةلةويةكان دذي توركيا سود ل َيوةربطر َيت .ثشتيوانيان
بكات ،هةرطيزيش دةستبةرداري ئةم خةونةي ناب َيت.
شيعةكاني نيمضة كيشوةري هيندستانيش كة ()25
مليؤن و ثاكستان ( )35مليؤن ك��ةس��ن ،لةن َيوان
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شيعةي دوان��زة ئيمامي و ئيسماعيليدا دابةشبوون.
ئ�َي�رَ ان هةميشة خ��ةون ب��ةوةوة دةبين َيت كة رؤلَ��ي
َ
لةطةل ثاكستان لة
ئةوان بةه َيز بكات .بةتايبةت كة
َ
ملمالن َيي سنوري طةورةداية لةطةل ئةم وآلتة.
شيعةكاني ئاسياي ناوةند ،يةك َيكيرتن لةو طروثانةي
ك��ؤم��اري ئيسالمي ئ�َي�رَ ان ،ه��ةرض��ي ضؤن َيك ب َيت
حسابيان لةسةر دةك��ات ،وةكو هةر طروث َيكي شيعة
يان كةمينةيةكي مةزهةبي لةو وآلتانةي كة لةدواي
دةيةي نةوةدةكان لة يةك َييت سؤظيةت جيابوونةوة،
سةربةخؤيي خؤيان وةرطرت.
هةرضةندة ئ�َي�رَ ان و روسيا ،لة ئ َيستادا دوو دؤسيت
نزيكي يةكرتن ،روسيا زؤر ثشتيواني لة سياسةتةكاني
ئيان دةكات .بةآلم رَ
كؤماري ئيسالمي رَ
ئيان نايةو َيت
َ
َ
رؤل و مامةلَةكةي بطاتة ئاستيك روسيا نيطةران بكات.
ي��ان ئ�َي�رَ ان دةي��ةو َي��ت ئ��ةم مةسجة ئ��اوا ل َيبكات ،كة
ملمالن َييةكي مةزهةبي لة ناوضةكة هةية ،كة رَ
ئيان
دذايةتي رةقيبةكاني خؤي و روسياش دةكات ،ض لة
توركيا كة زؤر مةيليان ،بة دةسةآلتي روسيا نايةت،
رةنطة ه��ةر ئ��ةم بؤضوونةي رَ
ئيانيش ب َيت روسيا
ثشتيواني لة رَ
ئيان دةكات.
شيعةكاني ئيسماعيلة ،ل��ة ن��اوض��ةي ب��ةدةخ��ش��ان،
شيعة بةدةخشيةكاني تاجيكستان و مةسخةتةكاني
ئؤزبةكستان ،ب��ةآلم رةنطة ئ��ةم كةمينة شيعيانة
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ثةراو َيزترين طروثي شيعة بن كة لة وآلت َيكي وةك
تاجيكستان كة ( )160ه��ةزار كةسن ،لة ناوضةكة،
ه َيشتا نةيانتوانيوة خؤيان ر َيكبخةن ،بةآلم رةنطة
رؤذ َيك ب َيت سةرهةلَداني ئةوانيش بب َيتة سةرد َي ِري
ميدياكان و ئ��ةم ئ��ةط��ةرةش تةنها ئةوكاتةية كة
ئةج َيندايةكي نو َيي رَ
ئياني دةكةو َيتة رؤذةظةوة.
ب��ةدواي هاتنة س��ةر ك��اري كؤماري ئيسالمي ئ�َي�رَ ان
لة سالَي  1979ثةيوةندييةكاني ئ�َي�رَ ان و سعودية
لةاليةك ،ئ�َي�رَ ان و وآلتاني كةنداوي ف��ارس بةطشيت
رووي لة خراثي كرد ،ثشتيواني وآلتاني كةنداو بؤ
ئيان ،ه َيندةي تر رَ
عياق لة شة ِري دذي رَ
رَ
ئياني طةياندة
يةقني ،كة تاران بةتةنها روبة ِرووي وآلت َيكي عةرةبي –
سونين لة كةنداو نةبووةتةوة ،بةلَكو روبة ِرووي هةموو
وآلتاني كةنداوي فارسى سوننة وةستاوة ،ئةمةش
كار َيكي يةكجار ق��ورس بوو بؤ ئ�َي�رَ ان ،كة دوو َ
سال
بوو هاتبووة سةر كارو دةيويست خؤيي ئةج َينداكةي
باشرت رةط دابكوت َيت ،بةآلم ئةج َيندايةكي خؤرئاوايي،
هةرضي زوو بوو شة ِرةكةي ث َيشخست .ئ�َي�رَ ان تةنها
ئةوةندة فريا كةوت ،كة بري لة ثاراستين سنورةكاني
بكاتةوة ،نةك فراوانكردني جوطرافياكةي ،بةتايبةت
لةبواري فراوانكردني جيؤثؤلةتيكي مةزهةبي ،كة
لة ئ َيستادا رَ
ئيان ر َيك ث َيضةوانةي ئةوكاتة كاردةكات.
هةموو تواناي خؤي خستووةتة طة ِر ،بؤ فراوانكردني
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ث َيطةي رَ
ئياني  -شيعي لة كةنداوي فارسي ،بة ثلةي
يةكةميش هةراسانكردني سعوديةي ركابةري تارانة،
كة وان��اس��راون هةركاميان نو َينةرايةتي شيعيزم و
سوننيزم دةكةن لة ناوضةكةدا.
ئامارةكان دةلَينَ ( )70%دانيشتواني كةنداوي فارس
شيعةن ،1بةثلةي يةكةم لة سنورةكاني رؤذهةآلتي
س��ع��ودي��ةن ،ل��ة ن��اوض��ة دةولَ��ةم��ةن��دةك��ان��ي ن��ةوت��ن،
بةتايبةتي لة ن��اوض��ةي ئيحسا ،بةث َيي ئامارةكان
ذمارةي شيعةكاني سعودية ( )500هةزار كةسن ،لة
بةحرة َين ( )350هةزار ،لة ئيمارات ( )300هةزار ،لة
عياق ( )12مليؤن و ( )500هةزار ،لة رَ
رَ
ئيان ()51
مليؤن و لة كو َيت مليؤن َيك و ( )500هةزار ،لة قةتةر
( )50هةزارن ،ئةم ذمارة زؤرةي شيعةكان لة ناوضة
طرنطةكاني نةوت ،ترسي الى هةركام لة شانشينةكاني
كةنداو دروس��ت��ك��ردووة ،هةمووشيان ب��اش دةزان��ن.
مةترسي شيعةكان يةكةم مةترسيية لةسةر ث َيطةي
سياسي ،نةوت و دةسةآلتةكانيان.
ض��اود َي��ران ث َييانواية ئةطةر ثشتيواني و هاوكاري
َ
لةطةل بووني كةشتيطةل
ئةمةريكا و خؤرئاوا نةب َيت،
َ
و بنكةي سةربازي و هةوالطرييةكاني لة كةنداوي
فارسدا ،رَ
ئيان ( )6مانطي بةسة بة هاوكاري شيعةكان،
دةست بةسةر زؤرينةى كةنداوي فارسدا بطر َيت .واتا
 -1جيؤثؤلةتيكي شيعة ،هةمان سةرضاوةي ث َيشوو ،ل13
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دةست بةسةر جيؤثؤلةتيك َيك كة ض ِرترين ناوضةي
طؤي زةوي��ة ل��ة ِرووي دانيشتواني شيعة ،طةرمرتين
ب���ازا ِري بةرهةمه َيناني نةوتة .رَ
ئيانيش ب��اش ئةم
ضريؤكانة دةزان�� َي��ت ،ب��ةآلم ه َيشتا دةس��ت��ب��ةرداري
خةونةكةي نةبووة.
َ
َ
لةثال سعودية لة باكوري ناوضةي ئيحسا ،دةولةتة
بضكؤلةكةي كوةيتيش هةية ،كة بةاليةني كةمةوة
َ
لةثال
يةك لةسةر ض��واري دانيشتوانةكةي شيعةن،
َ
لةطةل رَ
عياقي شيعي و سعوديةي تةنراو
سنورةكاني
َ
بة شيعة ،ئيستاش شيعةكان لة بةرامبةر سوننةكان
هةست بة ثةراو َيزخسنت دةكةن .بؤية رَ
ئيان ئةمانة
بة شانةي نوستووي خؤي دةزان� َي��ت ،ب��ةآلم كوةيت
بةقةدةر بةحرةين و سعودية توشي ترس و نيطةراني
نةكردووة ،بةآلم كوةيت ئةمانة بة مةترسي طةورة
دةزان � َي��ت .هةربؤية د.نةبيل عةرةبي ئةمينداري
طشيت كؤمكاري وآلتاني عةرةبي رايطةياند« :دةخالةتي
رَ
ئيان لة كاروباري بةحرةين ،هة ِرةشةية لة ئاسايش و
1
ئارامي كةنداو».
ه َيشتا مةترسييةكة تةواو نةبووة ،بةلَكو لة باشوري
ئيحسا دةولَةتي قةتةري بضكؤلة هةية كة ر َي��ذةي
َ
لةثال قةتةر ،بةحرةين
شيعةكانيان ( )20%دةب َيت،
 -1العربي :تدخالت ايران لشؤون البحرين تهديد الستقرار اخلليج
http//www.egynews.net
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هةية ،كة ()65%ي دانيشتوانةكةي شيعةن .رَ
ئيان
زوو زوو ب��ةدذي خةليفة دةياجنولَ َين َيت .شيعةكان
د َين َيتة سةر شةقامةكان .ئةطةر زوو ه َيزي كؤكراوةي
كةنداوي فارسي نةب َيت ،بةحرةين وةكو ثار َيزطا يان
ئيان دةكةو َيتة دةست شيعةكاني رَ
قةزايةكي رَ
ئيان ،كة
َي�رَ
خامنةئي وةكو راب��ةري رؤحي و ئ� ان وةكو وآلتي
دايك دةزانن.
بةآلم سةرضاوة عةرةبييةكان ئةم ئامارانة بة ِراست
نازانن و ذم��ارةي شيعةكان بة ( )120مليؤن كةس
ناودةبةن و ث َييانواية ذم��ارةي شيعة كةمينة بوون
لةناو وآلتاني عةرةبي و ث َييانواية ئةو ر َيذةية لة
كةنداوي عةرةبي وةكو ئةوان ناوي دةبةن ()10%ي
هةموو ر َيذةي دانيشتوانة.
جطة لة وآلت��ي بةحرةين ،ئةو ر َيذةية بؤ ئ��وردون
( )5%و كؤي شيعةكاني جيهانيش ()15%ي كؤي
مَ
موسولانان دادةن� َي��ت و زؤري��ن��ةي ئةو
دانيشتواني
ذم��ارةي��ةش لة ئ�َي�رَ ان��دان ،بةقسةي ئةو سةرضاوانة
( )42مليؤن كةسن و دوات��ر ثاكستانة كة لة ()33
مليؤن كةس ،ر َيذةي ( )20%و دواتر هيندستان د َيت
كة ( )11مليؤن و ئازةرباجيان ( )6مليؤنة.
سةبارةت بة ر َي��ذةي شيعة لة سعودية لة سةرضاوة
عةرةبييةكان ثشت بةو راثؤرتة دةبةسنت بةناوي
مةسةلةي شيعة لة سعودية كة لةاليةن طروثي قةيرانة
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ن َيودةولَةتييةكانةوة ( )LCGسالَي ( )2005لة
برؤكسل دةرضووةو ذمارةكة بة مليؤن كةس ناودةبات
بة ر َيذةي ( )% 15-10لةكؤي دانيشتواني سعودية كة
رَ
سةرذميي سالَي ()22.670.000( ،)2004
بةث َيي
بووة و شيعةكان لة ناوضةكاني رؤذهةآلتي سعودية
بآلوبوونةتةوة ،كة دةولَةمةندة بة نةوت.
لةبارةي كو َيتةوة ،سةرضاوة عةرةبييةكان باس لةوة
دةكةن كة ر َيذةكة لة ()20%ي كؤي دانيشتوانة و لة
ناوضةكاني كو َيت و ئوردون نيشتةج َيبوون.
ب��ةآلم بةث َيي راثؤرت َيكي ئةمةريكا سالَي ()2006
لةذ َير ن��اوي (ئ��ازادي ئاييين لةجيهاندا) باس لةوة
َ
لةثال ئةوةي
دةك��ات ،كة ئةو ر َيذةية ()30%ية و
َ
كة ( )100هةزار شيعة لة كو َيت هةلطري جنسيةي
1
كو َييت نني.
ب َيطومان ئةم ذمارانةش ،ر َيذةكانيان كةمرتة لةضاو
ئةو ئامار و ر َي��ذان��ةي ث َيشوو ،ئ��ةوةش هؤكارةكةي
ضةند شت َيكة:
يةكةم :ئةوةي جياوازي هةية لة ناوبردني ث َيطةي
ج��وط��رايف دانيشتواني شيعة ،ب���ةوةي ك��ة جيهاني
ع��ةرةب��ي ك��ةن��داوي ف��ارس��ي ب��ة ك��ةن��داوي ع��ةرةب
 -1حممد يوسف ،قنبلة نووية فارسية و ليست اسالمية ،املشروع الشيعي
يف املنطقة ،حتالفات و دالالت ،موقع اسالم ديلي.
http//:www.islamdaily.org/ar/general.11779/article.htm
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ناودةبةن .ئةمةش واتا رَ
ئيان ناطر َيتةوة ،كة زؤرينةي
َ
شيعةي جيهان ث َيكدةه َينيت ،بةآلم بةو بؤضوونةي كة
ئةوة كةنداوي عةرةبي نيية ،بةلَكو كةنداوي فارسة و
ث َيدةض َيت ئةمةشيان راسترت ب َيت ،شيعة لةو ناوضةية،
زؤرينةن و ضةند سةرضاوةي فارسي و بيانيش ر َيذةكة
بة ( )75%كؤي دانيشتواني كةنداوي فارسي دةزانن.
جطة لةوةش ر َيذةي دانيشتوان .زؤر زياترة لة زؤرينةي
وآلتاني كةنداو كة عةرةبن.
َ
لةكات َيكدا ،ه��ةرض��ي ئ�َي�رَ ان��ة ،ب����ةردةوام لةهةولي
زي��ادك��ردن��ي نفوزي شيعة طةرايية ل��ةو وآلت��ان��ة و
ب��ةردةوام ه��ةولَ��دةدات ثةرة بة نفوزي شيعة بدات،
بةآلم وآلتاني عةرةب نةيانتوانيوة ئةمة لةناو رَ
ئياندا
بكةن.
َ
رَ
تيوانيين ئ�يران بؤ مةسةلةكة،
لةوانةش طرنطرتِ ،
تيوانيين ديين يان مةزهةبيية ،بة واتايةكي تر
رَ ِ
تيوانيين
ئينتيمايةكي مةزهةبي  -سياسيية ،بةآلم رَ ِ
تيوانين َيكي مةزهةبي و نيشتيماني يان
عةرةبةكان ،رَ ِ
نةتةوةيية ،واتا ئينتيماي ديين و نيشتيمانيية.
هياللي شيعي ،كة رَ
عياق و سوريا و لوبنان دةطر َيتةوة،
دةرئةجنامي ش��ة ِري سوريا نيية ،ب��ةآلم ئ��ةم ش��ة ِرة
ياريدةدةر بوو بؤ سةرهةلَداني دوو ب��ةرة ،وآلتاني
كةنداو هاوثةمياناني خؤرئاوا و ئيسرائيل لةاليةك،
ئ�َي�رَ ان ،ع�َي�رَ اق ،سورياو لوبنان لةاليةكي ت��رةوة ،كة
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هةرضي دووهةميانة ل��ةذ َي��ر ن��اوي هياللي شيعي
َ
لةطةل
بانطةشةي نيشتماني و يةكطرتوويي دةكةن
1
رَ
ئياندا.
ئيماراتيش يةك َيكة ل��ةو وآلت��ان��ةي ك��ة ()16%ي
دانيشتوانةكةي شيعةن ،ئ�َي�رَ ان ب��ةردةوام دةس��ت لة
كاروباريان وةردةدات و ك َيشةي دوورطةكاني ئيمارات
ه َيشتا ضارةسةر نةكراوةو رَ
ئيان زؤرجار ك َيشةيان بؤ
َ
دروستدةكات ،2ئةمةش دوو طرميانة هةلدةطر َيت:
يةكةم :كةنداوي فارسي لة ِرووي جوطرافياي ئايينيةوة،
لةسةر ئاينزاي شيعة ،حسابة.
دووةم :نةوتي يةدةطي ناوضةكة ،ه َيندةي مةترسي
شيعةي جدديرتو قولَرت كردووةتةوة.
بؤية تاكة ر َي��ط��او دواي�ين ر َيطا كة ل��ةب��ةردةم ئةم
شانشينانةدا هةبووة و هةية ،ب��ةردةوام سةركوتي
ئةم شيعيانةية ،كة ئةمةش ديار نيية تا ضةند سالَي
تر دةخايةن َيت ،بةآلم شيعةكاني ئةو وآلتة سكلَي رق
و س��ورةوة بووي ذ َير خؤلَةم َيشي دةي��ان سالَةي ث ِر
لة داثلَؤسني ،ب َي م��ايف ،سةركوت و مةحرومبووني
شيعةكانة .ب��ةدواي شؤ ِرشي  1979طةالني ئ�َي�رَ ان
 -1عماد صادق العلوان ،خرافات اهلالل الشيعي ..املثلث السنيى و داعش
http://aliraqtimes.com/ar
وما بينهم ،العراق تاميز
 -2نفريد امحد حسن ،ايران :التدخل يف شؤون الدول واجيب ،صحيفة
http://www.alwatannews.net
الوطن ،العدد .2731
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و شيعةكان ئاه َيكيان بة ب��ةردا هاتةوة ،تائ َيستاش
ضاوة ِرواني هةآلتين خؤر َيكن لة تارانةوة هةلَب َيت.
رزطاريان بكات لةدةست نةهامةتى و ضةوساندنةوةي
عةرةبة سوننيةكان.
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س��وري��ا ب��ةم��دواي��ي��ان��ة ل��ة ري��زب��ةن��دي رووخ����ان و
كؤتاييهاتندا بوو ،رووداوةكاني 26ي كانوني دووةمي
 2011كة راث��ة ِري�ني خةلَكي ل َيكةوتةوةو تائ َيستا
( )210هةزار كةس بوونةتة قورباني و ( )202مليار
دؤالر زياني بةركةوتووة ،بةآلم سةرضاوةكان باس
لةوة دةكةن كة رَ
ئيان يةكةم وآلت بووة تا ئةم ساتةش
ثشتيواني سياسي ،ئابوري ،سةربازي سورياي كردووة.
74
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بةحوكمي بنةمالَةي ئةسةدي عةلةوي ،واب ِريار بوو
بةدواي تونس ،ليبيا ،يةمةن ،ميسر ،سوريا ث َينجةمني
وآلتي بةهاري عةرةبي ب َيت ، 1وةكو ئةوانةي ث َيشوو
ئ َيستا سيستم َيكي تر لةسةر حوكم بن كة رةنطة ه َيزة
َ
راديكال يان ئيخوان بن ،بةآلم ئةوةي
ئيسالميةكان،
َ
روودةدات ،ئةوةية ،كة ثاش ضوار سال لة ثشتطريي
ئةمريكاو خؤرئاواو توركيا بؤ سوثاي ئازادو طروثة
نةيارةكاني ئ��ةس��ةد .ب��ةآلم س��ةرةجن��ام ن��ةك مَ
رذي��ي
ئةسةديان بؤ ن��ة ِرووخ��ا ،بةلَكو ئ��ةو ئةج َيندايةي
ئ��ةوان سةرةجنام طروثي داعش و نوسرةي بةرهةم
ه َينا ،كة رؤذئ��اواش بووةتة قورباني و رووداوةكاني
 2015/1/8-7لة رَ
هيش بؤ سةر رؤذنامةي شارلي
َ
هيبدؤ لة فةرةنسا يةكيكبوو لة دةرهاويشتةكاني
شة ِري سورياو بةه َيزبووني طروثة تريؤريستييةكان،
َ
راديكال ،سةلةيف و جيهاديةكان ،وةك ضؤن
طروثي
َ
ثارادؤكسي ثشتيواني لة ئةمةريكا لة تاليبان ،قاعيدةو
كردةوةي تريؤريسيت 11ي س َيثتةمبةر بوو ،ئةمةي
فة ِرةنساش هةمان ثارادؤكسي ش��ة ِري سورياية ،كة
النى كةم توركيا ،سعوديةو قةتةر ثالَثشيت يةكةمي
بةه َيزي داعش بوون كة طرنطرتين هؤكاريش شكسيت
ئةم ه َيزةي ئيخوان و سوننيانة بوو لة بةرامبةر
 -1ئةنوةر حسينَ  ،ثريستؤريكاي بةهاري عةرةبي ،هةمان سةرضاوةي
ث َيشوو ،ل215
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رَ
ئياني شيعي.
َ
َ
بةآلم خالي يةكالييكةرةوة لةم قةيرانةدا ئةوةية ،رؤلي
ئيان بوو بةهؤي ثشتيواني لة مَ
رَ
رذيي ئةسةد بة دوو
فاكتةر رووداوةكاني وةكو خؤي ه َيشتةوة:
يةكةم :لةم َيذة ثةيوةندي دميةشق و تاران لةناوضةكة
هةية ،بةتايبةتي لة ثةيوةندي دذايةتي هةردووكيان
بؤ عرياق و سةدام حسينَ و بةعس خالَي هاوش َيوةية
َ
تيوانيين هاوبةش سةبارةت بة توركياو
لةثال يةك ،رَ ِ
ثشتيواني ثةكةكة وةك��و ن��ةي��اري ئةنكةرةو ليواي
ئةسكةندةرية ،جطة لة مةسةلةي مةزهةبي لةن َيوان
ه��ةردوو اليةني (شيعي – سونين) و بةتايبةتيش
لةدواي قةيرانةكاني سوريا دؤستايةتي و هاوثةميان َييت
رَ
ئيان بؤ سوريا دةركةوت.
َ
دووةم :ثةيوةندي مةزهةبي نيوان (تاران – دميةشق)
وةكو مةسةلةيةكي مةزهةبي ،كة هةردوو حاكمي ئةم
دوو وآلت��ة شيعةن ،دةورونةقشي زؤري��ان هةبوو لة
رووداوةكاني عرياق ،لوبنان و توركيا.
شيعةكاني سوريا كة ث َيكهاتوون لة عةلةوي (،)13%
دةروز ( ،)3%ثةي ِرةواني طروثي ئيسماعيلية ()1%
كة شيعةطةل َيكن ،يازدةيةمني ئيمام بةدوا ئيمام دةزانن،
نةك ئيمامي مةهدي.
رووداوةك��ان��ي 2011ي سوريا ئ��ةو بؤضوونةي الي
دميةشق دروستكرد ،كة ث َيويستة جةمسةرطريي شيعي
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دامبةزر َينن ،لةوةش زياتر ئةوةية كة لةمةودوا سوريا
ث َيويستة تاران تةنها وةكو ثالَثشيت سياسي َ
قبول نةكات،
َ
بةلَكو وةكو نو َينةري رةمسي مةرجةعي شيعي قبولي
بكات.
ضونكة يةكةم فاكتةرو كاريطةر كة واي لة تاران كردووة
رب َيت .نةه َيشتين ئةسةدو
ثشتيواني خؤي بؤ سوريا دةرب ِ
حكومةتةكةي ب��ةدةردي ق��ةزايف و ليبيا بض َيت ،ئةوا
فاكتةري شيعية ،جا ئةطةر لةبةر شيعة عةلةويةكاني
سوريا ب َيت يان لةبةر ثة ِرينةوةي رَ
ئيان ب َيت لة سورياوة
رَ
بؤ لوبنان و هاوكاري حزبولَآلو دروزةك��ان ،واتا ئيان
لة سادةترين حالَدا ،بةديوة مةزهةبيةكةي تا ديوة
سياسيةكةي سةيري رووداوةكان دةكات.
تةنانةت ئةوة دميةشق بوو كة لة دةيةي هةشتاكاندا
بانطةشةي ئةوةي دةكرد كة دروستكردني يةك بةرةي
شيعة ل��ة دةري���اي ن��اوة ِراس��ت��ةوة ت��ا ثاكستان ،ب��ةآلم
ئ َيستا درومشةكة ط��ؤ ِراوة بؤ ئةو بةرةية ،ب��ةآلم بة
سةركردايةتي رَ
ئيان نةك سوريا.
َ
َ
رَ
لةو ناوةدا ديسان فاكتةريكي بةهيزي ئياني ،شيعي
دةردةكةو َيت .كة ثالَثشيت ه َيزة كوردييةكان دةكةن كة
لة  2011دةستيانطرتووة بةسةر رؤذئاواي كوردستان،
كة ئ َيستاش كانتؤني (عةفرين ،جزيرة و كؤبانيَ)
يان دروستكردووة و لةاليةن يةك َييت دميوكراتييةوة
بة ِر َيوةدةضن .تةنانةت باس لةوة دةكر َيت ،سورياش
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هاوكاريان دةك��ات ،ب��ةآلم هيض طومان ل��ةوةدا نيية،
كة رَ
ئيان ثالَثشيت كوردةكاني سوريا دةكات .لة ِر َيطاي
ث��ارت��ي ك��ر َي��ك��اران��ي ك��وردس��ت��ان��ةوة ،بةتايبةتي كة
سنورةكاني ك��وردةك��ان ل��ةط� َ
�ةل توركيايةو رَ
ئيانيش
بةدواي رووداوةكاني بةهاري عةرةبي در َيغي لةهيض
هاوكارييةكي نةياراني ئةنكةرة نةكردووة ،كة ب َيطومان
ئةمة سياسةتي روسياي ر َيبةري بلؤكبةنديو ،ناوضةيي
رَ
ئيان لة سوريا – روسياشة.
َ
َ
دةك��ري��ت بل َيني ئ��ةو خؤ ِراطرييةي لة كؤبان َي كرا،
مايةي شكسيت سياسةتةكاني توركيا بوو ،لةهةمانكاتدا
رَ
ئيانيشي خؤشحالَكرد ،ضونكة لةاليةك ت َيكشكاندني
ئةنكةرة بوو ،لةاليةكيشةوة كةمكردنةوةي فشار بوو
لةسةر سورياو شكاندني هةميةنةو فؤبياي داعش بوو،
كة تا سةر ئ َيسقان دذي شيعة ،ئ�َي�رَ ان و هةميةنةي
رَ
ئيانن.
َ
بؤية لة خراثرتين حالدا ئةطةر سوريا دابةشبكر َيت،
مَ
هةريي جياوازي شيعي ،كوردي ،سونين ه َيشتا
ترسي
َي�رَ
ه��ةر ئ� ان هةميةنةي خ��ؤي ل���ة ِرووي مةزهةبيةوة
دةثار َيز َيت .دةتوان َيت سؤزي كوردةكانيش بؤ خؤي
رابك َيش َيت.
َ
ئةمةش ديسان ئةو فةلسةفةية ،كة رَ
ئيان ناوي دةنيت
هةموو شت َيك لة ِر َيطةي شيعةوة ،هةموو شت َيك بؤ
بةه َيزكردني شيعة ،وا دةردةكةو َيت رَ
ئيان لة سوريا
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يةكةم قسةكةرةو ئةج َينداي رووداوةك���ان ئةو كاري
لةسةر دةك��ات و ئةطةر هاوكاري س��ةرب��ازي ،داراي��ي،
لؤجستيكي رَ
ئيان نةب َيت ،بةشار ئةسةد بةرطةي شةش
مانطي نةدةبرد ،بةدةردي ميسرو يةمةن دةضوو ،بؤية
ئةسةد بؤ هةميشة قةرزاري رَ
ئياني شيعية .ث َيناض َيت
رَ
ئيانيش هيضي لةوة زياتر بو َيت كة لة سوريا طرنطي بة
سياسةتةكاني رَ
ئياني شيعي بدات .هةميشة وةكو ثردي
ثةيوةندي شيعةكان لةن َيوان لوبنان و عرياق ب َيت.
خالَ َيكي ت��ري طرنط ئةوةية كة َ
رؤل و هةميةنةي
ئ�َي�رَ ان لة سوريا ،ئةمةريكاو خ��ؤرئ��اواي ناضار كرد،
ضاو بةو ثةيوةنديانةدا خبش َين َيتةوة .قسةي رَ
ئيان
بةهةند وةربطر َيت ،هةربؤية لة كؤتاييةكاني 2014
دا فشارةكاني خؤرئاوا لةسةر سوريا كةمبونةوةو رةنطة
بري لةوة بكةنةوة دةست لة رووخاني بةشار ئةسةد
هةلَبطرن ،ضونكة رةنطة يةك َيك لة مةرجةكاني رَ
ئيان
ب َيت بؤ ثاشةكشة كردن لة بةرنامة ئةتؤمييةكةي ،واتا
لة ئ َيستادا رؤلَي رَ
ئيان لة ناوضةكةدا بة ش َيوةيةكة كة
تاران سةنرتالَي بةه َيزة ،رَ
عياق ،لة ِريزي دووةمداية كة
نو َينةرايةتي رةمسي دةولَةتي شيعي لةذ َير هةميةنةي
ئ�َي�رَ ان��دا دةك���ات و خ��اوةن��ي حكومةت و دةس��ةآلت��ي
ياسايية ،س َييةم يةمةنة ،كة ج��ةم��اوةري شيعي لة
حوسيةكان ،ثالَثشيت رَ
ئيان موعجيزةيان خولَقاندووة،
كة دواي رووداوةكاني بةهاري عةرةبي و راكردني عةلي
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عةبدولَآلي حَ
سالي دوذم�ني سةرسةخيت حوسيةكان
ئ َيستا بوةتة ثشتيوانيان و تةئيدي سياسةتةكاني رَ
ئيان
دةك��ات ،تةنانةت زؤرب��ةي وآلتي يةمةنيان خستوةتة
ذ َير دةسةآلتي خؤيانةوة ،ئةمةش رؤلَي رَ
ئيان طةورةتر
دةكات و ترسي طةورةش لةسةر نةيارة سةرسةختةكاني
سياسي و مةزهةبي و نةوت لة (سعودية) دروستدةكات،
ض���وارةم ،لوبنانة كة حزبولَآلو حةسةن نةسرولَآل
نو َينةري خومةينية ،تةواو هةميةنةي كردوة لة لوبنان
و هةركات بيةو َيت طةمارؤي حكومةت و ثةرلةمان
دةدات و بوةتة يةكةم ه َيزي حزبي تؤكمةو بةديسثلني
كة دةتوان َيت لوبنان بة ِر َيوةبةر َيت ،س��ةرة ِراي ئةوةي
كة ثةرلةمانيش بةدةست شيعةكانةوةية ،ئةمةش واتا
حزبولَآل يةكةم حزبي بةه َيزي شيعي ناو جةمسةرطريي
رَ
ئيانية لةناوضةكةدا كة ثتةو و بةئيمان ب َيت و
هةميانةي هةب َيت ،ث َينجةم ،ئةفغانستانة كة تائ َيستاش
شيعةكاني ئ��ةو وآلت��ة رؤلَ��ي��ان هةية لة دةس���ةآلت و
سيناريؤكاندا ،شةشةم ،شيعةكاني بةحرةينة كة راستة
ر َيكنةخراون و خ��اوةن دةس��ةآلت ن�ين ،ب��ةآلم ئ�َي�رَ ان
دةتوان َيت لةهةر كات َيكدا بيةو َيت خؤثيشاندان بكةن
و فشار خبةنة س��ةر دةس��ةآلت��ي سونين و بةحرةين،
حةوتةم شيعةكاني توركياية كة جاروبار دةياجنولَ َين َيت
بةآلم زؤر كاريطةر نني.
َ
واتا ث َيطةي شيعي ،كة لة ئ َيستادا لة رَ
ئيان دةياجنول َين َيت.
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دةطين ،كة هةركاميان بة
لة حةوت شو َيين جيادا رؤلَ رَ ِ
فؤرم َيك و ش َيواز َيكن لةبواري رؤلَبينيين سياسي و
َ
سةنرتال ،بةه َيزي حوكمران لة
مةزهةبي و مةرجةعي
دةسةآلتدا ،هةميةنةي حزبي ،هةميةنةي جةماوةري،
واتا هةركام لةم ه َيزة شيعيانةي ئةم حةوت شو َينة
رؤلَ َيكيان هةية لة قةيرانةكاندا دةجولَ َينر َين و
كاريطةريان دةب َيت ،سياسةتةكاني رَ
ئيان ج َيبةج َي دةكةن،
هةمووشيان لةذ َير ناوي ثريؤزي شيعةطةراييداية ،كة
رَ
ئيانيش كتومت هةر ئةمةي دةو َي��ت ،ئةونايةو َيت
َ
َ
رَ
بطين طةر خةباتي شيعةطةرايي لة
ئةم هيزانة رؤل ِ
خةباتي خؤيان جيابكةنةوة ،ضونكة رَ
ئيان بةباشي لةوة
ت َيدةطات كة دةب َيت هةموو شيعة لةيةك كاتدا هةست
بة مةزلَوميةت و طةورةيي ،هةست بة ذ َيردةستةيي و
سةربةرزي ،هةست بة ضةوساوةو خاوةن ثشت بكات،
هةست بة غةدرو ضةوسانةوة ،بةآلم هةلَسانةوة بكات،
بةمةش رَ
ئيان باش دةزان َيت كة شيعةكان دةب َيت وةكو
شيعة خؤيان بناسن ،وةكو شيعة بذين ،وةكو شيعة
خةبات بكةن ،وةكو شيعة سياسةت و ذيان بكةن ،وةكو
شيعة خةون ببينن ،وةكو شيعةش مبرن ،ئةمة دوايني
مانيف َيست و خةوبينيين رَ
تيوانيين
ئيانة و دوايني رَ ِ
رَ
ئيانة بؤ جيهاني شيعة.
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دروزةك�����ان ،كةمينةيةكي ت��ري ش��ي��ع��ةن ،ك��ة ب َي
كاريطةري نني لةذ َير دةسةآلتي رَ
ئياندا و بة ضةندين
شو َيندا بآلوبوونةتةوة ،وةكو ( )360000لة سوريا،
( )310000لة لوبنان )60000( ،لة ئيسرائيل،
( )10000لة فةلةستني و ( )10000لةئةرجةنتني
وات��ا نزيكةي ( )700000كةس دةبن ،1ئةطةرضي
َ
لةطةل سياسةتةكاني
هةند َيك لةم كةمينة شيعيانة
 -1فرانسوا توال ،هةمان سةرضاوةى ث َيشوو ل
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ئ�َي�رَ ان يةكناطرنةوة ،وةك ئةوانةي لة ئيسرائيلن،
بةآلم ث َيناض َيت رَ
ئيان ئةمانة ب َي كاريطةر ج َيبه َيلَ َيت
و بةتايبةتي كة عةلةويةكاني سورياو شيعةكاني
لوبناني كؤنرتؤلَكردووة.
بةتايبةتي ل��ةدواي شؤ ِرشي  1979خةلَكي ئ�َي�رَ ان
شيعةكاني ب��اش��وري لوبنان بونة ئامانج ،ث َيطةي
ه َيزي شؤ ِرشي رَ
ئيان ،بةآلم لة شة ِرة ناوخؤييةكاني
َ
لوبناندا شيعةكان دابةشبوون بةسةر حزبولآل كة
ثشتيواني لة رَ
ئيان و بزوتنةوةي ئةمةل ثشتيوانيان
َ
لة سوريا دةكرد .هةنديكيشيان ثةيوةنديان كرد بة
ثارتة ضةثةكاني لوبنان ،لةكات َيكدا ذمارةي شيعةكان
لة لوبنان بة مليؤن َيك كةس مةزةندة دةكر َيت ،بةآلم
رَ
ئيان و لوبنان و جيؤثؤلؤتيكي شيعةكان بةتايبةت
َ
شيعةكاني ب��اش��ورو حزبولآلي زؤر بؤ طرنطة .بة
يةكةم ه َيزي شيعي دادةنر َيت كة روبة ِرووي دوذمنة
طةورةكةي رَ
ئيان كة (ئيسرائيل) وةستاوةو مةترسيشي
دروستكردووة ،بؤ سةر بةرذةوةندييةكاني ،بؤية رَ
ئيان
رةنطة ه َيندةي حزبولَآلو حةسةن نةسرولَآل هاوكاري
خؤشةويسيت بؤ ضةند طروث َيكي شيعي و رابةرةكةي
دةرنةب ِر َيت و بؤي طرنط نةب َيت.
سالَي  2011ب��ةدواي ش��ة ِرو قةيرانةكاني سورياش
باشرت رؤلَي حزبولَآلي بؤ دةرك��ةوت ،كة راستةوخؤ
ضووة شة ِرةكةوةو ثشتيواني لة ئةسةد كرد.
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هةر ئةوكاتةش كة حزبولَآل دروستبوو لة ف َيربايةري
 1985رايطةياند «ك��ة ثابةند دةب�ي�ن ،بةب ِرياري
حةكيمانةو دادث���ةروةران���ةي وياليةتي فةقيهةو
ئايةتولَآل خومةيين» ،بةث َيي سةرضاوةكان باس لةوة
دةكر َيت كة حةسةن نةسرولَآل ئةمينداري حزبولَآل،
نو َينةري رةمس��ي خومةينيية لة لوبنان ،ضونكة
1
هةموو جولَةو كارةكاني نةسرولَآل بة قازاجني رَ
ئيانة.
ئةوة جطة لةوةي حزبولَآل لة ِر َيطةي خؤيةوة دةتوان َيت
ثرد َيكي ثةيوةندي رَ
ئيان و فةلةستني بؤ طروثةكاني
وةك حةماس و جيهادي فةلةستني دروستبكات،
ئةطةرضي ئةمةش دوذمنايةتي رَ
ئيان بؤ فةلَةستني
َ
ئةم دوو طروثة هةر سؤزي زؤري��ان لةطةل ئ�َي�رَ ان و
سوريا هةية ،بة ضةك و كةلوثةلي سةربازي ،ماددي
ه��اوك��اري دةك��ر َي��ن .بةمدواييانةش حمةمةد زةيف
بةرثرسي طشيت كةتائييب عزةدين قةسام لةنامةيةكدا
بؤ حةسةن نةسرولَآلي ئةمينداري حزبولَآلي دؤسيت
رَ
ئيان داواي هاوكاري دةكات ،لةدذي ئيسرائيل .ئةمة
َ
َ
رَ
لةكاتيكدا بوو كة سالي ( )2014لة ئةجنامي هيشي
ف ِرؤكة ئيسرائيلييةكان لة ج��والن ،كو ِر َيكي عيماد
مةغةنية بةناوي جيهاد كة ثاسةواني تايبةتي قاسم
َ
لةطةل شةش كةسي حزبولَآل كوذران،
سولةمياني بوو،
 -1بهاء الدين الزهري ،سوريا و املشروع الصفوي االيراني
http:/www.alukah.net/culture
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لةناوياندا بةرثرس َيكي باآلي سوثاي ثاسداراني رَ
ئياني
1
ت َيدابوو.
كة لة ِراستيدا ئةم دوو طروثة و ضةند طروثي تري
وةكو كؤمةلَي ئيسالمي و بزوتنةوةي ئيسالمي لة
كوردستاني عرياق ،طروثي ئيسالمي راديكالَي سوننني،
بةآلم رَ
ئيان ضونكة دةتوان َيت سوديان ل َيوةربطر َيت،
يارمةتيان دةدات و ب��ةآلم ئةمانة بةش َيك نني لة
جيؤثؤلةتيكي ث��ان��وث��ؤ ِري ئ�َي�رَ ان��ي  -شيعي ،بةلَكو
بةش َيكن لة كاريطةري و فشارة سياسيةكاني رَ
ئيان
لة ناوضةكةدا ،كةلَكيان ل َيوةردةطر َيت و تا رادةيةكي
زؤريش سةركةوتوو بووة.
ئةمةش بة ئاماذةكردن بةوةي كة رَ
ئيان بؤي طرنطة
هةميشة قةيرانةكان رَ
بني َيتة دةرةوةو اليةنطراني
طروثة دؤستةكاني ئةج َيندا سياسي و سةربازيةكاني
بؤ ج َيبةج َي بكةن ،كة ئةم دوو طروثة سوننية لةو
ش َيوازةن كة ب َيطومان لةزؤر شو َيين تريش سود لةو
طروثة سوننيانة وةردةط��ر َي��ت ،وةك��و باسدةكر َيت
شةبابي سؤمالَي يةك َيكة لةوانةو لةزؤر شو َيين تريش
نا ِراستةوخؤ ئةوكارانة دةك��ات ،ب��ةآلم ئاماجنةكةي
ئةوةية كة هةموو ئةم كارانة لة خزمةتي فراوانكردني
 .1محاس و حزب اللة ،ماجتمعها ايران التفرقهما سوريا ،ميدل ايست
اونالين ،فرباير .2014
http://www.middle-east-online.com
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جيؤثؤلةتيكي شيعة بةكاردةه َينر َيت.
رَ
ئيان سةبارةت حزبولَآل در َيغي نةكردووةو بووني بة
خاوةني ( )15000موشةك و دةيان هةزار ضةكدارو
ف ِرؤكةي سيخو ِري ب َي ف ِرؤكةوان و كاتيؤشاو ضةكي
دذة ف ِرؤكةو تواناى مالَي و سةربازي و بووني كةنالَي
املناري ئامساني ،بةهؤي رَ
ئيانةوةو ث َيداني هاوكاري بة
1
ب ِري ( )50 – 25مليؤن دؤالري ساآلنة.
بةآلم واقعيةت َيك هةية كة ث َيش شؤ ِرشي  1979رَ
ئيان
و شيعةكان لة هةموو ئةو شو َينانةي بامسان كرد،
خرابوونة ثةراو َيزةوةو كرابونة ثاشكؤو لةحالَةتي
طؤشةطرييدا ب��وون ،ب��ةآلم ل��ةدواي ش��ؤ ِرش��ةوة ،وردة
وردة طةشةيان كرد لةبواري سياسي و كؤمةآليةتي،
هةرضةندة شيعةكان ل��ة ِرووي تيؤريةوة ب��اوة ِري بة
ط��ة ِران��ةوةي رزطاركةر هةية لة ط��ة ِران��ةوةي ئيمامي
ناديار خؤي دةخاتة ِروو ،هةرضةندة ه َيشتا جوطرافياي
شيعة لة كؤمةلَة دورطةيةكي جياوازو ثةرتةوازة
دةض َيت ،بةآلم وردة وردة خةريكة ث َيطةو رؤلَي خؤي
دةدؤز َيتةوة لةسةر نةخشة سياسي ،ئيسالمي جيهاني
و ناوضةييدا.
يان وةكو باسدةكر َيت ،رَ
ئيان خةريكة لة رؤذهةآلتي
َ
َ
ناوة ِراستدا وةكو ئيمثراتؤريةتيكي شيعة سةرهةلدةدات.
 -1ئةنوةر حسينَ  ،كوردو قةيرانةكاني رَ
عياق ،هةمان سةرضاوةي
ث َيشوو ،ل.61
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لةمبارةيةوةرؤذنامةيمةعاريفيئيسرائيلىلةسالَي()2005
لةبابةت َيكدالةنووسيين مَ
زةلايشابريادةنووس َيت«:دةولَةتي
رَ
ئيان مةشروعي ئيمثراتؤرييةكي شيعةي ث َيية ،زؤر نابات
ئيان ،رَ
رَ
عياق،سورياولوبنانثةكدةخاتوئيسرائيلدةخاتة
1
ط ِروطازةوةو ئاسايشي ئيسرائيل دةخاتة مةترسييةوة».
ئةم بؤضوونانة دةكر َيت بلَ َيني زؤري��ان راسنت ،بةو
َ
لةطةل حزبولَآل
دةليلةي ئيسرائيل لة سالَي ()2006
توشي كؤمةلَ َيك ث َيكداداني َ
تال ب��ووة ،كة حزبولَآل
عياق تا د َيت رؤلَي رَ
موشةكي طرتة حةيفا ،لة رَ
ئيان
َ
زؤرترو زياتر دةب َيت .وةكو باسدةكريت لة بوارةكاني
ئامساني و دةري��اي��ي و زةميين خ��ؤي خزاندووةتة
رَ
عياقةوةو دواي شة ِرةكاني داعشيش باشرت دةركةوت.
َ
لوبنان بةتةواوي كؤنرتؤليكردووة ،خةريكة قسةكةي
ئةلكسةندةر مارانش راست دةردةض َيت كة دةلَ َيت:
«ئيمثراتؤريةك بة ِر َيوةية ،كة لة سنورةكاني هيندةوة
هةتاوةكو كةنارةكاني دةرياي سثي كؤنرتؤلَدةكات».

-1شيعة هةناوي خؤرهةآلتي ناوة ِراست كؤنرتؤلَدةكات ،طؤظاري شار،
ذمارة  ،2015-2-1 ،43ل.47-46-45
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88

هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

ملمالن َيي شيعى  -سوننى

سةرئةجنام شةوى ث َينج شةممة 26ى ئازارى 2015
بةش َيوةيةكى لةناكاو و كتوث ِر لةذ َير ناونيشانى
ط��ةردةل��وىل زةب���ر ،ه�َي�رَ ش��ى ئامسانى ب��ؤ س��ةر ث َيطة
سةربازيةكان ،طةجنينةكانى ضةك كة لةذ َير دةسةآلتى
حوسيةكان و ه َيزة سةربازيةكانى اليةنطرانى(عةىل
عةبدولَآل حَ
سال)بةسةركردايةتى عةرةبستانى سعودية
و ب��ة ب��ةش��دارى وآلت��ان��ى ع��ةرةب��ي ب��ؤ س��ةر يةمةن
1
دةستي َثكرد.
رَ
هيش و دةستبةسةرداطرتنةكانى شو َينةكان لةيةمةن
لةاليةن حوسيةكانةوة و بةتايبةتى سةنعا و عةدةن و
سنورةكانى سعودية لةثاش شة ِر و ئاذاوةكانى يةمةن
لة ئابي  2014بةرثرسانى سعوديةى هاندا ،كة ضةند
طةشت َيك بكةن بؤ وآلتانى كةنداو لةو مةترسيانة
 -1عاصفة احلزم ....السياق و اآلهداف و التداعيات  .اخلليج اجلديد ،االنصات
املركزى 6131 ،
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ئ��اط��اداري��ان بكةنةوة ،بةتايبةت دواى هاتنة سةر
تةختى ثاشايةتى مةليك سةلـمان .
ث َيداطريى وآلتانى كةنداو بؤ ثشتيوانى عةبد رةبة
مةنسور ه��ادى س��ةرؤك كؤمارى يةمةن ،ج َيبةج َي
كردنى ب ِريارةكانى ئةجنومةنى هاريكارى كةنداو
وايكرد ئةو هاوثةميان َيتية سةربازيية بةش َيوةيةكى
ضاوة ِروانةكراو و زوو ث َيكب َين َيت ،وآلتانى (ثاكستان،
سودان ،ئةردةن و توركيا)بةشداربن ،واتا رَ
هيشةكان
ثةيام َيك بوون بؤ كؤمارى ئيسالمى رَ
ئيان كة زياد لة
ث َيويست مةترسي دروست كردبوو بؤ سةر سنورةكانى
سعودية و وآلتانى كةنداو ،دةستطرتنى بةسةر شو َينة
سرتاتيذ و طرنطةكاندا.
َ
َ
طيانةوةى هاوسةنطى هيزبوو لةنيوان وآلتانى كةنداو
رَ ِ
رَ
لةاليةك و ئيان لةاليةكى ترةوة ،بةشدارى توركياش
كردنةوةى ميحوةر َيكى ترى عةرةبي و توركى بوو
دذى هةميةنةى رَ
ئيان لةناوضةكةدا.
ئيان لة سوريا ،رَ
ب َيطومان رَ
عياق ،يةمةن...هتد ،بةتةواوى
ثارسةنطى ه َيزى بة قازاجنى خؤى طؤ ِريبوو و توانيبووى
رت َ
بةشار بةسةر ث َيوة رابطر َيت ،رَ
ؤل بكات و
عياق كؤن ِ
يةمةنيش بكاتة مةيدانى زؤرانبازى خؤى و سعودية.
تا ساتى تةنط ث َيهةلَضنينى رَ
ئيان لةيةمةن بةرامبةر
سعودية و وآلتانى كةنداو يان(سوننةكان) سعودية
و وآلت��ان��ى ع��ةرةب��ي راس��ت��ةوخ��ؤ ن��ةض��وون��ة ش��ة ِرى
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ناراستةوخؤى رَ
ئيان لةو وآلتانة ،لوبنان و بةحرةين.
َ
ئةوان دةيانزانى كة سوثاى ثاسداران و حيزبولآلى
لوبنانى ثالَيانداوةتة بةشار ئةسةد و ر َيطا نادةن
بروخ َيت ،بؤية تةنها اليةنطرانى سوننى خؤيان و
ضةند ه َيز َيكى تريان باربؤ دةكرد و ث ِر ضةك دةكرد،
بةآلم هةولَةكانيان ب َيئاكام بوو.
رَ
لةعياقداَ ،ي�رَئ� ان تا بة
لةملمالن َيي شيعة و سوننة
ئ َيستاشةوة هةذمونى خؤى سةثاند و بةسةر رَ
عياقدا،
تا د َيت سوننةكان الواز دةبن ،كة بةدؤستى سعودية
و كةنداوييةكان و توركيا ناسراون و هةرضيةكيان
لةدةستهات بؤ شكاندنى هةميةنةو هةذمونى رَ
ئيان
لة ثشتيوانى سوننةكان در َيغيان نةكرد ،بةآلم ب َيئاكام
بوون لةشة ِرى ناراستةوخؤى رَ
ئيان.
لةيةمةن ،كات َيك رَ
ئيان ،كارتةكانى خؤى خستةطة ِر،
ئيرت سعودية و ش َيخة نيشينةكان كة هةر خةريكى
ناردنة دةرةوةى نةوت و كةلَكةكردنى دؤالر بوون،
تةواو شلَةذان و ناضار بوون ب ِريارى شة ِرى راستةوخؤ
بدةن ،شة ِر َيك كة ثةيامةكةى روو لة تاران بوو.
واتا طةردةلوىل زةبر رقى ثةنطخواردووى سعودية و
كةنداوييةكان و توركيا بوو لة بةرامبةر رَ
ئياندا ،كة تا
دةهات هةذموونى هيالىل شيعى ث ِر كاريطةرتر دةبوو.
وآلتانى كةنداو بةش َيك لة ض��اود َي��ران ،ئةم ش��ة ِر و
كوشتارةيان خستة ئةستؤى ئ�َي�رَ ان ،طواية لة ثشت
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ئاريشة و قةيرانةكانى يةمةنةوةية .
شة ِرةكانى يةمةن ،مةترسى طةورةيان دروستكردووة
و لةمبارةيةوة رؤذنامةى واشنتؤن ثؤستى ئةمةريكى
نووسيويةتى «ملمالن َيكانى يةمةن ،ئاذاوةيةكى َ
نوي لة
2
خؤرهةآلتى ناوة ِراستدا»
َ
َ
رَ
طةردةلوىل زةبر ،بةديويكدا طةر هيشيكى سياسي و
سةربازى سعودية و كةنداويةكان ب َيت لة دةرئةجنامى
ملمالن َيي(شيعة و سوننة) و ر َي��ط��رت��ن بووب َيت
لةهةذموونى رَ
ئيان لة ناوضةكة.
َ
ديو َيكيرتى ملمالنيكة ،ئابوورييةكة واضاوة ِروان دةكرا
رَ
ئيان دةست بطر َيت بةسةر طةروى باب ئةملـندةب ،كة
رؤذانة س َي مليؤن بةرميل نةوتى ث َيدا ت َيدةثة ِر َيت،
لةكةنداوةوة بؤ ئةمةريكا و ئةوروثا ،بازرطانى نةوت
بة شادةمارى ئابورى عةرةبستانى سعودية دادةنر َيت.
ىَ
خال س َييةم ديووى شاراوةى ملمالن َيكانيش خواستى
سعوديةية بؤ مانةوةى وةكو رابة ِر و سةركردايةتى
وآلتانى كةنداو و قسةكةرى يةكةم و كؤتايي ،كة تةنها
رَ
ئيان بةمةترسي و ركابةرى سةرةكى خؤى دةزان َيت،
ب��ةآلم ئةمة وات��اى ئ��ةوة نيية كة قةتةر ،ئيمارات،
بةحرةين ،هةست بة مةترسي رَ
ئيان ناكةن ،ئةوةشى
1

-1ردوو افعال مينية متباينة بشأن عاصفة احلزم ،اجلزيرة.نيت.
 -2واشنطنت بوست :كيف لنيذر الصراع اليمين بفوضى اجلديد يف الشرق
االوسطة ،مصر العربية.
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كة مايةى سةرنج بوو ،ب َياليةنى و بةشدارى نةكردنى
شانيشينى عوممان بوولة طةردةلوىل زةبر ،كة بةيةك َيك
1
لة دؤستة نزيكةكانى رَ
ئيان لةكةنداو دادةنر َيت.
بةشدارى ميسر ،بؤ ثشتيوانى لةسعودية فاكتةر َيكى
طرنط بوو ،طةرضى ثاشةكشيةيةكى زؤر روويدابوو
لةثةيوةنديةكانى سعودية و ميسر بةتايبةتى ثاش
رووداوةكانى بةهارى عةرةبي و طرتنةدةستى دةسةآلت
لةاليةن ئيخوانةوة.
ب��ةآلم ثشتيوانيةكةى ميسر لة ط��ةردةل��وىل زةب��ر و
ث��ةالم��اردان��ى داع��ش لة ليبيا ،ط��ة ِران��ةوةى رَ
خيايى
ميسر بوو لةهاوك َيشةكاندا ،جيا ل��ةوةى ثةيوةندى
رَ
ئيان و ميسر باش نةبوو ،قاهرية نيطةرانى هةبوو
لةوةى رَ
ئيان بطاتة دةرياى سوور ،سةرة ِراى جياوازى
حاكميةتى ت��اران و قاهرية ،ئةوةشى ثةيوةستة بة
بةشدارى توركيا ،ثشتيوانى ئةنكةرة بوو لةهاتنة
سةركارى شا سةملان ،كة خوازيارى ضاكردنى ثةيوةندى
ن َيوان هةردوال بوو.
َ
لةثال ئةوةشدا بةشدارى توركيا طةر فرؤكةى جةنطى
َ
نةبوو ،بةآلم ضوونة َ
لةطةل
ثال سعودية يةكانطرية
ر َيطرى لةهةذموونى فراواخنوازى رَ
ئيانى و طةيشتنى
َ
َ
بة دةرياى سوور و ث َيطةى رَ
ئيان لة ريطةى حزبولآلوة
لة لوبنان و سوريا.
 -1خارطة املصاحل الدولية باليمن ،نون بوست
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ىَ
رؤل ئةمةريكا لة رَ
هيشةكانى طةردةلوىل خؤ ِراطرى(زةبر)
ثةيوةندى بةوةوة هةبوو ،طةروى باب ئةملةندةب وةك
يةك َيك لةطرنطرتين دةروازةك��ان��ى ت َيثة ِرينى نةوت
لةناو حةوت شو َينى سرتاتيذى جيهانن الى ئةمةريكا،
هةربؤية ثشتيوانى لؤجستيكى -هةوالَطرى ث َيشكةش
َ
لةطةل سعودية.
كرد و هةماهةنطى زؤريشى كردووة
لةاليةكى تريشةوة ئةمةريكا بةرذةوةندى تايبةتى
َ
ئيان هةبوو ،بةتايبةتى هةردوو فايلى رَ
لةطةل رَ
عياق و
َ
لةطةل طرنطى طةرووى هورمز.
ئةفغانستان
َ
بؤية ثارادؤكسيتكى زؤر لة سياسةتى ئةمةريكا
ب��ةرام��ب��ةر ئ�َي�رَ ان ل��ةخ��ؤره��ةآلت��ى ن��اوة ِراس��ت ب��ةدى
دةكر َيت.
وات��ا لةيةمةن دذى ئ�َي�رَ ان ،ثشتيوانى لة سعوديةو
هاوثةميانى سوننى دةكات ،بةآلم رَ
لةعياق هاوثةميانى
َ
لةطةل ئ�َي�رَ ان هةية بؤ دةرثة ِراندنى
ناراستةوخؤى
داعش ،كة لةاليةن سعودية و هاوثةميانة سوننيةكانةوة
ثشتيوانى دةكر َيت ،يان لة ئةفغانستان هةماهةنطى
َ
لةطةل رَ
ئيان دةكات بؤ دةرثة ِراندنى قاعيدة ،بةآلم لة
سوريا دذى رَ
ئيان لةبةرةى توركيا و وآلتانى كةنداو
داية.
هةموو ئةمانةش هيض نيية جطةلة بةرذةوةنديةكانى
ئةمةريكا لةناوضةكةدا.
هيندستان و ثاكستان دوو وآلتى خاوةن ضةكى ناوةكى
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و مةترسيدارى نيمضة كيشوةرى هيندستان ،وةكو
دوو زهل َيزى طةورة َ
دةطين.
رؤل رَ ِ
بةآلم بةشدارى ثاكستان لةطةردةلوىل خؤ ِراطرى(زةبر)
دذى حوسيةكان ،زياتر لة وآلتان بةشدارى شة ِرةكة
سةرجنى هةموو اليةكى راك َيشا ،ئةطةر ضى هةست
بةملمالن َي و ناكؤكى ىَ
قول ن َيوان رياز و تاران نةدةكرد.
ب��ةآلم ملمالن َيى تايةفى شيعة و سوننة لةباشور و
ناوة ِراستى ئاسيا طرنطيةكى زؤرى هةبوو ،بةتايبةتى
ث َيطةى ثاكستان لةبوارى بازرطانى لةزةرياى هيندى
و دةري��اى س��وور ،بةتايبةتى ث��اواخن��وازى ئ�َي�رَ ان لةو
ناوضةية ،ثاكستانى توشى دلَة ِراوك َي كردبوو.
َ
ىَ
توندوتؤل رَ
لةطةل هيندستان
ئيان
سةرة ِراى ثةيوةندى
َ
و عوممان ،وايكرد ثاكستان بضيتة بلؤكى سعوديةوة
دذى رَ
ئيان بةشدارى بكات لةشة ِرى دذى حوسيةكان،
ب��ؤئ��ةوةى دةستيان نةطات بة ب��اب ئةملةندةب ،كة
َ
لةطةل ئةوروثا
ر َيرةو َيكى طرنطى بازرطانى ثاكستانة
و ئةمةريكا.
ب��ةآلم هيندستان نةك بةشدارى شة ِرةكةى نةكرد،
بةلَكو هةولَيدا ب َياليةن ب َيت ،داواى ئاسايشى بؤ
يةمةن كرد ،خوازيارى ثةرةسةندنى ناكؤكيةكانى
َ
لةطةل ثاكستان لةسةر ناوضةى كشمري لةوة
نةبوو
زياتر ،روسيا و ضني وةكو دوو وآلتى زهل َيز ئةطةرضى
ئاسايشى ط��ةرووى باب ئةملةندةبيان بؤ طرنط بوو،
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ب��ةآلم ثشتيوانى حوسيةكانى دؤستى رَ
ئيانيشيان
نةكرد ،بةآلم هةرضى روسيا بوو فايلى طرنطى وةكو
ئؤكرانياي هةبوو.
ثاش ضةند س� َ
�ال لةك َيشة و ئاريشةكانى سعودية و
بةتايبةتى ب��ةدواى رووداوةك��ان��ى بةهارى عةرةبي
ىَ
لةسال 2011دا ،يةمةن ب��ووة مةيدانى ملمالن َيى
ن َيوان رَ
ئيان و سعودية.
َ
ب��ؤي��ة ل��ةط��ةل ن��زي��ك ب���وون���ةوةى ح��وس��ي��ةك��ان لة
س��ن��ورةك��ان��ى س��ع��ودي��ة ،ه��اوث��ةمي��ان� َي��ت��ى س��ةرب��ازى
لةن َيوان سعودية ،كو َيت ،ئيمارات ،توركيا ،ميسر،
لةمايسى  2014ث َيكهات ،لةكاتى رَ
هيشةكاندا وآلتانى
بةحرةين ،قةتةر ،ثاكستان ،ئةردةن ثةيوةست بوون
بة ب ِريارى رَ
هيشةكةياندا ،سةرضاوةكانى ميديا باس
لةئاطاداربوونى ئةمةريكا دةكةن لةسيناريؤكان و كات
و وادةى رَ
هيشةكان ،ثالَثشتى كردنيان ،لةمبارةيةوة
َ
ئةنوةر قرقاش وةزيرى دةولةت بؤ كاروبارى دةرةوةى
ئيمارات رايطةياند« :ب ِريارى بةشدارى لة طةردةلوىل
خ��ؤ ِراط��رى ،ثةلة ن��ةب��ووة ،بةلَكو ث َيشرت دانوستانى
ض ِروث ِرى لةسةركراوة ،سةرة ِراى هةولَةكانى ئاشتةوايي و
رووبةربوونةى حوسيةكان ،بةآلم سةرئةجنام ثالنةكةى
ئ�َي�رَ ان ،كة كؤكردنةوةى طةورة ه َيزةكانى ناوضةكة و
1
هاوثةميانةكانى بوو ،بؤ رووبةروبونةوةى رَ
ئيان».
 -1السعودية و املبادرة العسكرية يف اليمن ،صحفية واشنطن بوست.
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ه َيشتا قةيرانةكانى يةمةن ض��ارةس��ةر ن��ةك��راون و
ث َيناض َيت ب��ةم��زوان��ةش ب��ةت��ةواوى ض��ارةس��ةر بن،
بؤية ترسي هةية لةوةى ثاش شة ِرةكانى طةردةلوىل
خؤ ِراطرى ،شة ِرةكة بةجؤر َيك بطؤردر َيت بةشة ِرى
رَ
ئيان و سعودية بةوةكالةت.
بةتايبةتى كة فايلى اليةنطرى و دذايةتى ئ�َي�رَ ان و
لةعياق ،سوريا ،يةمةن ت َي َ
رَ
كةل بووة ،بؤية
سعودية
مةترسي ط���ةورة هةية ل��ة ض��ارةن��وس��ى ناوضةكةو
هةلَطريساندنى شة ِر َيكى طةورةتر و َ
مال و َيرانكةرتر،
كة رةنطة زةرةرى زؤر لةخؤرهةآلتى ن��اوة ِراس��ت و
1
كةنداوى فارسي ل َيبكةو َيتةوة.
رووداوةكانى يةمةن و رَ
هيشةكانى طةردةلوىل زةبر،
َ
ث َيشهات و خو َيندنةوةى زؤرى بةدواى خؤيدا هينا،
لةسةر ئاستى وآلتانى عةرةبي سةرهةلَدانى بريؤكةى
ه َيزى ع��ةرةب��ي ه��اوب��ةش ،بةمةبةستى ثاراستنى
ئةمنى قةومى ،ر َيطرى لة نفوزى رَ
ئيانى لةناوضةكةو
رووبةروبونةوةى مةترسيةكان و تريؤر ،بةتايبةتى
ئةو قةيرانانةى لةوآلتانى عةرةبي سةريهةلَداوة و
بةتايبةتى دواى رووداوةك��ان��ى بةهارى عةرةبي لة
ليبيا ،تونس ،بةحرةين رووداوةكانى يةمةن و رَ
عياق
بةتايبةتى و سةرهةلَدانى داعش.
 -1مناوف من حتول عاصفة احلزم اىل حرب بالوكالة بني السعودية و
ايران ،صحيفة الوفد .
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س���ةرة ِراى ئ��ةوان��ة ئةجنومةنى هاريكارى كةنداو،
َ
سومال ،فةلةستينى بة طرنط
مةترسيةكانى لوبنان،
زانيووة.
بؤية هةموو ئةو قةيران و ئاريشانة ،وآلتانى كةنداوى
ه َيناوةتة سةر ئةو قةناعةتةى كة ث َيويستة بةهاوكارى
1
رووبةروى مةترسيةكانى بنةوة ،بةه َيزى سةربازى.

 -1القوة العربية املشرتكة ،محاية لآلمن القومي ...ام لآلنظمة ،مصطفى
بسيوني ،احلوار املتهدن.
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طؤظارى طلَ َ
ؤبال فايةر ثاوةر ،كة تايبةتة بةريزبةندى
ه َيز و سوثا ،لةدواين راثؤرتى خؤيدا ،ريزبةندى
بؤ()126دةولَةت ك���رد ،ل��ةس��ةر ئ��اس��ت��ى جيهان
لةناوياندا()19دةولَةتى عةرةبي.
بةث َيي ئ���ةو ريزبةندي���ة بؤ وآلتانى عةرةبي ميس���ر
لةثل���ةى ( ،)18جةزائ�ي�ر ( ،)27س���عودية(،)28
س���وريا( ،)42مةغري���ب( ،)49ئيم���ارات(،)50
تونس( ،)58ئةردةن( ،)64عوممان( ،)69كو َيت(،)71
قةت���ةر( ،)77يةم���ةن( ،)79بةحرةي���ن(،)83
لوبنان( ،)86س���ودان( ،)101رَ
عياق( ،)112باش���ورى
َ
سودان( ،)121ليبيا( ،)122سؤمال(. .... )126
جيا لةوانة راثؤرتةكة ريزبةندى ئةو وآلتة عةرةبيانةى
كردووة بةث َيى ذمارةى سوثا بؤ ىَ
سال( )2014كة بةم
ش َيوةية:
 -1جةزائري لة ثلةى()9داية ،لةسةر ئاستى جيهان بة
( )512000سةرباز.
 -2ميسر لة ثلةى()11داية ،لةسةر ئاستى جيهان بة
( )468500سةرباز .
 -3رَ
عياق لة ثلةى ()21داية لةسةر ئاستى جيهان بة
( )271500سةرباز.
 -4سعودية لة ثلةى()24داية لةسةر ئاستى جيهان بة
()233500سةرباز.
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 -5باشورى سودان لة ثلةى()26داية لةسةر ئاستى
جيهان بة ( )210000سةرباز.
 -6مةغريب لة ثلةى()29داية لةسةر ئاستى جيهان
بة ( )195800سةرباز.
 -7سوريا لة ثلةى ()32داية لةسةر ئاستى جيهان بة
()178000سةرباز.
 -8لوبنان لةثلةى()40داية لةسةر ئاستى جيهان بة
()131100سةرباز.
 -9ئ��ةردةن لةثلةى ()47داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()110700سةرباز.
 -10سودان لة ثلةى ()50داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()109500سةرباز.
 -11مرينيشينى عوممان لة ثلةى()58داية لةسةر
ئاستى جيهان بة()72000سةرباز.
 -12يةمةن لة ثلةى()62داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()66700سةرباز.
 -13ئيمارات لةثلةى()64داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()65000سةرباز.
 -14تونس لة ثلةى()72داية لةسةر ئلستى جيهان
بة()40500سةرباز.
 -15ليبيا لة ثلةى()78داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()35000سةرباز.
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 -16كو َيت لة ثلةى()95داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()15500سةرباز.
 -17بةحرةين لة ثلةى()107داية لةسةر ئاستى
جيهان بة()13000سةرباز.
َ
سؤمال لةثلةى()110داية لةسةر ئاستى جيهان
-18
لة()12000سةرباز.
 -19قةتةر لة ثلةى()112داية لةسةر ئاستى جيهان
1
بة()11800سةرباز.

 -1اجليوش العربية :جنوم التصنيفات .صحيفة السفري اللبنانية.
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بةث َيى بودجةى سةربازى بؤ ىَ
سال  2015بة دؤالر:
 -1سعودية بة ثلةى ضوارةم د َيت لةدواى ئةمةريكا ،ضني،
روسيا ،بةتةرخانكراوى بودجةى 56مليار و  725مليؤن
دؤالر.
 -2ئيمارات لة ريزبةندى ()17داية لةسةر ئاستى جيهان
بة ( )14مليار و ()375مليؤن دؤالر.
 -3جةزائري لة ريزبةندى ()22داية لةسةر ئاستى جيهان
بة ( )10مليار و ()570مليؤن دؤالر.
 -4شانيشينى عوممان لة ريزبةندى ()31داية لةسةر
ئاستى جيهان بة ()6مليار و ()715مليؤن دؤالر.
 -5رَ
عياق لة ريزبةندى ()35داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()6مليار و ()55مليؤن دؤالر.
 -6كو َيت لة ريزبةندى()38داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()5مليار و()200مليؤن دؤالر.
 -7ميس ِر لة ريزبةندى()45داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()4مليار و ()400مليؤن دؤالر.
 -8مةغريب لة ريزبةندى()51داية لةسةر ئاستى جيهان
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بة()3مليار و()400مليؤن دؤالر.
 -9ليبيا لة ريزبةندى()55داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()3مليار دؤالر.
 -10سودان لة ريزبةندى()58داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()2مليار و ()470مليؤن دؤالر.
 -11قةتةر لة ريزبةندى()65داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()1مليار و()930مليؤن دؤالر.
 -12سوريا لةريزبةندى()66داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()1مليار و ()872مليؤن دؤالر.
 -13لوبنان لةريزبةندى ()68داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()1مليار و()735مليؤن دؤالر.
 -14ئةردةن لة ريزبةندى()70داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()1مليار و()500مليؤن دؤالر.
 -15يةمةن لةريزبةندى()72داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()1مليار و()440مليؤن دؤالر.
 -16بةحرةين لة ريزبةندى()78داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()730مليؤن دؤالر.
 -17تونس لة ريزبةندى()83داية لةسةر ئاستى جيهان
بة()550مليؤن دؤالر.
 -18باشورى سودان لةريزبةندى()84داية لةسةر ئاستى
جيهان بة ()545مليؤن دؤالر.
َ
سؤمال لة ريزبةندى ()122داية لةسةر ئاستى جيهان
-19
1
بة()58مليؤن و()960هةزار دؤالر.
 -1اجليوش العربي :جنوم التصنيفات ،صحيفة السفري اللبنانية.
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بةو ش َيوةية دةردةكةو َيت والَتانى عةرةبى بةو هةموو
بودجة زةب��ةالح��ةوة كة بؤ ه َيزى سةربازى خةرج
دةكر َيت فاكتةر َيكى سةرةكيان مةترسيية لة ه َيزو
ئيان و رَ
ث َيطةى كؤمارى ئيسالمى رَ
هيشةكانى طةردةلوىل
زةبريش مةسج و ثةيام َيك بووة كة بةطةلةكؤمةك َيكى
طةورة دةتوانن ثاشةكشة بة رَ
ئيان بكةن.
َ
بةالَم سةرةراى رَ
هيشى بةردةوامى والتانى كةنداو ه َيشتا
106
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رَ
ئيان دواين قسةى نةكردووة و خةريكى بةكاره َينانى
َ
َ
ئةم كارتةية بؤ راكيشانى سةرجنى والتانى ئةمةريكاو
خؤرئاوا واتة رَ
ئيان مةبةستى بوو دةخالةتى خؤى
لة يةمةن ،سوريا ،رَ
عياق بكاتة كارتى فشار بؤسةر
َ
خؤرئاوا بة مةبةستى هةلطرتنى طةمارؤكان لةسةرى
و مامةلَةكردن لةطةلَيدا بةش َيوةيةكى رةمسى يان نا
رةمسى ،هةر بؤية رةنطة شةرةكانى يةمةن هةل َيكى
باشى رةخساندب َي بؤ رَ
ئيان ،بؤ نزيكبونةوة لة خؤرئاواو
ر َيكةوتنى طروثى ( )1+5و دةرض��وون لة قةيرانة
ناوخؤييةكان ،ضونكة فشار َيكى زؤرى لةسةربوو
ئ��ةط��ةر ض��ى هةميةنةو ه��ةذم��وون��ى زؤرى ك��ردووة
لةناوضةكانى هيالىل شيعى رَ
ئيان سةرةراى ر َيكةوتنى
َ
لةطةل طروثى( )1+5ئيمزا كردو واشى نيشاندا
لؤزانى
كة لةقازاجنى خؤى تةواو بووة ،ئةطةر ضى وانةبوو،
بةالَم ثةهلاويشنت بؤ هاوكارة حوسيةكان لة يةمةن،
ثةهلاويشتنى حزبولَالَ بؤ سوريا ،هاتووضونى قاسم
سل َيمانى لة رَ
عياق ملدانةكان و تةنازوالتةكانى كردة
سةركةوتن و ديبلؤماسيةت.
ئ��ةوة روون��ة كة ئ�َي�رَ ان ه َيندةى ت��ام��ةزرؤى ر َيكةوتن
َ
لةطةل طروثى ( )1+5لةلؤزان ،ه َيندة نيطةرانى
بوو
رَ
هيشةكانى سعوديةو هاوثةميانةكانى نةبوو لة يةمةن،
ضونكة رَ
ئيان ئاماجنةكةى هةر ئةوة بوو كة بتوان َيت
ىَ
لةطةل ر َي��ك نةكةون
نيشانى خ��ؤرئ��اواى ب��دات ،ط��ةر
دةتوان َيت ك َيشةى طةورةتر لةسنورةكانى سعوديةو
هەژموونی هیاللی شیعی
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طةرووى باب ئةملةندةب دروستبكات و يارمةتى داعش
َ
قةتل و عامى ط���ةورةى سوننةكان بكات و
بكات و
َ
َ
بةئيمكانياتى زؤرتر ثشتيوانى حزبولالو بةشار ئةسةد
بكات.
ضونكة روونة لة هةموو ئةو شة ِرو بةرانةى كة رَ
ئيان
كردويةتى و كردونيتةوة لةدذى والَتانى كةنداو توركيا
1
سةركةوتوبووة.
َ
رةنطة رَ
ئيان ئةوة بل َيت كة سعودية و وآلتانى عةرةبي
ئةزمون َيكى شكستخواردووى وةهايان هةية لة رابوردوودا
لةدذى ئيسرائيل ،كة نةك ئيسرائيليان ث َي لةناو نةضوو،
بةلَكو ناضار بوون ه َيز ،هةذموون ،هةميةنةى ئيسرائيل
قبولَبكةن.
واتا رَ
ئيان مةبةستيةتى بلَيَ ،دوبارة كردنةوةى م َيذوو بؤ
رَ
وآلتانى عةرةبي تراذيدية و ئيان لةبةرامبةر ئةوان طةر
ئيسرائيل نةبيَ ،كةمرت نيية.

 -1عاصفة احلزم :ووالدة نظام اقليمى جديد .مصطفى فحصب ،صحيفة
الشرق اآلوسط اللندنية 2015/3/31
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 -1عةرةبستانى سعودية ،بة ()100ف ِرؤكةى شة ِركةر،
()150هةزار سةرباز و يةكةى دةريايي بةشداريكرد
بوو .
 -2ئيمارات ،بة ()30ف ِرؤكةى شة ِركةر بةشداريكرد
بوو.
 -3كو َيت ،بة ( )15ف ِرؤكةى شة ِركةر بةشداريكرد بوو.
 -4بةحرةين ،بة( )15ف ِرؤكةى شة ِركةر بةشداريكرد
بوو.
 -5قةتةر ،بة( )10ف ِرؤكةى شة ِركةر بةشداريكرد بوو.
 -6ئةردةن ،بة( )6ف ِرؤكةى شة ِركةر بةشداريكرد بوو.
 -7مةغريب ،بة ( )6ف ِرؤكةى شة ِركةر بةشداريكرد
بوو.
 -8سودان ،بة ( )3ف ِرؤكةى شة ِركةر بةشداريكرد بوو.
 -9ميسر  ،راي��ط��ةي��ان��د ب��وو ئ��ام��ادةط��ى ه��ةي��ة بؤ
بةشداريكردن بةه َيزى ئامسانى ،دةريايي ،وشكانى طةر
ب ِرياردةر و ث َيويست ب َيت.
-10ثاكستان،ئامادةطىنيشاندابةبةشدارىه َيزىوشكانى.
 -11ئةمةريكا ،رايطةياند ب��وو ئ��ام��ادةط��ى هةية
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لةبوارى لؤجستيكى -هةولَطرى ،لةكاتى جؤلَةى ه َيزة
1
سةربازييةكانى كةنداو ،بةسرة ،يةمةن.

 -1عاصفة احلزم و افاق الصراع اإلقليمي ،االنصات املركزى .العدد
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ئةمةريكا باس لة هةذموونى
رَ
ئيان دةكات
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رووداوةكانى خؤرهةآلتى ناوة ِراست ،مايةى سةرنج و
تيامانن ،بةتايبةتى بؤ ئةمةريكا كة بةرذةوةندى زؤر
رَ ِ
ئيان و رؤلىَ
و زةوةندى هةية ،هةر بؤية هةذموونى رَ
طرنطى ئةو ،سةرة ِراى ثارادؤكس لةبوونى سياسةتى
ئةمةريكا بةرامبةر رَ
ئيان ،بةآلم بة طشتى هةذموون
و هةميةنةى مةترسيية لةبةردةم بةرذوةنديةكانى
ئةمةريكادا.
ىَ
مجوجول ضةند
وآلتانى خؤرئاوا بةردةوام ضاود َيرى
بازرطان َيكى هاوكارى رَ
ئيانياندةكرد ،كة يةك َيك لةوانة
َ
باهارى سةيد ئةبوتاهري بوة ،كة بةئةسل سريالنكى
ب��ووة و كؤمثانياى ه��ةب��ووة ل��ةدوب��ةى ،ثةيوةندى
َ
َ
لةطةل زاناى
لةطةل ثاكستان هةبووة و
بازرطانى
ئةتؤمى ثاكستان عبدولقادر خانى ناسيوة و لةساآلنى
1995-1994ميانطريى ك���ردوة ب��ؤ ث��ة ِري��ن��ةوةي
شةحنةيةكى كةلوثةىل ث َيشكةوتوى لةبابةتى رَ
ئاميى
تةرد لةجؤرى  ،P1طةياندويةتة دةست عبدولقادرخان
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لةثاكستان و ثاشان بؤ رَ
ئيان.
َ
بةث َيي راثؤرت َيكى دةزط��اى هةوالطرى نيشتيمانى
ئةمةريكا لةبةرامبةر كؤنطر َيس ،كة بةش َيوةيةكى
س��اآلن��ة ل��ةذ َي��ر ناوى(هةلَسةنطاندنى ه��ة ِرةش��ةك��ان
دةرب���ارةى جيهان) كة ه��ة ِرةش��ةن لةسةر ئاسايشى
ئةمةريكا ،دةقى ئةو راثؤرتة كة لةشوباتى 2014
ىَ
لةرؤل رَ
ئيانى ناوضةيي و رؤلَي
بآلوكراوةتةوة ،باسي
هاوكارةكانى باسكراوة.
ل��ةخ��ؤره��ةآلت��ى ن���اوة ِراس���ت ،ئ�َي�رَ ان و دراوس� َي��ك��ان��ى
ئالوطؤ ِرى سرتاتيذى ت َيدا رووي���داوة ،نفوزى رَ
ئيان
زياديكردووة ،لةبابةتى شكستى بزوتنةوةى تالَيبان
و سةرؤكى ث َيشووى ع�َي�رَ اق س��ةدام حسينَ  ،داهاتى
نةوت ،سةركةوتنةكانى حةماس لةهةلَبذاردنةكانى
فةلةستني ،سةركةوتنى حزبولَآل لةشة ِر دذى ئيسرائيل،
ئةوانة هةمووى فاكتةر بوون بؤ فراوانبوونى نفوزى
رَ
ئيان لةناوضةكةدا.
ئ���ةم ب��ةش��ةى راث���ؤرت���ةك���ة ،ئ���ةو ف��اك��ت��ةرط��ةالن��ة
باسدةكات ،كة هةموويان بةقازاجنى ئ َي�رَ� ان ت��ةواو
ئيان ىَ
بوون ،يان بةواتايةكى تر رَ
رؤل طةورةى هةية
لةسةركةوتنيان.
َ
َ
َ
َ
وات��ا ئ�َي�رَ ان بةثيي ئةو ثيوةرانة بيت ،تا ئيستاش
1

 1سكوت ريرت؛ استهداف إيران ترمجة امني األيوبي .الدار العربية للعلوم
 -ناشرون ،الطبعة االوىل ،2007 ،ل
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ل��ة خ��ؤره��ةآلت��ى ن���اوة ِراس���ت م��ةت��رس��ي��ي��ة ل��ةس��ةر
بةرذوةنديةكانى ئةمةريكاو وآلتانى ع��ةرةب ،ئةوة
لة كات َيكداية رَ
ئيان دةستى طرتووة بة شؤ ِرشةكةيةوة
َ
ىَ
و فراوانكردنى نفوزى خؤيي و ه��ةول رؤل رَ
طيانى
لةناوضةكة و جيهانى ئيسالمى.
ئيان ثةيوةنديةكانى خؤى لةطةلَ
س��ةرة ِراى ئةوانة رَ
ئةفغانستان ،رَ
عياق ،سوريا باشى بردؤتة ث َيش.
هاوكارى ئةو ه َيزانة دةك��ات كة لةناوضةكةدا دذى
بةرذةوةنديةكانى ئةمةريكان.
توانيويةتى بةهارى عةرةبي و دةرئةجنامةكانى،
سوديان ل َي وةربطري َيت بةقازاجنى خؤى.
رَ
)2015ئيان
سةرة ِراى ئةوانة بةدواى ساآلنى(-2014
َ
بةتايبةتى وةكو ثار َيزةرانى شيعةى مةزلوم خؤى
نيشاندا و توانى سنور َيك بؤ شة ِرى تائيفى دابن َيت.
ب��ةب��ةردةوام��ى ئ�َي�رَ ان ل��ة خ��ؤره��ةآلت��ى ن��اوة ِراس��ت
بةش َيوةيةكى ف���راوان ،ب��ةن��اردن��ى ض��ةك و ك��ةل و
ثةىل سةربازى ،هاوكارى طروثةكانى فةلةستني و
ضةكدارانى حوسي لةيةمةن ،جةنطاوةرة شيعيةكان
لة بةحرةين و ج َيطريكردنى حكومةت َيكى شيعى
اليةنطرى خؤى لة بةغداد.
َ
بةمش َيوةية رَ
ئيان ثار َيزطارى لة دةولةتة دؤستةكانى
دةكات رَ
لةعياق ،سوريا ،ثار َيزطارى لة بةرذوةنديةكانى
شيعة و ت َيكشكاندنى توند ِرةوانى سوننة و ثةراو َيز
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خستنى نفوزى ئةمةريكا دةكات.
لةثالَثشتى حزبولَآلى لوبنان در َيغى نةكردووة ،ئةطةر
ضى وةكو طروث َيكى تريؤريستى هاوثةميانى رَ
ئيانى
1
باس دةكر َيت.

 -1تقيم التهيدات حول العامل ،معهد واشنطن لسياسات الشرق االدنى.
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ذمارةى دانيشتوان و ر َيذةى شيعة لةو
وآلتانةدا:
وآلت

ذمارةى
دانيشتون

ر َيذةى
شيعة

رَ
ئيان

79,853,900

هندستان

% 3.8 1,220,800,359

ذمارةى
شيعة

73,385,734 % 91.9
46,390,414

ثاكستان

193,238,868

43,478,745 % 22.5

توركيا

80,694,485

29,695,570 % 36.8

رَ
عياق

31,858,481

21,281,465 % 66.8

بةنطالديش

163,654,860

% 8.5

13,910,663

ئازرباينجان

9,590,159

75.0%

7,192,619

ئةفغانستان

31,108,077

19.0%

5,910,535
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سوريا

22,457,336

23.0%

5,165,187

سعودية

26,939,583

17.5%

4,714,427

نةجيرييا

174,507,539

2.3%

4,013,673

ضني

0.2% 1,349,585,838

3,239,006

ئةندةونسيا

251,160,124

0.9%

2,260,441

روسيا

142,500,482

1.5%

2,137,507

يةمةن

25,408,288

8.0%

2,032,663

جةزائري

38,087,812

% 5.0

1,904,391

ئةمةريكا

316,668,567

% 0.6

1,800,000

لوبنان

4,131,583

1,693,949 % 41.0

ئةرجةنتني

42,610,981

3.7%

1,576,606

تةنزانيا

48,261,942

% 3.0

1,447,858

غانا

25,199,609

% 5.4

1,360,779

بةنني

9,877,292

11.9%

1,175,398

بةحرةين

1,281,332

75.0%

960,999

بةرازيل

201,009,622

% 0.5

944,745

ئيمارات

5,473,972

875,836 % 16.0

كو َيت

2,695,316

808,595 % 30.0
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ميسر

85,294,388

% 0.9

750,000

سةنيطال

13,300,410

% 5.0

665,021

مةغريب

32,649,130

% 2.0

646,453

ئةلبانيا

3,011,405

602,281 % 20.0

ئةملانيا

81,147,265

% 0.7

600,000

نةجيري

16,899,327

% 3.0

506,980

تاجيكستان

7,910,041

% 5.0

395,502

سودان

34,847,910

% 0.9

313,631

عوممان

3,154,134

% 6.6

208,173

قةتةر

2,042,444

204,244 % 10.0
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ذمارة و ر َيذةى شيعة لة جيهاندا

وآلت

120

ذمارةى شيعة

ر َيذةى
ذمارةى
دانيشتوان
لة وآلتى
موسلَماندا

ر َيذةى
ذمارةى
شيعةكان
لةسةر
ئاستى
جيهان

رَ
ئيان

50 – 60 – 40,000,
33,000,000

37 – 40

رَ
عياق

 60 – 65 19,000,000– 20,000,000

11 – 12
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ثاكستان

10 – 15 – 28,000,000
1,900,000

10 – 15

هيندستان

10 – 15 – 24,000,000
16,000,000

9 – 14

يةمةن

 35 – 40 8,000,00010,000,000

5

توركيا

 10 – 15 7,000,00011,000,000

4–6

ئازرباينجان

65 – 75 – 7,000,000
5,000,000

3–4

ئةندةنوسيا

2.7 – 6,000,000
5,000,000

3

ئةفغانستان

6,000,000

19

2

سوريا

3,000,000

12

2

نةجيرييا

4,000,000

5

2

سعودية

695,444 -

1 –2

1
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لوبنان

30 – 35 – 1,600,000
1,000,000

تةنزانيا

2,000,000

عةممان

900,000
700,000

– 5 – 10

كو َيت

700,000
500,000

– 30 – 35

مصر

830,000

10

1
1
1

1

1

ئةملانيا

600,000
400,000

– 10 – 15

1

بةحرةين

400,000
375,000

– 65 – 75

1

تاجيكستان

400,000

ئيمارات

400,000
300,000

وياليةتة
يةكطرتوةكانى
ئةمةريكا
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– 400,

7
– 10

1
1

بةريتانيا

300,000
100,000

– 10 – 15

1

بولغاريا

100,000

10 – 15

1

قةتةر

100,000

10

1
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 ه َيزى سةربازيي سعوديية:سوثاى سعودية وةك يةكةم ه َيزى كةنداو و س َيهةم
ه َيزى وآلتانى عةرةبي دةردةكةو َيت و لةكؤى 128
وآلتدا 28 ،مني ه َيزة.
ه َيزى سةربازيي سعودية ث َيكهاتووة لة:
233 -1هةزار و  500س��ةرب��ازى ضاالك
لةناو سوثاكةدان.
 -2ذمارةى كارمةندى يةدةك دةطاتة 25
هةزار كةس.
 5472 -3زر َيثؤش .
 1210 -4تانك.
َ
َ
َ
 1278 -5تؤث و رؤكيتهةلدير.
 391 -6ف ِرؤكةى جةنطى.
 200 -7هةليكؤثتةر.
 187 -8ف ِرؤكةى كارطؤ.
 168 -9ف ِرؤكةى مةشق.
 55 -10كةشتى جةنطى.

سةرضاوة:
, Global Firepowar Raporu ,2015
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ه َيزى سةربازيي سعوديية:
َ
َ
طلؤبال :سوثاى
طلؤبال فايرثاوةر
بةث َيي دةزط��اى
سعودية وةك يةكةم ه َيزى كةنداو و س َيهةم ه َيزى
وآلتانى عةرةبي دةردةكةو َيت و لة كؤى 128وآلتدا،
 28مني ه َيزة.
ه َيزى سةربازى سعودية ث َيكهاتووة لة:
 233500 -1سةربازى ضاالك.
 -2ه َيزى وشكانى .75000
 -3ه َيزى ئامسانى .2000
 -4ه َيزى دةريايي .13500
 -5ه َيزى بةرطريي ئامسانى .16000
 -6ثاسةوانى ميللى .100000
أ75000 -يان ضاالكن.
ب25000 -يش ه َيزى هؤزةكانن.
1
 -7ه َيزى تايبةت .3000
سةرضاوة:
بةر َيوةبةرايةتى ناوةنديي ه َيزى دةرياييةكانى رياز.
.2015/4/1
 -1خةبات ،ذمارة .2015/4/2 ،4772
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نزیكەی  90ساڵە عەرەبستانی سعودی لەالیەن
باوكێك و شەش كوڕیەوە بەرێوەدەبرێت ،بەپێی
ئەو نەریتە كە خێزانەكانی شا عەبدولعەزیز
لەسەری رێككەوتون براكان بەپێی تەمەنیان
لەگەورەوە بۆ بچوك دەبن بە شا.

بۆیەكەم جار بەبڕیاری شا سەملان نەوەیەكی
شاعەبدولعەزیز دەبێت بە جێنشینی شا،
ئەمەش بەڕچەشكێنی ناودەبرێت لە هێنانە
پێشەوەی گەنجاندا ،چونكە كوڕەكانی
شاعەبدولعەزیز چونەتە تەمەنەوە.
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ر َيككةوتن لةسةر
بةرنامةى ئةتؤمى رَ
ئيان
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دواى َ 10
سال لة طفتوطؤى بةردةوامى ن َيوان رَ
ئيان و كؤمةلَةى
 5+1كة ث َيكهاتووة( :ئةمةريكا ،روسيا ،ضني ،بةريتانيا،
فةرةنسا و مَ
ئةلانيا) طةيشتة ر َيككةوتن لةبارةى بةرنامة
ئةتؤمييةكةى تارانةوة ،رَ
ئيان ضاالكيية ئةتؤمييةكانى كةم
َ
و سنوردار دةكات لةبةرامبةر هةلطرتنى طةمارؤ ئابورى و
سياسيةكان لةسةرى.
َ
خالَة سةرةكييةكانى ريككةوتنةكة:
 رَئيان:
َ
 -1راطرتنى ثيتاندنى يؤرانيؤم بؤ ريذةى .5%
 -2كةمكردنةوةى يةدةطى يؤرانيؤم  20%بؤ .5%
 -3دانةمةزراندنى هيض دةزطايةكى ديكةى ثيتاندنى يؤرانيؤم.
راطرتنى ضاالكييةكانى ثيتاندنى يؤرانيؤم لةو َيستطةى(ئاراك)
دا.
َ
َ
 -4راطرتنى ضاالكييةكانى ويستطةى ئاراك و هةول نةدان بؤ
ثيتاندنى ثلؤتؤنيؤم.
 -5ر َيطةدان بة سةردان كردنى سةرثةرشتيارانى ئاذانسي وزةى
ئةتؤم بؤ هةردوو و َيستطةى(نةتانز و فةردؤ)بةش َيوةيةكى
رؤذانة.
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 -زهل َيزةكانى جيهان:

 -1لةشةش مانطى داهاتوودا هيض سزايةك ثةيوةند
بةبةرنامة ئةتؤميةكةوة بةسةر رَ
ئياندا ناسةث َينن.
 -2البردنى سزا ئابورييةكان بةبةهاى  7بليؤن دؤالرة.
 -3هةلَطرتنى ئابلَوقة لةسةر  4,2بليؤن دؤالرى بلؤك
كراو.
َ
َ
 -4هةلطرتنى ئابلوقة لةسةر  1,5بليؤن دؤالر ثةيوةست
بةبازرطانى ئالَتون و كانزا بةنرخةكان.
 -5هةلَطرتنى ئابلَوقة لةسةر س َيكتةرى ثرتؤكيمياوى و
ئؤمؤمب َيل.
 دةمةزراوة ئةتؤمييةكانى رَئيان:
 -1و َيستطةى ئةتؤمى.
 -2ثيتاندنى يؤرانيؤم.
1
 -3خةزنكردنى يؤرانيؤم.

 -1ئاو َينة ،ذمارة .2015/4/7 ،473
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ر َيككةوتنى ئةتؤمى وآلتانى 5-+1
َ
لةطةل رَ
ئيان

130

هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

دواى ت � َي��ث��ةرب��ون��ى  18م��ان��ط ب��ةس��ةر س��ةرةت��اى
دةستث َيكردنى دانوستانةكان و هةشت رؤذ لة دوايني
طة ِرى دانوستانةكان لةشارى لؤزان لة سويسرا ،وآلتانى
زهل َيز(ئةمةريكا ،روسيا ،ضني ،بةريتانيا ،فةرةنسا،
َ
مَ
ئةوروثا)لةطةل رَ
ئيان لةسةر رؤذةظى
ئةلانيا ،يةك َيتى
ئةتؤمى ئ�َي�رَ ان طةيشتة ر َيككةوتن َيكى ب��ةراي��ي ،كة
بةقؤناغ َيكى طرنطى ر َيككةوتنى يةكجارى دادةنر َيت،
كة دةب َيت تاكو  30حوزةيرانى داهاتوو تةواو بكر َيت.
خالَة سةرةكيةكانى ر َيككةوتنةكة:
َ
لةطةل ئ�َي�رَ ان لةسةر
ه��ةردووال وات��ا وآلتانى ()1+5
َ
هةند َيك ث َيوةرى سةرةكى ر َيككةوتن ،ئةو ثيوةرانةش
لةاليةن بةرثرسانى ئةمةريكا ه َيشتا ث َيويستى بة
دانوستانكردنة لةسةريان ،بؤ ئةوةى بطةن بة وردةكارى
ج َيبةج َيكردنيان ،ضونكة هيض شت َيك قبولَكراو نيية
تاكة هةموو شتةكان َ
قبول نةكر َين ،خالَة سةرةكييةكانى
ر َيككةوتنةكةش ئةمانةى الى خوارةوةن:
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* ثيتاندن:
 ذم���ارةى رَئاميةكانى دةرض���ةى ن��اوةن��دى لة ()10
رَ
()6104ئامي واتا يةك لةسةر س َيي كةم
هةزارةوةبؤ
رَ
()5060ئامي مايف
دةكر َيتةوة ،لةو ذمارةيةش تةنيا
بةرهةمه َينانى يؤرانيؤمى ث َيت َينداروى دةب َيت بؤ ماوةى
دة َ
سال.
رَ
ئاميةكانى دةرضةى ناوةنديش لةنةوةى يةكةم دةب َيت
 ت��اران يؤرانيؤمى عةمباركراوى ئ��ةوةى بة سستىدةثيت َيندر َيت لة()10هةزار كيلؤطرامةوة بؤ ()300
كيلؤطرام ك��ةم دةك��ات��ةوة ،وات��ا ب��ةر َي��ذةى ()3,67%
َ
()15سال.
بؤماوةى
 تاران رازى بووة بة ر َيذةى ( )3,67%بؤماوةى ()15َ
سال واز لة ثيتاندنى يؤرانيؤم به َين َيت.
 تةنة زيادةكان دةخر َينة ذ َير سةرثةرشتى ئاذانسين َيودةولَةتى وزةى ئةتؤمى و تةنيا وةكو ج َيطرةوة
بةكار دةه َيندر َيت.
َ
 ت����اران رازي ب���ووة ب��ؤ م����اوةى ()15سال هيضدامودةزطايةكى ت��ازة بؤ ثيتاندنى يؤرانيؤم بنيات
نةن َيت.
* ىَ
خال وةضةرخان:
ىَ
خال وةضةرخان لةزمانى ثسثؤران كاتى ث َيويستة بؤ
بةرهةمه َينانى ب ِري ث َيويستة بؤ بةرهةمه َينانى ب ِري
ث َيويست لة يؤرانيؤمى ث َيت َيندراو بؤ بةرهةمه َينانى
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ضةكى ئةتؤمى ،ئةو ماوةيةش ئ َيستا دوو تاكو س َي
مانط دي��اري��ك��راوة ،بةطو َيرةى ر َيككةوتنى ت��ازةش
بووةتة سالَ َيك بةاليةنى كةمةوة و بؤ ماوةى دة َ
سال.
* فؤردؤ و نةتةنز:
َ
 رَئيان رازي بووة بؤماوةيةك كة لة  15سال كةمرت
نةب َيت يؤرانيؤم لة ك��ورةى ف��ؤردو نةثيت َين َيت ،كة
دةكةو َيتة ذ َير ضيا و لةناوبردنى بة كردةى سةربازيي
مةحالَة ،بةمةش هيض مادةيةكى دوولةت بوو لة فؤردو
بؤماوةى َ 15
سال نام َين َيت ،ئةو كورةية بة كراوةيي
دةم َين َيتةوة ،بةآلم ثرؤسةى ثيتاندنى يؤرانيؤمى ل َي
ئةجنام نادر َيت ،هةروةها نزيكةى دوو لةسةر س َيي
رَ
ئاميى دةرضةى ناوةنديي لة كورةكة دةك َيشر َيتةوة.
* نةتةنز:
 دةزط���اى س��ةرةك��ى ئ�َي�رَ ان بؤ ثيتاندن كة رَئاميى
دةرضةى ناوةنديي لة جؤرى  AR1لة نةوةى يةكةم و
 AR2رَ
خيا لةخؤ دةطر َيت ،كة دةتوان َيت ثةجنا هةزار
لةو جؤرة رَ
ئامية لةخؤى بطر َيت ،ت��اران رازى بووة
رَ
و()5060ئاميى
نةتةنز بب َيتة تاكة دةزطاى ثيتاندن
َ
جؤرى  AR1لةنةوةى يةكةم بؤ ماوةى دة سال بؤ
دابني دةكر َيت ،هةرضى رَ
ئاميةكانى ديكةى دةرضةى
ناوةنديشة دةك َيشر َيتةوة و دةخر َيتة ذ َير سةرثةرشتى
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ئاذانسي نيودةولَةتى وزةى ئةتؤمى.
* ضاود َيريكردن:
َ
 ئاذانسي نيودةولةتى وزةى ئةتؤمى بة ش َيوةيةكىر َيك و ث َيك ضاود َيرى هةموو كورة ئةتؤمييةكانى
رَ
ئيان دةكات.
َ
 ثشكنةرانى ئاذانسي نيودةولةتى وزةى ئةتؤمى بؤماوةى َ 25
سال دةتوانن بضنة ن َيو كورةكانى ئةتؤمى
و ئةو شو َينانةى(ك َيكى زةرد)ب��ةره��ةم دةه َينن ،كة
جؤر َيكى خةستة لة يؤرانيؤم.
* ئة ِراك:
 ناوةكى ئةو كورانة و َيران دةكر َيت كة بةئاوى قورسكار دةكةن ،يان دةطواسرت َينةوة دةرةوةى خاكى رَ
ئيان،
كورةكان دووب��ارة بنيات دةنر َيتةوة و كاريان تةنيا
تو َيذينةوة و بةرهةمه َينانى هاو َينةى تيشكدارى
ثزيشكى دةب َيت و ثلوتؤنيؤمى خاوةن تواناى سةربازيي
بةرهةم ناه َينن ،سوتةمةنى بةكاره َينراويش بة
در َيذايي تةمةنى كورةكان رةوانةى دةرةوة دةكر َيت.
* سزاكان:
َ
َ
 هةر كاتيك ئاذانسي نيودةولةتى وزةى ئةتؤمى لةوةدلَنيابوو رَ
ئيان ثابةندى ر َيككةوتنةكة بووة ،راستةوخؤ
سزاكانى ئةمةريكا و ئةوروثاي سةر رَ
ئيان هةلَدةطري َين،
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ئ��ةط��ةر ثابةندى ر َيككةوتنةكةش نةب َيت سزاكان
دةسةث َيندر َيتةوة.
َ
 هةر كات َيك رَئيان ثابةندى هةموو خالةكانى ر َيككةوتنة
بووة ،هةموو سزا سةث َيندراوةكانى ئةجنومةنى ئاسايش
لةسةر رَ
ئيان هةلَدةطري َين.
 تةنيا ب�� ِري��ارى ت���ازةى ن��ةت��ةوة ي��ةك��ط��رت��ووةك��اندةم َين َيتةوة ،كة ر َيطة بةطواستنةوةى تةكنةلؤجياي
هةستيار نادات و ثشتيوانيش لةو ر َيككةوتنة دةكات.
* ماوةكانى ج َيبةج َيكردنى ر َيككةوتنةكة:
ماوةى ج َيبةج َيكردنى ئةو ر َيككةوتنة لة ن َيوان 10
بؤ َ 15
سال داية و بة طو َيرةى ضاالكييةكانة ،بةآلم بؤ
ثرؤسةكانى ثشكنني و طة ِران بؤ يؤرانيؤمى تازة تاكو 25
َ
سال بةردةوام دةب َيت.

ديارترين ل َيدوانةكان لةبارةى ر َيككةوتنةكة:

دواى راطةياندنى ر َيككةوتنةكة ل َيدوانى سةركردةكانى
جيهان لةن َيوان طةشبينى و رةشبينى بوو ،ئؤباما ث َييواية
ر َيككةوتن َيكى م َيذوويةن (بان كي مون) بةهةنطاو َيكى
ب��ةرةو ئاشتى لةخؤرهةآلتى ناوة ِراستى لةقةلَةمدا،
(بنيامني نتنياهؤ)لة مانةوةى ئيسرائيل دةترس َيت،
ئ��ةوةى خ���وارةوةى ديارترين ل َيدوانةكانة لةبارةى
ر َيككةوتنةكة لةسةر ئةتؤمى رَ
ئيان.
 باراك ئؤباما /سةرؤكى ئةمةريكا:هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا
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سةرؤكى ئةمةريكا يةكةم سةرؤك بوو كؤم َينت لةسةر
ر َيككةوتنةكة بدات و وتى»من متمانةم هةية ئةطةر ئةو
ر َيككةوتنة بةرةو ر َيككةوتن َيكى طشتى و سةرتاسةرميان
ببات ،وآلتةكةمان و هاوثةميانةكانى و هةموو جيهان
دةكةو َيتة ئارامييةكى ط��ةورةوة» ،هةورةها وتى» رَ
ئيان
َ
لةهةموو وآلت َيكى ترى جيهان زياتر دةثشك َينريت،
بةآلم ئةطةر فرت و ف َي َل بكات هةموو جيهان دةزان َيت
و خةتايي هةلَوةشانةوةى ر َيككةوتنةكةش دةكةو َيتة
ئةستؤى تاران ،بؤية لة ثرؤسةى ثشكنني َ
سل ناكةينةوة.
 جؤن رَكيى /وةزيرى دةرةوةى ئةمةريكا:
داوا كردن رَ
لةئيان ملكةض ب َيت شت َيكى سةرنج راك َيشة،
َ
بةآلم سياسيةتى دةولةت نيية.
 حمةمةد جةواد زةريف /وةزيرى دةرةوةى رَئيان:
َ
بةتال دان��ا ،كة
ر َيككةوتنةكة سنور َيكى بؤ بازنةى
لةبةرذةوةندى كةس نةبوو ،بة ِراى خؤم دانوستاندنى
راستةقينة لة ل��ؤزان تواني ك َيشةكان ض��ارة بكات و
ئاسؤيةكى تازة بكاتةوة.
 بنيامني نتنياهؤ /سةرؤك وةزيرانى ئيسرائيل:ئةم ج��ؤرة ر َيككةوتنة ر َيطا رَ
لةئيان ناطر َيت بؤميب
َ
ئةتؤمى بةدةست نةه َين َيت ،بةلَكو ريطةى بؤ خؤش
دةكات و مةترسي بآلوبونةوةى ئةتؤمى و بةرثابوونى
جةنطى ترسناكيش زياتر دةك��ات ،ئةمةش هة ِرةشةى
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مانةوة لة ئيسرائيك دةكات.
 لؤران فابيؤس /وةزيرى دةرةوةى فةرةنسا:ئةو ر َيككةوتنة قؤناغ َيكة و بةث َيشكةوتن َيكى ئةر َينى
دادةنر َيت ،كة ناكر َين نكؤلَي ل َيبكر َيت ،بةآلم ه َيشتا كارى
زؤر ماوة دةب َيت ئةجنام بدر َيت.
 فيليث هامؤند /وةزيرى دةرةوةى بةريتانيا:ئةو ر َيككةوتنة لةوة رةت دةدات كة  18مانط ث َيش
ئ َيستا زؤر كةس ضاوة ِر َيى هاتنة ديان نةدةكرد ،ث َيمواية
ضوارض َيوةيةكى طشتى سازمشان لةبةردةستة ،بةآلم
ه َيشتا شتى بنة ِرةتى ماوة كة دةب َيت كارى لةسةر بكةين.
 وةزارةتى دةرةوةى روسيا:ئةو ر َيككةوتنة وةكو ثرةنسيث طوزارشت لةو بؤضوونة
بري��ووة ،ب��ةوةى رَ
ئيان
دةك��ات كة س��ةرؤك(ث��ؤت�ين)دةري� ِ
َ
مافى خؤيةتى بةرنامةى ئةتؤمى مةدةني هةبيت ،هيض
طومان لةوةدا نيية ،ئةو ر َيككةوتنة كاريطةرى ئةر َينى
بةسةر رةوشتى ئاسايش لةخؤرهةآلتى ناوة ِراست دةب َيت،
ضونكة رَ
ئيان دةتوان َيت بةش َيوةيةكى كارا تر بةشدارى
َ
َ
لةضارة كردنى كيشة و ملمالنيكانى ناوضةكةدا بكات.
ميكل /راو َيذكارى مَ
 ئةجن َيال رَئةلانيا:
هةرطيز جيهان رؤذ َيك لةرؤذان لة ر َيككةوتن َيك نزيك
نةبوو ،كة ر َيطة رَ
لةئيان بطر َيت ضةكى ئةتؤمى هةب َيت.
رَ
سكرتيى طشتى نةتةوة يةكطرتووةكان:
 بان كى مون/هيض طومان لةوةدا نيية ر َيككةوتن لةسةر ئةتؤمى رَ
ئيان
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كاريطةرى ئةر َينى بةسةر بارى ئاسايش لةخؤرهةآلتى
ن��اوة ِراس��ت دةب� َي��ت ،ضونكة ئ�َي�رَ ان ياريان َيكى طرنطى
ناوضةكةية.
َ
رَ
ئيانييةكان خؤشحالن:
دوا ب��ةدواى راطةياندنى ر َيككةوتنامةى ن َيوان 1+5
و كؤمارى ئيسالمى رَ
ئـيان لةسةر دؤسيةي ئةتؤمى
ىَ
ئيان ،ئاهةنط رَ
رَ
طيان و خؤشحال بةو بؤنةيةوة زؤر َيك
ئياني طرتةوة ،رَ
لةشارةكانى رَ
ئيانييةكان رذان��ة سةر
ىَ
َ
شةقامةكان و خؤشحال خؤيان بةو ريككةوتنة دة ِربرى
و خؤيان بة براوة دانا.
 ثةيوةندى ن َيوان ئةمةريكا و ضى بةسةر د َيت؟حمةمةد جةواد زةريفى وةزيرى دةرةوةى رَ
ئيان دواى
راطةياندنى ر َيككةوتن ل��ةب��ارةى بةرنامةى ئةتؤمى
َ
لةطةل وآلتانى  1+5لةبارةى كاريطةرى ئةو
وآلتةكةى
ر َيككةوتنة بةسةر ئاسايي بوونةوةى ثةيوةندي ن َيوان
ت���اران و واش��ن�تن و ت َيطةيشنت بةر َيككةوتن لةسةر
بةرنامةى ئةتؤمى ئ�َي�رَ ان ماناى ئاسايي ب��وون��ةوةى
َ
لةطةل ئةمةريكا ناطةيةن َيت ،ضونكة
ثةيوةندييةكامنان
ثةيوةندى ن َيوان ئةمةريكا و رَ
ئيان هيض ثةيوةندى بةو
ر َيككةوتنةوة نيية ،ئةو دانوستانة در َي��ذة هةوالَ َيك
بوو بؤ ضارةكردنى ك َيشةى ئةتؤمى نةوةكو ئاسايي
َ
لةطةل ئةمةريكا ،ئ َيمة
كردنةوةى ثةيوةندييةكةمان
َ
لةطةل ئةمةريكا هةية» ،هةروةها
ناكؤكى طةورةمان
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وتى»لةرابوردوو متمانة لة ن َيوامناندا نةمابوو ،بةآلم
ه��ي��وادارم لةكاتى ج َيبةج َي كردنى ب��و َي��ران��ةى ئةو
ر َيككةوتنة هةند َيك متمانة بةدةست به َينينةوة ،بةآلم
ضاوة ِر َي دةكةين با بزانني لةداهاتوو ضى روودةدات».
رؤذنامةكانى جيهان ضى دةلَينَ ؟
دواى راطةياندنى ر َيككةوتنةكة رؤذنامة طةورةكانى
جيهان هةريةكة و بةجؤر َيك ل��ةب��ارةى ر َيككةوتنة
بآلويان كردووة.
 واشننت ثؤست /طرةوى ئؤباما:َ
لةطةل رَ
ئيان لةبارةى بةرنامة ئةتؤميةكةى
دانوستان
ىَ
ب��ذاردةى ئؤباما بوو و ه��ةول سةركةوتنى دةدا ،ئةو
ب��ذاردةي��ة ل��ةالى س���ةرؤك ئؤباما زؤر طرنط ب��وو و
ئاواتى زؤرى بةدانوستانةكان هةبوو ،ئةو ر َيككةوتنة
بةرجةستةى دي��دى سةرؤكايةتى ئةمةريكاية ،كة
ث َييواية سياسةتى موك ِربوون و رووب��ةروب��وون��ةوةى
ركابةر دةتوان َيت جيهان بطؤ ِر َيت ،ئ��ةو ر َيككةوتنة
بةدةرفةت َيكى م َيذوويي دادةن��ر َي��ت ،ب��ةآلم لةهةمان
كاتيشدا مةترسيدارترين سةرك َيشييةكانى سةرؤكايةتى
ئةمةريكاية.
 ئةملؤندؤ /ئامانج ه َيوةركردنةوةية:َ
لةبةرضى سةرؤك ئؤباما ث َييواية دةرضوون لة ثشيوى
و كوشتار لةخؤرهةآلتى ناوة ِراست ،دةكر َيت لةر َيطةى
ثةيوةندى سروشتى لةن َيوان ئةمةريكا و رَ
ئيان ب َيت؟.

هەژموونی هیاللی شیعی
لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا

139

لةوانةية لةبةرئةوة ب َيت رَ
ئيان لةهيض وآلت َيكى ديكة
ناض َيت ،كة ر َيطة بة هةند َيك ئ��ازادى سياسي دةدات،
ئؤباما لةر َيطةى ئةو ر َيككةوتنةوة ه َيورى بآلوبكاتةوة و
دلَنةوايي بةوآلتانى عةرةبي بدات و رووبةروبوونةوةى
توندى ن َيوان سوننة  -شيعة كةم بكاتةوة و بةرةنطارى
تةوذمة جيهادييةكانيش بب َيتةوة.
 د َير شثيطل /خؤرهةآلت َيكى ناوة ِراستى تازة:سةرؤك ئؤباما لةبارةى سياسةتى دةرةوةى وآلتةكةى
ه� َ
��ةول ب��ؤ ئ��ةوة دةدات ،بةش َيوةيةكى ج��ي��اوازت��ر لة
سةرؤكى ث َيشي خؤي هةلَسوكةوت بكات ،ئةو دةيةو َيت
ىَ
رؤل ئةمةريكا وةكو ثؤليسى جيهان كؤتايي ث َيب َين َيت
و بةش َيوةيةكى جياوازتر شتةكان بة ِر َيوة ببات ،ديدى
سياسي لةسةر بة ِر َيوةبردنى ئةمةريكا بؤ سياسةتة
ن َيودةولَةتيةكان بةرثا بكات و بةدواى هاوثةميانى تازة
َ
لةطةل
بطة ِر َيت ،لةضوارض َيوةى ئةو ديدةش ئاشبوونةوة
رَ
ئيان بووة ث َيش نؤرةى كارةكان سةبارةت بةسةرؤك
1
ئؤباما.

 -1خةبات ،ذمارة .2015/4/7 ، 4775
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ىَ
سال ..... 2014
جيهان و طةندةل

وآلتانى عةرةبي زؤرترين ر َيذةى طةندةلَيان
بةردةكةو َيت
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ىَ
طةندةل ئابورى و بوونى ناسةقامطرييي لة سيستمة
سياسيةكاندا ب��ةزؤرى بةيةكةوة بةدى دةكر َين ،لة
طةندةل ىَ
ىَ
رؤل سةرةكى
زؤرب��ةى وآلتانى جيهانيشدا
دةبين َيت لة زيادكردنى ئاستةكانى هةذاريي و زياتر
دا ِرمانى ئابورى ئةو وآلتانة ،لةو بارةوة ر َيكخراوى
شةفاقيةتى ن َيودةولَةتى ساآلنة ليست َيك ئامادة دةكات
و تيايدا ئ��ةو وآلت��ان��ة كؤ دةك��ر َي��ن��ةوة كة خاوةنى
بةرزترين ر َيذةى طةندةلَني ،لة ليستةكةدا ث َيوةرى
سفر تا  100دان��راوةو لة ذمارة سفردا وآلتة هةرة
طةندةلَةكان بةرضاو دةكةون و لةذمارة  100ئةوانة
د َين كة خاوةنى نزمرتين ر َيذةى طةندةلَني ،ئةمةى
ىَ
لةسال 2014
خوارةوة ليستى ر َيكخراوى ناوبراوة كة
ئامادةكراوة.
 -8ئؤزبةكستان:
ىَ
طةندةل.17/100:
 ثلةى ريزبةندى لة ليستةكةدا.170 /177 : ئيسالم كةرميؤظــ بة دةست َيكى ئاسنينةوة حوكمى142
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ميللةتةكةى دةكات.
 بوارى بؤ حكومةتةكةى رةخساندووة ،بؤئةوةى دزىلة خةز َينةى طشتى دةولَةت بكر َيت.
 طولنار كةرميؤظى كضى سةرؤك ،بالَيؤزى ئؤزبةكستانبوو لة نةتةوة يةكطرتوةكان ،دوات��ر دةرك��ةوت كة
ىَ
َ
طةندةل
لةطةل ضةند كةس َيكى نزيك لة خؤى كارى
و سثيكردنةوةى ثارةى ئةجنام داوة ،بؤية لة كار و
ثايةكةى دوور خرايةوة.
 لةو وآلتةدا ر َيطة بة ئازاديي رادةرب ِرين و خؤثشانداننادر َيت و لة هةلَبذاردنةكانيشدا ساختةى زؤر ئةجنام
دةدر َيت.
 طةورةترين كؤمثانياى مؤبايل و ذمارةيةك يانةىشةوانة و كارطةى بةرهةمه َينانى ضيمةنتؤ مولَكى
سةرؤك و خانةوادة و دارو دةستةن.
 دةزطاى ثؤليسى ئةو وآلتة بة يةك َيك لةطةندةلَرتيندةزطاكانى ثؤليس لةجيهان دادةنر َيت.
 -7رَ
عياق:
ىَ
 ثلةى طةندةل.16/100 : ريزبةندى لة ليستةكةدا.171 /177 : زؤر كةس ث َييان واية كة بةغداد ثايتةختى يةكةمىطةندةلَية لة جيهان.
 بارودؤخى ناهةموارى ساآلنى رابوردووى ئةو وآلتةىَ
طةندةل زياتر رةطى خؤى
بؤتة هاندةر َيك بؤئةوةى
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رَ
لةعياق دابكوت َيت.
ىَ
 لةسةرةتاى ئازادكردنييةوة لة سال 2003دا داهاتىنزيكةى ( )300ه��ةزار بةرميل ن��ةوت كة رؤذان��ة
رةوانةى بازا ِرةكان كراوة و بةهاكةى نزيكةى()2,6
مليار دؤالرة ،ديار نةماوة.
 رؤذ بةرؤذ لةو وآلتةدا هؤكارةكانى ثةرتةوازةيي وهةلَوةشانةوة زياتر دةبن و ئاستةكانى توندوتيذيي
و تةقينةوة و كردةوة تريؤرستيةكان لةبةرزبونةوة
داية.
 قازاجنى نائاسايي و دان��ى بةرتيل بؤ دةرض��وونلة بةندخيانةكان يان بؤ دام��ةزران��دن لةفةرمانطة
ح��ك��وم��ي��ةك��ان ،ي��اخ��ود ج� َي��ب��ةج� َي��ك��ردن��ى يةك َيك
لةخزمةتطوزارية سةربازييةكان بةئاشكرا بوونيان
هةية.
 حكومةت و بةرثرسان دةستيان بةسةر خةرجيةحكوميةكاندا طرتووة و لةسةر بؤرية نةوتةكانيش
خانوو دروست دةكةن ،دواتر بؤريةكان دةشك َينن و
نةوت دةدزن.
 -6ليبيا:
ىَ
 ثلةى طةندةل.15/100 : ريزبةندى لة ليستةكةدا.172 /177 :ىَ
 دا ِرمانى مَلةسال  2011و نةبوونى
رذيى قةزافى
سةقامطريى سياسي و كؤمةآليةتى بوونةتة هؤكار َيك
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ىَ
طةندةل.
بؤ بةرزبوونةوةى ئاستةكانى
 نةبوونى ه َيمنى و سةقامطرييي واي��ك��ردووة كةىَ
طةندةل شت َيكى ئاستةم ب َيت.
كؤلَينةوة لة
 زؤربةى تؤمارة داراييةكانى سةردةمى قةزايف ديارنةماون ،بؤية زؤربةى بةرثرسان بةئاشكرا داهاتةكانى
وآلت طل دةدةنةوة بؤخؤيان.
 بوونى بؤشايي ئةمنى دةرفةت َيكى ط���ةورةى بؤبازرطانانى ضةك و سةركردة طةندةلَةكان رةخساندووة
ىَ
خةيال وةدةست ب َينن و خةلَكيش لة
لةوةى قازاجنى
دذى يةك هان بدةن.
 -5باشوورى سودان:
ىَ
طةندةل.14/100 :
 ثلةى ريزبةندى لة ليستةكةدا.173 /177 : يةك َيكة لةتازةترين و بضووكرتين وآلتانى جيهانىَ
لةسال  2011بةفةرمى لةسودان جيابووةوة.
 ئةم وآلتة خاوةنى ث َيكهاتةى حكومى تةقليدي نيية. بةهؤى بآلوبوونةوةى طةندةلَي ،زياتر لةنيوةىدانيشتوانى لةذ َير ه َيلَى هةذاريدا دةذين.
 ئةطةرضى ساآلنة و لةر َيطةى فرؤشتنى نةوتةوةنزيكةى ()10,6مليار دؤالر ب��ةو وآلت��ة دةب� ِر َي��ت،
ب��ةآلم بةشي زؤري��ي ئ��ةو داه��ات��ة دةض َيتة طريفانى
بةرثرسانةوة.
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 كؤمثانيا نةوتية جيهانييةكان كة لةو وآلت��ةدا كاردةكةن ،سووديان لةو بارودؤخة وةرطرتووة و قازاجن َيكى
ب َي شومار لةمايف حكومةت بؤ خؤيان طل دةدةنةوة.
 -4سودان:
ىَ
 ثلةى طةندةل.11/100 : ريزبةندى لة ليستةكةدا.174/177 : هةموو داهاتةكانى سامانى ن��ةوت راستةوخؤ بؤحكومةتن.
َ
 حكومةت بةئاشكرا داواى بةرتيل ل��ةخ��ةل��ك وكؤمثانياكان دةكات.
 قازاجنى ناياسايي لة سةرتاسةرى وآلت بوونى هةية. س��ةرة ِراى بةرزبوونةوةى داهاتى ناوخؤيي بةهؤىداهاتةكانى نةوتةوة ،بةآلم ()46%ى دانيشتوانةكةى
لةذ َير ه َيلَى هةذاريدا دةذين.
 -3ئةفغانستان:
ىَ
طةندةل.8/100 :
 ثلةى ريزبةندى لة ليستةكةدا.175/177 : يةك َيكة لة طةندةلَرتين وآلتانى جيهان بؤماوةىضةندين دةية شة ِرى طةورةى بةخؤيةوة ديوة.
 م��اوةى دة سالَة كؤمةلَطاى نيودةولَةتى سةرقالىَكةمكردنةوةى ر َي���ذةى ئ��ةو طةندةلَيةية كة بةناو
سةرجةم ث َيكهاتةكانى دةولَةتدا بآلوةى كردووة.
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ىَ
كؤنرتؤل لةدةست داوة و دةولَةت لةاليةن
 حكومةترتؤيشتووةوة
ذمارةيةك س��ةرؤك هؤز و كةسي دةس ِ
بة ِر َيوة دةبر َيت.
 دةزط��اى سةرؤكايةتى بةوة تؤمةتبار دةكر َيت كةب َيدةنطى دةنو َين َيت بةرامبةر بة سةرضاوةكانى
بةرهةمه َينانى مادة سركةرةكان.
 ئةوانةى ئةركى نةه َيشنت و قةدةغةكردنى ئةومادانةيان ث َي رَ
سثيدراوة ،هةر ئةوان بةرثرسن لة
بةرهةمه َينان و دابةشكردنى ئةو مادانة.
 -2كؤرياي باكور:
ىَ
طةندةل.8/100 :
 ثلةى ريزبةندى لة ليستةكةدا.176/177 : دةولَةت َيكى شيوعي و ديكتاتؤرى تةنيا يةك كةسةكة سةرؤكة.
َ
 خاوةنى نه َينيرتين و طةندةلرتين سيستمى ئابووريةلةسةرتاسةرى جيهاندا.
 خةرجية سةربازييةكان زؤر لةو خةرجيانة زياترنكة بؤ ثرؤطرامة كؤمةآليةتيةكان تةرخان دةكر َين.
 سةرجةم ئةو خةرجيانةى كة بؤ ضاكسازيي ذ َيرخانىوآلت تةرخان كراون ،ضوونةتة طريفانى سةرؤكى وآلت
و دؤست و نزيكةكانى.
ىَ
طةندةل بة ش َيوةيةكى بةرفراوان رةطى
 -لةو وآلتةدا
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داكوتاوة ،بةرادةيةك خةلَكان َيكى زؤر بةهؤى برسيةتى
و نةخؤشيةوة دةمرن.
َ
سؤمال:
-1
ىَ
 ثلةى طةندةل.8/100 : ريزبةندى لة ليستةكةدا.177/177 : لةرووى نةبوونى ياسا و سةقامطريى ،لةسةر ئاستىجيهان و ئةفةريقيا بةثلةى يةكةم د َيت.
ىَ
طةندةل حكوميية.
 خاوةنى ر َيذةيةكى زؤر بةرزى خاوةنى مجوجؤلَ َيكى زؤر الوازى ثيشةسازيية. بةشي زؤرى داهاتى ناوخؤيي ثشت بة بةخششةنيودةولَةتيةكان دةبةست َيت و لةكؤتايشدا حكومةت
بؤخؤى طلى دةداتةوة.
 ث َيكهاتةى ئيداريي دةسةآلت ب َي سةروبةريةكى زؤرى1
ث َيوة ديارة.

 -1خةبات ،ذمارة .2015/4/26 ،4787
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( -1ئةنسارولَآل)بزوتنةوةيةكى سياسي و ضةكداريي
مةزهةبي زةيدييةكانة ،بنكةى سةرةكى لةشارى
س���ةع���دةى ب���اك���ورى ي��ةم��ةن��ة ،ئ���ةم ب��زوت��ن��ةوةي��ة
بةناوى(حوسيةكان)يشةوة ناودةبر َيت كة بنةمالَةيةكى
دةسرتؤشتو بوون و توانيان زةيدييةكان يةكبخةن و
ىَ
لةسال
فةرماندةييان بكةن لةدذى دةولَةتى ناوةندى
2004ةوة.
ينَ
(س��ةي��د حس ب��ةدرةدي��ن ح��وس��ي) دام��ةزر َي��ن��ةرو
سةركردةى مةعنةوى (ئةنسارولَآل) بوو ،كة لةئةيلوىل
2004دا بةدةستى ه َيزةكانى دةولَةت كوذرا.
ىَ
لةسال  1956لةسةعدة
( -2حسينَ بةدرةدين حوسى)
لةدايكبوة ،لة سودان ب ِروانامةى لةزانسيت شةرعيدا
بةدةسته َيناوة و ل��ةس� ىَ
�ال 1990حزبي حةقي بؤ
روبةروبونةوةى سةلةيف و وةهابيةكان دامةزراند،
لةن َيوان ساآلنى  1993تا  1997ب��ووة ئةندامى
ثةرلةمان ،ىَ
سال 2004لةاليةن ه َيزةكانى دةولَةتةوة
َ
ىَ
كوذرا و تا سال  2013دةولةت تةرمةكةى رادةستى
بنةمالَةكةى نةكردووة.
( -3ئةنسارولَآل) لةذ َير كاريطةرى رَ
ئياندا درومشى(اللة
اك�بر ،م��ةرط بؤ ئةمةريكا ،م��ةرط بؤ ئيسرائيل)ى
بةرزكردةوة ،ئةم بزوتنةوةية طوزارشت لةزةيديةكان
دةكات كة يةك لةس َيي دانيشتوانى يةمةن ث َيكدةه َينن
و لةمةزهةبي شيعةوة نزيكن ،مةلَبةندى سةرةكييان
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ناوضة شاخاوييةكانى باكورى يةمةنة كة هاوسنورة
َ
لةطةل سعودى.
 -4ث َيشةوا مةزهةبيةكانى زةيدى كة لةكؤندا بة(ئيمام)
ن���اودةب���ران ،ت��ا ش��ؤ ِرش��ى 1962دةسةآلتداربوون،
بةآلم لةوكاتةوة بةدوا سوننةكان بونة دةسةآلتدار
و زةي��دي��ةك��ان دةس��ةآلت��ى خؤيان ل��ةدةس��ت��دا ،بةآلم
لةوكاتةوة لةم دؤخة نا ِرازى بوون و بةدواى هةل َيكدا
دةطة ِران كة لةدذى حكومةتى ناوةندى راثة ِرن.
 -5دةولَةتى ث َيشووى يةمةن بةسةرؤكايةتى(عةلي
عةبدولَآل حَ
سال) و بةهاوكارى بنةمالَةى(ئال ئةمحةر)
و بةثشتطريى عةرةبستانى سعودى سةرسةختانة
لةدذى حوسيةكان جةنطان و سةركوتيان كردن.
ىَ
()10سال رابوردوودا ،رَ
هيش و ثةالمارى
 -6لةماوةى
ه َيزةكانى دةولَ���ةت بؤسةر حوسيةكان لةسةعدة
بةردةوام بووة ،لةبةرامبةريشدا ئةوان سةرسةختانة
بةرطريان لةخؤيان كردووة ،بةدر َيذايي ئةم ماوةية
شةش جةنطى ط��ةورة و در َيذخايةن روي��ان��داوة ،كة
ىَ
لةسال
لةسةرةتاى هةلَطريسانى ئةم جةنطانةدا بوو
( 2004ح��س�َي�نَ ب���ةدرةدي���ن ح��وس��ي) س��ةرك��ردةى
حوسييةكان و ئةنسارولَآل كوذرا.
 -7جةنطى دووةم���ى س��ةع��دة ل��ةم��ارس��ي 2005دا
دةستيث َيكرد و ماوةى س َي مانطى خاياند.
 -8جةنطى س َيهةم لةتشرينى دووةمى 2005دا روويدا
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و تا سةرةتاى  2006در َيذةى ك َيشا ،هةر لةم جةنطةدا
بوو كة بةفةرمى(عةبدوملةليك بةدرةدين حوسي)
بووة سةركردةى حوسيةكان و ئةنسارولَآل.
( -9عةبدوملةليك حوسي) ،س� ىَ
�ال  1979لةسةعدة
ل��ةداي��ك��ب��ووة ،دواى ك��وش��ت��ن��ى (ح���س�َي�نَ )ى ب��راى
سةركردايةتى ئةنسارولَآل و حوسيةكانى طرتة ئةستؤ
و توانى بةهؤى نائارامييةكانى يةمةنةوة ،دةسةآلتى
لةروبةر َيكى فراوانى يةمةندا بةرين بكاتةوة.
 -10جةنطى ضوارةم ماوةى حةوت مانطى 2007ى
خاياند و جةنطى ث َينجةميش ضوار مانطى 2008ى
خاياند.
ىَ
لةسال
 -11توندترين جةنط جةنطى شةشةم بوو كة
2009دا دةستيث َيكرد و ه َيزى ئامسانى و زةمينى
سعوديةش يارمةتى دةولَةتى يةمةنيدا ،ه َيزةكانى
ثاكستانيش بةشدارى ئةم شة ِرةيان كرد.
 -12ش��ة ِر و زؤران��ب��ازى ب��ةردةوام حوسيةكانى كرد
بةه َيز َيكى كارا ،بةئةزمون ،كردة لةطؤرةثانى سياسي،
س��ةرب��ازى ئ��ةو وآلت��ةدا كة سةرسةختانة داكؤكيان
لةخؤيان كرد.
 -13س��ةره��ةلَ��دان��ى ب��زوت��ن��ةوةى ب��ةه��ارى عةرةبي
لةيةمةن كة(عةىل عةبدولَآل حَ
سال)ى ناضار بةهةآلتن
لةوآلت كرد ،ث َيطةى حوسيةكانى بةه َيزتر كرد ،كات َيك
كة(عةبد رةبة مةنسور)بةسةرؤك كؤمارى ئةو وآلتة
هةلَبذ َيردرا ،ثش َيويى و نائارامى سةرتاسةرى يةمةنى
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طرتةوة ،حوسيةكان روب��ةرى دةسةآلتيان فراوانرت
كردةوة و (ئةنسارولَآل) و هةوادارانى(عةلي عةبدولَآل
حَ
سال)ى سةرؤك كؤمارى ث َيشوش ضووة ثالَيان.
 -14حوسيةكان دذ بة طواستنةوةى دةسةآلت لة(عةىل
عةبدولَآل س� حَ
��ال)ةوة بؤ(عةبد رةب��ة ه��ادى) ب��وون،
هةربؤية ئةطةر ث َيشرت خوازيارى ئةوة بووبن ،خؤيان
ناوضةكانى خؤيان بةر َيوةبةرن ،بةآلم ماوةى سالَ َيكة
خ��ةون ب��ةوةوة دةبينن سةرتاسةرى يةمةن خبةنة
بنةدةستى خؤيانةوة و حكومى هةموو وآلت بكةن
لةبرى سوننةكان.
 -15لةسةردةمى (عةبد رةبة ه��ادي)دا يةمةن بوو
بةبةهةشتى ر َيكخراوى قاعيدة ،وةهابي ،سةلةفيةكان،
كة بةهاوكارى ضةكدارانى (ئال ئةمحةر) هةمويان
لةدذى حوسيةكان بوون.
 -16حوسيةكان لةر َيطةى ت َيكشكاندنى سةلةفيةكان،
ئال ئةمحةر و ه َيزةكانى دةولَ��ةت��ةوة ،لةسةرةتاي
2014ةوة بةردةوام ه َيز و توانايان لةهةلَكشاندا بوو
لةيةمةندا.
 -17حوسيةكان لةئةيلوىل 2014دا ،سةنعاى ثايتةختى
رت َ
ؤل كرد و لةسةرةتاي 2015ةشةوة
يةمةنيان كؤن ِ
دةستيان طرت بةسةر كؤشكى سةرؤكايةتى و ثةرلةمان
و فةرماندةيي سوثادا.
َ
 -18حوسيةكان ماوةى ()10سالة لةدذى دةسةآلتى
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ناوةندى دةجةنطن ،ئةوان كةمينةيةكى طةمارؤدراوى
ش��ارى سةعدة ب��وون ،بةكؤمةكى ئ�َي�رَ ان و حزبوآلى
لوبنان زؤرب��ةى وآلت��ى يةمةنيان خستة بندةستى
خؤيانةوة ،بةآلم ئايا تواناى خؤ ِراطريان هةية لةبةردةم
1
رَ
هيشةكانى سعودية و هاوثةميانان؟.

 -1ئاو َينة ،ذمارة .2015/3/31 ،472
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 22وآلتى عةرةبي ...سامانى زؤر...
كةمينةيةكى دةولَةمةند و هةذارى
زؤرينة
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ش��ارى طةشتيارى(شرم الشيخ)ــى باكورى خؤرهةآلتى
ميسر ،بة ئامادةبوونى سةرؤك و نو َينةرانى()22وآلتى
عةرةبي ،كؤبوونةوةى لوتكةى عةرةبي لة خؤطرت.
لةخوارةوة ثوختةيةكى طشتى ضةند ئامار َيك لةسةر
وآلتانى عةرةبي دةخةينةروو:
يةكةم 9,6% :روبةريةتى لةجيهان 5,2% ،ذم��ارةى
دانيشتوانةكةيةتى:
رووب���ةرى طشتى ن��اوض��ةى ع��ةرةب��ي ل��ة  13,3مليؤن
كيلؤمةتر ث َيكد َيت ،بة واتاى  9,6%لة كؤى رووبةرى
جيهان ،ذمارةى دانيشتوانى بريتية لة  370مليؤن كةس،
يةكسانة بة 5,2%لة كؤى دانيشتوانى طؤى زةوى ،ذمارةى
ه َيزى كار بريتية لة  130مليؤن كاركةر بةث َيي سندوقى
نةختينةى عةرةبي بؤ ىَ
سال .2013
دووةم 2,7 :ترليؤن دؤالر كؤى بةرهةمى طشتى ناوخؤيي:
ناوضةى عةرةبي بؤ س� ىَ
�ال  2013بةث َيي راثؤرتةكان،
 16%بؤ واليةتة يةكطرتوةكان و  55%بؤ ذاثؤنة لة
ىَ
سال .2013
َ
س َييةم :لةن َيوان دةولةمةند و هةذار:
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ذيانى ناوةند ضارةنوسي تاكى عةرةبيية لة كؤى طشتى كة
نزيكةى 16هةزار دؤالرى ساآلنةية ،بةآلم ئةو ضارةنوسة
جياوازييةكى يةكجار زؤر لة ن َيوان وآلتة عةرةبييةكان
بةخؤوة دةبين َيت ،كة قةتةر بة  93هةزار دؤالر بةرانبةر
 1600دؤالر بؤ جيبؤتى و جزر قةمةريش لة كؤتايي
ريزبةندييةكة بة  815دؤالر د َيت.
ضوارةم 22,9 :مليؤن بةرميل نةوت رؤذانة:
بةرهةمى وآلت��ة عةرةبييةكان لة ن��ةوت��دا بةرانبةر
 30,3%لة بةرهةمى جيهانيية بة ث َيي راثؤرتةكانى ىَ
سال
 ،2012كة  55,8%لة يةدةطى نةوتى جيهانى ،كة وآلتة
عةرةبييةكان  17,2%غازى سروشتى بةرهةم دةه َينن
و  27,3%يةدةطى جيهانى لة غازى سروشتى ث َيكد َين َيت.
ث َينجةم 674 :مليار دؤالر هةناردةى نةوت.
شةشةم 1,3 :ترليؤن هةناردةى ساآلنة لة كةلوثةل:
لةوآلتة عةرةبييةكاندا بةرانبةر  7%لة هةناردةى
جيهانيية ،هاوردةى كةلوثةلي عةرةبي بريتية لة 874
مليار دؤالر ،ئالَوطؤ ِرى ن َيوان وآلتانى عةرةبيش نزيكةى
 8,6%ة.
حةوتةم 203,5% :مليار دؤالر قةرزى طشتى دةرةكى،
 22,3%لة كؤى بةرهةمى ناوخؤيي ،نرخى خزمةتى
ساآلنة(قازانج و ق��ةرز) ،نزيكةى  15,2%مليار دؤالر
ساآلنة.
هةشتةم 120 :مليار دؤالر نرخى خةرجى سةربازى لة
وآلتة عةرةبييةكاندا لة ىَ
سال .2013
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بيؤطرافياى كؤمارى يةمةن
ثايتةخت

1

سةنعا
عةرةبى

زمانى فة ِرمى
رَ
حومي ،كندة ،مزحةج،
هؤزو خ َيلَةكان هةمدان،
كاريطةرةكان بةنو تةميم ،ئةملةعافر ،خؤالن،
ئةهلامشية ،ئةلئةزد
سيستمى سياسى

كؤمارى

سةرؤك كؤمار

عةبد ِرةبة مةنسور هادى

سةرؤك
وةزيران
يةك َيتى يةمةن

حمةمةد سامل باسندوة

دةسةآلتى
ياسادانان
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22ى ئايارى 1990
ئةجنومةنى نو َينةران –
ئةجنومةنى شورا

سةربةخؤيى

26ى كانوونى دووةمى 1962

رووبةر

 527,970كيلؤمةتر ضوارطؤشة
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ر َيذةى
دانيشتوان

 24,771,809مليؤن كةس

ض ِرى دانيشتوان
ت َيك ِراى داهاتى
ناوخؤ

 44,7كيلؤمةتر ضوارطؤشة
 63.400مليار دؤالر

داهاتى
تاكةكةس

 2627دؤالر -ساآلنة

ئاستى طةشةى
مرؤيى

( 0.462نزمة)

دراو

ىَ
ريال يةمةنى ()YER

ئاراستةى
رؤيشنت

الى راست

كؤدى
ئينتةرن َيت

.Ye

كؤدى تةلةفؤنى
ن َيودةولَةتى

967 +

 .1سابري عةبدولَلاَ  ،ئايديا ديثلؤماتيك ،ذمارة (.)12
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ديارترين حزبة سياسييةكانى يةمةن
زجنرية

ناوى حزبى سياسى

1

طردبوونةوةى يةمةن بؤ ضاكسازى

2

حزبى كؤنطرةى نيشتمانى طشتى

3

حزبى سؤسياليستى يةمةن

4

ر َيكخراوى يةكبوونى ميللى ناصرى

5

حزبى بةعسى عةرةبى سؤسياليستى
يةمةنى

6
7
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حزبى بةعسى عةرةبى سؤسياليستى
نةتةوةيى
حزبى حةق

8

حزبى ناصرى دميوكراتى

9

حزبى راستكردنةوةى ميللى ناصرى

10

حزبى بةرةى رزطارخيواز

11

حزبى يةكطرتووى رةشاد

12

حزبى كؤمةآليةتى نةتةوةيى
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13

بةرةى نيشتمانى دميوكراتى

14

حزبى ئازادخيوازى ميللى يةكطرتوو

15

حزبى رةئى

16

حزبى يةكبوونى ميللى يةمةنى

17

حزبى طةىل دميوكراتى (حشد)
ر َيكخراوى س َيثتةمبةرى دميوكراتى

19

طردبوونةوةى يةكبوونى يةمةن

20

حزبى رابيتةى يةمةنى
يةك َيتى ه َيزة جةماوةرييةكانى يةمةن

22

حزبى سةوزى كؤمةآليةتى
يةك َيتى دميوكراتى ه َيزة جةماوةرييةكان

24

حزبى بونياتنان و طةشةث َيدانى يةمةن
يةك َيتى ه َيزة جةماوةرييةكان

26

حزبى ليرباىل يةمةن

18

21
23
25
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طرنطرتين ثار َيزطاكانى يةمةن
ذ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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ناوى ثار َيزطا
ثار َيزطاى سةنعا
ثار َيزطاى تةعز
ثار َيزطاى ئةحلةديدة
ثار َيزطاى ئيب
ئةمانةتى ثايتةخت
ثار َيزطاى حيجة
ثار َيزطاى زمار
ثار َيزطاى حةزرةمةوت
ثار َيزطاى عيمران
ثار َيزطاى لةحج
ثار َيزطاى سةعدة
ثار َيزطاى عةدةن
ثار َيزطاى ئةحملويت
ثار َيزطاى البيضاء
ثار َيزطاى الضالع
ثار َيزطاى شبوة
ثار َيزطاى ئةبني
ثار َيزطاى ئةجلةوف
ثار َيزطاى رمية
ثار َيزطاى مةئرةب
ثار َيزطاى ئةملةهرة
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ذمارةى دانيشتوانى
1,048,310
2,727,186
2,470,703
2,422,013
2,022,867
1,683,554
1,514,297
1,181,863
1,002,099
825,794
791,823
684,322
564,067
656,811
537,243
536,594
497,231
503,151
448,550
271,855
101,701

ئەفغانستان
عەرەبستانی
سعودی
سۆماڵ
مۆریتانیا
تورکیا
جەزایر
یەمەن
مەغریب
ئێران

واڵت

ژمارەی
رێژەی
ژمارەی
رێژەی
ژ .دانیشتوان
سوننە
شیعە
شیعە
موسوڵمانان
26.887.950 19% 6.721.987
100% 33.609.937
24.383.638 15% 4.302.995
100% 26.686.633
9.832.017
0
0
100%
9.832.017
3.129.486
0
0
100%
3.129.486
61.321.530 20% 15.330.383
99.8% 76.805.524
33.836.406
0
0
99% 34.178.188
12.735.660 46% 10.848.895
99% 23.822.783
34.406.192
0
0
98.7% 34.859.364
5.859.063 91% 59.122.063
98% 75.669.000

مَ
موسولانان ،شيعة و سوننة لة جيهاندا
خشتةي ر َيذةي

1

رێژەی
سوننە
80%
85%
100%
100%
80%
100%
54%
100%
9%
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بیابانی رۆژئاوا 405.210
مالدیڤ
396.334
تونس
10.486.339
عەمان
3.418.085
عێراق
28.945.657
لیبیا
6.310.434
ئیمارات
4.798.491
پاکستان
176.242.949
سینیگال
13.711597
ئەردەن
6.342.948
جیبۆتی
516.055
ئازەربایجان 8.795.000
میسر
83.082.869
سوریا
20.178.485
تاجیکستان
7.349.145
99%
99%
98%
98%
97%
97%
96%
95%
94%
94%
94%
98.4%
90%
90%
90%

0
9000
5%
15000
0
0
2%
68.362
64% 18.091.036
0
0
17%
767.759
21% 35.248.590
1.5%
549.900
2%
126.859
0
0
85% 1.320.000
1.1%
830.829
17% 3.026.773
6%
367.457

5.835.512
485.092
2.389.215
73.943.753
14.932.079
6.246.773

132.182.212
10.448.100

291.000
285000
10.071.080
3.281361
9.926.257
6.121.121
3.838.792

100%
95%
100%
98%
36%
100%
83%
79%
98.5%
98%
100%
15%
98.9%
82%
94%
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گامبیا
تورکمانستان
ئۆزبەکستان
ئیندۆنیزیا
گینیا
کوەیت
بەگالدیش
بەحرەین
نەیجر
قەتەر
قیرقیزستان
سۆدان
ئەلبانیا
لوبنان
مالیزیا
727.785
15.306.252
833.285
5.431.747
41.087.825
3.639.453
4.017.095
25.715.819

156.050.883

10.057.975
2.691.158

240.271.522

7.782.893
4.884.887
27.606.007

90%
89%
88%
86.1%
85%
85%
83%
81.2%
80%
77.5%
75%
70%
70%
59.7%
53%

0
185.120
1.393.920
1.952.720
242.250
686.245
6.484.075
545.839
612.250
133.326
117.000
586.920
540.000
1.446.154
280.600

0
4%
6%
1%
1%
30%
5%
92%
5%
21%
3%
1%
30%
60%
2%

45.122
12.889.476
658.295
3.783.000
24.759.080
1.580.000
883.761
11.749.400

193.319.280
7.832.750
1.601.239
123.197.434

1.604.604
4.442.880
21.838.080

100%
96%
94%
99%
99%
70%
95%
8%
95%
79%
97%
99%
70%
40%
98%
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 .1ئا :ئارام مةمحوود ،لة طؤظاري ئايديا ديثلؤماتيك ،ذمارة  ١٩-١٨بلاَ وكراوةتةوة.

فەلەستین
39% 10.100.000
فەڕەنسا
7.5% 64.057.792
مەغۆلستان
4%
3.041.142
ئاڵمانیا
3.7% 82.329.758
بەریتانیا
2.7% 61.113.205
کەنەدا
1.9% 33.487.208
چین
1.5% 1.338.612.968
باشوور
ئەفریکای
1.5% 49.052.489
بەرازیل
1% 184.200.000
ئەرجەنتین
1% 38.600.000
ئوسترالیا
1.5% 21.262.641
ئەمەریکا
0.6% 307.121.123
ئیتالیا
0.51% 58.700.000

21.760
358.800
8.000
306.000
400.000
62.000
3.128.880
93.800
276.300
50.000
28.000
368.654
2.500

99.46% 3.973.240 0.54%
94% 4.621.200
6%
95%
152.000
5%
80% 2.754.000 20%
90% 3.600.000 10%
90%
558.000 10%
92% 35.982.120
8%
90%
844.200 10%
70%
644.700 30%
90%
450.000 10%
90%
252.000 10%
80% 1.474.617 20%
95%
47.500
5%
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نەیجیریا
تانزانیا
بورکینافاسۆ
ئەریتریا
قەزاقستان
کۆت دیڤوار
مەکدۆنیا
ئەسیوپیا
بنین
غانا
هیندستان
روسیا
بولغارستان
ئۆگەندا
کینیا
50% 149.229.090
50% 36.500.000
50% 15.746.232
50%
5.647.168
47% 15.399.437
38.6% 20.617.068
33.3%
2.066.718
32.8 85.237.338
24.4
8.791.832
15.9 23.832.495
13.4% 1.166.079.217
12.5% 140.041.247
12.2%
7.700.000
12.01% 32.369.558
10% 39.002.772

56.462.500 4.77% 3.287.500
17.155.000
6% 1.095.000
6.741.500
1%
208.500
2.823.584
0
0
8.252.150
5%
354.850
10.483.200
1%
436.800
623.700
1%
6.300
27.957.847
0
0
1.629.600
1%
50.400
8.712.000 12.72% 1.118.000
132.816.423
15% 23.438.192
13.488.000
8% 1.212.000
801.000 10%
89.000
4.002.720
7%
301.280
7.440.000
7%
560.000

95.23%
94%
99%
100%
95%
99%
%99
100%
99%
87.28%
85%
92%
90%
93%
93%
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سةرضاوةكان

• كت َيبة كورديةكان:
 .1ئةنوةر حسينَ  ،ثرؤسرتويكاي بةهاري عةرةبي ،لة
بآلوكراوةكاني دةزطاي ئايديا بؤ فكرو ل َيكؤلَينةوة،
.2014
 .2ئ��ةن��وةر حسينَ  ،ك��ورد لة ئالَوطؤ ِرانكاريةكاني
رَ
عياقدا ،لة بآلوكراوةكاني بة ِر َيوةبةرايةتي طشيت
ضاث و بآلوكردنةوة ،سل َيماني.2005 ،
َي�رَ
 .3ئةنوةر حسينَ  ،ك��وردو قةيرانةكاني ع� اق ،لة
بآلوكراوةكاني بة ِر َيوةبةرايةتي ضاث و بآلوكردنةوةى
سل َيماني.2007،
 .4موعتةسةم نةمجةدين ،ئةمريكا سةركةوتن و
ثاشةكشيَ( ،بةرجةستةبوونى سيستم َيكى نو َيي فرة
جةمسةريي جيهانى) ،ضاثى يةكةم.2015 ،
 .5ك��ؤم��ةلَ�� َي��ك ن���وس���ةر ،داع����ش و داع��ش��ن��اس��ى،
لةبآلوكراوةكانى دةزطاى ئايديا بؤ فكرو ل َيكؤلَينةوة،
ضاثى يةكةم.2015 ،
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 .6ضةند نوسةر َيك ،و .لة فارسيةوة :ئارام مةمحود،
جار َيكي تر دةرب��ارةي سةلةفيزم ،لة بآلوكراوةكاني
دةزطاي ميللـةت.2014 ،
َ
َ
 .7ثاراط خانا ،و .لة عةرةبيةوة :هةلكةوت عةبدولآل،
جيهاني دووةم ،دةسةآلت و دةسرتؤيشنت لة سيستمي
نو َيي جيهاندا ،لة بآلوكراوةكاني دةزط��اي ض��اث و
ثةخشي سةردةم.2014 ،
 .8فرانسوا ت��وال ،و .بؤ فارسي :كة تايون باسر ،و.
لة فارسيةوة :بةختيار ئةمحةد حَ
سال ،جيؤثؤليتيكي
شيعة ،سل َيماني .2014
 .9جةنطيز ضاندار ،و .لة توركييةوة :زريان رؤذهةآلتي،
رَ
شةمةندؤفيي ميزؤثؤتاميا ، ،لة بآلوكراوةكاني
َ
كوردستاني نوي.2015 ،
 .10سةجعان م��ي�لاد ئ��ةل��ق��زى ،ل��ة ع��ةرةب��ي��ي��ةوة:
سابري عةبدولَآل كةريم ،طؤ ِرينى ِرذ َيم و شؤ ِرشةكان،
(ئةو ِرووداوان��ةى سيستمى سةدةيةكيان س ِرييةوة)،
لةبآلوكراوةكانى دةزطاى ئايديا بؤ فكرو ل َيكؤلَينةوة،
ضاثى يةكةم.2015 ،
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• كت َيبة عةرةبيةكان:
 .11سكوت ري�تر ،استهداف إي��ران( ،حقيقة اخلطط
اليت يعدها البيت األبيض لتغيري النظام) ،الدار العربية
للعلوم  -ناشرون (ش.م.ل) ،الطبعة األوىل.2007 ،
 .12فؤاد إبراهيم ،الشيعة يف السعودية ،الدار العربية
الساقي ،الطبعة األوىل.2007 ،
 .13فؤاد خليل ،الثورة العربية( ،مقاالت فلسفية و
سوسيولوجية) ،الدار العربية الفارابي ،الطبعة األوىل،
.2014
 .14ميشال نوفل ،عودة تركيا إىل الشرق( ،االجتاهات
اجل��دي��دة للسياسة الرتكية) ،ال��دار العربية للعلوم
ناشرون(ش.م.ل) ،الطبعة األوىل.2010 ،
 .15يورغن نيلسن ،املسلمون يف أوروبا ،الدار العربية
الساقي ،الطبعة األوىل.2005 ،
 .16شيفا باالغاي ،ولني جامربت ،ترمجة :حنان ادوار
سلمون ،صور من إيران( ،الفن ،و اجملتمع و الثورة)،
الدار العربية للعلوم  -ناشرون(ش.م.ل) ،الطبعة األوىل،
.2006
 .17دستور مجهورية العراق لسنة .2005
 .18دالور عثمان جميد ،دستور مجهورية العراق
السنة  ،2005من منشورات اكادميية التوعية و تاهيل
الكوادر.2012 ،
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• كت َيبة فارسيةكان:
 .19مجهورى تركيه ،دورة جديد مباحث كشورها و
سازمانهای بني املللی /2 /دفرت مطالعات سياسي و بني
املللي ،تهران ،زمستان .1388
 .20معروف حييي ،ويذطيهاى جغرافیایی قلمرویهای
ش��ی��ع��ةن��ش�ین (ه��ي�لال ش��ي��ع��ی) م��ط��ال��ع��ات ان��ق�لاب
اسالمي1392،
 .21فرانسوا توال ،ذئوثولوتيك شيعة ،ترمجة دكرت
علريضا قاسم اغا تهران ،نشر امن (باهمكارى مركز
مطالعات و حتقيقات انديشة سازان نور).1379 ،
 .22امري حممد حاجي يوسفي ،امحد سلطاني نذاد،
سامان سياسي در عراق جديد ،مركز ضاث و انتشارات
وزارت امور خارجة ،ضاث دوم.1387 ،
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• طؤظار و رؤذنامة كورديةكان:
 .23طؤظارى ئايديا ذمارة .12
 .24طؤظارى ئايديا ذمارة .19-18
 .25س��ةردار عةزيز ،ئ�َي�رَ ان و ئةمةريكا ،رؤذنامةي
ئاو َينة ،ذمارة  ،460س َيشةممة .2015/1/6
 .26حم��ةم��ةد ش��ةه��دي ،سعود ف��ةي��س� َ
َي�رَ
�ةل :ئ� ان وا
رَ
خةريكة رَ
هةولي ،ذمارة
عياق داطريدةكات ،رؤذنامةي
2015/3/10 ،2096
 .27كوذراني حةميد تةقةوي ،طؤظاري سظيل ،ذمارة
 262شةممة .2015-1-17
 .28شيعة هةناوي خؤرهةآلتي ناوة ِراست كؤنرتؤلَدةكات،
طؤظاري شار ،ذمارة  ،2015-2-1 ،43ل.47-45

 .29س��ؤن�َي�رَ ك��اج��ي��ت��اى ،لةئينطليزييةوة :ه��اوار
ع���ةب���دول��� ِرةزاق ،ت��ورك��ي��ا ت��رس��ي ل��ةدروس��ت��ب��وون��ى
هاوثةميانى شيعة هةية لةرؤذهةآلتى ن��اوة ِراس��ت،
طؤظارى ئايديا ديثلؤماتيك ،لةبآلوكراوةكانى دةزطاى
ئايديا بؤ فكرو ل َيكؤلَينةوة ،ذمارة  ،11مارسي .2014
 .30خةبات ،ذمارة 2015/4/2 ،4772
 .31ئاو َينة ،ذمارة 2015/4/7 ،473
 .32خةبات ،ذمارة 2015/4/7 ، 4775
 .33خةبات ،ذمارة 2015/4/26 ،4787
 .34ئاو َينة ،ذمارة 2015/3/31 ،472
َ
هةوال ،ذمارة  ،611نيسانى 2015
.35
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• طؤظار و رؤذنامة عةرةبيةكان:
 .36امح��د دي��اب ،فتوي اخلميين مبصدر دم مؤلف
(ايات شيطانية) فبصرت الصراع بني االسالم و الغرب
(دعاة االرهاب و حرية االستفزاز) اجمللة ،العدد ،1604
فرباير (شوبات) ،2015 ،ل35-34-33
 .37فريد امحد حسن ،ايران :التدخل يف شؤون الدول
واجيب ،صحيفة الوطن ،العدد .2731
http://www.alwatannews.net
 .38عاصفة احلزم ....السياق و اآلهداف و التداعيات .
اخلليج اجلديد ،االنصات املركزى 6131
 .39عاصفة احلزم و افاق الصراع اإلقليمي ،االنصات
املركزى .العدد 6133
 .40عاصفة احل���زم :ووالدة نظام اقليمى جديد.
مصطفى فحصب ،صحيفة الشرق اآلوس��ط اللندنية
2015/3/31
 .41املفوضية العليا املستقلة لالنتخابات ،اللجنة
االنتخابية املستقلة – العراق 10 ،شباط .2006
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سايتة ئةليكرتؤنيةكان:
http://fa.jaournals.sid.ir
.42
http://bintjbeil.org
.43
 .44غالب حسن الشابندر ،الشيعة يف الشرق االوسط
http://ejabat.google.com
اىل اين؟
 .45سايتى البينة http://www.albainah.net
 .46تريتا ثاريس ،ايا دورة نفرت ميان اياالت متحدة
و ايران سثري شدة؟
http://ir.mondediplo.com
 .47ساييت ميللـةت www.milletpress.com
 .48البحرين تصف تدخالت ايران يف شؤونها الداخلية
بانة و امر غري مقبول ،جريدة احلياة،
http://alhayat.com/articles/6s839s0
 .49محزة اجمليدي ،اليمن فى  2015صراعات اقليمية
و مصري جمهول.
http: //noonpost/net/content
 .50دول اخلليج :لن نقف مكتويف االيدي امام التدخالت
باليمن  -وكالة االنباء السعودية
http:/21arabi.com/stary
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چاپكراوەكانی نووسەر
-1خوێندنەوەیەك بۆ مەسەلەی گۆڕانی سیاسی لەعیراقدا
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2003

-2تیرستان

(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2003

-3قەدەر

(شیعر) 2003

-4كورد لەئاڵوگۆڕانكارییەكانی عیراقدا
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2005

-5ئاشنایی بە ئەفالتوون

(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2005

-6ئاشنایی بە ئەرستۆ

(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2006

-7فایل

(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2006

-8یاداشتەكانی رۆژانی تەنیایی ،گابرێل گارسیا ماركیز
(پێشەكی و پێداچوونەوە) 2008
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-9دۆكیومێنت

(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2008

-10رۆمانێك لەگفتوگۆدا – چەند دیدار سەبارەت بەشاری
مۆسیقارە سپیەكانی بەختیار عەلی
(دیدارو چاوپێكەوتن) 2006

-11كورد و قەیرانەكانی عیراق
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2008

-12دیدار لەگەڵ سێ شاعیری چەپی كوردستانی ئێران
(دیداری ئەدەبی) 2009

-13لەئارێزەوە تا سازو زوڵفا
(دیدار و لێكۆڵینەوەی ئەدەبی) 2010

-14چاوەكانی باران
(شیعر) 2010

-15عێراقی مۆزایك و ناهۆمۆجین
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2011

-16كاتی دواین قسەیە

(گۆشەی رۆژنامەنووسی) 2011

-17مۆدێلی حزبایەتی لەكوردستان
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2011

-18لۆژیك ،ئەپستمۆلۆژیا ،میتافیزیك لە دیدیی فەلسەفیەو
(فەلسەفە) 2011
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-19سەردەمی چاوەڕوانی
(شیعر) 2012

-20پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2012

-21قەقنەسێك بەسەر ئاویەرەوە

(دیدار لەگەڵ مەزهەری خالقی) 2012

-22شاهێنی ئاناوازا

(دیدار لەگەڵ عەبدوڵاڵ حەسەن زادە) 2012

-23گوڵە گەمنێكی قەرسیلی سەوز
(دیدار لەگەڵ نارس رەزازی) 2012

-24ملوانكەی شین ،دیوانی شیعری شەریف

(كۆكردنەوە و پێشەكی بەهاوبەشی لەگەڵ لوقامن رەئوف)(شیعر) 2013

-25دیوانی بۆ ئازادی،

دیوانی شیعری مصلح شێخولئیسالمی (رێبوار) كۆكردنەوە و
ئامادەكردن وپێشەكی (شیعر) 2013

-26چۆن بۆت بدوێم

دیوانی شیعری ئەحمەد بازگر كۆكردنەوە و ئامادەكردن و پێشەكی،
(شیعر) 2013

-27رۆڵی یەكێتی لە دیموكراتیزەكردنی كۆمەڵگەی كوردستان
(لێكۆڵینەوەی سیاسی) 2013

-28مەال بەختیار-گوتاری ئەنكەرە ،وەرچەرخانی هاوچەرخی
كوردایەتی
(وتاری سیاسی) 2013
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-29پێگەی خۆرهەاڵتی كوردستان لە كۆنگرەی نەتەوەیدا
(دیدار و چاوپێكەوتن) 2013

 -30لە قەندیلەوە بۆ کۆبانی

(دیدار لەگەڵ جەمیل بایك هاوسەرۆكی  pkkو موراد قەرەیالن
ئەندامی کۆنسەی سەرۆکایەتی ( )pkkدیدار و چاوپێكەوتن) 2015

 -31هەژمونی پەکەکە دوای سەرهەڵدانی داعش
(سیاسی) 2015
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