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پێش وتار

پرۆفیسۆر  یەكەمجار  زاراوەیەكە  نەرم،  دەسەاڵتی 

جیهانییەكان:  پەیوەندییە  و  )زانیاری  كتێبی  لە  مەوالنا 

)1968 نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە  نوێی  سنوری 

كردوە.  پێناسەی  حاشاهەڵنەگر  دەسەاڵتێكی  وەك  دا، 

بە  زانستی  و  ئایدیۆلۆژیا  ــان،  ــاوەڕەك ب بەها،  ئاین، 

لەقەڵەمداوە.  دەسەاڵتە  ئەم  پێكهێنەرەكانی  سەرچاوە 

 ،1990 ساڵی  هارڤارد  زانكۆی  لە  نای(  )جۆزێف  پاشان 

ئەمریكی(دا،  دەسەاڵتی  ماهیەتی  )گۆڕانی  كتێبی  لە 

كتێبی  لە  نەرمی كردوە و ساڵی 2004  باسی دەسەاڵتی 

سیاسەتەكانی  لە  سەركەوتن  رێگەی  نەرم:  )دەسەاڵتی 

سەرچاوە  كەمی  الیەك  لە  گەشەیپێداوە.  جیهانیی(دا 

پێكهێنەرەكانی )دەسەاڵتی رەق( و قورسبوونی خەرجی 

بەكارهێنانی، بە تایبەت دەسەاڵتی سەربازی، لە سێبەری 

لە  جیهانیدا،  رایگشتی  و  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  ئاڵۆزی 

دەسەاڵتی  بەرهەمهێنانی  میتۆدەکانی  دیكەوە  الیەكەی 
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ئەم دەسەاڵتە،  ئاسانرتی  و  بێكێشە  بەكارهێنانی  و  نەرم 

ئاراوه .  هێنایە  نەرم  دەسەاڵتی  لە  سەرنجدانی  بواری 

هەربۆیە، زۆربەی واڵتانی جیهان، گچكە و گەورە، بایەخی 

سەرنجڕاكێشی  داوە.  نەرم  دەسەاڵتی  بە  تایبەتییان 

چونكە  بووە،  زیاتر  گچكە  واڵتانی  بۆ  نەرم  دەسەاڵتی 

بەرکەوتوە و  زیانیان  زۆرجار بەهۆی جیۆپۆلۆتیكیانەوە، 

رەقیان  دەسەاڵتی  دروستكردنی  سەرچاوەكانی  هاوكات 

كەمرتە.

شوێنگەی  كێرڤی  بەرزكردنەوەی  بۆ  قەتەر  هەوڵی 

بە  پشتئەستور  نێودەوڵەتیدا،  سیستمی  لە  نه ته وه یی 

لە  تازەی  رۆڵی  و  ئێران  هاوسێیەتی  و  نەرم  دەسەاڵتی 

هەوڵبدات  نوسەر  وایكرد  عەرەبییەکاندا،  وەرچەرخانە 

سەرەتا لە ئێران، )دەسەاڵتی نەرم(ی قەتەر رشۆڤەبكات. 

نوسەر بۆ یەكەمجار لە ئەدەبیاتی سیاسی ئێراندا، سودی 

لە  پێداگری  و  وەرگرتوە  نیمچەنوێ  تیۆری  فۆڕمێكی  لە 

بەشە  تەوەری  كردۆتە  نیچەیی  دیبلۆماسیه تی  فۆڕمی 

چوارچێوەیەكی  یەكەمجارە،  هەروەها  تیۆرییه که ی. 

گچكە  واڵتانی  دەرەوەی  سیاسەتی  توێژینەوەی  تیۆری 

یەكەم  توێژینەوەیە  ئەم  ئەوەی  سەرباری  دەخرێتەڕو. 

سەرچاوەی فارسی )مەبەست دەقە بنەڕەتەکەیە( دەبێت 

سەبارەت بە سیاسەتی دەرەوەی قەتەر و تا ئێستا چەندین 

كتێب و وتاری زانستی لەبارەی دەسەاڵتی نەرم لە ئێران 

ده ستناكەوێت،  توێژینەوەیەكت  كەچی  باڵوبۆتەوە. 

دەسەاڵتی  سرتاكتۆری  نەرمی  دەسەاڵتی  هۆكارەكانی 
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نه ته وه یی واڵتێكی گچكەی رشۆڤەکردبێت و كۆڵیبێتەوە. 

دەگمەن  بە  گــەورەشــه وه ،  واڵتانی  لەبارەی  تەنانەت 

دەتوانیت ببینیت. بۆیە نوسەر دانیپێدا دەنێت، که  ئەم 

توێژینەوەیە بێكەموكوڕی نییە و سەرەتای رێگەیە. 

لەم  خۆیەوە،  هەوڵی  هه موو  بە  دەیەوێت  نوسەر 

لە  دەســەاڵت  ماهیەتی  بدات  نیشانی  توێژینەوەیەدا 

پێگەیەكی  نــەرم  دەسەاڵتی  ــۆڕاوە.  گ ئەمڕۆدا  دنیای 

چاوی  ناتوانێت  هەر  نەك  هەیە،  ئەوتۆی  تایبەتی 

لێبپۆشێت، بەڵكو دەبێت بۆ بونیادنانی بەرنامەڕێژییەكی 

بە  نەرم،  دەسەاڵتی  لە  جەختكردنەوە  هەبێت.  وردی 

كاریگەر  بە  یان  رەق  دەسەاڵتی  لە  دوركەوتنەوە  واتای 

نەزانینی نییە، بەڵكو بەرجەستەكردنی ئەو حەقیقەتەیە، 

دەسەاڵتی  بەكارهێنانی  بیستویەكدا  ســەدەی  لە  كە 

ئاسانرتە و كەمرت روبەڕوی  لە دەسەاڵتی رەق زۆر  نەرم 

ئاستەنگەكانی رایگشتی دەبێتەوە. 

واڵتێکی  نەرمی  دەسەاڵتی  تاوتوێكردنی  بە  نوسەر 

بچوکی وەک قەتەر، بەدوای زه قکردنه وه  و داكۆكیكردن 

لە سیاسەتەكانی ناوخۆ و دەرەوەی قەتەرەوە نەبووە و 

توێژینەوەیە  ئەم  هەوڵیداوە  توانیبێتی  ئه وه نده ی  نییە، 

مێشكی  لە  پرسیارە  ئەو  دروستكردنی  بێت.  بێالیەنانە 

خوێنەردا بەالی نوسەرەوە گرنگە، كە بۆچی واڵتی گچكە 

سنوردار  زۆر  سەرچاوەی  بە  قەتەر،  تازەدامەزراوی  و 

تایبەت  بە  ئابورییەکان،  سەرچاوە  بە  پشتبەسنت  و 

گازی  هاوبەشی  سەرچاوەی  لە  داهات  دەستەبەركردنی 
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لەگەڵ ئێران، دەتوانێت وێنایەكی باش و چەند ئەوەندە 

زیاتر لە خۆی نیشانبدات، بەاڵم زۆربەی واڵتانی گەورە، 

لەگەڵ سەرچاوە زۆرەکانی دەسەاڵتی نەرمدا، نەیانتوانیوە 

و  شارستانییەت  و  مێژو  شایانی  و  شایستە  پێگەیەكی 

كەلتوری خۆیان هەبێت؟ 

حسێن ئەسغەر سانی

 2013
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پێشەكی

بەرژەوەندیی  ناسینی  بۆ  واڵتێك  هــەر  پێویستە 
لە  سەرنج  هەم  خۆی،  پێگەی  هەڵكشانی  و  نه ته وه یی 
چارەنوس و توانای ناوخۆیی، هەم لە کۆسپ و پابه ندییە 
و  ناوخۆیی  سنوری  هەردوو  لە  بدات.  نێودەوڵەتییەكان 
دەرەوه ، دوو كۆمەڵە هۆكاری دەسەاڵتی نەرم و دەسەاڵتی 
رەق، كە دەتوانن وەك هۆكاری دەسەاڵتسازی هەڵكشان 
و داكشانی پێگەی واڵتێك، لە سیستمی نێودەوڵەتیدا رۆڵ 
جەنگی  پێش  تا  رەق  دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  ببینن. 
نێودەوڵەتییەكاندا  پەیوەندییە  لە  بەرچاویان  رۆڵی  سارد، 
لە  ســارد  جەنگی  كۆتاییهاتنی  بە  هاوكات  هــەبــووه . 
شۆڕشی  تەكنەلۆجیا،  وەرچــەرخــانــی   ،)1991( ساڵی 
پڕۆسەی  خێرابوونی  و  زانیارییەكان  پەیوەندییەکان، 
و  دیبلۆماسی  ناوه ندی  لە  وەرچەرخان  بەجیهانیبوون، 
سیاسەتی نێودەوڵەتی لە سەدەی بیستویەك، براندسازی لە 
ناوه نده كانی میدیایی، وەرزش، كەلتور، دیبلۆماسی گشتی، 
تەكنەلۆژیا، گەشتیاری، ئینتەرنێت و ...هتد، سەرچاوەكانی 
ئەو  سەرهەڵدانی  وەرچەرخاند.  دەسەاڵتی  سرتاكتۆری 
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توخمە نوێیە، بە فۆڕمێكی نوێ دەسەاڵتی پێناسەكردەوە، 
نــەرم(.  )دەســەاڵتــی  ناودەنرێت  بــاوە  جــۆرەی  بەو  كە 
دەسەاڵتی نەرم زیاتر لەوەی ئامڕازێك بێت بۆ دەسەاڵتە 
سیاسەتی  لە  گرنگ  چۆنایەتییەکی  بۆ  گۆڕاوە  گەورەكان، 
سودلێوەرگرتنی،  بە  تا  گچكە،  و  مامناوەند  واڵتانی 
و  ناوخۆیی  هۆكارە  بەرامبەر  لە  خۆیان  زیانەکانی 
نێونەتەوەیی  گۆڕەپانی  لە  كەمرتبكەنەوە.  دەرەکییه کاندا 
بەهۆكارەكانی  توانیویانە  كە  کارەکتەرێک،  کۆمەڵە 
دەسەاڵتی رەق و دەسەاڵتی نەرم بكەنە باشرتین دۆخی 
برەخسێنن، بە ئاسانی توانیویانە بە گرنگیدان بە پێداویستی 
پێگەی  كێرڤی  نێودەوڵەتییەوە،  فەزای  لە  سەرچاوەگرتو 
خۆیان بەرزبكەنەوە. ئەو واڵتانەی سەرچاوەیەكی ئەوتۆی 
دەسەاڵتی رەقیان نییە، زیاتر رویانکردۆتەوە سودوەرگرتن 
لە هۆكارەكانی دەسەاڵتی نەرم. نوسەر مەبەستییەتی لەم 
توێژینەوەیەدا وەاڵمی ئەو پرسیارە بداتەوە، كە سەرەڕای 
فاكتەرگه لێك  چ  رەق،  دەسەاڵتی  هۆكارەكانی  دەگمەنی 
لە  بوون،  قەتەر  نه ته وه یی  پێگەی  وەرچەرخانی  هۆی 

1995 تا 2011؟ 
قەتەر وەك واڵتێكی گچكە، توانیویەتی بە دیبلۆماسیه تی 
سیاسی  پشتیوانی  لە  سودمەندبوونی  و  سازش  ئاشتی، 
دەسەاڵتە گەورەكان، قوڵبوونەوەی سەرچاوەكانی دەسەاڵتی 
دروستكردنی  و  نیچەیی  دیبلۆماسیه تی  فۆڕمی  لە  نەرمی 
قەیرانە  دیبلۆماسیه تی  نێوەندگیریی  ناوه ندی  لە  براند، 
ناوچەییەكان، میدیایی، وەرزشی، گشتی، گەشتیاری و ...هتد، 

پێگەی باشرت لە سیستمی نێودەوڵەتی دا دەستەبەربكات.
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 بەشییەكەم

براندسازیلەفۆڕمی
دیبلۆماسیهتینیچەدا

و  گــۆڕان  لە  بـــەردەوام  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 

گۆڕانی  یاساكانی  واڵتــان  پێویستە  گەشەسەندندایە. 

دیبلۆماسیدا  و  سیاسی  گۆڕەپانی  لە  گەمەکەیان 

وەك  هەمیشە  نێودەوڵەتیدا،  سیستمی  لە  دۆزیبێتەوە. 

واڵتانی زیانهەڵگر لە واڵتانی گچكە دەڕوانرێت. واڵتانی 

گچكە، هاوشێوەی تەواوی واڵتان بۆ دابینكردنی ئاسایش 

تایبەتی  كێشەی  روبەڕوی  خۆیان،  مانەوەی  پاراستنی  و 

هاوپەیامنیبه ستنی  چاولەدەستی  زیانناسی،  بوونەتەوە. 

ئه وان،  پشتیوانی  بە  تا  زلهێزەکان،  واڵتە  لەگەڵ  كردون 

خۆیان  هــەڕەشــەكــان  هــۆكــاری  لەبەرامبەر  بتوانن 

لە  گــۆڕان  و  نێودەوڵەتی  وەرچەرخانی  بــەاڵم  بگرن، 
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چوارچێوەی  نه ته وه یی،  دەســەاڵتــی  سەرچاوەكانی 

بژاردەكانی واڵتانی گچكەی فراوانرتكرد، بەشێوەیەك، ئەو 

واڵتانە توانییان بێئەوەی پێویست بكات، ئاسایشی خۆیان 

ژیاری  بە  درێژە  ببەستنەوە،  بەهێزەوە  بە هاوپەیامنانی 

سیاسی خۆیان بدەن. پێدەچێت ئەو دەستكەوتە بەنرخە، 

داهێنه رانە،  و  زۆر  هەوڵی  بە  ده ستنەكەوێت.  ئاسان 

كە  بۆخۆیان،  کەوتن  باش  وێنایەكی  بنەمای  بــه دوای 

نه ته وه یی(  )براندی  بە  سیاسیدا،  ئەدەبیاتی  لە  ئەمڕۆ 

دەرەکیی  سیاسەتێکی  وێنایە شوێنکەوتوی  ئەو  نارساوە. 

سەركەوتو، شیاوه  كە لە تێڕوانینێکی لۆژیکی و دروست 

نێودەوڵەتییەكاندا  مه ترسییە  و  نه ته وه یی  چارەنوسی  له  

دێتەكایەوە. چارەنوسی نه ته وه یی لە سەردەمی جەنگی 

ده بۆوه   به رته سک  رەق  دەسەاڵتی  بوونی  به   ســارددا، 

واڵتانی  لەخۆدەگرت.  سەربازی  دەسەاڵتی  بەگشتی  كە 

بنەمای  سەرچاوەكانی  كە  كۆنەدا،  باوەڕە  لەو  گچكە، 

دەسەاڵتی سەربازییان نەبوو، لە سیستمی نێودەوڵەتیدا 

خۆیان  ئاسایشی  دابینكردنی  بۆ  زیاتر  نه بوو،  جێگەیان 

لەچەند  ــان.  ــەورەك گ دەســەاڵتــە  بــەر  پەنایاندەبردە 

دەسەاڵتی  تۆخبوونەوەی  بە  دواییە،  ئەم  دەیەیەكی 

هۆكاری  ــەاڵت،  دەس دیكەی  رەهەندێكی  وەك  نــەرم 

كەلتور  میدیا،  وەرزش،  تەكنەلۆژیا،  هاوشێوەی:  زیاتری 

خراونەتە  ...هتد،  و  ئابوری  نێوەندگیری،  هونەر،  و 

كە  گچكە،  واڵتانی  دەســەاڵت.  پێكهێنەرەكانی  سەر 

و  كەمە  ــان  رەق دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  گشتی  بە 



17ههڵسهنگاندنیدهسهاڵتینهرمیقهتهر

تا  چوون،  نیچە  دیبلۆماسیه تی  لە  سودوەرگرتن  بەرەو 

قەڵەمڕەوەكانی  لە  سەرچاوەكانیان  چڕبوونەوەی  بە 

ئەو  بەدەستبهێنن.  باشرت  ئەنجامی  نەرمی،  دەسەاڵتی 

ئەو  سیاسەتی  كارامەکانی  پێوەرە  گشتی  بە  ئەنجامانە 

ژیان( )چۆنایەتی  ویسرتاو  شێوازێكی  بە  كە  واڵتانەن، 

بەرژەوەندیی  وەك  گشتی،  بە  تەندروستكردوە.  یان 

بەرژەوەندی  دەكرێت.  ئەنجامانە  ئەو  باسی  نه ته وه یی 

سەرسوڕهێنەرەكەی  هەوڵە  دوائامانجی  نه ته وه یی، 

باشرت  بۆ  پێویستە  واڵتانە.  دەرەوەی  سیاسەتی  دەزگای 

تێگەیشنت لەو پڕۆسەیە چەمكەكانی: سیاسەتی دەرەوە، 

دەسەاڵتی نه ته وه یی، دیبلۆماسیه تی نیچە، براندسازی و 

...هتد رشۆڤەبكەین.

1 - سیاسەتی دەرەوە 

بەشە  كە  هه نگاوانه ی،  لەو  بریتییە  دەرەوە  سیاسەتی 

جیاجیاكانی حكومەتی واڵتێك دەیهاوێت. ئەو هەنگاوانە بە 

لە گۆڕەپانی  تر  یەكەكانی  ئاكاری  بە چۆنییەتی  سەرنجدان 

نێودەوڵەتیدا كە گرنگرتینیان واڵتانی دیكەن، بریتییە لە: گروپە 

نێودەوڵەتییەكان، بان نه ته وه یی، بان نەتەوەیی و جاروبارەش 

بە  دەرەوە  سیاسەتی  ئۆڵتۆن  و  پالنۆ  دەگونجێن.  تاكەكان، 

بڕیاربەدەستانی  بۆدانراوی  بەرنامە  پێشرت  زنجیرەیەك كاری 

چەندین  بە  دەستگەیشتنە  ئامانجی  كە  دەزانن،  حكومەت 

ئامانج لە چوارچێوەی بەرژەوەندی نه ته وه یی و لە ناوەندی 

و  دیاریكردن  لە  بریتییە  دەرەوە  سیاسەتی  نێودەوڵەتیدا. 
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نه ته وه یی،  بەرژەوەندی  و  ئامانج  زنجیرەیەك  ئەنجامدانی 

كە حكومەتەكان لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا ئەنجامیدەدەن. 

لە پێناسەیەكی تردا، پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكان بریتییە لە 

و  تاكەكانی واڵتی جیاجیا  پەیوەندی حكومەتەكان، گروپ، 

سیاسەتی دەرەوە، بەو كۆمەڵە پەیوەندییانە دەوترێت، كە 

دەستپێشخەریی حكومەتەكانە و لەئەستۆیان گرتوە. وشەی 

ئامانجەكان،  و  بنەما  سەرباری  چەمكەدا،  لەو  سیاسەت 

ئامانجەكانیش  جێبەجێكردنی  و  ــدن  ــەڕان راپ رێــكــاری 

شیكاری  بە  دەرەوە  سیاسەتی  هالستی  لەخۆدەگرێت. 

و  دەرەوە  ناوەندی  بەرامبەر  لە  حكومەتێك  هەنگاوەكانی 

هەلومەرجە زۆرجار ناوخۆییه  كاریگەره کان، بۆ دیاریكردنی 

هەنگاوەكانی دەزانێت. دەكرێت سیاسەتی دەرەوە بە كورتی 

دەرەكین  پەیوەندیی  كۆمەڵێك  پێناسەبكەین:  بەمشێوەیە 

حكومەتێك(،  )زۆرجار  بێالیەن  كارەكتەرێكی  رەسمی  کە 

هاوپەیوەندیی  دەکەن.  نێودەوڵەتییەكاندا  پەیوەندییە  لە 

پێناسەی سەرەوە  لە  ئامانجێك  دەرەوە،  سیاسەتی  چەمكی 

بەرجەستەتر دەنوێنێت و لە فۆڕمی بەرژەوەندی نه ته وه ییدا 

مه ترسییه   و  نه ته وه یی  چارەنوسی  بە  كە  پێناسەدەكرێت، 

نێودەوڵەتییه  فرەجۆر و فراوانەکانه وە گرێدراوە.

1 – 1. ئامانجەكانی سیاسەتی دەرەوە

لە واقیعدا ئامانجەكانی سیاسەتی دەرەوەی زۆربەی 

ئەو واڵتانە كەم تا زۆر بەردەوامە، كە ئاكامی كاریگەری 

لەسەر  دەرەوەیـــە  و  ناوخۆ  جۆراوجۆرەكانی  ــارە  هۆك

حكومەت، بەاڵم جێبەجێكردنی سیاسەتی دەرەوەو هەوڵ 
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لەگەڵ  پێویستە  كە  ئه وه ،  ئامانجەكانی  بۆدابینكردنی 

راستیی و بارودۆخە جیاجیا و ئاڵوگۆڕ و گۆڕانكارییەكان 

لە  كە  ــەر،  دژب هەندێك  گونجاوبێت.  یان  بگونجێت، 

ئاڕیشه ی  لە  سەرچاوە  دەبیرنێت،  دەرەوەدا  سیاسەتی 

لە  هەندێك  دەگرێت.  سازانه   و  هاوده نگی  ئه مشێوه   

زۆرجار  كە  دەرەوە،  سیاسەتی  ئامانجەكانی  خاوەنڕایان 

بنەمای سیاسەتی دەرەوەی واڵتان بەوردی دیاریدەكەن، 

یەكپارچەیی  پاراستنی  كورتدەكەنەوە:  رشۆڤەیەدا  لەم 

خاك و یەكێتی واڵت، ئاسایشی نه ته وه یی، خۆشگوزەرانی 

نه ته وه یی، شكۆی نه ته وه یی و دەستەبەركردنی دەسەاڵت.

لێکۆڵینەوە  ناوه ندی  خاوەنڕایەكی  وەك  مۆرگنتا 

بۆ  هەموان  كە  جیهانێكدا  لە  باوەڕیوایە  لەسیاسەت، 

دەســەاڵت  فراوانكردنی  و  پاراسنت  و  دەستەبەركردن 

دەرەوەی  سیاسەتی  ئامانجەكانی  پێویستە  هەوڵدەدەن، 

تێكڕای واڵتان، النیكەم پارێزگاری بێت لە یەكپارچەیی خاك، 

سیستمی سیاسی، كۆمەاڵیەتی و میراتی مێژویی، نه ته وه یی، 

كەلتوری خۆی لەبەرامبەر دەستدرێژییەكان، واتا: )میللەت 

جگە لەوە هیچ چارەیەكی نییە، كە بوونی مادی و سیاسی 

دەستدرێژی  و  سنورشكێنی  بەرامبەر  لە  كەلتوری خۆی  و 

كەوایە  بپارێزێت(.  میللەتاندا  تێكڕای  فراوانخوازی  و 

ركابەرییەكان،  سەرەكی  هۆی  دەسەاڵت،  بە  دەستگەیشنت 

و  كوتلەبازیی  فۆڕمگرتنی  و  كێشەكان  كێشمەكێشەكان، 

و  ناوچەیی  الیەنەی  چەند  یان  دووالیەنەکان،  پەیامنە 

نێودەوڵەتییە، كە لەسەر هەمان بنچینە، رێسای كۆمەاڵیەتی، 
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پەیوەندی واڵتان و مرۆڤەكانیش فۆڕمدەگرێت. دەسەاڵت، 

تواناكان  لەسەرچاوەو  بۆسودوەرگرتن  كارەكتەرێك  توانای 

لەڕوی كاریگەربوون بەسەر روداوە نێودەوڵەتییەكانەوە بە 

قازانجی خۆی نیشاندەدات. هەربۆیە هەندێك لە شارەزایانی 

دیاریكردنی  ناوەڕۆكی  بەسەرەکیرتین  بوارە دەسەاڵت  ئەو 

پەیوەندییە  گۆڕەپانی  لە  واڵتــان  پێگەی  و  پەیوەندیی 

نێودەوڵەتییەكاندا دەزانن. سەرەڕای ئەوەی تەنیا دەسەاڵت 

ناتوانێت بەرژەوەندییەكانی نیشتامن دابینبكات و هۆكاری 

هاتنەئارا ی سیاسەتێكی دەرەوەی كارامە بێت.

دەرەوەی  سیاسەتی  فۆڕمگرتنی  پڕۆسەی   .2-1

سەركەوتو

سیاسەتی  فۆڕمگرتنی  چۆنیەتی  لە  ئاگاداربوون 

ژیاریەكانی  ئامانجە  دابینکردنی  دەرەوەی سەركەوتو، كە 

لەوە  تێگەیشنت  بە  پێویستی  پتەودەبێت،  به وپێیه   واڵتان 

و  رسوشت  مەعریفیەکان،  لەخواستە  ئاوڕ  كە  دەبێت، 

دیكەوە  لەالیەكەی  و  لەالیەك  سیاسەتداڕێژان  هۆگری 

فەزایەك بده ینه وه ، كە سیاسەتداڕێژەران لەچوارچێوەیدا، 

ویست و تواناكان بەیەكەوە گرێدەدەن، ژیان بە بەر ئامانج 

میتۆدەكان  و  چارەسەر  دەكەنەوە،  ئەولەویەتەكاندا  و 

حاشاهەڵنەگر ده که ن و هەڵسەنگاندنەكان ئەنجامدەدەن. 

سیاسەتی دەرەوەی كارامە و گەرماوگەرم، لە كرۆكی ئەو 

راستییەدا فۆڕمدەگرێت، كە سیاسەتداڕێژەران دەستكردی 

بااڵدەستەكان  رێسا  بەهاو  لەئەنجامدا  و  كۆمەاڵیەتین 

رەنگدەدەنەوە و پێشبینی ئه و هەڕەشە و زیانهەڵگریانەیە 
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ده کات، كە رەهەندی دەرونی دەهێنێتە ئاراوە. هاوكات، 

سازان  چۆنیەتی  ژێركاریگەری  كەوتۆتە  سیاسەتە  ئەو 

لەگەڵ  گونجان  توانای  واتــا  دەرەوە،  ناوەندی  لەگەڵ 

گۆڕانكارییەكانی بەدیهاتو لە ئاڵوگۆڕی دەسەاڵت و شێوازی 

دابەشكردنییه تی لەئاستی نێودەوڵەتیدا. 
سیاسەتی  سەركەوتنی  و  خواست  له   زۆر  ئاستێكی 
دەرەوە، لە دابینكردن و بەدیهێنانی ئامانج و بەرژەوەندییە 
نوسین،  پێناسە،  بەچۆنیەتی  پێویستی  نه ته وه ییه کان، 
نەخشەكێشان و بەدواداچونیان دەبێت. پێویستە سیاسەتی 
و  جێبەجێكردن  لەگۆڕەپانی  سەركەوتن  لەڕوی  دەرەوە 
بێنێتەدی.  پابەندیی و پێشمەرجەكان  كاردا، كۆمەڵێك لە 
كە  ویــســرتاوە،  سەركەوتو  دەرەوە  سیاسەتی  كاتێك 
تایبەمتەندی و بژاردەی دەستنیشان و دیاریكراوی هەبێت. 
ئەو تایبەمتەندییانە بریتین لە: ئاشنابوون و تێگەیشنت لە 
دەرونی،  هەڵسەنگاندنی  نێودەوڵەتییەكان،  وەرچەرخانە 
و  دیار  نه ته وه یی  بەرژەوەندی  كاریگەرێتی،  و  كردە 
ئەولەویەتبەندی  و  دەستنیشانكراو  ئامانجی  پێناسەكراو، 
بەكارهێنانی  گونجاو،  سرتاتیژییەتی  گرتنەبەری  کرد، 
ئامانجە  نێوان  تەبایی  و  هاوسەنگی  لەبار،  ئامڕازی 
بڕیاردانی  و  سیاسەتدانان  سرتاكتۆری  نه ته وه ییەكان، 
لۆژیكی،  سیاسەتدانانی  سەقامگیری،  یەكگرتو، 
بەكارهێنانی  و  النیكەمی  راگەیاندنی  سیاسەتەكانی 
زۆربەی، رۆڵە نه ته وه ییە گونجاو و شیاوەكان، چەمكی زاڵی 
دەستنیشان و دیاریكراو، فرەالیەنیی و هاوپەیامنیكردن و 

ئەولەویەتبەندی ناوچەكان.
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سەركەوتو  دەرەوەی  سیاسەتی  فۆڕمگرتنی  پڕۆسەی 

كە  وەستاوەتەوە،  پێویستییە  ئەو  لەسەر  سەرەنجام 

سەرنجدان  بە  ئامانجەكان  جێبەجێكردنی  ئاكامەكانی 

چــاوەڕوانــیــەكــانــی  و  ــایــی  ســەرەت پێشگریامنە  ــە  ب

هەڵبسەنگێندرێت. لەو قۆناغەدایە، كە پەیوەندی سود و 

زیان جێگەی سەرنجێكی زۆردەبێت، بەو مانایە، كە رادەی 

و  بەكارهێرناو  مەعنەوی  و  مادی  مرۆییەكان،  سەرچاوە 

ئەنجامی بەدەستهاتو، بە سەرنجدان بە ماهیەتی گۆڕان لە 

پێگەی جیهانی واڵت و كاردانەوە ناوخۆییەكان لەبەرچاو 

بەو  گرنگی  پێویستە  هەڵدەسەنگێندرێت.  دەگیردرێت، 

هەڵسەنگاندنە بدەین، كە لە پانتایی گۆڕانكاری بەردەوام، 

و  فۆڕمدەگرێت  نێودەوڵەتیدا  سیستمی  سرتاكتۆری  لە 

بخرێتەژێر  ناوخۆییەکان  هێزە  هاوسەنگی  لە  گۆڕان 

سەرنجەوە. گەیشنت بە بەرژەوەندی نه ته وه یی، سیاسەتی 

دەرەوە كارامەدەكات، كە دەستگەیشنت بە بەرژەوەندی 

لە  ناشێت،  دەســەاڵت  بێدەستەبەركردنی  نه ته وه یی 

دەسەاڵت و توخمە پێكهێنەرەكانی دەكۆڵینەوە.

2. پێناسەی دەسەاڵت 

چەمكێكی  ئایدیالیانەدا  ئــەدەبــی  لــە  ــەاڵت  دەسـ

ئەرێنییە، بەاڵم لە چەمكی هاوسەنگی دەسەاڵت و واقعی 

ركابەریی  و  پلەبەندی  رێژەی  دەســەاڵت  مورگینتا،  وەك 

نیشاندەدات. توێژەرانی سیاسی، پەیوەست بە ئایدیۆلۆژیا 
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دەسەاڵتییان  جیاجیای  پێناسەی  خۆیان،  جیهانبینی  و 

بەدەستەوە داوە. ماكس ڤیبێر، دەسەاڵت بەتوانای تایبەتی 

لە  پێگەیەك  بوونی  بەهۆی  گروپ(،  یان  )تاك  هۆكارێك 

ئیرادەی  رابردو  پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان دەزانێت، كە 

بۆ  تایبەتییە،  شوێنە  ئەو  پشتپێبەستوی  ستونی  لە  خۆی، 

بوونی بەرگری بەكاربێنێت. گرین دەسەاڵت بە ئاستی توانای 

ئەوانی دیكە دەزانێت بەشێوەیەك، ئەوەی داوایانلێكراوە، 

توانای مرۆڤ بەسەر  بە  ئەنجامیبدەن. مورگینتا دەسەاڵت 

لەڕوانگەی  پێناسەدەكات.  دیكەوه   ئەوانی  كاری  و  زەین 

كارەكتەرانەیە،  ئەو  نێوان  پەیوەندی  دەسەاڵت  )دال(ەوە، 

ناچاردەكات  دیكە  كارەكتەرەكانی  لەودا،  كارەكتەرێك  كە 

كاربکه ن، كە جگە لەمە كاریان نەدەکرد. لەڕوانگەی )راست 

و ستاریش(ه وه ، لەسەردەمی په یوه ندی بەرامبەر، لەوانەیە 

دەسەاڵت تەنیا بە مانای توانای كاریگەر بەسەر هەستیاری 

و زیانهەڵگری كارەكتەرانی دیكەوه  بێت، یان چاوپۆشیکردن 

که   كاریگەر،  واڵتــی  گچكەیی  یــان  گــەورەیــی،  لە   بێت 

كاریگەری بەسەر شێوەی هەڵبژاردنیانه وه  هه یه .

لە  بریتییە  دەســەاڵت  بوترێت  دەتوانرێت  که وایه  

ئەنجامە  و  هەلومەرج  هێنانەئارا ی  ئه ندێشه و  )توانای 

جیاوازە:  توانایە  ئەو  ئاستەكانی  و  شێواز  خوازراوەكان(. 

هەم سەپاندنی ئیرادە دەگرێته وه ، هەم ئاماژە بە پەیوەندی 

خوازراوەكان  ئەنجامە  دەیانەوێت  كە  دەكات،  كەسانێك 

ئەنجامانە  ئەو  پێویستە  كە  كەسانێك،  و  بەرهەم  بهێننە 

بەرهەمبێنن، هەم جۆرەكانی بەشداری سیاسی ئاشتییانە، 
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و حزبەكان، حكومەت  تاكەكان، گروپ  نائاشتییانەی  یان 

لەو هێزە  یه ك  توانای هەر  لە خۆدەگرێت.  و دەوڵەتان، 

و  هەلومەرج  هێنانەئارای  بۆ  سیاسییانە،   – كۆمەاڵیەتیی 

سیاسەتەکانی  گۆڕەپانی  لە  خۆی  ویسرتاوەكانی  ئەنجامە 

ناوخۆ و دەرەوەدا، دەسەاڵت سه ر بەو هێزە ئەژماردەكرێت.

سەرچاوەكانی دەسەاڵت، بە سەرنجدان بە پێناسەكانی 

دەسەاڵت، بەردەوام لەگۆڕاندایە. بەو مانایە، كە لە هەر 

یان  یەك  مرۆڤایەتیدا،  مێژوی  لە  هەلومەرجێك  و  قۆناغ 

زیادكردنی  و  توانا  به سه ر  كاریگەری  سەرچاوە،  چەند 

دەسەاڵته وه  بووە.

17 
 

 

 

  . سرچاوە سرەآییآانی دەست ل قۆناغی جیاجیادا1خشتی ژمارە 

  سرچاوە سرەآییآانی دەست  وتی پشنگ  قۆناغ
سدەی 
  شازدەم

پارچی ئاتون، بازرگانی ئیمپریالیزمی، سوپای پكھاتو   ئیسپانیا
بآرگیراو، پیوەندی نوان پلوپایی ل سربازانی 

  پادشایی
سدەی 
  حڤدەیم

  بازرگانی، بازاڕەآانی سرمای، هزە دەریاییآان  هۆندا

سدەی 
  هژدەیم

دانیشتوان، پیشسازی ناوچ گوندنشینآان،   فرەنسا
  دەزگاآانی حكومت، سوپا

سدەی 
  نۆزدەیم

پیشسازی، هاوپیوەندی سیاسی، آاروباری دارایی و   بریتانیا
ییآان، پگی لیبرامتمان، هزە دەریاییآان، رسا 

  كردن ل وت)دورگیی (ئاسانی برگری
سدەی 
  بیستم

 تویالی
 ەآانتویآگر

، پشنگی لقمەوی یی وه ته نهگورەیی ئابوری 
ی جیھانی، هزە آلتورزانستی و تآنیكی، 

ی لیبراسربازییآان و هاوپیمانییآان، رژمی 
 نودەوتی، ناوەندتی بۆ پیوەندیی بان نتوەییآان

سدەی 
بیست و 
  یآم

تآنلۆژیای ئابوری لسر بنمای زانیاری، چۆنیتی   ؟
 شب لۆژیای زانیاری لآنت سودوەرگرتن ل

ۆمیتی، ئابوری و آ –جیاجیاآانی سیاسی 
  دەستی نرم

 

 ،وانی دیكنگی تاك و ئشرچاوەی پ195: 1390س 
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2-1. دەسەاڵتی نه ته وه یی 

و  مادی  توانای  كۆمەڵێك  بە  نه ته وه یی  دەسەاڵتی 

یەكەیەكی  چوارچێوه ی  لە  كە  دەوترێت،  مەعنەویی 

جوگرافی بە ناوی واڵت، یان حكومەتدا هەیە. دەسەاڵتی 

نه ته وه یی، توانا، شایستەیی و لێهاتویی میللەت و واڵتێك 

مەعنەوییەكانی  و  مادی  سەرچاوە  لە  سودوەرگرتن  بۆ 

و  نه ته وه یی  ئیرادەی  سەپاندنی  ئامانجی  بە  خــۆی، 

نه ته وه ییەكان  بەرژەوەندییە  و  ئامانج  بەدەستهێنانی 

نه ته وه ییەكان  بەرژەوەندییە  دەتوانرێت  دەبێت. 

و  ویست  خستنه به رچاوی  رێنامیی(،  )هێڵەكانی  به  

پەیوەندییە  گۆڕەپانی  لە  بزانی،  حكومەتەكان  ئارەزوی 

بەهۆی  هەوڵدەدەن  حكومەتەكان  نێودەوڵەتییەكاندا. 

هاوكاریی، ركابەری، كێشەی شوێنكەوتن و بەدەستهێنانی 

بەاڵم  دەستبێنن،  بە  سەركەوتن  خۆیان،  بەرژەوەندی 

لە  و  لەخۆیدا  خۆی  نه ته وه یی  بەرژەوەندی  ئاشكرایە 

بۆشاییدا ده ستناكەوێت، بەڵكو پێویستی دەستگه یشنت به 

ئه و، سودمەندی حكومەتەكان لە دەسەاڵتی نه ته وه یی، 

نه ته وه ییە،  توانا  و  تایبەمتەندی  ئەو  قبوڵە.  ئاستێكدا  لە 

حكومەتەكانەوە  هەڵبژاردنی  شێوازی  بەسەر  كاریگەری 

پەیوەندی  گریامنەدا،  یان  شیاو،  هەرشتێكی  لە  دەبێت. 

تواناكان  هەیە.  لەبەردەستدا  كەلوپەلەكانی  و  بەتوانا 

بریتیین لە: پێكهێنەرە فیزیكییەكانی دەسەاڵت، زیرەكی، 

یان توانایەكە، كە دەكرێت بۆ خستنەژێر كاریگەرییەوەی 

رەفتاری ئەوانی دیكە سودی لێوەربگریت.
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1-1-2. بنەما و سەرچاوەكانی دەسەاڵتی نه ته وه یی

بــەرژەوەنــدی  و  ئامانج  ــی،  ــاری داواك میللەتان 

بەسرتاوەته وه   بەدیهێنانیان  كە  هەیە،  جیاجیایان 

بە  نه ته وه ییه وه ،  دەسەاڵتی  چۆنیەتی  و  بەئاست 

واڵتێك  ئەگەر  واڵتان.  تێكڕای  بە  پێوانەیه   لە  تایبەت 

دەسەاڵتی نه ته وه یی زۆربێت، دەتوانێت خواستەكانی 

لە  هەندێك  دابینبكات.  ئاستەنگ  بێ  بە  خــۆی 

زەویدا  گۆی  و  جیهان  ئاستی  لە  نەك  دەسەاڵتەكان 

ئەودیو  بە  دەستییان  بەڵكو  هەیە،  ئەوتۆیان  تونای 

هەندێكیان  ــات.  دەگـ زەویـــش  گــۆی  سنورەكانی 

و  پێویستیی  دابینكردنی  توانای  الوازن،  بەچەشنێك 

پێویسته   نییە.  خۆشیان  سەرەتاییەكانی  داواكارییە 

بوترێت لەنێوان دەسەاڵتی نه ته وه یی واڵتێك و رادەی 

نێودەوڵەتییەكاندا،  پەیوەندییە  لە  ئەو واڵتە  رۆڵگێڕی 

بــەردەوام  هەربۆیە،  هەیە.  راستەوخۆ  پەیوەندیی 

هەڵدەسەنگێندرێن.  ئەندازەیان  پێی  بە  دەوڵەتان 

هەمیشە لە ئەدەبی سیاسەتی نێودەوڵەتیدا روبەڕوی 

گەورەكان،  دەسەاڵتە  زلهێزەكان،  وەك  چەمكەكانی 

و  گچكەكان  دەسەاڵتە  مامناوەندییەكان،  دەسەاڵتە 

تایبەمتەندییەكانی  دەبینەوە.  ئەتۆمییه کان  دەوڵەتە 

بەرهەمهێنانی  و  قــەڵــەمــڕەو  دانــیــشــتــوان،  وەك 

پۆلێنكاری  و  دەسەاڵت  بنچینەی  نه ته وه یی،  ناپوختی 

یان  ئەندازە،  هەرچەند  پێكدەهێنن.  دەوڵەتەكان 

قەڵەمڕەوی واڵتێك بە تەنیا دەوڵەتێك ناخاتە وتەزای 
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دەسەاڵتی گەورەوە، بەاڵم ئەندازەی گەورە دەتوانێت 

پیشەسازی  زۆر،  دانیشتوانی  هەبوونی  بۆ  پێگەیەكی 

پێویست  خۆراكی  رسوشتی،  ســەرچــاوەی  ــەورە،  گ

قواڵیی  واڵتێك  ئەندازەی  هه بێت.  زۆروزەوەنـــد  و 

پێدەدات،  هاوسێكانی  لە  بەرگری  و  سرتاتیژیەت 

نائاگایانە  پەالماری  لە  زیاتر  زۆر  گچكە  واڵتانی 

نەك  زۆریش  رسوشتی  سەرچاوەی  دەبن.  زەرەرمەند 

سامان  بەدەستهێنانی  و  فراوانخوازی  توانای  تەنیا 

بەڵكو  دەوڵەتێك،  بە  دەدات  بازرگانییەوە  لەڕێگەی 

توانای پێدەدات، تا ئاستێكی زۆر دەستی بە خۆبژێوی 

زیاتر  دەوڵەتێك  چەندی  بگات.  خۆبەڕێوەبەری  و 

فشاری  هەڕەمەكانی  لەبەردەم  خۆبەڕێوەبەربێت، 

داهاتی  زیانهەڵگردەبێت.  نێودەوڵەتیدا  كارەكتەرانی 

بۆ  باش  که موێنه ی  پیتاکی  نه ته وه ییش  ناپوختی 

ئابوریی نیشاندەدات، كە واڵتێك چۆن  گەشەسەندنی 

و بە چ رادەیەك لە سەرچاوە رسوشتی و مرۆییەكانی 

خۆی سودیوەرگرتوە. توانای ئابوری لەئاستی پیتاک و 

توانای واڵت، كە بەوپێیە  لە  بژاردەیەكە  تێكڕا،   GNP

دەتوانێت سەرچاوەكانی خۆی بۆ توانا سەربازییەكان 

هەڵبژاردنی  شێوەی  بنەڕەته وه   لە  و  وه ربگێڕێت 

زۆری  دەکرێت  جۆرە،  هەربەو  فرەجۆربكات.  خۆی 

بۆ  فیزیكی،  ئەندازەی  و  روبەر  وەك  دانیشتوانیش، 

الوازیی  هەندێكجار  یان  دەســەاڵت،  مایەی  واڵتێك 

سەرنجامن  دانیشتوانەوە  لەبارەی  پێویستە  بێت. 
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دابەشكردنی  رەگەز،  تەمەن،  پارامەترەكانی  لەسەر 

دانیشتوانیشەوە  چۆنایەتی  و  دانیشتوان  زه وی 

پارامەترانەوە،  ئــەو  ئاکامی  لە  چونكە  هەبێت، 

دەسەاڵتی نه ته وه یی لە دانیشتوانەوە فۆڕمدەگرێت.

سەدەی  لە  نه ته وه یی  دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی 

پسپۆڕانی  جوگرافیناسانەوە،  لەڕوانگەی  بیستویەكدا، 

سیاسییەكان  زانستە  پسپۆڕانی  جیۆپۆلۆتیكه وه ، 

و  سرتاتیژدانەران  نێودەوڵەتییەكان،  پەیوەندییە  و 

كۆمەڵەیەكی  سەربازانه وه ،  تەنانەت  و  سیاسەتكاران 

دەسەاڵتی  و  نەرم  دەسەاڵتی  هۆكارەكانی  لە  تێكەڵه  

زیاتری  رۆڵی  نەرمی  دەسەاڵتی  فاكتەرەكانی  كە  رەق، 

دەبێت  هەیە.  نه ته وه ییدا  دەسەاڵتی  لەبەرهەمهێنانی 

ناتوانن  سەرچاوانە،  ئــەو  بوونی  تەنیا  كە  بزانین، 

لە  هۆكارانە  ئەو  زیادبکه ن.  نه ته وه یی  دەسەاڵتی 

كارامەن، كە  ته وه ری سیاسەتی دەرەوەدا سەركەوتو و 

زیادیدەکه ن.  و  بەرهەمده هێنن  نه ته وه یی  دەسەاڵتی 

لەبواری سیاسەتی دەرەوە و چۆنیەتی پەیوەندییەكانی 

بنچینەیی  ئەركی  پێویسته  سێ  نەرمەوە،  دەسەاڵتی  بە 

پێشبینیبكرێت:  دەرەوە  سیاسەتی  دامــودەزگــای  بۆ 

سیاسی  سیستمی  ــی  ــەت رەوای ئاستی  هەڵكشانی 

دەستەبەركردنی  نێودەوڵەتییه وه  ،  رایگشتی  لەڕوانگەی 

جێمتامنەی نێودەوڵەتی و بەڕێوەبردنی رای گشتی.
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2-2. جۆرەكانی دەسەاڵت

پەیوەندییە  لــە  ــی  ســەرەك ــی  رەوتـ تــیــۆرەكــانــی 

نێودەوڵەتییەكاندا، بەتایبەت رشۆڤە واقعیه کان، دەسەاڵتی 

هەردوكیان،  یان  ئابوری،  سەربازی،  لە  گشتیرت  مادی، 

گرنگرتین سەرچاوەی تواناو دەسەاڵتی جیهانی و كاریگەر 

هەندێك  ســەرەڕای،  دەزانن.  دەرەوە  سیاسەتی  بەسەر 

لە  بەدەستنیشانكراوی  سەرەكی،  رەوتی  تیۆرسینانی  لە 

كۆمەڵ، یان پارادایمی لیرباڵ، دەسەاڵت تەنیا لەسەرچاوە 

جۆرێك  بە  ناكەنه وه ،  قه تیس  و  سنوردار  مادییەكاندا 

تایبەت  بە  داراییەكان  سەرچاوە  بەتەنیشت  ئەوان  كە 

دەخەنە  دەسەاڵتیش  دیكەی  جۆرەكانی  ســەربــازی، 

ژێرسەرنجەوە. جۆزێف نای لە زانكۆی هارڤارد، یەكێك لە 

بەتواناترین و كاریگەرترین ئەو كەسانەیە. لە زنجیرەیەك 

دوو  هه ر  جۆرناسییەك،  بەخستنەڕوی  كتێبدا،  و  وتار 

جۆری دەسەاڵتی نەرم و رەق، لە یەكرتی جیادەكاتەوە. 

بە سەرنجدان لە رەواج و تێگەیشتنی كۆن لە دەسەاڵتی 

نەرم  دەسەاڵتی  گرنگی  و  ماهییەت  لەسەر  زیاتر  رەق، 

نای  پۆلێنكاری  ئەگەرچی  جەختدەكاتەوە.  و  قوڵبۆتەوە 

دەسەاڵت  چوارالیەنەی  روخساری  جۆرێك  لە  دەست 

و  چەمك  بۆ  بۆچونی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  وەردەدات، 

ماهیەتی دەسەاڵت لە ئاستی نێودەوڵەتیدا، جیاوازە.

دەكات:  دەسەاڵت  پێناسەی  بەمجۆرە  نای  جۆزێف 

دیكەوە  ئەوانی  رەفتاری  بەسەر  كاریگەربوون  توانای 

لەڕوی ئەنجامدان، یان نەدانی كارێك، كە بەپێچەوانەی 
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ویستیانە. پێیوایە، چەندین رێگە بۆ كاریگەربوون بەسەر 

كردە و رەفتاری ئەوانی دیكەوە هەیە. یەك، ناچاركردنییان 

پێدانی  بە  فریودانیان  و  رازیكردن  دوو،  هەڕەشە.  بە 

و  هاوبەش  راكێشان،  لەڕێگەی  سێ،  پاداشت،  و  پارە 

ئامانج  بە  گەیشنت  بۆ  بەردەوام  که وایه   كردن.  هاوكاری 

پێویست  پاداشت،  و  پارە  ناچاركردن،  هێز،  بەكارهێنانی 

نییە، بەڵكو شێوە و رێگەی دیكەش هەیە. لە ئەنجامدا، 

النیكەم پێویستە دوو جۆر دەسەاڵتی دەسەاڵتی رەق و 

دەسەاڵتی نەرمی لێكجابكەیتەوە.

1-2-2. دەسەاڵتی رەق

دەسەاڵتی رەق ئاوێته ی توندوتیژی زۆر و به  توانایی لە 

ناچاركردن پێناسەدەكرێت، لەسەر ئەو بنچینەیە، دەسەاڵت 

بریتییە لەخاوەندارییەت و بوونی تواناگەلێك، یان پەیڕەوێك، 

كە دەتوانێت كاریگەری بەسەر دەرەنجامەكانەوە هەبێت. 

بە كارەكتەر، واڵتی بە توانا و دەسەاڵتدار لە پەیوەندییە 

زۆر،  دانیشتوانی  كە  ئه ژمارده کرێت،  نێودەوڵەتییەكان 

پەرەپێدانی  توانا،  رسوشتییەكان،  سەرچاوە  خاك،  فراوانی 

كۆمەاڵیەتی  ســەربــازی،  هێزی  تەكنەلۆژیا،  و  ئابوری 

راستیدا، دەسەاڵتی  لە  نزیكەی زۆر و زه وه ندی هەبێت. 

یەكسان و ئەڵتەرناتیڤ، بە سەرچاوەكانی بەرهەمهێنەری 

پێناسەدەكرێت، بە جۆرێك كە حاشاهەڵنەگر و رەق، شایانی 

ئەندازەگرتن و پێشبینیكردن دەبێت. پشتی بە هەڕەشە، یان 

پاداشت و هاندانەكان بەستوە. ئەو ئامڕازانەی، كە ئەوانی 
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بەاڵم  بگۆڕن،  رەفتارییان  و  بیر  ناچاردەكات  و  دنە  دیكە 

ئەوجۆرە روانگەیه  زۆر تێكەڵە بە توندوتیژی، تەنیا مادی 

بە چەند  ئەگەرچی سادە،  لە دەسەاڵت  و حاشاهەڵنەگر 

هۆیەك بەردەوام و لە هەموو شوێنێك كاریگەر و سودی 

سەرچاوەی  كە  واڵتانەی،  و  كارەكتەر  ئەو  یەكەم،  نییە. 

پێویستییان هەیە، بەردەوام ناتوانن دەستییان بە ئامانج و 

ئەنجامی خواسرتاوی خۆیان بگات. بۆ منونە ئەمریكا وەك 

كارەساتی  بە  بەر  نەیتوانی  زلهێز دوای شەڕی سارد  تاكە 

11ی سێپتەمبەری 2001 بگرێت. یان هەر ئەو واڵتە وێڕای 

عێراق،  داگیركردنی  و  زۆر  سەربازی  هێزی  بەكارهێنانی 

بەدیبێنێت،  واڵتــەدا  لەو  خۆی  ئامانجەكانی  نەیتوانیوە 

كرداری  دەسەاڵتی  بۆ  مادی  سەرچاوەی  گۆڕینی  چونكە 

خوازاو،  ئەنجامی  بە  دەستگەیشنت  مانای  بە  زیندو،  و 

بە  دووەم،  باشرتە.  ــەری  راب و  سرتاتیژی  بە  پێویستی 

لەڕێگەی  رەق،  دەسەاڵتی  سەركەوتوانەی  ئاكامی  واتای 

پەیوەندی  مادییەكان،  سەرچاوە  لە  یەكێك  بەكارهێنانی 

بەكارهێنانییەوە  بارودۆخی  و  ناوه ند  بە هەلومەرجەكان، 

هەیە، بەشێوەیەك، كە نەوت پێش سەردەمی پیشەسازی و 

یۆرانیۆم پێش بەرهەمهێنانی وزەی ناوكی و بۆمبی ئەتۆمی، 

بە سەرچاوەی سرتاتیژی دەسەاڵت ئەژمارنەدەكرا. بەمەش، 

سودمەندی لە سەرچاوە رەقە مادییەكانی دەسەاڵت، وەك 

پێویست ئەنجامە ویسرتاوەكانی زامننەكردوە و توخمەكانی 

نەرم  دەسەاڵتی  بە  كە  پێویستدەبن،  دەسەاڵت  لە  دیكە 

دەزانرێت.
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2-2-2. گۆڕانی دەسەاڵت لە رەقەوە بۆ نەرم

لەگەڵ گۆڕانی ماهیەتی بابەتەكانی سیاسەتی جیهانی، 

توانای دەسەاڵتە گەورەكان بە سەرنجدان بە سەرچاوەی 

كۆنی دەسەاڵت بەرەو نەمانە، كە بۆ هەژمونكردن بەسەر 

بە  دابــووە.  دەستییان  لەبەر  خۆیان  ژینگەی  ناوەندی 

دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  هەرچەند  وردتر،  دەربڕینێكی 

باو و هێزی تێكەڵ بە توندوتیژی زۆركاریگەر دەبن، بۆ 

ئەوتۆ  شتێكی  سیاسەت،  ناڕونی  لەگەڵ  سەروكاربوون 

ئاساییدا،  لەڕوانینی  دەسەاڵت  نایەنەبەرچاو.  پێویست 

بەسەر  بوون  یان هەژمون  كارەكان،  ئەنجامدانی  توانای 

كارێك،  ئەنجامدانی  بۆ  ناچاركردنیان  و  دیكە  ئەوانی 

و  سیاسەتكار  دەستە،  لەبەر  دیاریكراویان  سەرچاوەی 

دیبلۆماتكارەكان، بە گشتی دەسەاڵت بە بوونی دانیشتوان، 

هێزە  ئابوری،  فراوانی  رسوشتییەكان،  سەرچاوە  خاك، 

بەاڵم  دەناسێنن،  سیاسی  سەقامگیری  و  سەربازییەكان 

وردەوردە، سەرچاوەی نوێ و حاشاهەڵنەگری دەسەاڵت، 

و  كارامە  پەیوەندیی  هێنانەئارای  توانای  جــۆری  لە 

توانای  فرەالیەنە،  هێامی  بەكارهێنانی  و  فراوانكردن 

ئەولەویەتەكانی  و  زانین  باشرت  بە  گۆڕینی  فۆڕمپێدان/ 

هەتا  و  كەلتوری  سەرنجڕاكێشییەكانی  دیكە،  ئەوانی 

قەبارەی  و  ناوكی  زاڵبوونی  پێشرت  بووە.  گرنگ  زیاتر 

دەسەاڵت، بە فاكتەری سەرەكی رابەری هاوپەیامنییەكان 

هۆكاری  زانیاریی  زاڵبوونی  ئێستا،  بەاڵم  ئەژماردەكرا، 

بارودۆخی  لە  كارەكتەران  دەسەاڵتی  پێگەی  بنچینەییە. 
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نوێدا، لە گەورەیی ئەندازەی فیزیكی و رواڵەتی واڵتدا، 

که شی  دروستبوونی  سەربنەمای  لە  و  ئاڵوگۆڕبووە 

چڕی،  كاڵكردنەوەی  وەك  پێكهێنەرەكانی  بۆ  مەجازی 

پەلەپڕوزێ  به   و  نێوەندگیری  سڕینەوەی  جێگۆڕكێ، 

گۆڕاوە. دیاردەیەكە، تافلەرەكان وەك دەسەاڵتی كەمینە 

باسیدەكەن.

3-2-2. دەسەاڵتی نەرم

بۆ  دزەكردنە  توانای  مانای  بە  دەسەاڵت  گشتی  بە 

ئەنجامێكی  وەرگرتنی  بۆ  دیكەوه  ،  ئەوانی  رەفتاری  ناو 

هەیە  كاریگەربوونە  ئەو  بۆ  جیاجیا  رێگەی  ویسرتاو. 

یان  دارایی،  پێدانی  بەهۆی  رازیكردن  هەڕەشە،  وەك: 

بەاڵم  هاوكاریكردنیان،  دیكە،  ئەوانی  سەرنجڕاكێشانی 

دەكرێت هەندێكجار بە بێ بڕیاردان لە رەفتاری ئەوانی 

دیكە، كاریگەری هەبێت و بە ئامانجی خۆی بگات. ئەگەر 

بتوانرێت ئەو باوەڕە ئەدا بكات، كە ئامانجی جێسەرنج 

رەوایە، دەتوانرێت بێ هەڕەشەکردن، دەستیپێبگات. ئەو 

ئامانجی جێسەرنج،  بە  بۆگەیشنت  ناڕاستەوخۆیە  میتۆدە 

كە لەڕاستیدا لەسەر دەسەاڵتێكی دیكە ئەژماردەكرێت، 

بەوجۆرەی باوە، پێیدەوترێت دەسەاڵتی نەرم.

پەیوەندییە  و  )زانیاری  كتێبی  لە  مەوالنا  پرۆفیسۆر 

پەیوەندییە  لــە  ــان  ــازەك ت ســنــورە  جیهانییەكان: 

نەرمی  دەسەاڵتی  وشەی   ،1986 نێودەوڵەتییەكان( 

پێناسەکردنی  لە  مەوالنا  رونیكردۆتەوە.  و  پێناسەکردوه  
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لــە وشــەی دەســەاڵتــی  ــود  ــی نــەرم دا، س ــەاڵت دەس

وەرزش  ئاین،  بە  ریشه ی  و  وەردەگرێت  حاشاهەڵنەگر 

دەناسێنێت.  زانست  و  ئایدیۆلۆژیا  ــاوەڕەكــان،  ب و 

دەسەاڵتی  ژێرخانی  ــەرم  ن دەســەاڵتــی  بــاوەڕیــوایــە 

لەوتاری  نــای  دیــاریــدەكــات.  ماهیەتەكەی  و  رەقــە 

جەختكردنەوە  سەرەڕای  بۆخۆی  نەرم(دا،  )دەسەاڵتی 

ئەوانی  رەفتاری  كۆنتڕۆڵكردنی  )توانای  تایبەمتەندی  لە 

دیكە(، وەك بەشی هاوبەشی هەردوو جۆری دەسەاڵتی 

رایدەگەیەنێت  نــەرم،  و  ئابوری(  و  )سەربازی  رەق 

ئەو  گۆڕینی  توانای  مانای  بە  فەرماندانە  دەسەاڵتی 

دەتوانێت  و  ئەنجامیدەدەن  دیكە  ئەوانی  كە  شتەیە، 

كاتێكدا  لە  بینابکرێت،  هاندان  یان  ناچاركردن،  لەسەر 

توانای  بە  ئاماژەی  قەناعەتپێكەر  یان  نەرم،  دەسەاڵتی 

كردوە  دەیانەوێت  دیكە  ئەوانی  ــەوەی  ب فۆڕمدان 

یان  ئایدیۆلۆژیا،  و  كەلتور  سەرنجڕاكێشی  لەسەر  و 

سیاسی  ــژاردەی  ب كارنامەی  دەستكاریكردنی  توانای 

بنەمای  لەسەر  دیكەیدا  لەوتارێكی  نای  جێگیربووە. 

و  ئابوری  توانای  رەق،  دەەسەاڵتی  لێكجیاكردنەوەی 

سەربازی لەڕوی كڕین، یان ناچاركردن و دەسەاڵتی نەرم 

ئایدیۆلۆژیا  و  كەلتوری  بەشێوەكانی  كێشكردنی  توانای 

دەسەاڵت  جۆری  هەردوو  گەرچی  كە  جەختدەكاتەوە، 

زیاتر  نەرم  دەسەاڵتی  زانیاری،  لەسەردەمی  پێویستە، 

و  قەناعەتپێكەرتر  دیكە،  دەسەاڵتێكی  جۆرە  هەر  لە 

سەرنجڕاكێشرتە.
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نای لەباسی بەكارهێنانی دەسەاڵتی نەرم لە پەیوەندییە 

ناوی  قەناعەتپێكەر  دەسەاڵتی  وەك  نێودەوڵەتییەكاندا، 

لەدەسەاڵتی  مەبەستی  دەهێنێت.  نــەرم  دەسەاڵتی 

توانای  نێودەوڵەتییەكان،  پەیوەندییە  لە  قەناعەتپێكەر 

دیكە  واڵتانی  كە  پێگەیەك،  هێنانەئارای  لە  واڵتێكه  

یان  دەبەن،  بەرەوپێش  بەوپێیە  خۆیان  پەیوەندییەكانی 

بەرژەوەندییەكانی خۆیان بە شێوازێك پێناسە بكەن، كە 

هاوشانی پەیوەندییەكانی ئەو واڵتە و گونجاوبێت. ئەو 

رژێمە  دامــەزراوەی  و  بنەما  بەهەمانشێوەی  دەسەاڵتە 

و  كەلتوری  كێشكردنی  لە  سەرچاوە  نێودەوڵەتییەكان، 

ئایدیۆلۆژیاش دەگرێت.

دەسەاڵتی نەرم لە پێناسەیەكی گشتییدا، دەسەاڵتێكە 

دیكە  ئەوانی  ئــەوەی  دەبینەهۆی  بەسودلێوەرگرتنی 

لەڕوی رەزامەندییەوە، بەگوێرەی ویستامن رەفتاربكەن. 

بە دەستەواژەیەكی دیكە، بە سود وەرگرتن لە دەسەاڵتی 

باشرت  بە  بكەینە  دزە  یــان  ــان،  ــژاردەك ب بەسەر  نــەرم 

زانینەكانی الیەنی بەرامبەرو بەپێی ئارەزوەكانی خۆمان 

دەیانگۆڕین، کە الیەنی بەرامبەر هەست بە زۆرەملێیی 

بكات. دەسەاڵتی نەرم بەجۆر و شێوازەكانی دیكەی وەك 

)دەسەاڵتی  یاسایی(،  )دەسەاڵتی  مەدەنی(،  )دەسەاڵتی 

ئەڵتەرناتیڤ.  بۆتە  پالن(،  )دەسەاڵتی  قەناعەتپێكردن(، 

ــە،  ــان دەســەاڵت ــۆرە  ــەوج ئ هــەمــوو  هــاوبــەشــی  روی 

توخمە  و  فاكتەر  رۆڵی  و  كاریگەری  لە  جەختكردنەوە 

لە دەسەاڵتی مادی و رەق زیاتر  یان نەرم  نامادییەكان، 
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نەبێت، النی كەم بە هەمان ئاست جێگەی بایەخە.

پێچەوانەوەی دەسەاڵتی  بە  نەرم  كەوایە، دەسەاڵتی 

رەق، بێ هەڕەشەکردن، هێز، ناچاركردن، پێدانی پاداشت 

حاشاهەڵنەگر  و  ناڕاستەوخۆ  بەشێوەیەكی  رازیكردن،  و 

بە  نــەرم  دەسەاڵتی  نایش  جۆزێف  بەكاردەهێرنێت. 

دەستەبەركەری داوا بەهۆی كێشكردنەوە دەزانێت، نەك 

پێناسەیە،  بەو  سەرنجدان  بە  رازیكردن،  و  هێز  بەهۆی 

هەبێت:  شێوازی  و  جــۆر  سێ  دەســەاڵت  پێدەچێت 

دەسەاڵتی  رەق،  نیوە  دەســەاڵتــی  رەق،  دەســەاڵتــی 

و  هێز  بەكارهێنانی  رەق  دەسەاڵتی  لە  مەبەستی  نەرم. 

ئەوانی  بەسەر  ئیرادە  بۆ سەپاندنی  دەسەاڵتی سەربازی 

ئابوری  دەسەاڵتی  بە  رەقیش  نیوە  دەسەاڵتی  و  دیكە 

و  په لكێشكردن  لەسەر  نــەرم  دەســەاڵتــی  دەوتــرێــت. 

دیكە  ئەوانی  پەیوەندییەكانی  بە  فۆڕمپێدان  شایستەیی 

لێكدەدرێتەوە. دەسەاڵتی نەرم تەنیا یەكسان و بەرامبەر 

نەرم،  دەسەاڵتی  سەرباری  توانا  چونكە  بەتوانا،  نییە 

دەکرێت لەسەر هەڕەشە و هاندانەكان، وەك دەسەاڵتی 

رەقیش بنیادبرنێت و پشتی پێببەسرتێت. دەسەاڵتی نەرم 

وروژاندنی  توانای  یان  قەناعەت،  و  هاندان  لەسەروی 

لەڕێگەی  ئیشێك  یان  كار،  ئەنجامدانی  بۆ  دیكە  ئەوانی 

بە  قەناعەت  تواناو  هەرچەند  پوختە،  بەڵگەهێنانەوەی 

پێكهێنەر و توخمی گرنگی دەسەاڵتی نەرم ئەژماردەكرێن. 

سەرباری، ئەوەی باسكرا، بە هەمانجۆر توانای كێشكردن و 

سەرنجڕاكێشی تایبەت بە رەزامەندی و رازیبوونی ئەوانی 
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دیكە، توخمێكی دیكەی دەسەاڵتی نەرم پێكدەهێنێت.

ئەگەرچی دەسەاڵتی نەرم و رەق دوو جۆری جیاواز 

نێوانیاندا  لە  مامەڵە  و  پەیوەندی  كەچی  لێكجان،  و 

هەیە، چونكە هەردووكیان، شیوه  و رەهەندێك لە توانای 

كاریگەری  بەهۆی  ویسرتاو  ئامانجی  بە  دەستنەگەیشنت 

بەشێوەیەك  دیكەوەن،  ئەوانی  كردەی  و  رەفتار  بەسەر 

نەرم  دەسەاڵتی  بابەتەكان،  و  پێگە  لە  هەندێكجار  كە 

لە  جاروبارەش  و  دەكەن  بەهێز  تەواو،  یەكرتی  رەق  و 

یەكرتیدا بەشدارن. بەمەش، هەندێكجار دەسەاڵتی نەرم 

لەچوارچێوەی ناوبانگی و متامنەی واڵتێك، سەرچاوەگرتو 

یان  سەربازی،  هێزی  هاوشێوەی  رەق،  دەسەاڵتی  لە 

جیاكەرەوەی  و  دیارتر  شێوه ی  بەاڵم  ئابوریی،  توانای 

نەبوون  فەرمانانە  و  هێز  بەتوندوتیژی،  نەبوو  تێكەڵ 

دەبێت، كە بە بێ پابەندی و ناچاركردن، ئەوانی دیكە بۆ 

خۆی رادەكێشێت.

و  دەرەوە  سیاسەتی  چەمكەكانی  ـــەی  رشۆڤ

بااڵدەستی  بابەتە،  ئەو  ئەوەیە  نیشانەی  ئامانجەكانی، 

بەرژەوەندی  لەگەڵ  ئاشكرا  بە  واڵتان،  سەربەخۆیی  و 

ئاسایش  لەگەڵ  حاشاهەڵنەگرتر  بەشێوەی  و  نه ته وه یی 

بەدیدێت،  نه ته وه یی  بەرژەوەندی  كاتێك  پێكەوەلكاون. 

و  دەســـەاڵت  پێكهێنەری  لــەســەرچــاوەی  واڵتــان  كە 

دەسەاڵتی  خاوەكان،  سەرچاوە  گۆڕینی  میكانیزمی 

واڵتانی  پێناسانە،  ئەو  بەگوێرەی  هەبێت.  نه ته وه ییان 

گەورەی خاوەن سەرچاوەی جیاجیا، توانای بەرهەمهێنانی 
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دەسەاڵتییان زیاترە. سه رەنجام، لە سیستمی نێودەوڵەتیدا 

لە كاردا سەربەخۆن و لەبەرامبەردا واڵتە گچكەكان، وەك 

پێناسەدەكرێن، بەاڵم چەندینجار ئەو  زیانهەڵگر  واڵتانی 

بە  ناوچەییدا  و  نێودەوڵەتی  لە سیاسەتی  گچكانە  واڵتە 

باشی سودییان لە خاڵی بەهێزی تایبەتی خۆیان وەرگرتوە 

و كاریگەی جێگە سەرنجییان بەسەر بابەتەكانی ئێستای 

دیبلۆماسی  فۆڕمی  لە  براندسازی  هەبووە.  جیهانەوە 

سینگ  و  مانەوە  بۆ  گچكەكان  واڵتە  رێگەیەكە  نیچەدا، 

هەڵیانبژاردوە،  نێودوڵەتیدا  سیستمی  لە  دەرپەڕاندن 

تەوەری بنچینەی ئەو توێژنەوەیە.

3. دیبلۆماسیه تی نیچە

زۆرجار  گچكە،  واڵتانی  ئەندازەی  لە  سەرنجدان  بە 

لەالیەن كۆمەڵگەی نێودەوڵەتییەوە نابیرنێن و نا نارسێن. 

هەر  پێشداوەریی  و  دەمارگیری  سەربنەمای  لە  خەڵك 

لەبارەی  زانیاریی  چۆنایەتی،  و  چەندایەتی  وتەزای  دوو 

واڵتانی گچكە بەدەستدێنن. بەمەش لەسەرەتای یەكەم، 

واڵتان هەوڵی راكێشانی سەرنجی نێودەوڵەتی دەدەن. لە 

كاتێكدا واڵتانی گەورە لەئێستادا، بەهۆی بوونی بەردانگ 

خۆیان  لەخۆیان،  گەورە  پێشبینی  وێناو  خستنەڕوی  و 

وابەستە بەسیستمی نێودەوڵەتی نازانن، ئارەزوده که ن بۆ 

دیبلۆماسیه تی  لە  براندسازییان،  و  سیاسەت  لە  بەرگری 

واقعیەتەیە،  بەو  سەرنجدان  بە  قوڵببنەوە.  خۆیاندا 

بۆ  بێنەبەرچاو.  دواكەوتو  گچكە  واڵتانی  رەنگە  كە 
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قەرەبووكردنەوەی ئەو ناتەواوییە، سود لە دیبلۆماسیه تی 

كە  ئیڤانس،  گاریت  یەكەمجار  بۆ  وەردەگـــرن.  نیچە 

وشەی   ،)1983-1996( ئوسرتالیابوو  دەرەوەی  وەزیری 

لەڕوانگەیەوە  بەكارهێنا.  نیچەی  دیبلۆماسیه تی 

لەو  پسپۆڕییە.  بۆخۆی  وشەیەكە  نیچە  دیبلۆماسیه تی 

)چڕكردنەوەی  پێشنیازدەكرێت  دیبلۆماسیه تییەدا  جۆرە 

لەبارەی  تایبەتی،  نــاوه نــدی  لەسەر  ســەرچــاوەكــان 

دابەشكردنی هەمان سەرچاوە لەهەموو ئاستەكاندا، باشرت 

دەتوانێت ئەنجامی گرانبەها و بەسود بەرهەمبهێنێت(. 

سەرنجی  پێویستە  دیكەیەو  بابەتێكی  گرانبەها،  وشەی 

ئیڤانسدا  پێناسەی  لەپوخەتەی  كەمرت  کە  لێبدرێت، 

بە  ئــامــاژە  تەنیا  پێناسەیە  ئــەو  بــەرچــاودەكــەوێــت. 

مانای  و  ناكات  ئاسایی(  )ئەنجامی  ئاسایی  بەرهەمی 

گرانبەهایی  ئامانجەكان،  له شوێنكەوتنی  هەیە.  قوڵرتی 

لە  زۆرجار  بەوەی  سەبارەت  بااڵتری  و  جیاواز  پێوەری 

پێدەكرێت،  ئاماژەی  دەرەوەدا  سیاسەتی  فەرمی  فەزای 

بەرژوەندییە  بۆ  هەنگاو  واڵتێك  ئەگەر  پێشنیازدەكات. 

و  بنێت  هەنگاوگەلێك  تەنانەت  یان  نێودەوڵەتییەكان، 

بە )بەرژەوەندی گشتی جیهانی( ئەژماربكرێت، ئەوكاتە 

شتێكەوەیە،  ــەدوای  ب واڵتە  ئەو  بوترێت  دەتوانرێت 

لەودیو بەرژەوەندییە نه ته وه ییەكانی خۆیەوە، شایستەی 

واڵتێك  هەندێكجار  لەوانەیە  هەیە.  بەجیهانیبوونی 

واڵتانی  هاوكاریكردنی  خێرخوازانەی  هەنگاوی  زۆرباش 

دیكە، بنێت. لەئەنجامدا، ئیعتوباری نێودەوڵەتی بۆ خۆی 
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دەستەبەركردوە، ته نانه ت گەر ئەوانی دیكە سەرزارەكی 

)نیچە(،  وشــەی  سەرەتایی  مانایەكی  لێبگرن.  رێــزی 

بوونی  بەهۆی  واڵتێك  كە  باشە،  یان  گونجاو  پێگەی 

هەلومەرجەكان، یان پێگەی پەسند–وەك توانای تایبەتی، 

رەنگە  بەهرەمەندە.  لێی   – ناوازە  بەرهەمهێنانی  یان 

باشییەكی وەهای بەدەستهاتو لە پێگەی جوگرافی واڵت، 

هۆكاری کۆن، لە سەربنەمای رەزامەندی هەردووال، یان 

پێكهاتەیەك بێت لەو سێ بابەتە. 

دیبلۆماسیه  تی  لەچواچێوه ی  تایبەتی  بەشێوەیەكی 

مەسەلە  و  بابەت  لەسەر  قوڵبوونەوەیە  نیچەدا، 

لەبەرچاوگیراوەکانی رەوتی كۆمەڵگەی مەدەنی جیهانیی. 

قوڵبوونەوە لەسەر دیبلۆماسیه تی نیچە بۆ دیبلۆماسیه تی 

و  مامناوەندەكان  گــەورە،  دەسەاڵتە  بە  رێگە  گشتی، 

بە  دەدات،  رەق  دەسەاڵتی  سنوردارەكانی  سەرچاوە 

بەكۆمەڵگەی  پەیوەند  لەمەسەلەكانی  گیرۆدەبوون 

دیبلۆماسیه تیدا  گۆڕەپانی  و  لەپانتایی  مــەدەنــی، 

كە  بەڵگەدەهێرنێتەوە،  جۆرە  بەو  دەرپەڕێنن.  سینگ 

مامناوەند،  و  گچكە  واڵتانی  بۆ  گشتی  دیبلۆماسیه تی 

و  بۆ دەستەبەركردنی دەسەاڵت  خستنەڕوی دەرفەتێكە 

فۆڕمدان بەكارنامە نێودەوڵەتییەكان، لەرەوتێكی سەروتر 

لەچوارچێوەی سەرچاوەكانی دەسەاڵتی رەقییان.

واڵتانی  بە  نیچە  دیبلۆماسیه تی  زۆرجــار  ئەگەرچی 

كە  بەكاریانهێناوە،  واڵتانە  ئەو  زیاتر  لكاوە،  گچكەوە 

جێگە  بۆرۆڵگێڕانی  پێویستیان  ئامادەیی  ئــەنــدازەو 
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سەرنجیان لەگۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا هەیە، بەاڵم ئەوەندە 

بەدەسەاڵت نین، كە راو بۆچوون، یان چارەسەری خۆیان 

بسەپێنن، كەچی بە دەگمەن بڕیاردەدەن هێز بەكاربێنن. 

یان  سەربازی،  دەسەاڵتی  پێی  بە  واڵتانە  ئەو  ئەگەرچی 

فاكته رە بنچینەییەكانی دیكەی دەسەاڵت، یان بەگوێرەی 

لە )دەسەاڵتە  بەبەشێك  تەنانەت  نێودەوڵەتی،  پلەبەندی 

هەندێك  ســەرەڕای  ئەژمارناكرێن.  مامناوەندەكان(یش 

كات دەتوانن بەناوی نێوەندگیری، رەخساندنی هاوكاری و 

یارمەتییە داراییەكان، یان بەهۆی رێگە كورت و بەسودەكانی 

دیكە، رۆڵی گرنگ و جێگە سەرنج ببینن.

لە كەشوهەوای دوای جەنگی سارد، پاراستنی پێگەیەكی 

نیچەیی نه ته وه یی دەستنیشانكراو بۆ قۆناغێكی دورودرێژ، 

لەجیهانی  كۆنەكان  نیچە  ــەردەوام  ب بــووە.  كێشەتر  زۆر 

كامڵبوونی داروینیدا دیارنامێنن و نیچە نوێیەكان لەدایكدەبن. 

ئەمڕۆ نیچەكان لەدەرەوە، یان بەهۆی هۆكارەكانی ئەودیوی 

هەژمونی نه ته وه یی دەستنیشانناكرێن، بەڵكو بە دیقەت و 

بەشێوەیەكی هەڵسەنگێرناو دێنەئاراوە. دیبلۆماسیه تی نیچە 

گوڕده داته  واڵتانی گچكە تا بەچڕبوونەوەی سەرچاوەكانی 

براندە  تایبەتییه  کان،  نــاوه نــده   لە  نەرمی  دەســەاڵتــی 

نه ته وه ییەكان بەرهەمبهێنن.

1-3. براندسازی نه ته وه یی

یــان  بـــەروبـــوم  ــد،  ــران ب ــادەی  ــ س پێناسەیەكی 

تایبەمتەندیی  لە  هەندێك  دیاریكراوی  خزمەتگوزاری 
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دەسەاڵتی  بــرانــدســازی  جــیــاوازەكــانــە.  خەسڵەتە  و 

مافی  دەکــرێــت  چونكە  بەدەستدەهێنێت،  خــۆی 

ــی  دارای بە  راستەقینەدا،  بەروبومی  لە  براندسازی 

شارستانیەتەوە،  لەسەرەتای  پێشبینیبكرێت.  كۆمپانیایەك 

بەرهەمهێنەرانی كااڵ بۆ جیاكردنەوەی بەروبومی خۆیان 

وەرگرتوە.  بازرگانی  ماركەكانی  یان  براند،  لە  سودیان 

و  ناسین  ئامڕازی  وەك  بەكارهێنەران  بۆ  براندە  ئەو 

كڕینەوە،  سەرلەنوێ  بۆ  خۆیان،  بەروبومی  دیاریكردنی 

درێژایی  بە  براند  دەبێت.  تێكڕا  بۆ  پێشنیازكردنیان  یان 

كات لە سێ شێوازی جیاوازدا گەشەیكردوە:

1.سیستمە یاساییەكان، وەك خاوەنداریەتی مەعنەوی 

لە شێوەی ئاماژەكانی بازرگانی، هێنانەئارا ی گەاڵڵەكان و 

كۆپی-رایت، سودیان لە چەمكی براند وەرگرتوە.

2. چەمكی براند بۆ بەروبومێك، بە بەهرەمەندی لە 

مافە یاساییەكانی پەیوەند پێیەوە گەشەیكردوە.

3. لە هەموان گرنگرت، قوڵبوونەوە لەشێوازی جیاوازو 

براندییەكان،  خزمەتگوزارییە  یان  بەروبوم،  دیاریكردنی 

تایبەمتەندییەكانی  و  حاشاهەڵنەگر  فاكتەرە  لەگەڵ 

بەروبوم، چۆنایەتی و نرخ دەبێت.

و  ــاوازی  ــی ــەج ب پێویستی  ــد  ــران ب ــدا،  ــی راســت ــە  ل

ناوی،  پەنهانی  ساختەیی  بەاڵم  هەیە،  لێكجیاكردنەوەش 

لەزەینی  جێگیركردنیەتی  و  لێكجیاكردنەوە  هەمان 

ئەو  هاوكاری  كە  نییە،  بەرهەمهێنەر  ئەوە  بەرخۆردا. 

بەرخۆر  كاتێك  تەنیا  بەڵكو  دەكات،  لێكجیاكردنەوەیە 
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تێیبگات و باوەڕبكات ئەوە راسته که یه،  لێكجیادەكرێتەوە. 

نێوان  چەندایەتی  جیاوازیی  زۆرجار  بوترێت  پێویستە 

ئێمە  هەیە.  هاوشێوەدا  گروپێكی  لە  براند،  بەروبومی 

براندسازیامن  گەشەسەندنی  دواییە  ئەو  دەیەكانی  لە 

بەتایبەت  كەلتورییه کان،  بەهاوباوەڕە  تا  كۆمپانیاوه   لە 

لەقوتابخانەكان، كڵێساكان، مۆزەخانەكان، نەخۆشخانەكان 

دامەزراوەبوونی  براندسازی  بینیوە.  سیاسەتدا  لە  و 

مۆدێرنەیە.  پۆست  دواییەی  ئەو  دیاردەیەكی  سیاسی 

باشرتین  لە  براندێك  كە  باسیدەكات،  بەمجۆرە  ونهام 

بەروبومێك،  بۆ  كڕیارە  ئەندێشەی  وەسفکردنی  دۆخدا، 

بەاڵم براندسازی واڵتێك بریتییە لە ئەندێشەكانی جیهانی 

تاڕاده یه ک  ئەگەرچی  تایبەت.  واڵتێكی  لەبارەی  دەرەوە 

بۆ  سیاسەمتەدارییه وه   لەناوه ندی  نوێیە،  چەمكە  ئەو 

باسیكردوە،  پرتسۆن  گۆڕاوە.  پێویست  و  ژیاری  بابەتی 

كە براندسازی وەك پشتیوانیی و دارایی، ركابەری جدی 

واڵتان  پێویستە  دەسەاڵتە.  باوی  تێبینی  و  جیۆپۆلۆتیك 

بۆمانەوە لە گۆڕەپانی بازرگانی و نیشاندانی توانایان لە 

لە  دەخەنەڕو،  هاوشێوە  بەروبومی  كە  ئه وانه دا  نێوان 

نێوان تێكڕای واڵتان و كۆمپانیا بازرگانییەكان، خۆڕاگربن.

دەستپێكی  به خاڵی  فەرەنسییەكان،  شۆڕشی  ئەمڕۆ 

بوون  فەرەنسییەكان  دادەنرێت.  نه ته وه یی  براندسازی 

بۆیەكەمجار براندسازی نه ته وه ییان بەشێوەیەكی واقعی 

كۆماری  پێنج  دەستپێكرد.  ــەورەوه   گ لەرێگەیەكی  و 

پادشا،  چوار  تاڕادەیەك  و  ئیمپراتۆریەت  دوو  فەرەنسا، 
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ئاڕاستەدەكات  سەرنجڕاكێش  توێژینەوەیی  بابەتێكی 

هێنانەئارای  و  ئەفراندن  چۆن  نیشاندەدرێت  تێیدا  و 

ناسنامەیەك، لە هێنانەدی رەوایەتی ناوخۆیی، پاراستنی 

دەسەاڵت و دزەكردنەناو دراوسێكانه وه  كاریگەرە.

براند لەخۆگری دوو چەمكی كۆمەڵگە و كەلتورەكانی 

ئەو كۆمەڵگەیە )وەك میتۆدی ژیان، هونەر، مۆزەخانەكان 

و تەنانەت رادەی داهێنانی تاكەكان(. بەدەستەواژەیەكی 

دیكە، پڕۆسەی به براندكردنی واڵتان، بەشێك لە پڕۆسەی 

لەبنەمادا  و  كۆمەڵگەیە  كەلتور،  بازرگانیكردن،  بە 

لەبراندكردنی بەروبوم جیاوازە.

هەندێك واڵت لەگۆڕەپانی نێودەوڵەتی زۆر بە باشی 

بە براندەكانیان نارساون: فەرەنسا بۆ كەلتور و خواردنی 

بانكی  پەناگەیەكی  وەك  سویرسا  یان  پەنیر،  و  باش 

بە  واڵتان  بۆ  براند  بوونی  و  ناساندن  بێالیەن.  واڵتی  و 

بۆ  هێندە  چەند  هەوڵی  پێویستە  نییە.  گونجاو  ئاسانی 

هێنانەئارای براند ئەنجامبدەن، چونكە براندە باشرتەكان 

زۆر ركابەریین. لەوانەیە كۆكاكۆال گرنگرتین و بەنرخرتین 

براند بێت لە جیهان، پێویستە ناوی براندی خۆی هەمیشە 

وەك  براند  رەنگە  بپارێزێت.  پیپسی  براندی  لەبەرامبەر 

چەمكێك جێسەرنجی واڵتانی خۆرئاوا بێت. چەمكەكانی 

)یەكگرتو(،  متامنەپێكراو  )خۆرئاوایی(،  دۆستانە  وەك 

)دەوڵەتی  پێنەكراو  متامنە  یان  )فراوانخواز(،  پەالماردەر 

یاخی(. لە ئێستادا، كەشوهەوای جیاجیا هەیە، كە واڵتان 

لەودا بەشێوەیەكی راستەوخۆ و ئاشكرا ركابەری یەكرتی 
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و  براوە  هەم  كەشوهەوایانە،  لەو  هەركام  لە  دەكەن. 

براندی  لە گەاڵڵەڕێژی  هەم دۆڕاو هەیە و هەر واڵتێك 

نه ته وه یی خۆی لە پانتایی تایبەت و گشتی، یان سنورداردا 

كاردەكات. ئەو كەشوهەوایانە بریتین لە: هەناردەكردنی 

گەشتیاری،  دەرەوە،  راستەوخۆی  سەرمایەگوزاری  براند، 

كاری  ئاشتبوونەوە،  بانكداری،  كەلتور،  هونەر،  وەرزش، 

خێرخوازی و هتد...

1-1-3. نێوەندگیری: 

نێودەوڵەتییەكان،  پەیوەندییە  گەشەسەندنی  لەگەڵ 

تازە  بوارێكی  ناوچەیی،  و  نێودەوڵەتی  هاوكاری  ئارەزو، 

كێشەكانی  گەنگەشە،  ئاشتیانەی  یەكالكردنەوەی  بۆ 

دیبلۆماسیه تی  و  دەركــەوت  نەتەوەكان  واڵتان،  نێوان 

هێزی  پەنابردنەبەر  جێی  لۆژیكی،  چارەسەرێكی  وەك 

و  گەشە  ســەربــاری  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  گــرتــەوە. 

كامڵبوونی، هێشتا نەیتوانیوە كۆنرتین كێشەی پەیوەندییە 

بەتەواوی  خوێنڕێژییەكان  و  شەڕ  یان  نێودەوڵەتییەكان، 

كە  دیاریبێت،  و  دەست  ئاسایش،  ئاشتی،  جڵەوبكات، 

بەدرێژایی مێژو ترسی دەوڵەت و نەتەوەكان بووە. لەو 

چارەسەری  ئاشتییانە  شێوازی  دیبلۆماسیه تی  روەوە، 

لێكدژیی و ناكۆكییە نێودەوڵەتییەكان، هەمیشە روبەروی 

زیادبوونی  لەگەڵ  كە  بەشێوەیەك،  بۆتەوە.  چانس 

پەیوەندیی هەڵسوكەوتی میللەتان و دەوڵەتان لەالیەك 

و زیادبوونی ئاستی ئاگایی سیاسی لەئاستی نێودەوڵەتی 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 46

دیبلۆماسییەكانی  كارامەیی شێوازە  رایگشتی،  و گەشەی 

زیادكردوە.

جێگرەوەی  سەرەتایی  میتۆدێكی  نێوەندگیری 

بەشداریكردنی  لەخۆگری  و  كێشەكان  یەكالكردنەوەی 

نێوانگیر  رۆڵی  و  بووە  گفتوگۆ  رەوتی  لە  سێیەم  الیەنی 

مەبەستی  بە  دەبێت  كێشەكە  ــەردووالی  ه هاوكاری 

دروستبوونی پەیوەندی كاریگەر و دۆزینەوەی چارەسەری 

جێپه سندی هەردووال. نێوەندگیری لەڕوانگەی سیاسییەوە 

لەڕوانینێكی گشتیدا دوو جۆر دەبێت. یەكەم، نێوەندگیری 

پەیوەندییەكانی  بواری  و  هەیە  ئاسانكاری  رۆڵی  تەنیا 

كێشەكە،  الیەنەكانی  و  دەڕەخسێنێت  ــەردووال  هـ

لە سەرەنجامی بەرهەڵستی دەپارێزن.  كۆنتڕۆڵی خۆیان 

دووەم، نێوەندگیری رۆڵی كارا لە رەوتی گفتوگۆكاندا لە 

ئەستۆدەگرێت و بە پاڵنەری ئەرێنی و نەرێنی لە فۆڕمی 

هاندان و هەڕەشەدا، هه ردووالی كێشەكە بۆ گەیشنت بە 

ئەنجامی جێگە سەرنج رێنامییدەكات.

نێوەندگیری  جوامیرانه   پاڵنەری  بە  كەمرت  دەوڵەتان 

دەگرێت.  لەبەرژەوەندیەكەیان  سەرچاوە  كە  دەكەن، 

جێسەرنج،  سەرمایەدانانی  لە  سەرنجدان  بە  لەڕاستیدا، 

ئه نجامیده دەن و  لەڕوانگەی ئەخالقی و سیاسییەوە  كە 

سەرچاوەی كانەكان و توانای گریامنەییە، كە نێوەندگیری 

روانگەیەوە  لەو  هەر  ده کرێت  ده دۆزێته وه .  پێویست 

پاساو بۆ مل له  چه قۆسون بهێنێته وه ، كە نێوەندگیركار خۆی 

بوترێت  عەقاڵنییە  بەمەش  و  مەترسییەوە  دەخاتە  بەوە 
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پاڵنەرەكانی نێوەندگیری بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەكانی، 

دەوڵەتانی  ئامانجی  كەمرتنابێت.  مرۆییەكەی  لەپاڵنەرە 

زیادكردنی  ئــارەزوی  زیاتر  نێوەندگیری،  لە  مامناوەند 

بۆ  زۆر  هەوڵێكی  واڵتانە  ئەو  دەبێت.  بااڵدەستی  تواناو 

ئەو  بەاڵم هەموو  كێشەدەدەن،  نێوەندگیری الیەنەكانی 

بەهۆی  نێودەوڵەتییانه   پێگەی  زیادكردنی  بۆ  هەواڵنە 

رۆڵبینینی نێوەندگیری، چونكە واڵتانی گچكە و مامناوەند 

بۆ زیادكردنی پێگەی نێودەوڵەتی خۆیان، ئەڵتەرناتیڤێكی 

رۆڵی  گرتنەبەری  دیكەی  هۆیەكی  هەیە.  كەمرتیان 

کێشه که   الیەنەكانی  لە  یەكێك  الیەنگری  نێوەندگیری، 

بكەن.

2-1-3. هەناردەكردنی براند: 

و  هەیە  بازرگانییەوە  بەروبومی  بە  پەیوەندی 

ئۆتۆمبێلی  منونە  بۆ  دەنارسێن.  واڵتێكەوە  بەناوی  زیاتر 

هەربۆیە  ئەڵامنین،  دەبلیو  ئێم  بی  ئایودی،  مارسیدیس، 

لە  لەكاتێكدا  ئۆتۆمبێلەكانە.  هاوشانی  ئەڵامنیا  ناوی 

شمەكەكانی  وەك:  دیكەی  بازرگانی  بەروبومی  ئەڵامنیا 

جوانكاری و بەروبومی كەسی –لنكستەر و نیڤا– هەیە، 

كە جەخت لە رەسەنی ئەڵامنی خۆیان ناكەنەوە، چونكە 

بۆ بازرگانی خۆیان بەزیانبەخشییان دەزانن. كەوایە ئەگەر 

پانتایی  بەدەوری  واڵتدا،  بەسەر  بااڵدەست  براندەكانی 

گەشەی  هۆی  و  كرابن  بەرنامەڕێژی  سنورداردا  چاالكی 

براندی سەرەكی دەبن، بەاڵم دورنییە لە بەشە جیاجیاكان، 

هۆكاری دژواری ژیان بێت بۆ براندەكانی دیكە.
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3 – 1 – 3. سەرمایەگوزاری راستەوخۆی دەرەوە: 

بەو  جیهانی  ژینگەی  زۆروزەوەنـــدی  پەیوەستی 

شوێنی  ــەوەی  ــن دۆزی بۆ  كۆمپانیاكان  كە  مانایەیە، 

سەیری  پێویستە  بەروبومەكانیان،  خەرجی  هەرزانرتی 

منونە،  بۆ  بكەن.  خۆیان  واڵتانی  دەرەوەی  سنورەكانی 

دیكەدا  لەواڵتانی  زۆری  وه به رهێنانێكی  واڵتێكە،  ژاپۆن 

وه به رهێنه ری  واڵتێكی  بە  كە  بەشێوەیەك،  ــردوە،  ك

سیاسەتەی  جۆرە  ئەو  ئاستێك،  لە  هەڵبەتە  دەناسن. 

كه مكردنه وه ی  ناوخۆیی،  رەوایەتی  لەژێر  وه به رهێنان 

كرێكاران،  ئاستی خوێندنی  ناوچەیی،  وه به رهێنانی  باج، 

و  هەڵگرتن  ناوەندی،  و  خۆماڵی  حكومەتی  تێڕوانینی 

دیكەدا،  ئاستەكانی  لە  بەاڵم  نێودەوڵەتییە،  گواستنەوە، 

بۆ بابەتی )پەیڕەویكردن لە رابەریەتی من( دەگەڕێتەوە. 

لەكاری  جێسەرنج  سیاسی  رۆڵی  وه به رهێن  واڵتی  واتە 

مۆدیلیش  دەبینێت.  سەرمایەپەسەنددا  واڵتی  ناوخۆیی 

وەك هەرشتێكی دیكە، رۆڵی بەرچاو، بەاڵم دەستنیشان 

دەبینێت  دەرەوەدا  راستەوخۆی  لەوه به رهێنانی  نەكراو 

نین،  بەوشێوەیە  واڵتانێك  كە  بەومانایەیە،  ئــەوە  و 

ژێردەستەیان بكەن.

4-1-3. گەشتیاری: 

گەشەی  به   جیهان  گەورەی  پیشەسازی  چوارەمین 

هەیە.  چەندهێندەی  گرنگی  دەبێت،   9% له   سااڵنەی 

زۆر  تائاستێكی  داهاتەكەیان،  بۆ  واڵتــان  لە  هەندێك 
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ژێرخانی  به   گەشەیان  و  گەشتیارییەوە  بە  پەیوەسنت 

گەشتیاری پیشەیی داوە. بۆ منونە، بەشێكی زۆری داهاتی 

واڵتی نیوزلەندا، پیشەی گەشتیارییە.

5-1-3. دیبلۆماسیه تی وەرزشی: 

نارساوی  كەسایەتی   ،)2002  -  1930( بۆردیۆ  پییەر 

كۆمەاڵیەتی  كاری  باوەڕیوایە  كۆمەاڵیەتییەكان،  زانستە 

لە  تەنیا  ناتوانرێت  و  جیانەكراوەیە  واقعیەتێكی 

بكەیت،  رشۆڤەی  ئامڕازەوە  و  سەرەتایی  روانگەیەكی 

روانگەی  لە  دینامیکی  پێكهاتەی  پێویستە  بەڵكو 

سیاسی  و  ئابوری  دەرونناسی،  مرۆڤناسی،  سۆسیۆلۆژیا، 

ئاشكراو میتۆدەكانی پێوانەیی متوربەی میتۆدی راڤەیی و 

چۆنایەتی بكەیت. بۆردیۆ، كاری وەرزشی، كە بە رواڵەت 

لەسەر  ملمالنێ  بۆ  گۆڕەپانێك  و  پانتایی  بە  ناسیاسییە، 

دەسەاڵت دەزانێت. بە وتەی ئەو، خەڵك ئارەزومەندانانە 

چۆتەناو ناوەندەكانی وەرزشییەوە و لەڕێگەی ركابەری، 

حكومەتەكانیش  بەتاڵدەكەنەوە.  خۆیان  توندوتیژی 

ناوەندەكانی وەرزشی بە فەرمی دەناسن تا لەو رێگەیەوە 

سەركەوتنەكانیان  و  خەڵك  كۆمەاڵنی  ئامادەسازی  لە 

بكۆڵنەوە و بە سودوەرگرتن لێی، هەنگاو بۆ بەهێزكردنی 

پەیوەندییەكانیان لەسەرانسەری جیهان بنێن. لەڕوانگەی 

وەك  سەرنجڕاكێشیەكەی  و  وەرزش  لە  مێژوییەوە 

سیاسییەكان،  بەرنامە  بەرەوپێشربدنی  بۆ  میتۆدێك 

نیشانیدەده ن  لێكۆڵینەوەكان  سودوەردەگیردرێت. 
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سودوەرگرتنی  ئۆڵۆمپی،  یارییەكانی  مێژو  بەدرێژایی 

نێودەوڵەتییەكان  سیاسەتە  بەرەوپێشربدنی  بۆ  سیاسی 

یاریەكانی  لە  سیاسییان  جیاجیا سودی  واڵتانی  هەبووە. 

ئۆڵۆمپی و یاری یاریزانانێك كردوە و دەیكەن. سەرباری، 

وەرزش لە زۆربەی واڵتان وەك براندێكی نه ته وه یی بۆتە 

واڵتێكی  ئەگەرچی  بەرازیل  منونە  بۆ  سەرنج.  جێگەی 

نارساوە.  پێ  تۆپی  واڵتی  بە  ئابورییە،  گەشەی  بەرەو 

هەروەها یانە گەورەكانی تۆپی پێ وەك: ریاڵ مەدرید، 

قازاجییان،  سەرەڕای  كە  یونایتد،  مانچستەر  بەرشەلۆنە، 

ناوی واڵتەكەیان به رجه سته  کردوه .

6-1-3. دیبلۆماسیه تی میدیایی: 

سەدەی  لە  گشتییەكان  میدیا  بەهاتنەناوەوەی 

دوای  بەتایبەت  نێودەوڵەتی،  گۆڕەپانی  بۆ  بیستویەك 

دیبلۆماسیه تی  روخساری  جیهانی،  دووەمی  جەنگی 

دیكە  دیاردەیەكی  روبەڕوی  گۆڕاوە.  بەتەواوی  كۆن 

لە  كە  دەبینەوە،  میدیایی  دیبلۆماسیه تی  بەناوی 

بە  میدیاكان  چونكە  بێپێشینەیە،  جۆرە  لەو  مێژودا 

تایبەت تۆڕەكانی سەتەالیتی وێنەیی، لەكاردا، بەهێزتر، 

دەستەی  و  دەرەوە  لەوەزارەتی  كارامەتر  كاریگەرتر، 

رۆڵی  لەبەرچاوگرتنی  بە  كاردەكەن.  دیبلۆماسیه تی 

میدیای گشتی لە دیبلۆماسیه تی و سیاسەتی دەرەوەدا، 

كۆنتڕۆڵكەر،  بەشێوەی  جیاجیا  كــارایــی  دەكــرێــت 

تێكەاڵو،  یان  ئامڕازی،  دەستێوەردەر،  سنورداركەر، 
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لەڕوانگەی پەیوەندی نێوان دیبلۆماسیه تی و میدیاكان، 

لەبەرچاوبگریت.

گەیاندنی  و  روداوەكان  رەنگدانەوەی  بە  میدیاكان 

زانیاری راستەقینە بەخەڵك و پااڵوتنی روانگە گشتییەكانی 

دەكەن.  سیناریۆكان  شەفافكردنی  هاوكاری  دەرەوە، 

هەڵسەنگاندنی  و  دراوەكان  لە  لێكۆڵینەوە  و  بەرشۆڤە 

لەسیاسەتی  مامەڵە  جۆرێك  جێبەجێكردنەكان،  و  بڕیار 

وەك  میدیاكان  هەروەها  دێننەئاراوە.  واڵتان  دەرەوەی 

رێكخراوە  مەدەنی،  كۆمەڵگەی  دامەزراوەكانی  نوێنەری 

رایگشتی،  و  فرەنەتەوەكان  كۆمپانیا  ناحكومییەكان، 

گۆڕەپانی  شەفافیەتی  لەزیادكردنی  بەرچاو  ــی  رۆڵ

سیاسەتی دەرەوەدا دەبینن. ئەوان چاوی چاودێرانی ئه و 

گروپانه ی سەرەوە و ئامڕازی بەكارهێنانی فشارن بەسەر 

سیاسەتكاران، بە مەبەستی ناچارکردنیان به  وەاڵمدانه وە. 

كۆنفرانسەکان،  و  رۆژنامەوانی  كۆنگرەی  سازدانی 

میدیاكان  بۆ  ــوارە  ب ئــەو  كاریگەربوونی  بەجۆرێك 

دەڕەخسێنن.

گشتی  میدیای  بەكارهێنانێكی  ــای،  ن جــۆزێــف 

لەمشتومڕدا، بە منونەیەكی دەسەاڵتی نەرم دەزانێت، كە 

دەڵێت:  بگرێتەوە.  سەربازی  فشاری  جێگەی  دەتوانێت 

بەڵكو  نابینین،  بەكارهێنانی هێزو زۆرەملێیی  )لەمەودوا 

میدیاییه وه   لەڕێگەی جەنگی  رایگشتی  قەناعەتپێكردنی 

ئەنجامدەدرێت(.
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بەشیدووەم
لەبارەیقەتەرەوە

بایەخێكی  بیستویەك  سەدەی  لە  نەرم  دەسەاڵتی 

ئەمریكا،  پەیداكردوە، كە واڵتانی گەورەی وەك  ئەوتۆی 

روسیا، چین و ئێرانیش وەبەرهێنانی زۆرییان لەو بەشەدا 

زۆرە.  رەقان  دەسەاڵتی  سەرچاوەی  لەكاتێكدا  كردوە، 

هاوكاری،  فاكتەری  وەك  واڵتانە  ئەو  بۆ  نەرم  دەسەاڵتی 

لێوەردەگیردرێت،  سودی  رەق  دەسەاڵتی  شانبەشانی 

بەاڵم دەسەاڵتی نەرم بۆ واڵتانی گچكە، كە سەرچاوەكانی 

بەهۆكاری  نییە،  دەسەاڵتیان  بنەمای  رەق  دەسەاڵتی 

كە  خاڵە،  لەو  تێگەیشنت  بۆ  دەدرێــت.  لەقەڵەم  ژیاری 

نەرم  دەسەاڵتی  لە  سودوەرگرتن  بەرەو  قەتەر  بۆچی 

رێیكردوە، پێویستە زیاتری لەبارەوە بزانین.

1. هەڵكەوتەی جوگرافی

چوارگۆشە،  كیلۆمەتر   11,437 قەتەر  روبـــەری 

دانیشتوانی نزیكەی 1,600,000 كەسە، واڵتێكی گچكە و 
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تازە دامەزراوی كەنداوە. كەشوهەوای لەهاویندا گەرم و 

شێدارە و گەرمییەكەی لەنێوان 20 تا 46 پلەی سانتیگراد 

 5 نزیكەی  بارینی  باران  رادەی  سااڵنە  و  لەگۆڕاندابووە 

زۆری  بڕێكی  بوونی  بەهۆی  زەوی  ژێر  ئاوی  ئینجە. 

نییە.  گونجاو  كشتوكاڵ  و  خواردنەوە  بۆ  كانزایی  مادەی 

بەشی زۆری ئاوی بەكارهێرناوی رۆژانە لە قەتەر، دەزگای 

قەتەرە  پایتەختی  دەوحە،  دابینیدەكات.  ئاو  پااڵوتنی 

دامەزراوە  و  حكومەت  ئیدارەی  حكومەت،  ناوەندی  و 

كەناری  ناوەڕاستی  كەوتۆتە  و  واڵتەیە  ئەو  داراییەكانی 

خۆرهەاڵتی نیمچەدورگەی قەتەرەوە.

زیخەاڵنە.  و  تەخت  و  پان  قەتەر  زەوی  كورتی  بە 

ملینی  بەرزایی  و  گردۆلكە  چەندین  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

هەیە، كە بەرازاییەكەیان لە بەشەكانی باكور و خۆرئاوای 

واڵت، دەگاتە 400 مەتر بەرز لە ئاستی دەریاوه . ناوچەی 

باشرتین  بە  پیتوبەرەكەتی،  بەهۆی  ناوەندی  و  باكور 

ئاوەكانی  لە  ئەژماردەكرێت.  كشتوكاڵییەكان  ناوچە 

هەیە،  دورگەیەك  چەند  قەتەر  خۆرئاوای  و  خۆرهەاڵت 

كە )فشت ئەلدیبل و حوار(، گرنگرتینیانن. ئەو دورگانە 

نەوتی  سەرچاوەكانی  و  سرتاتیژی  پێگەی  بەهۆی 

بایەخێكی زۆریان هەیە.  لەم سااڵنەی دواییدا،  دۆزراوە 

)حوار( لەهەمویان گەورەترە و كەوتۆتە بەرامبەر واڵتی 

بەحرەینەوە و هۆی ناكۆكی و قەیرانی ئەو دوو واڵتەیە. 

بەندەرەكانی  باشرتین  بە  دەوحە،  بازرگانی  بەندەری 

تەنیشت شاری دەوحەوه .  كەوتۆتە  و  دادەنرێت  قەتەر 
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)زكریەت(  لە  بریتییە  دیكەی  گرنگی  بەندەری  دوو 

ئەو  خۆرهەاڵتی  لە  سەعید(  )ئوم  و  خۆرئاوا  لەكەناری 

واڵتەن، كە دوای دۆزینەوەی نەوت گەشەیان سەندوە.

2. مێژوی قەتەر

ناوی نێودەوڵەتی قەتەر )كەتەر( یان )كرت(ە. )كت( 

و واڵت،  شار، دێ، شارۆچكە  واتا  كۆن  فارسی  زمانی  لە 

)ار(یش بە مانای گەورەیی، پایەبەرزی، بەها و رێزگرتنی 

مەعنەوی و زانستە ئاسامنییەكان. پێكەوەلكانی ئەو دوو 

وشەیە بەشێوەی )كرت(، كە ئەمڕۆ بۆتە قەتەر، لەوانەیە 

زۆر  خەڵكانی  زێدی  و  نیشتەجێبوون  بەشوێنی  ئاماژە 

پێگەیەكی  بەهاو  خۆیان  ــاری  رۆژگ لە  كە  بێت،  كۆن 

ئه وتۆیان به ده ستهێنابوو، جەخت لە زانست و گەورەییان 

ساسانییەكان،  حكومەتی  كۆتایی  تا  قەتەر  كراوەتەوە. 

بەشێك بووە لەئێران و پاشان بۆتە بەشێك لە خەالفەتی 

پرتوگالییەكان  زاینی،  1517ی  لە  ناوچەیە  ئەو  ئیسالمی. 

یەكەمی  عەباسی  شا  لەسەردەمی  داگیریانكردوە. 

ئەو  دووبــارە  پرتوگالییەكان،  تێكشكانی  بە  سەفەوی، 

واڵتە، كە بەشێك لە كۆمەڵە دورگەكانی بەحرەین بووه ، 

ئێرانییەكان داگیریانكرد. لە 1555ی زاینی عوسامنییەكان 

سعودیەیان  و  قەتەر   1566 ساڵی  و  داگیركرد  قەتەریان 

مێژوی  راگەیاند.  عوسامنی  ئیمپراتۆریەتی  لە  بەشێك  بە 

نوێی قەتەر لە 1776 دەستپێدەكات. ئەو كاتە ئالخەلیفە 

لەكەناری  ئامانجی )زوبارە(  بە  ئالجەالهیمە كوەیتیان  و 
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كۆچەرنشینێكیان  و  بەجێهێشت  قەتەر،  خۆرهەاڵتی 

راوكردنی  ناوچەیەكی  بووە  یەكسەر  زوبارە  دامەزراند. 

ئالی دووەم  لە قەتەر،  ئالخەلیفە  مرواری. بەچونەدەری 

دووەم  ئالی  باپیرانی  گرتەدەست.  دەسەاڵتیان  جڵەوی 

یان  حەڤدەیەم،  ســەدەی  كۆتایی  لە  ئامۆزاكانیان  و 

سەرەتای سەدەی هەژدەیەم لەئەشیقەر كۆچیانكردوە و 

لە زوبارە، لە باكوری قەتەر نیشتەجێبوون. دوای مردنی 

بە  گرتەوە.  جێگەی  محەمەد  كوڕەكەی  دووەم،  ئالی 

نیشتەجێبوونی ئال خەلیفە لە بەحرەین، قەتەر نەیتوانی 

پێكبهێنێت.  بەحرەین  و  كوەیت  هاوتای  حكومەتێكی 

قەتەری  سەردانی  زاینی  1863ی  ساڵی  كە  گریۆ،  پال 

كردوە، بەمشێوەیه  باسی ژیانی قەتەر دەكات: )چەندین 

زەوی  و  وشك  تەپۆلكەی  كیلۆمەترەكان  و  كیلۆمەتر 

بەیار، روتەن و هەتاوسوت و تەنانەت بێ تاقە دارێك... 

خەماوییە،  دیمەنە  ئەو  دیكەی  بەرامبەرەكەی  لە   .

كەوێڵی  ژمــارەیــەك  لێكدور،  تابڵێی  و  لــەوێ  و  لێرە 

پەرپوت، كە لە لقەكانی دارخورما دروستكراون، بەرچاو 

و  ناشیرین  زۆر  تاریك،  و  تەسک  كەوێڵكی  دەكەوێت. 

نزم، گوندەكانی.... قەتەرن(. لەو كاتەوە تا سەربەخۆیی 

نێوان  زۆری  كێشمەكێشی  بابەتی  ــەردەوام  ب قەتەر، 

بەحرەین  و  عوسامنییەكان  سعودیە،  خانەدانەكانی 

له   عەبدولعەزیز  حكومەتی  سەقامگیری  دوای  بووە. 

حكومەتی  الیــەن  لە  قەتەر  زاینی،  1764ی  سعودیە 

لە  میرس  پاشای  ئیرباهیم  پاشان  داگیركرا.  نەجدەوە 
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قۆناغی  بە  كۆتایی  داو  نەجدی  پەالماری  زاینی  1818ی 

وایكرد  روداوە  ئەو  هێنا.  ئال سعود  یەكەمی حكومەتی 

بەهێزی سەربازی دەست  یەكسەر  بەحرەین  شێخەكانی 

ژیان  دووبــارە  بە  داگیریبكەن.  و  وەربــدەن  قەتەر  لە 

تێزانەوەی حكومەتەكەی ئال سعود لە نەجدی سعودیە، 

داگیركردەوە،  قەتەریان  سعودییەكان  دیکە  جارێکی 

جێگرەوەی  لەسەر  ناكۆكی  كە  نەبرد،  ئەوەندەی  بەاڵم 

لــەرزۆك  سعود  ئال  حكومەتەكەی  وایكرد  فەیسەڵ 

داگیربكاته وه .  قەتەر  ئالخەلیفە  وایکرد  كارە  ئەو  بێت. 

لە  قەتەر  خەڵكی  و  ئالخەلیفە  نێوان  گرژییەكانی 

و  بەریتانیا  دەستتێوەردانی  بووەهۆی  زاینی،  1867ی 

بەستنی  بە  بەریتانیا  قەتەر.  لە  بەحرەین  دەستی  بڕینی 

دووەم،  ئالی  محەمەد  شێخ  لەگەڵ   1868 لە  پەیامنێك 

رکێفی  ژێر  گێڕایەوە  دورگەكەی  قەتەر،  فەرمانڕەوای 

خۆی و وەك جێگری حكومەتی قەتەر دیاریکراو هێزێكی 

دووەم  محەمەدی  شێخ  لێجێگیركرد.  عوسامنیەکانی 

گرتەوە.  جێگەی  جاسم  شێخ  كوڕەكەی،  مردو   1878 لە 

دامەزرێنەری ئەمارەتی سەربەخۆی ئالی دووەم بوو، كە 

شێخ  دامەزرا.  قەتەر  لە  عوسامنییەكان  چاودێری  لەژێر 

جێیگرتەوە.  عەبدوڵاڵ  كوڕەكەی  و  مرد   1913 لە  جاسم 

حكومەتی   ،)1912-1913( باڵكان  قەیرانی  جەرگەی  لە 

عوسامنی پەیامننامەیەكی لەگەڵ بەریتانیا واژۆكرد و لە 

ماددەی 11دا، سەربەخۆیی قەتەری پەسەندكرد. لەگەڵ 

عوسامنیەكان  جیهانی،  یەكەمی  جەنگی  دەستپێكی 
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بەریتانیەكان  و  جێهێشت  قەتەریان  و  كەنداو  باكوری 

شێخی  وەك  دووەمییان  ئال  جاسم  بن  عەبدوڵاڵ  شێخ 

قەتەر بە فەرمی ناسی و ساڵی 1916، پەیامنێكیان لەگەڵ 

شێخی قەتەر واژۆكرد، كە تا سەربەخۆیی قەتەر لە 1971، 

هەردو  پەیوەندییەكانی  بەسەر  بااڵدەستبوو  و  چاودێر 

قبوڵیكردبوو،  قەتەر  شێخی  پەیامنە،  ئەو  پێی  بە  واڵتدا. 

لەگەڵ  پەیوەندییەك  جۆرە  هیچ  بەریتانیا،  مۆڵەتی  بێ 

لەخاكی  بەشێك  هیچ  و  نابەستێت  بێگانە  واڵتانی 

داكۆكی  بەریتانیا  لەجیاتی،  بێگانەكان،  نەداتە  قەتەر 

لە  نــەوت  ــنــەوەی  دۆزی بكات.  قەتەر  حكومەتی  لە 

دا.  شێخنشینە  بەو  زیاتری  گرنگی   ،1939 ساڵی  قەتەر 

بن  عەلی  شێخ  منداڵەكەی،  قازانجی  لە  عەبدوڵاڵ  شێخ 

شێخ  دوركەوتەوە.  دەسەاڵت  لە  دووەم  ئالی  عەبدوڵاڵ 

نارسا.  عەلی بن خەلیفە ساڵی 1949، وەك میری قەتەر 

نەوت  بەرهەمهێنانی  حكومەتەكەیدا  سەردەمی  لە 

نرا.  گەشەسەندن  بەرەو  هەنگاو  هەروەها  زیادیكرد، 

شێخ عەلی ئالی دووەم ساڵی 1960، وازی لە حكومەت 

هێنا و كوڕەكەی، شێخ ئەحمەد ئالی دووەمی لەشوێنی 

خۆی دانا. بە چونەدەرەوەی بەریتانیا لە كەنداو، قەتەر 

فدراسیۆنێكدا  لە  ئیامرات  و  بەحرەین  لەگەڵ  هەوڵیدا 

یان  یەكگرتن  گفتوگۆی  شكستهێنانی  بە  یەكبگرێت. 

 ،1971 ئەیلولی  لەسەرەتای  قەتەر  كەنداو،  ئیامراتی 

كاتێك فەرمانڕەواكەی نازناوی ئەمیری بۆخۆی هەڵبژارد، 

بەتەواوی سەربەخۆیی وەرگرت. دوای ئەو وەرچەرخانە، 
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نوێی  پەیامنێكی  بە  خۆی  جێگەكەی   1916 پەیامنی 

 ،1972 22ی شوباتی  لە  دا.  بەریتانیا  لەگەڵ  دۆستایەتی 

خەلیفە  شێخ  رابــەری  بە  خوێنڕشنت  بێ  كودەتایەكی 

و  ئەنجامدرا  وەزیــران،  سەرۆك  و  شازادە  حەمەد،  بن 

نیشتەجێبوونی  لەكاتی  قەتەر،  ئەمیری  ئەحمەد،  شێخ 

لەدەرەوەی واڵت، لە دەسەاڵت البرا. پاشان شێخ خەلیفە 

چەكدارەكان،  هێزە  و  پاشایەتی  خانەدانی  پاڵپشتی  بە 

وەزیرانی  سەرۆك  پۆستی  و  راگەیاند  ئەمیر  وەك  خۆی 

20 ساڵ وەك  نزیكەی  بۆ خۆی هێشتەوە. شێخ خەلیفە 

فەرمانڕەوای بێكێشە حوكمی بەسەر قەتەردا كرد، بەاڵم 

كەمكرایەوە.  دەسەاڵتی  لە  شازادە،  رۆڵی  زیادكردنی  بە 

سەرەنجام دوای چوار مانگ ناكۆكی توندی نێوان ئەمیر 

كاتێكدا  لە   ،1995 حوزەیرانی  27ی  لە  شازادە،  باڵی  و 

شێخ خەلیفە سەفەری بۆ دەرەوەی واڵت کردبوو، رادیۆی 

نوێ،  ئەمیری  حەمەد،  شێخ  رایگەیاند  قەتەر  دەوڵەتی 

حكومەتی  دەست.  گرتۆتە  قەتەر  لە  دەسەاڵتی  جڵەوی 

ئەمیر حەمەد، سەرەتای گەشە و پەرەپێدانی قەتەر بوو. 

لەسەردەمی ئەمیر حەمەد، قەتەر توانی بە چڕكردنەوەی 

دا،  نەرمی  بەشەكانی دەسەاڵتی  لە  سەرچاوەكانی خۆی 

ئاسایشی  رێگەیەوە  لەو  و  پەلوپۆبهاوێت  دەسەاڵتی 

 ،2013 تەموزی  لە  حەمەد  ئەمیر  بپارێزێت.  خۆی 

تەوەری  گواستەوە.  تەمیم  بۆ كوڕەكەی شێخ  دەسەاڵتی 

ئەم توێژینەوە، لێكۆڵینەوەیە لە دەسەاڵتی نەرمی قەتەر 

لە سەردەمی شێخ حەمەد دا.
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3. سرتاكتۆری سیاسی قەتەر

کابینه ی   ،1971 ساڵی  لە  قەتەر  سەربەخۆیی  بە 

كابینەی  ناسێندرا.  قەتەر  کاروباری  ئیدارەدانی  بۆ  نوێ 

نوێ بە ئەندامییەتی 10 وەزیر و سەرۆكایەتی سەرۆك 

لە  ــە  واڵت ئــەو  هەڵیاندەبژێرێت.  ئەمیر  ــران،  وەزیـ

1972وەوە دەستوری كاتی هەبووە، كە بەوپێیە ئەمیر 

و  فەرمان  و  هەیە  فراوانی  بژاردەیەكی  و  دەسەاڵت 

دەستوی  بەگوێرەی  دەردەكات.  حكومەت  بڕیارەكانی 

سەربەخۆی  واڵتێكی  و  حكومەت  واڵتە،  ئەو  قەتەر 

)یاسا  شەریعەت  و  فەڕمی  ئاینی  ئیسالم  عەرەبییە، 

یاسادانانی  ســەرەكــی  ســەرچــاوەی  ئیسالمیەكان(، 

لەهەرسێ  بریتییە  حكومەت  پێكهاتەی  دەبــێــت. 

دەسەاڵتی راپەڕاندن، دادوەری و یاسادانان. دەسەاڵتی 

راپەڕاندن، یان ئەنجومەنی وەزیران، بااڵترین كۆڵەكەی 

لەئەستۆی  سەرۆكایەتییەكەی  كە  واڵتە،  جێبەجێكردنی 

ئەمیرەو سەرۆك وەزیران بەڕێوەیدەبات. ئەو دەستەیە، 

ئۆرگانەكانی  و  وەزیر  نێوان  هەماهەنگی  و  چاودێری 

كارنامەكانی  قەتەر  ئەمیری  ئەستۆیە.  لە  حكومەتی 

ئەنجومەنی  پەسندكراوەكانی  و  دەركردوە  حكومەتی 

و  وەزیرە   16 وەزیرەكان  ژمارەی  واژۆدەكات.  وەزیران 

بە پێی مادەی 13ی دەستوری قەتەر، دانان و البردنی 

وەزیر بەدەست ئەمیرە.
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4. ئابوری قەتەر

زەویەكانی  ناكشتوكاڵییە،  دورگەیەكی  نیمچە  قەتەر 

بەهۆی سوێری و خیزەاڵنی بۆ كشتوكاڵی گونجاو نەبووە، 

هەربۆیە ئابوری ئەو واڵتە لە رابردودا بە پێی ئاژەڵداری و 

چادرنشینی، راوەماسی و راوكردنی مرواری بووە. بە پێی 

تا  باشرتین  لە  پال گریو:  بۆ  ئالی دووەم  وتەی محەمەد 

نزمرتین، كۆیلەی ئاغایەك، واتا مرواری بوون. دۆزینەوەی 

بە  سەرنجدان  بە  و  واڵتە  ئەو  ئابوری   ،1939 لە  نەوت 

واڵتی  دەوڵەمەندترین  بۆ  داهات،  مامناوەندی  رادەی 

قەتەر  لە  سەرانە  داهاتی  منونە،  بۆ  گۆڕیوە.  جیهانی 

لەساڵی 1980، بڕی 28.950 دۆالر بووە. داهاتی نەوتی 

لە ناوەڕاستی 1988 بۆ 9.920 دۆالر دابه زیووه ، بەاڵم لە 

دۆالر   15.860 بۆ   1990 لە  و  دۆالر   150.220 بۆ   1989

زیادیكرد. بە گشتی، ئامارەكانی بانكی جیهانی، لە نێوان 

لە   %4.11 بۆ  قەتەر  سەرانەی  داهاتی   ،1990 تا   1980

لەم  كە  ئابورییەكان،  گۆڕانكارییە  كەمبۆتەوە.  ساڵدا 

ئاستی  بەهۆی  ئەنجامدران،  قەتەر  لە  دوایی  سااڵنەی 

جێگە سەرنجی كۆچی كرێكاری بووە. 1983 ژمارەی ئەو 

لە  بۆ  پێدراوە،  كارییان  و  نەبوون  عەرەب  هاوواڵتیانەی 

%13 گەشەیكردوە و گەیشتۆتە 55.703 كەس. هاوواڵتی 

واڵتانی عەرەبی دانیشتوی قەتەریش لە 8.511 بۆ 10.239 

كەس زیادیكردوە. ساڵی 1984 تێكڕای هێزی كار، زیاتر لە 

104.700 كەس بووە. ساڵی 1985 یاسای نوێ راگەیەنرا، 

و  بازرگانی  بۆ  كه سانێک  چاالكی  یاسایە  ئەو  بەپێی 
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بەاڵم  نه بوون،  قه ته ری  بەرتەسكدەبێتەوە  پیشەسازی 

ئاكامی ئەو كار و هەنگاوانە، ئاستی وابەستەیی قەتەری 

بۆ هێزی كاری دەرەكی نەگۆڕی.

داهات  سەرچاوەكانی  بە  فرەجۆرپێدان  سیاسەتی 

سەریكێشایە ئەوەی، كە لە نێوان 1979 و 1983 كێرڤی 

وابەستەیی بە داهاتی نەوتی لە %93 بۆ %80 دابەزێت. 

تێكڕای داهاتی نەوتی قەتەر لە 1986، نزیكەی 11.720 

ملیۆن دۆالر، بە بەراورد بە 30.68 ملیۆن دۆالر لە 1985 

بووە. 1984 پشكی بەشی نەوت لە بەرهەمهێنانی ناپوختی 

ناوخۆ GDPزیاتر لە %45 بووە، كەچی ئەو ژمارەیە لە 

بە  قەتەر  دەوڵەتی  دابەزیوە.   27% نزیكەی  بۆ   ،1988

پێشبینی زۆر دابەزینی بەرهەمهێنانی نەوت دوای 2010، 

لەو واڵتەدا، دوای هەشتەكان هەنگاوی بۆ نوێكردنەوەی 

بە  بۆ  بەرنامەیەك  جێبەجێكردنی  و  ئابوری  ژێرخانی 

پەیوەندییەدا،  لەو  هەر  نا.  ئابوری  پیشەسازیكردنی 

بەرنامەی بە پیشەسازیكردن بە پێی داهاتی ئەژماركراوی 

ناوچەی  سەرچاوەگازییەكانی  لە  سەرچاوەگرتو  ئێستای 

عێراق  شەڕی  كۆتاییهاتنی  بە  كراوە.  بەرنامەڕێژی  باكور 

بازرگانی  بــارودۆخــی   ،1988 ئابی  لە  ئێران  لەگەڵ 

لەناوچەكە باشبووە و پیشەسازییە هەناردە ناوخۆییەكان 

گەشەیسەند.  نەوتی  پیشەسازی  لەبواری  تایبەت  بە 

ناوچەی  پەرەپێدانی  بەرنامەی  لە  قۆناغ  یەكەم   1990

لە  كوەیت  داگیركردنی  بەاڵم  بووە،  لەتەواوبووندا  باكور 

الیەن عێراق لە دووی گەالوێژی هەمانساڵ، پەلیكێشایە 
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هەڵپەساردنی پڕۆژە سەرەكییەكان. ئەگەرچی قەتەر لەو 

هەبووە،  داهاتی  دۆالر  ملیۆن   2.500 لە  زیاتر  ساڵەدا 

ئه و قەیرانه  بووە هۆی كاڵبوونەوەی چاالكی ئابوری لەو 

واڵتەدا. دوای ئازادكردنی كوەیت لە شوباتی 1991، قەتەر 

زیندوكردەوە،  خۆی  پیشەسازییەكانی  پڕۆژە  بەرنامەی 

مه زه نده کراوە.  دۆالر  ملیار   8 لە  زیاتر  بە  تێچونی  كە 

 ،1991 ئەیلولی  لەسێی  باكور  گــازی  بەرهەمهێنانی 

تێكڕای  ساڵوەگەڕی سەربەخۆیی  بیستەمین  بە  هاوكات 

قەتەر دەستیپێكرد و بانگەشەكراوە، كە ئەو سەرچاوانە، 

نوێ  پیشەسازی  توخمێكی  دامەزراندنی  بەرەو  قەتەری 

 .)http://www. Mofa.gov.qa( جواڵندوە
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5. تایبەمتەندییە كۆمەاڵیەتی، كەلتوری و ئاینییەكان 

مێژو،  كەمی  بەهۆی  قەتەر  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی 

جێسەرنجی  بوونی  و  كۆڵۆنیالیستییەكەی  پێشینەی 

پێویستە  بۆیە  جیاوازە.  بێگانە،  هاوواڵتی  جۆرەها 

كەلتورە  لــە  پێكهاتەیەك  بــە  قــەتــەر،  كۆمەڵگەی 

كۆمەڵگەی  لە  ژنان  بارودۆخی  بزانی.  جیاوازەكانی 

زۆری  زۆربــەی  منونە،  بۆ  بوونە.  باش  بــەرەو  قەتەر، 

ناوەندی  سەرەڕای،  كچن.  قەتەر  زانكۆی  خوێندكارانی 

چوونە  بۆ  كە  كراوەتەوە،  كچان  بۆ  تایبەتی  خوێندنی 

زانكۆی  زانستی  ئاستی  ئامادەیاندەكات.  كار  بازاڕی 

سەربەخۆیی،  دوای  دەیەكانی  بە  بــەراورد  بە  قەتەر 

گەرچی  بینیوە.  بــەخــۆوە  ــەرچــاوی  ب پێشكەوتنی 

وەزارەتی خوێندن و پەروەردەی قەتەر لە 1959 )پێش 

ناوەندەكانی  گەشەسەندنی  دامەزراوە،  سەربەخۆیی( 

ئاستەكانی  هەمو  لە  خێرا  وەرچەرخانی  و  خوێندن 

تەندروستی،  خزمەتگوزاری  بووە.   1990 لە  خوێندن 

و  قەتەر  پەرەپێدانی  بەرنامەی  ــی  رۆڵ گرنگرتین 

لەئەستۆیە.  بەرەوپێشربدنی خۆشگوزەرانی كۆمەاڵیەتی 

گرتۆتەوە  واڵتی  تێكڕای  تەندروستییەكان،  چاودێرییە 

تەواوی  خزمەتگوزاری  خستنەڕوی  بە  بناغەكەی  و 

چارەسەركردنی بێبەرامبەر بۆ گشت هاوواڵتیانی قەتەر، 

بەچارەسەر  پێویستی  لەكاتی  و  دانیشتویەتی  بێگانەی 

لە دەرەوەی واڵت، حكومەت پارەی هاوواڵتی قەتەری 

نەخۆشخانە،   100 لە  زیاتر  ئێستادا،  لە  دابیندەكات. 
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)عیادەی  حكومەت  كلینیكی  و  تەندروستی  ناوەندی 

بەگوێرەی  دانیشتوانی قەتەر  لە قەتەر هەیە.  خارجی( 

سەرژمێری 2009، 1.600.000 كەس دەبێت، كە كەمرت 

بێگانە  كۆچبەری  دیكە  ئەوانی  و  قەتەری  %30ی  لە 

پێكیدەهێنن. نزیكەی 20.000 ئێرانی بە گشتی كرێكار 

لە قەتەر نیشتەجێن. 

 )www.iranembassy.org.qa(

6. هێزە سەربازییەكانی قەتەر

قەتەری  بەریتانیا  هێزەكانی  سەربەخۆیی،  پێش 

ده پاراست. دوای سەربەخۆیی، زیاتر هەوڵی بەهێزكردنی 

گرتنەدەستی  دوای  خەلیفە  درا.  سەربازییەكان  هێزە 

كلیلی  وەک  بنەما  دوو   ،1972 لە  دەســەاڵت  جڵەوی 

گەشەسەندن لەبواری هێزە سەربازییەكانی قەتەر کاری 

قەتەری  هاوواڵتییانی  بە  پشتبەسنت  یەكەم،  کرا:  لەسەر 

مۆدێردن  سەربازی  كەلوپەلی  و  چەكوچۆڵ  دووەم،  و 

بوو. هەربۆیە، زۆر زوو فەرماندە بەریتانییەكانی پۆلیس 

گەشەسەندنی  ــرد.  الب كار  لەسەر  قەتەری  سوپای  و 

پیشەسازی نەوت لەو واڵتە، دەرفەتێكی بۆ پۆشتەكردنی 

بە  قەتەر  سوپای   ،1980 بەدرێژایی  رەخساند.  سوپا 

 1990 لە  قەتەر  تەیاركرا.  فەرەنسی  و  بەریتانی  چەكی 

چەند گرێبەستێكی بۆ كڕینی چەك لە ئەمریكا واژۆكرد 

و بووە یەكێك لەبەرچاوترین كڕیارانی چەكی ئەو واڵتە. 

و  ملیار   3 لە  زیاتر   ،1991 لە  قەتەر  بەرگری  بودجەی 
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هێزە  ئێستادا،  لە  بوو.  قەتەری  ریاڵی  ملیۆن  چوارسەد 

لە   8.500 كەسە.   11.800 نزیكەی  قەتەر  چەكدارەكانی 

 1.500 و  دەریایی  هێزەكانی  لە   1.800 وشكانی،  هێزی 

 .)www.en.wikipedia.org( لەهێزە ئاسامنییەكان
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بەشیسێیەم
دەسەاڵتینەرمیقەتەر

سەربەخۆییەوە  کاتی  لە  قەتەر،  گچكەی  واڵتــی 

)1971( تائێستا كێشەی هەبووە، هەموو واڵتان روبەڕوی 

مانەوە،  بۆ  هەوڵ  و  ئاسایش  دابینكردنی  بوونەتەوە. 

هەمو  پێناوەدا  لەو  كە  واڵتانە،  هەموو  سەرەكی  ترسی 

ئابوری  سیاسی،  گەشەی  دەدات، چونكە  جۆرە هەوڵێك 

و كەلتوری، تەنیا لە سێبەری ئاسایشدا دێتەدی. ئاسایش 

تا كۆتاییهاتنی جەنگی سارد، زیاتر بە پێناسەی دەسەاڵتی 

رزگاربوون  بۆ  واڵتان  زۆربەی  هەربۆیە،  دەنارسا.  رەق 

و  خاک  یەكپارچەیی  ئاڕاستەی  كە  مەترسییەكان،  لە 

دەسەاڵتی نه ته وه ییان بوو، بەرەو دەسەاڵتی دەسەاڵتی 

رەق، بە تایبەت زیادكردنی توانای سەربازی رێیاندەكرد. 

شۆڕشی زانیاری و پەیوەندییەكان و گەشەی تەكنەلۆژیای 

ئاسایشی  و  كاڵکردۆته وه   نه ته وه ییەكانیان  سنورە  ئاڵۆز، 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 68

وابەستە بە دەسەاڵتی رەق خۆی، بۆ بەشەكانی ئابوری، 

گۆڕانكاریە  ئەو  کرد.  به گشتی  و...  كەلتوری،  دەرونی، 

سەرسوڕهێنەرە، رەهەندێكی نوێی لە دەسەاڵت ناساند، 

ئەو  لێكرد.  گەرمییان  پێشوازییەكی  گچكەكان  واڵتە  كە 

ئامڕازێكی  بووە  نەرم(،  )دەسەاڵتی  بەناوی  روخسارەی 

گرنگی دابینكردنی بەرژەوەندی نه ته وه یی واڵتان.

ریزی  خستۆتە  قەتەری  كەم،  دانیشتوانی  و  روبەر 

دروستكردنی  سەرچاوەكانی  الوازی  گچكەوە.  واڵتانی 

گەیشنت  بۆ  قەتەر  وایكرد  رەق  دەسەاڵتی  دەسەاڵتی 

خۆی  سیاسی  سەقامگیری  و  نه ته وه یی  بەرژەوەندی  بە 

بەاڵم  بــڕوات،  نەرم  لەدەسەاڵتی  سودوەرگرتن  بــەرەو 

سەرچاوەی  رەق،  دەسەاڵتی  وەك  نەرمیش  دەسەاڵتی 

پێكهێنەری خۆی هەیە و تەنانەت پێویستە لە بەشەكانی 

سودوەربگرێت.  ژێرخانی  وەك  سوتەمەنی،  نیوە 

بێ  بە  دەســەاڵت،  دەستەبەركردنی  و  گەشە  بێگومان 

بە  نییە.  ئاسان  ــەران  راب سیاسی  و  ــی  دارای پشتیوانی 

سەرانەی  گاز،  و  نەوت  سەرچاوەكانی  گەشەسەندنی 

پێویستی،  داهاتی قەتەر زیادیكرد و سەرچاوەی دارایی 

الیەكەی  لە  رەخساند.  قەتەر  پێگەخوازییەكانی  بۆ 

حەمەد  ئەمیر  خوێنڕێژییەكەی  بێ  كودەتا  دیكەوە، 

گۆڕی.  قەتەری  دەرەوەی  و  ناوخۆ  سیاسەتی   ،1995 لە 

بەهێز،  دارایی  پشتیوانی  بە  نوێگەرانە،  بیری  پێدەچێت 

دەرفەتی دابێتە قەتەر لە فۆڕمی دیبلۆماسیه تی نیچەدا، 

دەسەاڵتی  قەڵەمڕەوەكانی  لەسەر  خۆی  سەرچاوەكانی 
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نێودەوڵەتیدا  سیستمی  لە  قەتەری  پێگەی  چڕو  نەرمی 

ئەو  نوێی  وێنایەكی  دیبلۆماسیه تییە  ئەو  بەرزكرۆتەوە. 

واڵتەی لە سیستمی نێودەوڵەتی دا خستۆتەڕو، كە قەتەری 

بە براندی جیاواز بە جیهان ناساندوە. براندەكانی، ئاشتی، 

نێوەندگیری، تۆڕی ئەلجەزیرە، وەرزش، شای ئێڵ ئێن جی، 

فڕۆكەكانی قەتەر، الیەنگری خۆرئاوا. وێنای نوێی قەتەر 

دیبلۆماسیه تی  لە  واڵتە  ئەو  سودوەرگرتنی  دەرەنجامی 

قەڵەمڕەوەكانی  لە  سەرچاوەكانی  قوڵبوونەوەی  و  نیچە 

جێسەرنجە. قەتەر بۆ جێبەجێكردنی سیاسەتە نوێیەكانی 

گۆڕەپانی  قەڵەمڕەوانە  ئەو  یەكەم،  بووە.  كێشە  توشی 

براندسازی  بە  تێیدا  قەتەر  كە  دیكەیە،  ركابەری واڵتانی 

دراوسێی  واڵتانی  تایبەت  بە  بۆهاویشت،  هەنگاوی 

قەتەر. دووەم، قەتەر نەیدەتوانی لە جه رگه ی ئاڵۆزی و 

بۆ  سێیەم،  بێت.  دەسەاڵت  تاکه   كەنداودا،  گرژییەكانی 

براندسازی پێویستی بە پارەیەكی زۆرە. ئەوەی دەیتوانی 

دەرەوەی  سیاسەتی  زاڵیبكات،  كێشانەدا  ئەو  بەسەر 

و  نێودەوڵەتی  پاڵپشتی  كە  بوو،  كارامە  و  سەركەوتو 

ناوخۆیی كاریگەری هەبووە.

1. سیاسەتی دەرەوەی قەتەر 

بە  واڵتێك  هــەر  دەرەوەی  سیاسەتی  دەكــرێــت 

بەرەنجامی كۆمەڵە پێكهێنەرەكانی ناوخۆ و ناوەندی، واتە 

نێودەوڵەتی و ناوچەیی ئەژماربكرێت. بە دەستەواژەیەكی 

دیكە، سیاسەتی دەرەوەی واڵتان لەژێر كاریگەری توانا و 
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ناوخۆ لە الیەك، گونجان و  یان زیانهەڵگری  شایستەیی، 

دەرفەتەكان، یان هەڕەشە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكان لە 

الیەكەی دیكەیەوە. سیاسەتی دەرەوەی واڵتان پەیوەندی 

راستەوخۆی بە دەسەاڵت و گونجانی جیاجیایانەوە هەیە. 

زیادبكات،  واڵتان  رێژەیی  دەسەاڵتی  و  توانا  هەرچەند 

ناوەندی  و  لەگۆڕەپان  گەشەپێدانی دەسەاڵتیان  بەدوای 

بەرژەوەندییەكانی  فراوانی  پێناسەی  و  دەكەون  دەرەوە 

كە  بنچینەیەی،  ــەو  ئ لــەســەر  ــەڕو.  ــەن دەخ خــۆیــان 

دەسەاڵت  بنەمای  لەسەر  بەرژەوەندییەكان  ریالیزمی 

خۆیان  بەنۆرەی  ئەوەشدا،  لەگەڵ  پێناسەدەكرێت. 

و  تواناكان  پێچەوانە  بەئاڕاستەی  زیانهەڵگری  دەتوانن 

بەتایبەت  و  بسەپێنن  واڵتاندا  بەسەر  جیاواز  رەفتاری 

دەرەوە  لەسیاسەتی  زیاتر  دوربینی  و  پارێزی  بــەرەو 

دەسەاڵت  پێكهێنەرەكانی  لێرەدایە  كە  بكەن،  ناچاریان 

نێوان دەوڵەتانی گچكەی وەك قەتەر،  لە جیاكردنەوەی 

لەگەڵ دەسەاڵتە گەورەكان لەرەفتاری سیاسەتی دەرەوە 

شایانی تێگەیشتنە. پێدەچێت گرنگرتین خاڵی دەرككردنی 

سیاسەتی دەرەوەی قەتەر و رشۆڤەكردنی بنەما و بونیادە 

سەرەتاییەكانی، دیقەت لە چین بەندی ئەو واڵتە، وەك 

تایبەمتەندی  و  نێودەوڵەتی  گۆڕەپانی  گچكەی  واڵتێكی 

تایبەتی ئەو جۆرە دەوڵەتانەیە. ئەو تایبەمتەندییە تایبەتە 

هۆكاری مانەوە و پاراستنی ئاسایشی ژێرخانی سیاسەتی 

تەواوی  وەك  قەتەر  بێت.  گچكەیە  واڵتە  ئەو  دەرەوەی 

مانەوەی،  پاراستنی  و  ئاسایش  بۆدابینكردنی  واڵتــان، 
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 ،1971 تا   1760 لە  بۆتەوە.  تایبەت  كێشەی  روبــەڕوی 

فەرمی  پارێزەرێكی  بۆ  پێویستییەكانی  سەرنجی  قەتەر 

لەناو دەسەاڵتە جیاجیاكانی وەك: ئالخەلیفەی بەحرەین، 

سوڵتانی مەسقەت، ئێرانییەكان، سعودیە، عوسامنییەكان 

ئەو  ــار  زۆرج هەرچۆنێكبێت،  بــوو.  بەریتانییەكان  و 

لەڕوانگەی  قەتەر  نــەبــوون.  ــەردەوام  بـ دەسەاڵتانە 

جوگرافییەوە واڵتێكی گچكە و زیانهەڵگر، كە بۆ خۆڕاگری 

پێویستی  ناوچەكە،  هەڕەشەزاكانی  فاكتەرە  لەبەردەم 

سەرەڕای  بەتواناكان.  واڵتە  لەگەڵ  هاوپەیامنیكردنە  بە 

لەبەرامبەر  لە دەسەاڵت  پارێزگاری  هەڕەشەی دەرەكی، 

بانگەشەكارانی ناوخۆش جیگەی بایەخە. دوای كودەتاكەی 

و  ناوخۆ  گروپەكانی   ،1995 باوكی  دژی  حەمەد  ئەمیر 

دەسەاڵتەكانی دەرەوەی وەك سعودیە، هەوڵێكی زۆریان 

دا شێخ خەلیفە بۆ دەسەاڵت بگەڕێتەوە. بەتەنیشت ئەو 

گچكە  واڵتانی  جیۆپۆلۆتیكەكانی  نیشانە  هەڕەشانەوە، 

لەبارەی واڵتانی مامناوەند و گەورە، لە بەرامبەر قەیرانە 

ئابوری–سیاسییه کان، زیاتر زیانهەڵگر دەكات.

ئاسایش،  النیكەمی  دابینكردنی  بۆ   1995 تا  قەتەر 

بەزۆری پشتی بە دەسەاڵتەكانی دەرەوە دەبەست. ئەو 

روانگەیە، بۆ سیاسەتی كۆنی سەرۆكەكانی دەگه ڕایه وه . 

ئەمیر حەمەد، شازادەی الوی شێخ خەلیفە و نەوەی نوێی 

خانەدانانی پاشایەتی، دەیانەویست سیاسەتی دەرەوە و 

و  بەرنامەی چاكسازی خۆیان  بۆ  بگۆڕن.  ناوخۆی واڵت 

دابینكردنی ئاسایشی النی زۆر، پێویستیان بە سەرچاوەی 
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دارایی و پاڵپشتی سیاسی–سەربازی هاوپەیامنانی بەتوانا 

بوو. وەبەرهێنان لەبەشی نەوت و گاز، داهاتی زۆركرد. 

باڵوكردەوە،  زانیاری  دراو  نێودەوڵەتی  سندوقی   ،2011

جیهانە.  واڵتی  دەوڵەمەندترین  قەتەر  نیشانیدەدات  كە 

لە  زیاتر  قەتەری  تاكێكی  هەر  سەرانەی  بەشێوەیەك، 

لە  قەتەری  هاوواڵتیانی  بەوپێیە  كە  دۆالرە،   88.000

شاری لۆكسامبۆرگ و تەنانەت دوو هێندەی هاوواڵتیانی 

ئەمریكی دەوڵەمەندترن. ئەو ئاستەی سامان، یان نرخی 

گەشەی سااڵنە، لە %16 دەریده خات، قەتەر واڵتێكی زۆر 

دەوڵەمەندە. سەرچاوە گازییەكانی قەتەر بە قەبارەیەكی 

لەڕوی گەورەییەوە  لە 400 ملیۆن پێ چوارگۆشە،  زیاتر 

پلەی سێیەمی جیهانە و قەتەر هەوڵدەدات بۆ گەیشنت بە 

ئامانجە بەرزەفڕانەكەی، سەرچاوەكان بكاتە پارە. داهاتی 

خەمڵێندراوی پاشەكەوتی گازی رسوشتی شلی قەتەر لە 

2012، بەزیاتر لە %50ی ساڵی پێشرت زیادیكردوە. وریایی 

نەوتی  قازانجی  بە  وابەستەبوونی  لە  حەمەد  ئەمیر 

خوێندەوار  راوێژكارانی  و  الو  كەسانی  كە  دورخستەوە. 

دەوریان دابوو، بەرنامەیەكی ماوەدرێژی دانا، تا ئابوری 

خۆی لە نەوت جیابكاتەوە. لە %42ی بودجەی قەتەری 

بوژاندنەوەی پڕۆژە  به   تایبەتكردوە  تا ئەمساڵ )2016(، 

گەورەكانی ژێرخان. ئەو پڕۆژانە بریتین لە بوژاندنەوەی 

دۆالر،  ملیار   11 بەبودجه ی  نێودەوڵەتی  فڕۆكەخانەی 

بەندەری ئاوی قوڵ بە بودجه ی 5.5 ملیار دۆالر و تونێڵی 

هەڵگرتن و گواستنەوە لە دەوحە بە بودجه ی 1 ملیار دۆالر 



73ههڵسهنگاندنیدهسهاڵتینهرمیقهتهر

و بوژاندنەوەی رێگە نوێیەكان بە بودجه ی 20 ملیار دۆالر 

دەبێت. ئەمیر ئەكادیمییەكانی دەرەوەی بانگهێشتكرد تا 

بە بودجه ی 100 ملیار دۆالر، هۆبە لە دەوحە بكەنەوە. 

سەرەڕای بودجه یه کی زۆری بۆ پەرەپێدانی ژێرخانەكانی 

وەرزشی و تەندروستی خەرجكرد بەشێوەیەك، كە وەرزش 

وەك دیبلۆماسیه ت، كەوتە بەردەستی قەتەر. زیادبوونی 

سەرچاوە داراییەكان هاوشانی ئیرادەیەك، كە خوازیاری 

زیادبوونی چۆنایەتی ژیانی كۆمەڵگەی قەتەربوو، وایكرد 

سیاسەتی  بۆ  تۆكمە  پاڵپشتێكی  ببێتە  ناوخۆ  رەزامەندی 

قەتەر  دەرەوەی  سیاسەتی  سەرەتایی  ئامانجی  دەرەوە. 

تەنیا  كە  ئاسایشە،  دابینكردنی  ــان،  واڵت هەموو  وەك 

كەمبوونی  بەدیدێت.  نه ته وه ییدا  دەسەاڵتی  لەسێبەری 

دەسەاڵت،  پێكهێنەری  رەق  دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی 

دەسەاڵتساز  سەرچاوەكانی  بۆ  قەتەری  تێڕوانینی 

و  تەكنەلۆژیا  لەگۆڕەپانی  تــازە  هەلومەرجی  گــۆڕی. 

بیستویەك،  ســەدەی  كۆتایی  دەیەكانی  لە  سیاسەت 

لەبەرچاوی  پێكهێنەرەكانی  فاكتەرە  و  نەرم  دەسەاڵتی 

دیبلۆماسیه تی گشتی  بەرجەستەكرد.  قەتەر  بڕیاردەرانی 

لەسەر  كە  بووە،  نوێ  سیاسەتی  جێبەجێكردنی  ئامڕازی 

پێی  بە  قوڵبۆتەوە.  براندسازی  و  نیچە  دیبلۆماسیه تی 

كەمی  سەرچاوەی  قەتەر  پێویستە  نیچە،  دیبلۆماسیه تی 

بەرهەمی  هۆی  كە  چڕبكاتەوە،  ناوەندانە  لەو  خۆی 

براندبێت. ناوه ندەكانی جێ هۆگری قەتەر، نێوەندگیری، 

گواستنەوە،  و  هەڵگرتن  هونەر،  و  كەلتور  وەرزش، 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 74

قەتەر،  بڕیاری  بوو.  دارایی  یارمەتی  میدیا،  گەشتیاری، 

ناوه نده   و  پێویست  دارایی  سەرچاوەكانی  نەخشەڕێگە، 

قەتەر  ئامانجەكانی  ناتوانن  بەتەنیا  دیاریكراوه کان 

بهێننەدی. ناوه ندەكانی قەتەر ركابەری ناوچەیی، جیهانی 

هەلومەرجێكی  لە  جیۆپۆلۆتیكییەوە  لەڕوانگەی  و  زۆرە 

زۆر باشرت دابوون. سەرەڕای ئه وه ی قەتەر لەناوچەیەكی 

زەوی  كێشەی  دراوسێكانی  لەگەڵ  دابــوو،  پڕگرژی 

نیازیوابوو،  ئامانجەكانی،  بە  گەیشنت  بۆ  قەتەر  هەبوو. 

دۆستایەتی  و  ئاشتی  الیەنگری  واڵتێك  وەك  تەنیا  نەك 

دەسەاڵتدارانی  پشتگیریبكەن.  زلهێزەكان  بەڵكو  بكات، 

دۆستایەتی  و  ئاشتی  سیاسەتی  باوەڕیانوابوو  قەتەر 

ئەو  نوێی  سیاسەتی  قەتەر،  دراوسێی  واڵتانی  وادەكات 

لەڕوانگەیانەوە  هەروەها  وەرنەگرن.  هەڕەشە  بە  واڵتە 

سەربەخۆیی  ئەمریكا،  وەك  واڵتانی  هاوپەیامنیبوونی 

قەتەری دابیندەكرد.

2. دیبلۆماسیه تی ئاشتی و سازان و هاوپەیامنیكردنی 

زلهێزەكان 

فاكتەرە  لەبەرامبەر  هەمیشە  گچكە،  واڵتــانــی 

نێودەوڵەتی  كاروباری  بە  پەیوەست  دەرەكییەكانی 

لە  كوەیت  سەر  بۆ  عێراق  پەالماری  زەرەرمەندبوون. 

بەدرێژایی  و  كەنداو  شەڕی  یەكەم  روداوی  و   1990

بۆ  بوون  بەنرخ  وانەیەكی  گــوازەرەوەكــان  نەوت  شەڕ 

واڵتانی پەراوێزی كەنداو. بەدڵنیاییەوە مەترسی سعودیە، 
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پاشایەتی،  خێزانی  ناوخۆی  بانگەشەكارانی  و  بەحرەین 

ئەمیر  لەڕوانگەی  قەتەر.  بۆ  نییە  بچوك  هەڕەشەیەكی 

حەمەدەوە، زیانهەڵگری لەبەرامبەر هەڕەشەكانی ناوخۆ 

پێویستە  كە  بووە،  كێشە  گەورەترین  نێودەوڵەتی،  و 

بەڕێگە چارەسەرێک دەكرد. گرژی نێوان دەوحەو ریاز، 

یەكەمجار لە 1992 بە دەستدرێژی سعودیە بۆ سەر قەتەر 

دۆخی جدی بەخۆوەگرت. جارێكی دیكە گرژی سنوری 

رێككەوتنی  قەتەر  بەدوایدا،  سه ریهه ڵدایه وه .   1994 لە 

سنوری 1965 لەگەڵ سعودیە هەڵپەساردو وەك ناڕەزایی، 

كۆبوونەوەكانی ئەنجومەنی هاوكاری كەنداوی بایكۆتكرد. 

سعودیە بانگەشەی خاوەنداریەتی 23 میل لە كەنارەكانی 

باشوری خۆرهەاڵتی قەتەر دەكات. گرژییە لەمێژینەكانی 

حوار،  دورگەكانی  لەسەر  بەحرەینیش  لەگەڵ  قەتەر 

بە   2001 ساڵی  الهای،  نێودەوڵەتی  دادگای  بڕیاری  بە 

دەرەكییەكان  هەڕەشە  چارەسەركرا.  بەحرەین  قازانجی 

تەواوكارەكانی  سرتاتیژییە  بە  قەتەر  ئەوەی  هۆی  بوونە 

هاوسێی  لەبەرامبەر  بەتوانا  پارێزەرانی  بە  پشت  وەك 

گەورەتر و سودوەرگرتن لە سرتاتیژیەتی نیچە ببەستێت. 

تا ساڵی 1970، قەتەر لە مشتومڕ لەگەڵ سعودیە پاڵپشتی 

قەتەر  كە  درێژەینەكێشا،  ئەوەندە  هەبوو.  بەریتانیای 

زۆرباشی  جێگرەوەیەكی  دەتوانێت  ئەمریكا  هەستیكرد 

بەریتانیا بێت. باڵوێزخانەی ئەمریكا ساڵی 1973 لە قەتەر 

كرایەوە. لەگەڵ ئەوەشدا، پەیوەندییەكانی قەتەر لەگەڵ 

بەرهەمێكی   ،1991 لە  كەنداو  جەنگی  تادوای  ئەمریكا 
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هێزەكانی  بە  رێگەی  كەنداو  شەڕی  لە  قەتەر  نەبوو. 

هاوپەیامنان دا بۆ پەالماردانی عێراق سود لە خاكەكەی 

وەاڵمی  لە  سعودیە  كەنداو،  شەڕی  دوای  وەربگرێت. 

رەخنەكانی ناوخۆی، فشارێكی زۆری كردە سەر ئەمریكا 

دەرەوە.  بباتە  سعودیە  لەخاكی  سەربازییەكانی  بنكە  تا 

2001، قەتەر رێوشوێنی ئەنجامبەخشی بۆ گواستنەوەی 

ئەلعەدیدی قەتەر  بنكەی  بۆ  ئەمریكا  بنكەی هێزەكانی 

دژەفڕینی  ناوچەی  چاودێریكردنی  بۆ  كە  ئەنجامدا، 

ئەلعەدید  ئاسامنی  بنكەی  دامەزرابوو.  عێراق  باشوری 

بەهیوای  دۆالر  ملیۆن   100 بڕی  تێچونی  بە  قەتەر،  لە 

بۆ  ئامڕازێك  وەك  و  دروستكرا  ئەمریكییەكان  راكێشانی 

لەعێراق  هەم  ئەفغانستان،  لە  هەم  سەربازی  ئامانجی 

بەدەست واڵتە یەکگرتوەكانی ئەمریكاوە بوو. لەكاتێكدا 

یان  تێكهه ڵچوون،  نه یانده ویست  سعودیەكان  زۆربەی 

تەنانەت پاڵپشتی لەشەڕانگێزی ئەمریكا بکه ن. ئەو بنكە 

بااڵی واڵتە یەكگرتوەكان، كە  بە فەرماندەیی  ئاسامنیانە 

پەالمار و داگیركردنی ئەفغانستان، عێراقی ئیدارەدەدا و 

وەك ئامڕازی دابینكردنی هێزەكانی واڵتە یەكگرتوەكان بۆ 

هەردوو ناوچەی شەڕ، سودی لێوەرگیرا. حكومەتی ئۆباما 

كرد،  دۆالری  ملیۆن   60 داوای  دیكە  جارێكی   ،2010 لە 

بۆ نۆژەنكردنەوە و تەیاركردنی زیاتری ئەو بنكەیە. ئەو 

بنكەیە درێژترین باندی ئاسامنی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستی 

لەگەڵ  قەتەر   1992 ساڵی  كەنداو،  شەڕی  دوای  هەیە. 

بەگوێرەی  واژۆكرد.  ئاسایشی  رێككەوتننامەی  ئەمریكا 
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ئەو رێككەوتننامەیە هەردوو واڵت لە ناوەڕاستی 1990، 

زیاتر لە ملیارێك دۆالریان بۆ پەرەپێدان و دروستكردنی 

نزیكبوونەوەی  پێدەچێت  خەرجكرد.  ئەلعەدید  بنكەی 

بنكەی  جێكردنەوەی  و  ئەمریكا  لە  قەتەر  سەربازی 

سەربازی ئەمریكا لەخاكەكەیدا، بەهۆی ترس لەنەخشەی 

سعودیە بێت. ئەمیر حەمەد دەیویست لە سعودیە زیاتر 

وایكرد  ئەمەیكا  پشتیوانی  وەفادارتربێت.  ئەمریكا  بۆ 

لەسامانی  بەسودوەرگرتن   ،1990 ناوەڕاستی  لە  قەتەر 

خۆی، پێگەیەكی سەربازی بێ هەڕەشە و جڵەوكردنەكانی 

بۆ خۆخستنەناو  نێوەندگیری  رۆڵی  وەك: جێبەجێكردنی 

لە  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  ــان  روداوەك مشتومڕی 

دەرەوەی وەك واڵتێكی كارا لەگۆڕەپانی سیاسی دەرەوە 

دەركەوێت. قەتەر بۆ پاراستنی دەستكەوتە سیاسییەكانی، 

دراوسێكانی  كە  سیاسی،  ئاماژەی  لەوردترین  هەر  نەك 

ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  و  كەنداو  هاوكاری  ئەنجومەنی 

هەوڵدەدات  بەڵكو  دوردەكــەوێــتــەوە،  بكات  ــاڕازی  ن

پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئەو واڵتانە باشبكات.

ژیارییە  قەتەر  بۆ  ئێران  لەگەڵ  ئاشتییانە  پەیوەندی 

هێزەكانی  خانەخوێی  قەتەرییەكان  كە  كاتێكدایە،  لە  و 

ئەمریكان لە بنكەی ئەلعەدید و پەیڕەوی له  سرتاتیژیەتی 

قەتەر  ئیرسائیل.  هەمبەر  لە  ناكەن  ئیسالمی  واڵتانی 

ئێران،  لەگەڵ  پەیوەندییەكانییەتی  بەپاراستنی  پێویستی 

باكور،  لە  قەتەر  گازی  پاشەكەوتی  گەورەترین  چونكە 

ئاسانی  بە  دەتوانێت  ئێران  و  ئێران  لەگەڵ  هاوبەشە 
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پاراستنی  بەر بەدەستەبەركردنی داهاتی قەتەر بگرێت. 

چونكە  كلیلییە،  قەتەر  بۆ  ئێران  لەگەڵ  پەیوەندی 

و  زیاتر  نەرمی  لە  فاكته ری سەرەكی  قەتەر  داراییەكانی 

میتۆدی داهێنەرانەی سیاسەتی دەرەوەیە. ئەگەر ئەمان 

وەربگرن،  گازی  پاشەكەوتی  لە  سود  زیاتر  بیانه وێت 

هاوكاری  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  واڵت  هــەردوو  پێویستە 

یەكرتی بكەن. بەردەوامی دەرهێنان و سودوەرگرتن لەو 

بوارەدا، چاڵە گازییەكانی لێكنزیك، نزیكرت و لەئەنجامدا 

گریامنەی مشتومڕی سنوری توند دەكات. ئێران هەمیشە 

بەهۆی  قەتەر  بووە.  نیگەران  قەتەر  وزەی  لەسیاسەتی 

هاوبەشی  لەگازی  سود  زیاتر  بااڵكەی،  تەكنەلۆژیا 

زۆر  كێشە  لەكاتێكدا  وەردەگــرێــت.  گــازی  گۆڕەپانی 

توانای  ئێران  كە  مانایەیە،  بەو  ئێران  دارایی  توندەكانی 

بۆ  نییە،  وه به رهێنانی  زۆری  بودجه یه کی  دابینکردنی 

بەرهەمهێنانی گازی. جێگەی سەرنجە قەتەر گەورەترین 

ــەردەوام  ب قەتەر  شلە.  رسوشتی  گــازی  هەناردەكاری 

هەوڵیداوە  ئەمریكا،  یەكگرتوەكانی  واڵتە  هاوكاری  بە 

باش  پەیوەندیی  بپارێزێت.  وزەی  ژێرخانەكانی  باشرت 

گۆڕەپانە  بەڕێوەبردنی  بۆ  ئێران،  لەگەڵ  ئەژماركراوی  و 

هاوبەشەكانی نەوت و گاز نییە. قەتەر بێ پاڵپشتی ئێران، 

دەرەوەی  سیاسەتی  ئامانجەكانی  ئاسانی  به   ناتوانێت 

به دیبێنێت. لە الیەكەی دیكەوە، قەتەر باش تێگەیشتوە، 

ئێران،  بە  وابەستەیە  ئەمریكا  زیاتری  مانەوەی  كە 

بەهاری  رەوتی  لە  واڵت  هەردوو  پەیوەندی  ئەگەرچی 
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نائارامییەكانی  كاتی  لە  قەتەر  لێڵبوو.  كەمێك  عەرەبی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، وەك جێگرەوەی كارەكتەرانی بان 

قەیرانی  لە  واڵت  هەردوو  ناكۆكی  دەركەوت.  ناوچەیی 

سوریا و بەحرەیندا توندتربوو. قەتەر لە بەحرەین رژێمی 

توندی  بە  شیعە  شۆڕشگێڕانی  كە  پاراست،  ئالخەلیفەی 

دارایی،  توانای هاوكاری  بەوپەڕی  لە سوریا  و  سەركوت 

سەرەڕای،  دەكات.  تیرۆریستەكان  سیاسی  و  سەربازی 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  ئاستی  هەوڵیداوە  قەتەر 

و  چۆنایەتی  بەكۆنتڕۆڵكردنی  قەتەر  بپارێزێت.  ئێران 

چەندایەتی خۆی لەگەڵ ئێران، ئیدارەی پەیوەندییەكانی 

دەدات لەگەڵ سعودیە.

یەكگرتویی،  قەتەر  و  سعودیە  پەیوەندییەكانی 

دوركەوتنەوە، یەكێتی و ترس لەخۆدەگرێت. وابەستەیی 

پێشینەی  نەبوونی  و  سعودیە  بۆ  نەتەوەیی–ئاینیی 

دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  كەمبوونی  مێژویی–كەلتوری، 

وایكردوە  سعودیە،  زەوییەكانی  فراوانخوازییە  و  رەق 

رواڵەت  بە  هەرچەند  قەتەر–سعودیە  پەیوەندییەكانی 

گرنگ  بەشی  و  بێت  بێمتامنەیی  لەناخەوە  دۆستانەیە، 

پێكبهێنێت،  قەتەر  دەرەوەی  سیاسەتی  پەیكەری  لە 

بەشێوەیەك كە قەتەر ناچاربووه  لە ئەمریكا نزیكبێتەوە 

و سعودیە  ئێران  نێوان  نەرێنی  هاوسەنگی  سیاسەتی  و 

بگرێتەبه ر.

واڵتەكەیان  پێویستە  باوەڕیانوایە،  قەتەر  بەرپرسانی 

لەبەرامبەر سعودیە بپارێزن. ریاز، قەتەری وەك ناوەندی 
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مەسەلەیە  لەو  دەوحە  و  ئه ژمار کردوه   خۆی  دەسەاڵتی 

دەرفەتیان  ئەگەر  سعودیە  دەسەاڵتدارانی  كە  دڕدۆنگە، 

هەبێت، بۆ پەیوەست و لكاندنی قەتەر به  واڵته که یانه وه  

یەكگرتوەكانی  واڵتە  سه ربازانی  تا  لێناخۆنەوە.  ئاوی 

گریامنەیە  ئــەو  بێت،  قەتەر  لە  بنکه یان  ئەمریكا 

ناڕوخێت،  بێمتامنەیە  ئەو  دیواری  دەڵێن  سەرناگرێت، 

پشتگیریکردنی  لەڕێگەی  ــەردەوام  ب سعودیە  چونكە 

بنەماڵەی  لە  سعودییەكان  پــارێــزەری  ئەندامانی  لە 

دەرەوەی  سیاسەتی  بكاتەناو  دزە  هەوڵیداوە  پاشایەتی، 

قەتەرەوە. گرژی نێوان هەردوو واڵت لە 1995 زیادیكرد، 

لەژێر  قەتەر  هەوڵیدا  قەتەر  نوێی  ئەمیری  كاتێك 

بهێنێتەدەر.  بەتواناکانی  پارێزەره   و  هاوسێ  دەسەاڵتی 

لەوبارەیەوە،  ئەمیرحەمەد  توانای  ئامڕازی  كاریگەرترین 

بودجەی  بە  كە  بوو،  ئەلجەزیرە  سەتەالیتی  كەناڵی 

زوو  زۆر  ئەلجەزیرە  خرایەگەڕ.   1996 لە  حكومەت 

تۆڕی  خۆشەویسترتین  و  بەناوبانگرتین  لە  یەكێك  بووە 

گەیاندنی هەواڵ و زانیاریی. ئەلجەزیرە بە رۆژنامەوانی 

ئەنجومەنێك  كە  هەواڵەكان،  سەردێڕی  و  پرۆفیشناڵ 

لە  دەوحــەی  ناڕازییەكان،  دەنگە  خستنەڕوی  بۆ  بوو 

بەرجەستەی  ناوەندی  بۆ  ــارساو،  ن گچكەی  شارێكی 

رژێمەكانی  هەموو  تاڕادەیەك  گۆڕی.  ناوچەكە  سیاسی 

بەشێوەیەكی  النیكەم  تا  هەوڵیاندەدا  عەرەب  جیهانی 

كاتی، یان ناڕەزایی دیبلۆماسیه تی، داخستنی نوسینگەی 

ئەزیەتدانی  و  ئازار  بەهۆی  یان  ناوخۆی،  له   كەناڵەكه  
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رێ  دەكرد،  بوارەدا چاالكییان  لەو  كە  رۆژنامەنوسانه وه ، 

سعودیە  تایبەت  بە  بگرن.  ئەلجەزیرە  راپۆرتەكانی  لە 

سعودیە  حكومەتی  نەیارانی  بۆچوونی  به باڵوكردنەوەی 

بــەردەوام  قەتەر  نیگەرانبوو.  ئەلجەزیرەوە،  لەالیەن 

لەكاردانەوە بە ناڕەزایی دووبارەبووەوەكان رایگەیاندوە، 

تۆڕی ئەلجەزیرە پەیوەندی بە حكومەتەوە نییە.

دژایەتییکردنی  توندی  هەستیكرد  دەوحــە  كاتێك 

ئێران و پەیوەندییە باشەكانی لەگەڵ سعودیە، پێویست 

 2008 لە  سعودیە  لەگەڵ  قەتەر  پەیوەندی  دەنوێنێت، 

سعودیە،  رژێمی  رەخنەگرانی  لەپڕ  باشبوو.   2009 و 

بوو.  زەحمەت  بەالوە  ئەلجەزیرە  بە  متامنەیان  پێدانی 

لەگەڵ دەستپێكردنی شۆڕشەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست، 

ئەلجەزیرەدا  تۆڕی  بەسەر  حكومەت  زۆری  هەژمونی 

و  بەحرەین  راپەڕینی  لەڕوماڵكردنی هەواڵی  دەركەوت. 

سوریا، ئەلجەزیرە پشتی لە حكومەت كرد و لەبەرامبەر 

هەر گۆڕانكارییەكی سیاسی، كاردانەوەی نیشاندا. پاشان 

دەركەوت، كە لەوبارەیەوە لەناو تۆڕەكەدا، بەرهەڵستی 

زیادبوونی  سەریكێشایە  كە  ئەنجامدرا،  بەرەنگاری  و 

كە  هەنگاوێك   .2011 بەدرێژایی  حكومەت  كۆنتڕۆڵی 

پێشینەی  خاوەن  بەڕێوەبەری  شوێنی  جێگرتنەوەی  نرا، 

پاشایەتی.  بنەماڵەی  ئەندامێكی  بە  ــژ،  دورودرێ كاری 

بەدرێژایی  سعودیە  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  باشبوونی 

2008 بۆ 2009، گەورەترین گۆڕانكاری بوو، كە قەتەر لەم 

ئەو  كردبووی.  دەرەوەیدا  سیاسەتی  لە  دوایی  سااڵنەی 
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روانگەی  بۆ  بوو  بنەماگەلێك  خستنەڕوی  پەیوەندییانە 

چاالكانەی قەتەر لەبارەی بەهاری عەرەبییه وه  )جێگرتن 

لەڕەوتی هاوئاهەنگی لەگەڵ سعودیە(.

سیاسەتداڕێژەرانی  لەڕوانگەی  ــه وه ،  ئ ــەرەڕای  س

ئەمریكا،  لەگەڵ  ئەژماركراو  پەیوەندییەكانی  قەتەره وه ، 

نییە.  گرێكەرەوە  قەتەر  بۆ  تەنیا  بە  ئێران  و  سعودیە 

پێویستە  قەتەرییەكان،  دەرەوەی  سیاسەتی  گەمەی 

توركیا  بكاتەوە.  دیكە  كارەكتەرەكانی  جێی  لەخۆیدا 

بەسەر  خۆی  دەسەاڵتی  عوسامنیەكانەوە،  لەسەردەمی 

پارتی  بەهاتنەسەركاری  و  پاراستوە  عەرەبدا  دنیای 

مێژویی–كەلتورییه کانی  پەیوەندییە  دادوگەشەپێدان، 

چەند  لەم  تۆخرتكردۆتەوە.  عەرەبەكان  لەگەڵ  خۆی 

ساڵەی دواییدا، قەتەرییەكان پەیوەندی سیاسییان لەگەڵ 

پێیانوایە توركیا دەتوانێت  توركیا زۆر باش بووە، چونكە 

رەوایەتی بە هەنگاو و داوكارییە نێودەوڵەتییەكانی قەتەر 

ئەنكارە–دەوحە  پەیوەندییەكانی  بەهێزبوونی  بدات. 

و  ئاینییشە  پەیوەندیی  بەرژەوەندی هاوبەش،  سەرەڕای 

قەتەر بێمەیل نییە، كە توركیا لەجیاتی سعودیە، رابەری 

جیهانی عەرەب بكات. لەگەڵ دەستپێكی جواڵنەوەكانی 

بێداری ئیسالمی، پەیوەندییەكانی هەردوو واڵت لەجاران 

باشرتبوو. رابەرانی توركیا بە هەڵە، وەرچەرخانی نوێیان 

بە دەرفەتێكی گونجاو بۆ زیندوكردنەوەی ئیمپراتۆریەتی 

قەتەریش  بۆ  نوێ  لەقەڵەمدا. وەرچەرخانی  عوسامنییان 

دەرفەتێكی گونجاوی كارەكتەری رەخساند. لەئەنجامدا، 
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سیاسەتی دەرەوەی هەردوو واڵت هاوهەنگاو بوو، قەتەر 

بەتوانایه   توركیا  بێگومان  جێیگرت.  توركیاوە  بەتەنیشت 

و مەترسی لە سعودیە كەمرتە. لوتكەی پەیوەندییەكانی 

كە  گەشەیكرد،  سوریادا  قەیرانی  لە  واڵت  ــەردوو  ه

پشتیوانییان  خۆیانەوە  توانای  بەوپەڕی  واڵت  هەردوو 

لێكۆڵینەوەی  ــرد.  ك ئــاژاوەگــێــڕان  و  تیرۆریستان  لە 

ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  سیاسی  مێژوی  جیۆپۆلۆتیكی، 

كە  نیشانیدەدات،  قەتەر  گچكەی  دەوڵەتی  توانای  و 

لەوەرچەرخانی  قەتەر  كارەكتەری  سەرەكی  ئامانجی 

ــاواز و  ــەوەری جــی عــەرەبــیــدا، روبــەڕوبــوونــەوەی تـ

كەمكردنەوەی دەسەاڵتی ئێرانە. پەیوەندییەكانی قەتەر 

لەگەڵ ئیرسائیل، زیاتر ئەو گریامنەیە دەسەملێنێت.

ئیسالم  جیهانی  رایگشتی  الی  ئیرسائیل  ئەگەرچی 

هاتنەئارای  بەردەم  ئاستەنگی  نەبۆتە  كەچی  بێزراوە، 

ئیرسائیل.  لەگەڵ  قەتەر  ناڕاستەوخۆی  پەیوەندیی 

هەرچەند قەتەر دەیتوانی وەك هەندێك واڵتی ئیسالمی 

گەرموگوڕتری  پەیوەندیی  زانی  باشی  بە  بێت،  بێالیەن 

لەگەڵ ئیرسائیل و هاوكات پشتگیری لە حەماس و حزبوڵاڵ 

بكات و پەیوەندی ئاماڵ دۆستانەی لەگەڵ ئێران هەبێت. 

ئەوان باش دەزانن، كە گەیشنت بە پێگەی جێهۆگری ئەمیر 

لەسیستمی نێودەوڵەتی بە بێالیەنی، یان دوژمنایەتیكردنی 

پەیوەندییەكی  هیچ  ئەگەرچی  بەدەستنایەت.  ئیرسائیل 

نییە،  نێوان قەتەر و ئیرسائیلدا  لە  دیبلۆماسیه تی فەرمی 

لە گفتوگۆی ئاشتی عەرەب–ئیرسائیل، قەتەر رۆڵی رابەری 
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هەبووە و لەو رێگەیەوە پەیوەندییە ئابوریەكانی لەگەڵ 

ئیرسائیل گەشەپێدا. قەتەر و ئیرسائیل لە 1996، پەیوەندی 

بازرگانی هێمنانەیان دەستپێكرد. هەر لەو ساڵەدا قەتەر 

و  دامەزراند  فەلەستین  لە  خۆی  دامــەزراوەی  یەكەمین 

لە  لەكەنداو،  بازرگانی  نوسینگەی  دووەمین  ئیرسائیلیش 

دەوحە كردەوە. پاشان شیمۆن پرێس، سەرۆكی وەزیرانی 

ئیرسائیل  پلەبەرزی  بەرپرسی  یەكەم  ئیرسائیل،  ئەوكاتی 

بوو، كە سەردانی ئەو واڵتە نیمچە دورگەییەی پەراوێزیی 

كە  ئیرسائیلی،  نوێنەرانی  گروپی  یەكەم  كرد.  كەنداوی 

سەردانی نوسینگەی دەوحەیان كرد، پەیوەندی بازرگانی 

كشتوكاڵی  و  پەیوەندییەكان  بانكداری،  لەبواری  خۆیان 

خستەڕو. هەرچۆنێكبێت، سەرەڕای پاشەكشەی گفتوگۆی 

ناتانیاهۆ  حكومەتی  هەڵبژاردنی  بە  عەرەب–ئیرسائیل 

بازرگانی  وەزیری  خانەخوێی  هەمانساڵ  قەتەر  لە1997، 

ئابوری  سااڵنەی  كۆنگرەی  لەچوارەمین  بوو،  ئیرسائیل 

دەوحە.  لە  باكور  ئەفریقیای  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

هەڵبەتە بەردەوامی پەیوەندیی بازرگانی لەگەڵ ئیرسائیل، 

داوای  كە  بوو،  زۆر دژی دەوڵەتانی عەرەبی وەك میرس 

بایكۆتكردنی دوبارەی ئابوری لەگەڵ ئیرسائیل، لە واڵتانی 

ســەرەڕای  ئابورییە،  گردبوونەوە  ئەو  دەكــرد.  عەرەبی 

دوو  دوای  بەسرتا.  ئێران  و  سعودیە  واڵتانی:  دژایەتی 

ساڵ، وەزیری دەرەوەی قەتەر لە چاوپێكەوتنێكی لەگەڵ 

گەشەپێدانی  بۆ  واڵتەكەی  بەڵێنی  لە  جەختی  كۆهن، 

لەكاتێكدا،  كــردەوە  ئیرسائیل  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 



85ههڵسهنگاندنیدهسهاڵتینهرمیقهتهر

پەیوەندی  ــوو،  ب واڵتێك  تاكە  عــەمــان،  دوای  قەتەر 

جوڵەیە  ئەو  هەبوو.  ئیرسائیل  لەگەڵ  دیبلۆماتیكی 

رەوتی  ئاسانكاری  بۆ  ئەمریكا  سرتاتیژیەتی  ئاقاری  بە 

واڵتانی  لەگەڵ  ئیرسائیل  پەیوەندی  ئاساییكردنه وه ی 

عەرەبی بوو، كە دوای پێنج دەیە، سەركەوتنێكی ئەوتۆی 

بەدەستنەهێنابوو. لەكاتی كۆبوونەوەی هەزارەی سێیەمی 

سەرۆكی واڵتان لە نیویۆرك، بۆ یەكەمینجار ئەمیری قەتەر 

بەردەم  لە  ئیرسائیل،  وەزیرانی  سەرۆك  باراك،  یەهود  و 

كامێراكانی تەلەفزیۆنی و هەواڵنێران، بە گەرمی دەستی 

ئەلئەقسا  مەسجد  راپەڕینی  سەرەتای  گوشی.  یەكرتییان 

ئاستی  ناچاركرد  قەتەری  فەلەستینییەكان،  كوشتاری  و 

سازدانی  كەمبكاتەوە.  ئیرسائیل  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

دەوحــە،  لە   2000 لە  ئیسالمی  سەرانی  كۆنفرانسی 

ئیسالمی،  واڵتانی  و  ئێران  فشاری  بەهۆی  قەتەر  وایكرد 

پەیوەندییەكانی لەگەڵ ئیرسائیل ببڕێت.

لە تەموزی 2001، وەزیری دەرەوەی قەتەر بەنهێنی 

لوبرانی،  لویی  لەبەرامبەردا  و  كرد  ئیرسائیلی  سەردانی 

لە  كــرد.  ــەی  دەوح سەردانی  ئیرسائیلی،  بەرپرسێكی 

فەرمی  بە  قەتەر،  دەرەوەی  وەزیــری   ،2001 نیسانی 

چاویان  لەدەوحە  كرد  عەرەفات  و  شــارۆن  لە  داوای 

بەیەكرت بكەوێت. هەر لەو مانگەدا، هەواڵنێری فەرەنسا 

ئۆیۆ،  میشێل  و  ئەویدار  ئالی  رایگەیاند:  راپۆرتێكدا  لە 

سەرۆك و یاریدەدەری نوسینگەی بازرگانی ئیرسائیل لە 

دەوحە، درێژە بە كارەكانیان دەدەن.
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بۆ  قەتەر،  بوێرەكانی  دیبلۆماسییە  هەوڵە  كاتی  لە 

ئیرسائیل  نێوان  پەیوەندییەكانی  میانڕەوی  هێنانەئارای 

ئاشتی  نێوەندگیری  بــەردەوام  قەتەر  عەرەبەكان،  و 

 ،2003 سەرەتای  لە  ــووە.  ب هاوسێكانی  و  ئیرسائیل 

بینیوەو  یەكرتیان  وەزیرانی دەرەوەی ئیرسائیل و قەتەر 

لەبارەی بەرەوپێشربدنی ئاشتی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، 

گفتوگۆیان كردوە. دوای ئەو كۆبوونەوەیە ئەمیر حەمەد 

لەگەڵ  ئاشتی  فەرمی  پەیامنی  لە  بیر  قەتەر  رایگەیاند، 

دەستخۆشی  دوای  حەمەد  ئەمیر  دەكاتەوە.  ئیرسائیل 

رایگەیاندبوو   2005 لە  ئیرسائیل-غەزە  ئاگربەستی  لە 

)پێویستە واڵتانی عەرەبی بۆ نیشاندانی وێنەیەكی رون 

بەرەو  هەنگاوێك  هەوڵبدەن  غەزە،  دوای  سەردەمی  لە 

ئیرسائیل بهاون...(.

پەیوەندی  بۆ  قەتەر  هەوڵەكانی  هەرچۆنێكبێت، 

نزیكی لەگەڵ ئیرسائیل، لێكدژییەكی دیكەی هەبووە لە 

بارەی دەوڵەتی قەتەره وه ، كە تێگەیشنت لە دیبلۆماسیه تی 

كارە  ئــەو  ــەك،  الی لە  ئــاڵــۆزدەكــات.  قەتەر  نیچەیی 

قەتەر  لە  یەكگرتوەكانە  واڵتە  رەزامەندی  بە  پێویستی 

روی  بەسەر  خراپی  كاریگەری  دیكەوە،  الیه كەی  لە  و 

پارێزەر و سەرپەرشتیئاسای قەتەرەوە هەیە. پێویست بە 

بیرهێنانەوە ناكات، كە بەستنی پەیوەندی لەگەڵ ئیرسائیل 

كە  لەشوێنێك،  لەگەڵە،  و كۆمەاڵیەتی  مەترسیی سیاسی 

قەتەر  وادەکات  ئیرسائیلی،  دژە  قوڵی  و  توند  ئارەزوی 

خۆی  ناوچەكە  لە  جیاواز  عەرەبی  میللەتێكی  وەك 
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ده ربخات. بە دەربڕینێكی دیكە، قەتەر به  نزیكبوونەوەی 

لە ئیرسائیل، دەتوانێت پشتگیری و پارێزگاری ئەمریكای 

هەبێت. یوزی رابی، مامۆستای زانكۆی تەلئەڤیو، دەڵێت: 

)قەتەر رۆڵی پاڵەوانی سەركەوتو لەناوچەكەدا دەبینێت، 

قەتەر  توانای  دیكە شكستیانهێناوە....  لەكاتێكدا واڵتانی 

حزبە  و  حزبوڵاڵ  نەیارەكانی  هێزە  قەناعەتپێكردنی  بۆ 

و  گرنگ  بابەتە  لەسەر  ئاشتییكردن  لە  عەرەبپارێزە کان 

هەڕەشەكانی  نەهێشتنی  و  ئاساییكردنەوەكان  و  ئاڵۆز 

زۆری  سەرنجێكی  توندڕەوی،  توندوتیژی  سەربنەمای  لە 

لەناوچەكە،  قەتەر  لەگەشەی  رو  توانای  بابەتی  لەسەر 

سیاسی  ــەری  راب لەكاتێكدا  ــردوە.  ك تایبەت  بەخۆی 

بۆ  هەم  عەرەبەكان،  بۆ  هەم  قەتەر  دەسەاڵتخوازانەی 

ئەوانەی عەرەب نین بیرناو و زەقە. رۆڵی بێالیەنەی قەتەر 

حزبوڵاڵ،  سوریا،  ئێران،  رەزامەندی  واڵتە  ئەو  وایكردوە 

و  نێوەندگیرانە  هەنگاوی  و  په لكێشكردوە  حەماسی 

لەسەرویەوە لەبارەی كێشەكانی دیكە بۆ واڵتانی ناوبراو 

ئاشكرابێت(.

پەیوەندییەكانی دەرەوەی قەتەر لەدەیەكانی رابردو، 

جواڵنەوە  بە  پەیوەندی  و  نەبووە  چوارچێوەیەكی  هیچ 

ناوەڕاستیشەوە  خۆرهەاڵتی  سیاسییەكانی  گروپە  و 

هەبووە. بە تاوتوێكردنی پەیوەندی قەتەر لەگەڵ واڵتانی 

بە  ــەراورد  ب بە  و  زلهێزەكان  و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی 

ئەلقاعیدە،  وەك  گروپەكانی  بە  واڵتانە،  ئەو  پەیوەندی 

تاڵیبان، حەماس، حزبوڵاڵ و ئیخوان موسلمین، دەتوانێت 
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لە دیبلۆماسیه تی ئاشتی، سازش و سیاسەتی گەمەیی، لە 

هەموو سەلیقە و بیروڕاكانی بگات.

لەڕوانگەی سیاسەمتەدارانی قەتەرییەوە، پەیوەندییە 

كە  گروپەكان،  و  ــان  واڵت لەگەڵ  قەتەر  جیاجیاكانی 

تێگەیشنت  دەرەنجامی  یەكدین،  دوژمنی  هەندێكیان 

لە  نێودەوڵەتی  سیستمی  كە  دەبــێــت،  بابەتە  لــەو 

دیكەی  دەســەاڵتــەكــانــی  و  گـــۆڕان  چــارەســەركــردنــی 

هاوشێوەی پێشو سەنتڕاڵ نییە. هەربۆیە پەندوەرگرتنیان 

بۆ  ــردو،  راب لە  نێودەوڵەتی  سیستمی  گۆڕانكاری  لە 

ئاسایشی  به   وابەستەییبوون  لە  فرەجۆری  هێنانەئارای 

خۆیانه وه ، تەنانەت بەدوای گرەنتییەكەوە بوون لەالیەن 

هندەوە. لە ترشینی دووەمی 2008، دوای سەردانەكەی 

سەرۆك وەزیرانی هند بۆ قەتەر، پەیوەندییەكانی هند و 

قەتەر پتەوتر و نزیكرتبووەوە. ئەو پەیوەندییانە بریتییە 

لەتوانای هاوكاری سەربازی هند بۆ قەتەر لەسەر داوای 

جۆرێك  سەربازییانە  رێككەوتنە  ئەو  لەڕاستیدا  قەتەر. 

بەرەڤانی دەسەاڵتی رەق، كە لە ناوكی ئاسایشی قەتەر 

پتەوی  و  بنچینەیی  الیەنێكی  بوترێت  پێویستە  و  دایە 

دەسەاڵتی  ئاسایشەی  ئەو  قەتەرە.  ئاسایشی  سیستمی 

ئاسایشی  بەهێزكەری  كە  سیاسەتەكانی،  بەهۆی  رەق 

دەسەاڵتی نەرمی قەتەرە تەواو دەبێت.

راستەوخۆ  پاڵپشتی  بێ  قەتەر  دەرەوەی  سیاسەتی 

ئەمڕۆی  بارودۆخی  باسكراو،  واڵتانی  ناڕاستەوخۆی  و 

ئەو  تایبەتی  جیۆپۆلۆتیكی  كاریگەری  كە  نەبووە 
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ــەوەی  ئ بــۆ  قــەتــەر  ئەمیری  ــە.  ــەســەرەوەی ب واڵتـــەی 

قەتەر  راستەقینەی  سێبەری  لە  گەورەتر  سێبەرێكی 

سیاسەتی  پێویستە  بدات،  جیهانی  كۆمەڵگەی  نیشانی 

دەرەوەی قەتەر لەسەر پێكهێنەرەكانی دابنێت، جگە لە 

سەرچاوەكانی دەسەاڵتی رەق. هەربۆیە، قەتەر بەهۆی 

سودوەرگرتن لە دیبلۆماسیه تی نیچە هەنگاوی هەڵگرتوە 

دەسەاڵتی  ناوه ندی  لە  خۆی  سەرچاوەكانی  هەمو  و 

نەرمی چڕكردەوە تا دەرەنجامی باشرت وەربگرێت.

3. براندسازی

پێشرت  كە  بەهەمانشێوە،  نیچە،  دیبلۆماسیه تی 

ئاماژەیپێكرا، سرتاتیژییەتێكی گونجاوە بۆ واڵتانی گچكە و 

مامناوەند، تا بە چڕبوونەوەی سەرچاوەكانیان لە ناوه ندی 

تایبەتی، ئەنجامی باشرت وەربگرن. ئەمیری قەتەر، هەوڵی 

هەلومەرجە  ئامادەكاری،  بۆمەبەستی  فرەكۆشیارانەی 

سرتاتیژیەكانی نیچەی بەكارهێنا تا واڵتی گچكەی قەتەر 

زیاتر بێتەبەرچاو. الیەنگیری سرتاتیژی قەتەر  بەشێوەیەكی 

ئەمریكا،   به تایبەت  و  خۆرئاوا  بە  په یوه ست  گشتی 

مەسەلەیەكی له وه  گرنگرته . خستنەڕوی وێنەیەكی ئەرێنی 

قەتەر وەك واڵتی مۆدێرنیزە بە هزری گەورە لەناو واڵتانی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاستدا، سەرنجی زیاتری خۆرئاواییەكانی 

بۆخۆی راكێشا. پێویستە سەرنج لەو خاڵەش بدەین، كە 

لە  سود  هەڕەمێك  وەك  ناوچەیی،  سیاسەتی  لە  قەتەر 

سرتاتیژیەتی نیچەیی وەردەگرێت. جۆزێف نای دەڵێت: 
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خۆرئاوا  نێوان  نیچەیی  دیبلۆماسیه تی  بەدوای  )قەتەر 

هاوكاری  بە  كە  عەرەبەوەیە،  ناسیۆنالیستی  رەوتی  و 

ئەو  سەرەتاكانی  جێسەرنجی،  داراییەكانی  سەرچاوە 

جۆرە  ئەو  قەتەر  وایكردوە  كە  دەڕەخسێنێت،  كارەی 

دیبلۆماسیه تە بگرێتەبەر، هەڵسەنگاندنی دەرونی خۆی 

و تێگەیشتنه  لە وەرچەرخانەكانی سیستمی نێودەوڵەتی. 

قەتەر باش دەزانێت، جیۆپۆلۆتیك و دەسەاڵتی واڵتەكەی 

سیاسەتە  و  پەیوەندیی  هەموو  لە  خۆتێهەڵقورتان  رێی 

بەهەدەر  قەتەر  وزەی  و  ــادات  ن نێودەوڵەتییەكانی 

لەكۆمەڵگەی  بتوانێت  ئەوەی  بۆ  قەتەر  بۆیە  دەدات. 

جیهانی بێتەبەرباس و لە سیستمی نێودەوڵەتیدا پێگەی 

ناوه ندانە  لەو  سەرچاوەكانی  پێویستە  هەبێت،  ئەرێنی 

قوڵبكاتەوە، كە بۆ ئەو واڵتە براند بەرهەمدەهێنن.

براند، باشرتین وێنای بەروبومه ، که  لەزەینی كڕیاردا 

دەرەوەدا،  سیاسەتی  گۆڕەپانی  لە  كڕیار  فۆڕمدەگرێت. 

كردەی  بەروبوم،  و  نێودەوڵەتین  سیستمی  بیرۆكەو 

گەورە،  واڵتانی  بۆ  براندسازی  سیستمەدا.  لەو  واڵتێكە 

و  بازرگانی  سیاسەت،  گۆڕەپانی  لە  ركابەرییە  جۆرێك 

كەلتور، بەاڵم بۆ واڵتانی گچكە، گواستنەوەیە لەپەراوێزەوە 

بە  هەوڵدەدەن  نێودەوڵەتی.  سیستمی  ناوەرۆكی  بۆ 

قەتەر  بەرجەستەبن.  جیهاندا  رایگشتی  لە  براندسازی 

وەك دەوڵەتێكی گچكە، بۆ كەمكردنەوەی هەڕەشەكانی 

لەگۆڕەپانی  هەوڵدەدات  مانەوەی،  زامنكردنی  دەرەوەو 

كێرڤی  و  هەبێت  گونجاوی  وێنەسازییەكی  نێودەڵەتیدا، 
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ناوبانگی خۆی لە ئاستی جیهاندا بەرزبكاتەوە. پێشینەی 

سەرەتایی قەتەر بۆ بەدواداچونی سیاسەتی براندسازی و 

وێنەسازی نێودەوڵەتی، دەتوانێت بەجیاوازی نێوان خۆی 

و واڵتانی دیكەی عەرەبی بزانێت.

زۆر پێویستە قەتەر سرتاتیژییەتی براندسازی تەواوی 

پڕۆسەیەكی  نوێ،  براندی  لەزەینیدا هەبێت. هاتنەئارای 

زەحمەت، دورودرێژ، هەڵبەتە خەرج و بودجه ی دەوێت. 

قەتەر وەك هەناردەكارێكی نەوتی كەنداو و دەوڵەتێكی 

خۆیەوەیەتی  پێشینەی  بەدواداچونی  بەدوای  گچكە، 

بنەمای  لەسەر  سرتاتیژیەتی  جیاوازیی.  هێنانەئارای  بۆ 

)منیش هەروەها(، بە ئەگەرێكی زۆر سەركەوتوانە نابێت. 

لەهەموو  قەتەر  براندی  پێویستە  دیكە،  بەقسەیەكی 

هێڵە  وەرزشییەكان،  روداوە  جیاوازبێت.  هاوسێكانی 

ئاسامنییەكان، فیستیڤاڵی كەلتوری، رەنگە سەرنجڕاكێشی 

نوێ  براندی  هێنانەئارای  بۆ  بەاڵم  فراوانبكات،  قەتەر 

هێنانەئارای  بۆ  قەتەر  بەروبومی  پێویستە  بەسنییە. 

خۆی  لەبەڕەی  پێ  زیاتر  ناوبردنی،  بە  پێشینەیەك 

یەكەم  ناساندن،  چونییەكی،  بەشێوەیەكی  تێپەڕێنێت. 

لەودیو  قوڵبوونەوە  پێویستە  براندسازییە.  هەنگاوی 

گفتوگۆ  پێگەی  بەدەستهێنانی  بۆ  براند  پەیوەندییەكانی 

قۆناغی  لە  و  راستگۆیی  لەسەر  بناغە  براند،  لە  بێت. 

داهاتو متامنەیەو سەرەنجام، دواهەنگاو گەشەی براندە. 

ئاشكرایە،  لۆژیكی  بەشێوەیەكی  براندسازی  باشییەكانی 

چونكە بااڵدەستی و متامنەی واڵتێك زیاددەكات. دەكرێت 
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براند بۆ قەتەر، بە فەرمی ناسینی بێت. قەتەر دەتوانێت 

و  مۆدێرن  تەالر  شوێنێكی  بۆ  گونجاو،  براندسازی  بە 

بوونێکی  به سه ره وه   بگۆڕێت.  بەرچاو  كڕینی  ناوەندی 

گچكە.  دەوڵەتێكی  رەوایەتی  لە  دڵنیابوونه ،  بنەڕه تی 

که وایه  مەسەلەی گرنگی ئاگایی زۆر لەڕەوایەتی بۆ قەتەر 

لەهەلومەرجی ناوخۆیی و دەرەوەو زیادبوونی دورنوێنی 

مانەوەی دەوڵەتە. هەر ئەوكاتە، لەوانەیە بیربهێرنێتەوە، 

كە براندسازی خەوش، یان چوارچێوەی هەیە. كێشە، بە 

دەستهێنانی جیاوازییە. دەبێت بوترێت قەتەر و هەموو 

روانگەی  لە  گاز،  زۆرجار  و  نەوت  لە  جگە  هاوسێكانی 

بەمەش كێشەی جدییان  و  دیكەوە سەرچاوەی هەژارن 

نه ته وه یی  دیدگای  هەیە.  جیاوازی  بەدەستهێنانی  بۆ 

دەخاتەڕو،  قەتەر  لە  جیاواز  وێنایەكی   ،2030 لە  قەتەر 

كە گەشەی هەمەالیەنەی مرۆیی، كۆمەاڵیەتی، ئابوری و 

ژینگە لەخۆدەگرێت. قەتەر لەودیو ركابەرانی ناوچەیی 

هاوشێوەی: بەحرەین، ئەبوزەبی و دوبەی، كە ئەوانیش 

خۆی  بۆ  براند  ده یه وێت  پڕۆسەیەدان،  ئەو  لەبڕینی 

دروستبکات. بێالیەنی لەكێشەكان، هەڵوێستی تاڕادەیەك 

بێالیەنی قەتەر لەئەنجومەنی هاوكاری كەنداو لەبەرامبەر 

و  نێودەوڵەتییەكان  كۆنفرانسە  خانەخوێی  سعودیە، 

نێودەوڵەتییەكان،  رێكخراوە  لە  بەشداری  زیادبوونی 

خستنەڕوی وەك واڵتێكی گرنگی بەرهەمهێنانی گاز و بە 

كێبڕكێی  و  یارییەكان  خانەخوێی  جی،  ئێن  ئێڵ  تایبەت 

جیهانی  جامی  یارییەكانی  وەك  نێودەوڵەتی  وەرزشی 
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2022، هەنگاوی كەلتوری و خوێندن، گەشەپێدانی تۆڕی 

قەیرانە  نێوەندگیریکردنی  و  ئەلجەزیرە  تەلەفزیۆنی 

ناوچەییه کان، هەوڵەكانی دەوڵەتی قەتەرە بۆ وێنه سازی 

و براندسازیی،  لە ئاستی نێودەوڵەتیدا.

گەشەی  رۆشنایی  لەژێر  ئابوری  گەشەی   .3-1

پیشەسازی گاز )LNG( دا

گەشەی پیشەسازی گازی قەتەر وایكردوە ئەو واڵتە 

ناوبانگی دەربكات.  لە جیهاندا،  ئێڵ ئێن جی  پاشای  بە 

سێیەمین  و  جیهان  نەوتی  واڵتی  چواردەیەمین  قەتەر 

لە 2008،  واڵتە  ئەو  ئێران.  و  روسیا  دوای  گازییە  واڵتی 

واڵتی  گەورەترین  بۆتە  ئیندۆنیزیا،  تێپەڕاندنی  دوای 

 ،2010 ساڵی  جیهاندا.  لە  شل  گــازی  بەرهەمهێنەری 

سەركەوتنە  ئەو  بەرهەمهێناوە.  گازی  تەن  77ملیۆن 

وایکردوه  پیشەسازی گازی قەتەر )Qabco( بۆ ئەو واڵتە، 

 ،2008 لە  قەتەر  ئەژماربكرێت.  نێودەوڵەتی  براندی  بە 

ریكۆردێكی تازەی لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست تۆماركرد و 

بووە خاوەن زۆرترین گەشەی ئابوری. مامناوەندی نرخی 

پێنج ساڵی رابردودا، 65%  لە  ئابوری ئەو واڵتە  گەشەی 

بووە. داهاتی تاکی قەتەر لە 2008، 720969 دۆالر و لە 

تاکه   داهاتی  بەرزترین  كە  بووە،  دۆالر   880559  ،2010

دابەزینی نرخی  بە  تەنانەت  ئابوری  لەجیهاندا. گەشەی 

 2008 لەكۆتایی   40 نزیكەی  بۆ  دۆالر   130 لە  نەوت 

قەتەر،  ناوەندی  بانكی  ئاماری  پێی  بە  بەردەوامبوو. 
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 11% نزیكەی  قەتەر  ناوخۆی  ناپوختی  بەرهەمهێنانی 

داهاتی  لەگەڵ   2008 لە   9.40 بە  بەراورد  بە   2009 لە 

بووه .  دۆالر  ناوخۆ 7.936  ناپوختی  بەرهەمهێنانی  تاکی 

جێگیری ئابوری ئەو واڵتە، وایكردوە قەتەر لە راكێشانی 

كە  بەشێوەیەك  سەركەوتوبێت.  دەرەوە  سەرمایەی 

پلەی  لە  جیهان،  واڵتی   141 نێوان  لە   ،2007–2006 لە 

ئەمیری  سەرمایە،  كێشكردنی  سەرەڕای  دابووه .  دەیەم 

بوارەكانی  لە  ــراوان  ف وه به رهێنانی  بە  توانی  قەتەر 

لە  واڵتە  ئەو  كە  بابەتانەی  ئەو  تەكنەلۆژیا،  ــی،  دارای

سامانی  بباتەدەر،  پیشەسازی  تاك  واڵتێكی  بارودۆخی 

70 ملیار دۆالری خۆی بگەیەنێتە 100 ملیار دۆالر. ئەو 

لە كۆمپانیای دروستكردنی  بوارێك  لە هەر  وه به رهێنانە 

ئۆتۆمبێلی پورشە و ڤۆلكس واگنه وه  بیگرە تا وه به رهێنان 

لە  هــارۆدس  فرۆشگاکانی  چین،  كشتوكاڵی  بانكی  لە 

چین،  نەوتی  پااڵوگەی  بەرازیلی،  بانكێكی  لەندەن، 

تیمەكانی یاری ئیسپانیا، ماڵی مۆدیلی فەرەنسا، قەتەری 

بۆ هێزی داینەمۆی نێودەوڵەتی گۆڕیوە.

توانیویەتی  بەهێزەوە،  ئابوری  بەهۆی  واڵتە  ئەو 

خۆی بگرێت و بە باشی پێگەكەی تائاستێك پتەو بكات. 

دیبلۆماسیه تی  ئامڕازی  پاشەكەوتی رسوشتی،  لەڕاستیدا، 

نیچەیە بۆ زیادكردنی پێڕستی نێودەوڵەتی قەتەر. سامانی 

پاشایەتییە،  قەڵەمڕەوە  ئەو  لەسەرانسەری  نەوت  زۆری 

رەها  پاشایەتی  حكومەتی  و  هاویشتوە  پەلوپۆی  باش 

بەهێزدەكات. سامان و پێكهاتەی بااڵدەست، ئەو دۆخەی 
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نییە.  تێدا  ناوخۆیی  نەیارێكی  هیچ  كە  خوڵقاندوه ، 

كەوایە، قەتەر لە شوێنكەوتنی سیاسەتە نا ئاساییەكانی لە 

دەرەوەی واڵت، بێ نیگەران بوون لە فشاری داچڵەکێنه ر ی 

خۆی  جێسەرنجەكانی  هەنگاوە  شوێن  ئازادانە  ناوخۆ، 

رو  ئابوری  دەرەوە،  سیاسەتی  ــەرەڕای  س دەكەوێت. 

واڵت،  ــەردەوامــی  ب بەگەشەی  گەیشنت  بۆ  لەگەشە، 

پێویست  و  ژیاری  رۆڵی  تا  تایبەتی  بەشی  ده داته   توانا 

خزمەتگوزاری،  و  پیشەسازی  گەشەی  لەڕێگەی  ببینێت، 

قەتەر  پسپۆڕبوونی  ئابوریەكان،  چاالكییە  گەشەكردنی 

بە قوڵبوونەوە لەنوێگەری، باشرت لەخوێندن و فێرکردن، 

ژێرخانەكانی ئاست جیهانی، حكومەتی شەفاف.

2-3. كەلتور، هونەر و خوێندنی بااڵ

بە  و  هەژار  واڵتی  كودەتاكە،  دوای  حەمەد  ئەمیر 

گشتی كەم خوێندەواری بەدەستهێنا. ئه و وێنایەی ئەمیر 

بۆ داهاتوی قەتەر هەیبوو، بە بێ كەلتورێكی دەوڵەمەند، 

مسۆگه رنه بوو،  خوێندەوار  هاوواڵتییانی  و  هونەر 

ئەنجامیدا،  خۆی  بەرەوئامانجی  قەتەر  ئــەوەی  بەاڵم 

كەلتوری  خوێندەوار،  كۆمەڵگەیەكی  بە  لەدەستگەیشنت 

زیاتر  دەیانویست  زیاتربوو،  زۆر  خۆرئاوا  عەرەبی– 

ستاندارد بن. هەرئەو ئامانجە بااڵیە وایكرد خوێندنی بااڵ، 

بۆ منونە،  براندسازی.  بۆ  بوارێك  ببێتە  كەلتور،  و  هونەر 

لە  خوێندن  بۆرسی  ناوەندی  ببێتە  هەوڵدەدات  قەتەر 

لەسەرویەتی.  دەوحە  برۆكینگزی  ناوەندی  كە  كەنداو، 
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بە   2008 شوباتی  لە  فکر  ژورێكی  ئاقارەدا،  هەربەو 

پشتیوانی دارایی ئەمیری قەتەر، وەك بەشێك لە ناوەندی 

و  خوێندن  بۆرسی  ناوەندەكانی  كرایەوە.  برۆكینگز 

منونەیەكی  ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  لە  خوێندن  چاالكی 

و  مۆدێل  بە  بۆگەیشنت  گچكە  واڵتە  ئەو  كە  دیكەن، 

پێداون.  گەشەی  نیچە،  لەدیبلۆماسیه تی  ناباو  سیمبولی 

زۆربەی چاالكییە خوێندنییەكان بە پاڵپشتی دامه زراوه ی 

شاری  چڕبوونەتەوە.  خوێندن  شاری  لە  كە  قەتەرە، 

گۆڕینی  بۆ  قەتەرەوە  ــه زراوه ی  دام الیەن  لە  خوێندن 

لێكۆڵینەوەی  لە خوێندن و  بە پێشەنگ و رابەر  قەتەر، 

كۆمەڵەیە،  ئەو  بووە.  سەقامگیر  نوێگەریانە  و  داهێنەر 

 ،)2000( كۆرنێل  ویل  پزیشكی  كۆلێژی  خانەخوێی 

 A زانكۆی  زانستی  لقی   ،)2005( تاون  جۆرج  زانكۆی 

هەمەڕەنگ  كاڕەنگی  زانكۆی   ،)2003( تەكساس   & B

هونەری  هاوبەشی  بەرژەوەندی  قوتابخانەی   ،)2004(

ڤێرجینیا )1997(، زانكۆی پاركی زانست و لێكۆڵینەوەی 

پەلكێشی  ئامانجی  بە  نوێگەریانە،  ئەو   .)2009( قەتەر 

و  گەشە  بۆ  نێودەوڵەتی  كارخوڵقێنانی  و  كۆمپانیاكان 

دەستپێكی بازرگانی تەكنەلۆژیا لە قەتەر ئەنجامدراوه .

گەشەپێدانی  بۆ  بەرزەفڕانە  پێشنیازی  هەروەها 

ژمارەیەك لە مۆزەخانەكانی هەیه ، تا قەتەر بخاتە نەخشەی 

ئەو  ئاشكراكردنی  و  سەرهەڵدان  جیهانییەوە.  هونەری 

هونەری  مۆزەخانەی  كردنەوەی  دواییە  بەم  نەخشانە، 

زۆری  ئافەرینێكی  و  ستایش  كە  بوو،  قەتەر  ئیسالمی 
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بەدوادا بوو. كتێبخانەی نه ته وه یی و مۆزەخانەی مێژوی 

و  وێنە  مۆزەخانەی  دیكەیە.  الیەنێكی  رسوشتیش، 

جلوبەرگ و پارچەی كۆن، مۆزەخانەی عەرەبی هونەری 

لە  میوانداری  كراون.  بەرنامەڕێژی  واڵتە  لەو  مۆدێرنیش 

دامەزراندنی  و   New Yorks Trabucoفیلم فیستیڤاڵی 

تەالری مزایەدەی Sotheby لە دەوحە جێگەی سەرنجە. 

باوەڕیانوایە وه به رهێنانی فراوان  سیاسەتکارانی قەتەری 

به   رەوایەتی  هونەر،  و  كەلتور  خوێندن،  بەشەكانی  لە 

قەتەر دەدات و تێڕوانین بۆ مانەوەی قەتەر له  داهاتودا 

زیاددەكات.

3-3. گەشتیاری 

به   سەرچاوەیەكی  ئوتێل،  و  گەشتیاری  گەشەپێدانی 

بۆ  واڵتە  ئەو  دوایی  سااڵنەی  لەم  قەتەرە،  براندكردنی 

گەشتیاری،  ئامانجی  وەك  وێنای  كردنی  زیاد  و  بەهێز 

لەو  هەوڵەكانی  بەهۆی  و  نــاوە  هەنگاوێكی  چەند 

دەستخۆشیلێكرد  تایمز  نیۆیۆرك   2009 بۆ  رێگەیەدا، 

دەستەبەركرد.  بۆخۆی  كەلتوری  ئامانجی  ناونیشانی  و 

سرتاتیژیەتی گەشتیاری قەتەر لەسەر بنەمای خستنەڕوی 

بۆ  جیهانی  ریــزی  لــە  ئامانجێك  وەك  واڵتـــە،  ــەو  ئ

خزمەتگوزاری چۆنایەتی بەرز، بۆ شوێنی گەشتیار زۆره . 

لە  گرنگە  پێكهێنەری  گەشتیاری،  پیشەی  وتنە  شایانی 

قەتەر  گەشتیاری  رێكخراوی  قەتەردا.  مۆدێرنی  ئابوری 

گەشتیاری،  ــی  وەزارەت كۆمەڵەی  بەشە  وەك   ،)QTA(
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بۆ  هەیە.  قەتەردا  براندسازی  لەپڕۆسەی  گرنگی  رۆڵی 

ئۆرگانیزەكردنی  ئەنجامدەدەن:  كار  چوار  هەنگاوە  ئەو 

لە  قوڵبوونەوە   – گشتی  چەمكێكی  وەك  قــەتــەر 

قەتەر  جوانی  کۆکردنه وه ی  قەتەر،  ركابەری  دەسەاڵتی 

بۆ  كە  كااڵیەكە،  گەشتیاری  )ئەمڕۆ  هەڵبژاردن  بۆ 

شێوە  بەباشرتین  پێویستە  گەشتیاران  سەرنجڕاكێشانی 

کۆبکرێته وه (، داهێنانی پیشەسازی بازرگانی دەگمەن، بۆ 

زۆرزیاد  وەبه رهێنانێكی  خۆیان  بەئامانجەكانی  گەیشنت 

سەرچاوانەی،  )ئەو  هێنانەدی  سەرچاوەكانی  لەبەشی 

گەشتیاری(  ژێرخانەكانی  وەك  بیهێنێتەدی،  پێویستە  كە 

و  كەلتوری  سەرچاوە  قەتەر  چونكە  ئەنجامیانداوە، 

گەشەپێدانی  لە  دۆالریان  ملیار   17 نییە.  رسوشتیەكانی 

قەتەر  تا  وه به رهێنانكردوە،  گەشتیاری  ژێرخانەكانی 

هەوڵیانداوە  هەروەها  بێتەبەرچاو.  سەرنجڕاكێشەرتر 

بكەنە  قەتەری  دەستییەكانی  پیشە  و  كەلتور  میوزیك، 

ئەندازیارانی  و  پیشەكاران  ئیلهامبەخشی هونەرمەندان، 

ــرواری،  م كاریگەری  دەتوانرێت  منونە،  بۆ  مۆدێرن. 

بۆ  كە  ــەورەدا،  گـ ستادیۆمێكی  لە  كەپرەكانیان  یــان 

هەوڵیانداوە  ببینی.  دروستدەكرێت  جیهانی  جامی 

و  گردبوونەوە  و  فڕۆكە  پیشەسازی  بازرگانی،  وەرزش، 

كۆنفرانسە گرنگە نێودەوڵەتییەكان، بە پیشەی گەشتیاری 

ببەستنەوە. فڕینی گەشتیاران بە جۆرێك رێنامییدەكەن، 

كە بۆ ماوەیەكی كەم لەدەوحە مبێننەوە. هەروەها سود 

كۆنفرانسی  گەورەكانی  هۆڵە  و  پێشەنگایی  لەفەزای 
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قەتەر وەردەگرن و دەوحە بەهۆكاری سازدانی پێشەنگاو 

بەرنامەكانی  دەناسێنن.  نێودەوڵەتییه کان  كۆبوونەوە 

ــارەی  ژم كە  قــەتــەر،  گەشتیاری  رێكخراوی  دیكەی 

گەشتیاران بە 1.5 ملیۆن كەس لە ساڵێكدا بگەیەنێت و 

ماوەی مانەوەیان لە رۆژێك و نیو بۆ چوار رۆژ زیادبكات. 

رێكخراوی گەشتیاری قەتەر لە بانگەشەی نێودەوڵەتیشدا 

بزۆزە. ئەو رێكخراوە 50 تاكسی لە لەندەن جێگیركردوە، 

كە بە ناساندنی سەرنجڕاكێشییەكانی گەشتیاری قەتەر، بە 

شەقامەكاندا دەسوڕێنەوە. لەناوخۆی قەتەریش كارێكی 

وەها ئەنجامدراوە. هەروەها تۆڕی ئەلجەزیرە فیلمێكی 

زۆری لەبارەی پیشەی گەشتیاری قەتەر بەرهەمهێناوە و 

ئابوری  لەسەر  فراوان  بەرنامەڕێژییەكی  پەخشیدەكات. 

گەشتیاران،  بۆ  رازاوە  ئوتێلی  بوونی  بێ  بە  گەشتیاری، 

هیچ مانایەكی نییە. هەربۆیە وه به رهێنانێکی زۆریان بۆ 

ئامارەكان  و  دراو  كردوە.  ئوتێل  كۆمەڵێك  دروستكردنی 

زیادبوونی ژمارەی ئوتێلەكانی سێ، چوار، پێنج ئەستێرەیی 

لە 2008 تا 2009، دەرده خه ن. بەرپرسانی گەشتیاری لە 

قەتەر، ئەو زیادكرنە بە داوای بازاڕی ناوخۆیی و هەوڵی 

وه به رهێنه رانی قەتەری و دەرەكی، بۆ ڕاكێشانی زنجیرەی 

ژمارەی  دەدەنەپاڵ.  نێودەوڵەتی  متامنەی  ئوتێلەكانی، 

ژوری ئوتێلەكان لە 2005، 3503 ژور بوو، بەاڵم ئەو ژمارەیە 

تێچونی  سەرەڕای  زیادیكردوه .  ژور   8405 تا   2009 لە 

زۆری ژورەكان، ئاستی جێگەگرتنیان لە 2008 تاڕادەیەك 

گەشتیاری،  دەسەاڵتدارانی  راپۆرتی  پێی  بە  بوو.  بەرچاو 
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نرخی بەكرێگرتنی ئوتێلەكان لە 2009 تا 6.3 كەم بۆوە و 

داهاتی بەدەستهاتو لە ئوتێلەكانی چوار، پێنج ئەستێرەیی 

لە  كەمبوونەوەیە  ئەو  ئەوەشدا،  لەگەڵ  زیانیبەركەوت. 

داهاتەكانی ئوتێل درایەپاڵ فاكتەری دیكە، لەوانە: نرخی 

ژمارەی  زیادبوونی  و  ئوتێلەكان  بەكرێگرتنی  نزمرتی 

و  تێچون  سەریكێشایە  كە  بەرز،  كوالێتی  بە  ئوتێلەكان 

 ،2009 تا   2006 درێژایی  بە  ركابەرییەكان.  زیاتر  نرخە 

زیادیكرد. لەناو سەرنجڕاكێشییەكانی گەشتیاری قەتەری، 

مۆزەخانەكان،  تایبەت  بە  كەلتوری،  سەرنجڕاكێشی 

بەشی گرنگ لە سرتاتیژی گەشەسەندنی شاری قەتەرین 

گەشەسەندنی  گرنگەوەن.  ئابوری  ئامانجی  بەدوای  و 

لە  قەتەری  جیهانی،  جۆری  لە  مۆزەخانەكان  ژمــارەی 

نەخشەی هونەری جیهانی داناوە. مۆزەخانەی نه ته وه یی 

فەرەنسی،  تەالرسازی  كە  مۆزەخانانەیە،  لەو  قەتەر، 

لە:  بریتین  مۆزەخانەكان  پەرەیپێداوە.  نۆڤڵ،  جین 

مۆزەخانەكانی چەكوچۆڵ، ئەلكراه، ئەلخۆر، بەرنامەڕێژی 

كتێبخانەی  وەك:  كەشوهەوایه ك  دروستكردنی  و 

هونەرە  عەرەبی  مۆزەخانەی  گــەلــەری،  نه ته وه یی، 

مۆدێرنەكان، كردنەوەی مۆزەخانەی هونەری ئیسالمی لە 

2008، پڕۆژەیەكی دانسقەی دیكەی قەتەرە. ساڵی 2004، 

 12.496 قەتەر  لە  مۆزەخانەكان  سەردانیكارانی  ژمارەی 

كەس بۆ 31.903 لە 2006 زیادیكردوە. لە 2008، ژمارەی 

بۆ  بەرچاو،  بەشێوەیەكی  مۆزەخانەكان  سەردانیكارانی 

2.639 كەمبۆوە. ئەو زۆر كەمبوونەوەیە بەهۆی داخرانی 
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مۆزەخانەی نه ته وه یی قەتەر بوو، بۆ پاراسنت و مانەوەی. 

لە 2006، 16.284 كەس سەردانی مۆزەخانەی نه ته وه یی 

لە %51ی  نزیكەی  گروپە  ئەو  ئاماری  كردوە.  قەتەریان 

ساڵەكانی  لەنێوان  بوو.  سەردانیكاران  ژمارەی  تێكڕای 

2004 تا 2006، ژمارەی سەردانیكاران لە قەتەر تا 113% 

گەشتیاری  بەرپرسانی  وتەی  گوێرەی  بە  كردبوو.  زیادی 

 ،2007 لە  واڵتە  ئەو  سەردانیكارانی  ژمارەی  قەتەر،  لە 

بە بەراورد بە 2006، لە %2 زیادیكردبوو. پێویستە ئەو 

بابەتە سەرنجی لێبدرێت، كە قەتەر بەهۆی لەدەستدانی 

لەئێستادا،  نێودەوڵەتی،  هۆگرانی  سەرنجڕاكێشییەكانی 

زۆربە وەك ئامانجێك بۆ بازرگانی ماوە كورتی گه شتیاران 

لێی دەڕوانێت.

4-3. هەڵگرتن و گواستنەوەی ئاسامنی

ئابوری.  لەئامانجی  بریتییە  براندسازی  سرتاتیژی 

لەو  بووە  بەشێك  قەتەر،  ئاسامنی  هێڵی  دروستكردنی 

بەناوی  فڕۆكەكان  فڕینی  ئاسامنی  هێڵی  ئامانجانە. 

بۆ  جیهان،  سەرانسەری  فڕۆكەخانەكانی  لە  قەتەره وه  

بانگەشە نیشاندەدات. %95ی گەشتیارەكان بە ئامانجی 

بازرگانی، یان بەشداریكردن لە كۆبوونەوە و كۆنفرانسە 

دەكەن.  قەتەر  سەردانی  پێشەنگاكان  یان  نێودەوڵەتی، 

قەتەر وه به رهێنانێکی زۆری لەژێرخان، شوێنی گەشتیاری، 

كۆبوونەوە، كۆنفرانس و پێشەنگاكان ئەنجامداوە. لە پڕۆژە 

فڕۆكەخانەی  كرایەوە،   2012 كە  بەرچاوەكان،  ژێرخانە 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 102

سرتاتیژییەكانی  لە  بەشێك  دەوحە،  نوێی  نێودەوڵەتی 

ئاسامنی  هێڵی  بۆ  نوێ  شوێنێكی  وەك  براندسازییەتی. 

بۆ  پێویست  خزمەتگوزاری  سااڵنە  دەتوانێت  قەتەر، 

ببێتە  چاوەڕێدەكرێت  دابینبكات.  گەشتیار،  ملیۆن   12

ناوچەكە.  هاتنەناوه وه ی  بۆ  نێودەوڵەتی  دەروازەیەكی 

شەش  لە  یەكێک  قەتەر،  ئاسامنیەكانی  رێگە  هەروەها 

بۆ  ئەستێرەیی  پێنج  پلەی  و  جیهان  ئاسامنی  رێگەی 

بااڵیه   پلەی  وەرگرتنی  خزمەتگوزاری،  پێشکه شكردنی 

و  هەڵگرتن  بەسەر  چاودێر  بێالیەنی  رێكخراوی  لە 

گواستنەوەی ئاسامنیی.

5-3. دیبلۆماسیه تی وەرزشی

سودوەرگرتن  مانای  بە  ــی  وەرزش دیبلۆماسیه تی 

قازانجی  دابینكردنی  و  سیاسی  ئامانجی  بۆ  وەرزش  لە 

میوانداری  بۆ  زۆر  ركابەرییەكی  ئەمڕۆ  نه ته وه ییە. 

واڵتان  نێوان  جیهانی  و  نێودەوڵەتی  وەرزشی  كێبڕكێی 

چانسەی  ئەو  فیفا  فدراسیۆنی  بەبڕیاری  قەتەر  هەیە. 

وەرزشی  روداوی  زۆربینەرترین  میوانداری  كە  هەبوو، 

وەرزشی،  دیبلۆماسیه تی  براوەی  بووە  قەتەر  دنیابێت. 

دەستیپێكردبوو.  پێشرت  دەیــەی  لــەدوو  تاڕادەیەك  كە 

دەسەاڵتی  جڵەوی   1995 لە  حەمەد  ئەمیر  لەوكاتەوە 

گرتەدەست، ئەو بیرۆكەیەی لەمێشكی دابوو تا هاوڕێكی 

بگاتە  عەرەبییە،  دورگە  نیمچە  ئەو  گچكەیی  ئەندازەی 

رێنسانسی جیهانی. پەیامی قەتەر لەبردنەوەی مزایەدەی 
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روانینی  ده مانه وێت  )ئێمە  كە  ئەوەبوو،  جیهانی  جامی 

بۆ  سنوردار،  دانیشتوان  گچكەی  واڵتانی  بۆ  نەرێنی 

میوانداری  قەتەر  ئــەوە،  ســەرەڕای  بگۆڕین(.  ئەرێنی 

یارییەكانی جامی جیهانی 2022ی بردەوە، بە فەرمی بۆ 

هەنگاوینا  2020یش،  ئۆڵۆمپییەکانی  یارییە  میوانداری 

میوانداری  بۆ  قەتەر  كرد.  مزایەدەكەی  بەشداری  و 

دۆالری  ملیار   2.8 بڕی  2006یش،  ئاسیایی  یارییەكانی 

یارییەكانی  سەركەوتوانەی  میوانداری  خەرجكرد. 

وەرزشی  نوێی  ئاسانكاری  پەرەپێدانی  هۆكاری  ئاسیایی، 

بوو. بە میوانداری قەتەر لەیارییەكانی ئاسیایی، دەوحە 

یەكەم شار لەناوچەكە و لە خۆرئاوای ئاسیا دووەمین بوو، 

سەرچاوەیەكی  دەكات.  ئاسیایی  یارییەكانی  میوانداری 

داینەمۆی  هێزی  پارە  دەڵێت:  دەوحە  لە  دیبلۆماسیه تی 

سیاسەتی دەرەوەی قەتەر نییە و تەواوی ئەو خەرجییانە 

ئەگەر  و  ئەنجامدەدرێت  قەتەر  زیاتری  بەردەوامی  بۆ 

پارەیەك  هیچ  ئیدی  قەتەر  نەبێت،  ئەنجامبەخش  ئەوە 

كێبڕكێی  زۆربەی  میوانداری  روانینە،  بەم  خەرجناكات. 

وەرزشی: تۆپی پێ، فۆرمۆلە1، تێنس، گۆڵف، ئەسپسواری 

قەتەرییەكان  سەرەڕای،  بووە.  پاڵەوانییەكان  وەرزشە  و 

كردوە،  ئەوروپادا  لەوەرزشی  زۆریان  وەبه رهێنانێكی 

تیپی  كراسی  بۆ  دۆالر  ملیار   60 خەرجكردنی  لەوانە: 

نزیكەی  دواییدا  ساڵەی  چەند  لەم  قەتەر  بەرشەلۆنە. 

ژێرخانی خەرجكردوە،  پڕۆژەكانی  بۆ  ملیار دۆالری   225

كە بەشێكی بۆ جامی جیهانی خەرجدەكرێت، لەوانە: 3 
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ملیار  كێبڕكێكان و 17  ئامادەكاری زەوی  بۆ  ملیار دۆالر 

لەبەرچاو  ئوتێلەكان  دروستكردنی  بۆ  كە  دیكە،  دۆالری 

گیراوە.

ستادیۆمە  لە  قەتەرییەكان  ــواره دا،  بـ لــەو  هــەر 

كێبڕكێیانە  ــەو  ئ ــی  ســازدان بــۆ  نه خشەكێرشاوەكان 

گەورەیە،  روداوە  لەو  بەشداربووان  تا  رێنوێنییانكردوە 

وزەدا  بــواری  نوێی  لەتەكنەلۆژیای  پاكیان  ئەزمونی 

بە  بە وزەی خۆر كاردەكەن و  ئەو ستادیۆمانە  هەبێت. 

لە قەڵەمیدەدەن،  یەكەم روداوی وەرزشی فەزای كراوە 

كە لە ئاووهەوای گەرمی بیاباندا، سیستمی هەواگۆڕكێیان 

ستادیۆمی   5 لە  قەتەر  جیهانی  جامی  بڕیارە  هەیە. 

دەرەكی  پۆشەری  سازبدرێت.  دەگمەندا  نەخشەسازی 

راستەوخۆی  پەخشی  بۆ  كە  هەیە،  منایشی  یەكێكیان 

لەو  دیكە  یەكێكی  لێوەردەگیردرێت.  سودی  كێبڕكێكە 

كە  داپــۆرشاوە،  رەنگاوڕەنگ  په تی  بە  ستادیۆمانەش 

دۆستایەتی،  نیشانەی  و  تیمەبەشداربووەكان  لۆگۆی 

قەتەر.  جیهانی  جامی  له   رێزگرتنه   پێکه وه هه ڵکردن، 

ستادیۆمی سێیەم، ناوی ئەلخورە، كە بۆ نەخشەكێشانی، 

ئیلهام لە سەدەفەكانی دەریا وەرگیراوە و وەك چاوێكی 

گەورە نەخشەی كێرشاوە. الیەنگران و بینەرانی تیمەكان 

دەتوانن لەژێر سێبەری بنمیچێكی بزۆك و الستیکییه که ی 

دەوروبــەری  باخەكانی  و  سەوز  که شی  لە  و  دابنیشن 

چێژوەربگرن. بۆ نەخشەكێشانی ستادیۆمه کانی دیكەش، 

كۆمەڵێك وەرزشی ئاوی لەبەرچاوگیراوە. دەرگای چوونە 
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پردی  بە  ستادیۆمانەش  لەو  دیكە  یەكێكی  ژورەوەی 

بەسرتاوەتەوە.  قەتەر  و  بەحرەین  نێوان  دۆستایەتی 

یەكێك  و  دەبەستێتەوە  دراوسێكەی  دورگە  بە  ئەوپردە، 

تەكنەلۆژیای  عەرەبە.  دنیای  سەرسوڕهێنەرەكانی  لە 

بەكارهێرناو لەو ستادیۆمانە، هەوای گەرمی ناو ستادیۆكە 

گەرمی  هەوای  لە  كە  دەهێڵێتەوە،  جێگیر  پلەی   28 لە 

قەتەردا، جێگەی سەرنجە.

واڵتە  لەو  قەتەریش  تێنسی  یاری  لەدووگۆڵی،  جگە 

ئەنجومەنی  و  قەتەر  ماستەرزی  كێبڕكێی  سازدەدرێت. 

لە  ئاسیاسییش،  و  ئەوروپی  پرۆفیشناڵی  گۆڵفبازانی 

رالی  خانه خوێی  واڵتە  ئەو  هەروەها  فۆڕمیگرت.   1998

نێودەوڵەتییە، كە سااڵنە سازدەدرێت. خولی پاسكیلسواری 

شوبات  مانگی  لــە  ساڵێك  هــەمــو  كــە  قــەتــەریــش، 

لەڕوانگەی  باشی  ئامادەكارییەكی  ئەنجامدەدرێت، 

ئەوروپی  لەكێبڕكێی  بــەشــداربــووان  بۆ  كەشوهەوا 

یارییە  سازدانی  بۆ  قەتەر  هەڵبژاردنی  دەڕەخسێنێت. 

ئاسیاییەكان لە 2006، به  سێیەمین روداوی نێودەوڵەتی 

یارییەكانی  و  جیهانی  جامی  دوای  وەرزشــی  گرنگی 

واڵتێكی  یەكەمجار  بۆ  و  ئەژماردەكرێت  ئۆڵۆمپیك 

عەرەبی میواندارییەكەی دەگرێتەئەستۆ، گرنگیی تایبەتی 

لە كۆمیتەی  )تۆ كە  ئالی دووەم  بە وتەی شێخ  هەبوو. 

لەڕێكخراوی  نارساوبیت،  بەفەرمی  ئۆڵۆمپی  نێودەوڵەتی 

نەتەوە یەكگرتوەكان گرنگیت زیاترە، چونكە هەموان رێز 

لە بڕیارەكانی CIO دەگرن(، بەاڵم پڕۆژەی راستەقینەی 
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جیهانیدا.  لەئاستی  واڵتەكەیەتی  خستنەڕوی  قەتەر، 

رۆژنامە و چاپەمەنییەكانی وەرزشی الپەڕەی زۆریان بۆ 

قەتەر تەرخانكردوە، یان بابەتی لەبارەوە باڵودەكەنەوە. 

ئال مەوال، سەرۆكی پەیوەندییەكانی قەتەر، فەلسەفەی 

سەرۆكانی قەتەری بە دروست دەخاتەبەرباس )وەرزش 

بانگەشە  و  پەیام  ناردنی  و  ناساندن  بۆ  خێرا  و  بەسود 

رۆژهەاڵتی  باسی  كاتێك  ئەژماردەكرێت.  واڵتەكەمان  بۆ 

)تیرۆریست(  لە  بیر  یەكسەر  دەكرێت،  نــاوەڕاســت 

دەكەنەوە، هەر لەبەرئەوە بەرپرسانی واڵت دەیانەوێت 

قەتەر لەجیهاندا بەناوبانگ و خۆشەویست بێت(.

جیهانی،  جامی  مزایەدەی  لە  قەتەر  براوەبوونی 

بەوە  قەتەریان  واڵت  هەندێك  نەبوو.  مو  بێ  ماستێکی 

داوە.  زۆری  بەرتیلێكی  بردنەوە  بۆ  كە  تۆمەتباركرد، 

ناڕەزایەتییە  ئەو  كردەوە.  دەنگدانیان  سەرلەنوێ  داوای 

بۆ كاندیدبوونی بن هومامی قەتەری و دەستەبەركردنی 

سەرۆكی فیفاش بوو. لەناو هەموو رەخنەكان هاوشانی 

سەرسوڕمانی میدیایی، رۆژنامەی یەهودیەت ئەخرۆنوت، 

یەكگرتوەكان  واڵتە  بەوپێیە  كە  باڵوكردەوە،  بەڵگەیەكی 

گرەنتی دەداتە دەوڵەتی قەتەر، كە پشتگیری میوانداری 

كە  بەمەرجێك،  دەكات   2022 جیهانی  جامی  بۆ  قەتەر 

قبوڵبكات.  واشنتۆن  داواكارییەكانی  یان  وەاڵم،  دەوحە 

ئیست  میدڵ  شیكاری  هەواڵێكی  سایتی  رشۆڤــەی  بە 

ئۆنالین، لەو بەڵگەیەدا، كە بە ئاڕاستەی هیالری كلینتۆن، 

كاتێك  هاتوە:  ــورساوە،  ن ئەمریكا  دەرەوەی  ــری  وەزی
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میوانداری جامی جیهانی تایبەت بە ئەمریكاو قەتەر بوو، 

دەتوانێت  هاتۆتەپێش  دەرفەتێك  تێگەیشت  واشنتۆن 

ببێتە  هەوڵدەدات  كە  قەتەر،  ئەمیری  سەر  فشاربخاتە 

خاوەنی پێگەی سعودیە، وەك بەهێزترین واڵتی عەرەبی 

ئارەزوی  پێی  بە  كارەكان  عەرەب،  جیهانی  لە  كەنداو 

لە  یەكگرتوەكان  واڵتە  بۆیە،  هەر  دیاریبكات.  ئەمریكا 

بەوپەڕی  قەتەر،  قازانجی  بە  میوانداری جامی جیهانیدا 

خوارەوە  خااڵنەی  ئەم  بەمەرجێك  دەكشێتەوە،  نهێنی 

بەدیبێنێت: 

ستادیۆمە  دروستكردنی  تایبەتییەكانی  پــڕۆژە   .1

بۆ  قەتەر  ئامادەبوونی  ئامانجی  بە  وەرزشییەكان، 

كۆمپانیا  بدرێتە  تەنیا   ،2022 جیهانی  جامی  میوانداری 

ئەمریكییەكان.

ئاسانكاری  بە  خۆیەتی  مافی  یەكگرتوەكان  واڵتە   .2

زۆره وه  لە پیشەسازی نەوت و وزەی قەتەر دا وه به رهێنان 

بكات، كە دەوڵەتی قەتەر دەیخاتە بەردەستی.

هیچ  بێ  بە  رێیپێدراوە  یەكگرتوەكان  واڵتــە    .3

كێبڕكێی جامی  كاتی سازدانی  تا  لە 2020،  پێشمەرجێك 

كەلوپەلەكانی  و  پەخش  مافی  قۆرخكارانە  جیهانی، 

دیكەی میدیایی، وەك بانگەشەی كێبڕكێ بگرێتەدەست.

بەڵێن  دەکات  قەتەر  لە  داوا  ئەمریكا  درێژەیدا  لە 

جامی  كێبڕكێی  بە  پەیوەندی  که   بــدات،  واشنتۆن  بە 

لەو  هەر  و  سیاسییە  زیاتر  بەڵكو  نییە،  جیهانییەوە 

بە  پەیوەندی  بەڵێنە  ئەو  هێرناوەتەوە.  بەڵگەیەدا 
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ناوەڕاستەوە  لەڕۆژهەاڵتی  قەتەر  رۆڵــی  زیادبوونی 

دەبێت، كە بە ئاڕاسته ی بەرنامە و ئامانجەكانی ئەمریكایە 

و پەیوەندی راستەوخۆی بە ئێران، سوریا، توركیا، لوبنان 

و سعودیەوە هەیە.

6-3. ئاشتیكاری بێالیەن

قەتەر،  براندسازی  ئامڕازەكانی  لەگرنگرتین  یەكێك 

پەیوەندییە  لەدنیای  ئاشتیكاری.  بۆ  هەوڵەكانییەتی 

دیكە  واڵتێكی  پەالماردانی  ئەمڕۆ،  نێودەوڵەتییەكانی 

زۆر دژوار و سەختە، بە تایبەت ئەگەر واڵتی پەالماردراو 

بەمەش،  بێت.  گشتیدا  زەینی  لە  ئاشتیكاریش  وەك 

ئاشتیكاربوون(،  )برانەوەی  زیاتری  هەرچی  هەڵكشانی 

و  دەستدرێژیی  ــەردەم  ب لە  قەتەر  ــەی  دورگ نیمچە 

وایكردوە  روانگە  هەمان  دەپارێزێت.  هەڕەشەكان 

و  ئاشتیكار  بێالیەن،  مۆدێرن،  بەواڵتێكی  خۆی  قەتەر 

هەوڵیداوە  بەردەوام  بكات.  براندسازی  سەرنجڕاكێش، 

خۆی، هەڵبەتە بە سەركەوتنی رێژەیی، بەجۆرێك بچێتە 

زۆری  هەوڵگەلی  قەتەر  نێودەوڵەتییەكانەوە.  كێشە 

دەرەوەی،  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  لە  نێوەندگیرانەی 

جەزائیر،  دارفــۆر،  خۆرئاوا،  كەناری  یەمەن،  منونە،  بۆ 

ئەسیوبیا، ئەریرتیا، سۆماڵ و ئیندۆنیزیادا هەبووە. قەتەر 

فەلەستینیه کانی وه ک  لەگەڵ گروپە  گفتوگۆیەكی زۆری 

حزبوڵاڵ،  فەلەستین،  بااڵكانی  بەرپرسە  فەتح،  حەماس، 

كاتێكدا  لە  هەبووە.  ئێران  لوبنان،  بااڵكانی  بەرپرسە 
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هیچ  لەگەڵ  ئەوەشدا  لەگەڵ  نییە،  بێالیەن  گشتی  بە 

هاوشێوەی  یان  نه ته وه یی،  سەروی  گروپێك  و  پەیكەر 

پەیوەندی نییە و ئەوكارە وایكردوە لە كێشە جیهانییەكان 

بنارسێت.  قبوڵكراو  و  ناوبژیوان  بێالیەن،  كەسایەتییەكی 

لە گرژیی  ئاشتیكارێك  پاڵنەری قەتەر بۆدەركەوتن وەك 

پاڵنەری تێكڕای  و كێشە ناوچەییەكان، شتێكی ئەوتۆ لە 

جیاواز  جیهانی،  گۆڕەپانی  لە  ناوبانگی  بەدوای  واڵتانی 

ئامانجێكی  شوێن  قەتەر  نێوەندگیرەكانی  هەوڵە  نییە. 

قەتەرە.  براندسازی  كە  دەكەوێت،  تایبەتیش  دیكەی 

قەتەر هەوڵدەدات وێنایەك لەخۆی وەك نێوەندگیرێكی 

لە  ناوخۆیی  دەسەاڵتی  سەملێرناو،  پێشینە  و  ئەزمون  بە 

بواری دیبلۆماسی ناوچەیی، ناوبژیكاری راستگۆ، واڵتێكی 

ژیر، كامڵ، هۆگری باسەكانی ئاشتی و سەقامگیری، هەم 

ناوچەكەیە.  دەرەوەی  له   هەم  هاوسێكانی،  جوغزی  لە 

كە  قەتەر،  نێوەندگیرەكانی  هاوشانی  پڕوپاگەندەی 

قەتەر  بۆ  چەند  تا  واڵت،  لە  ورد   وێنایەكی  خستنەڕوی 

سوریا،  كێشەی  لەبارەی  قەتەر  رەفتاری  دەبێت.  گرنگ 

براندی بێالیەنی و نێوەندگیری قەتەری خستۆتە بەردەم 

مەترسییەكی گەورەوە.

7-3. نێوانگیكری لە كێشەكاندا

لە کاتی رودانی كودەتای بێ خوێنڕشنت، سەریكێشایە 

بن  حەمەد  قەتەر،  }پێشو{ی  ئەمیر  هاتنەسەركاری 

بەسیاسەتی  قەتەر   ،1995 لە  دووەم  ئالی  خەلیفەی 
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و  ناوە  هەنگاوی  لەگەشەكردندا  هەمیشە  دەرەوەی 

سەرەتاكانی راپەڕینی ناوچەیی و نێودەوڵەتی ئەو واڵتەی 

قەتەر،  دەرەوەی  سیاسەتی  كلیلی  تایبەمتەندی  بینیوە. 

رۆڵبینینی وه ک ئاشتی و گفتوگۆكار لە ژمارەیەك  پێكدادان 

لە ناوچەكانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و شوێنەكانی دیكەی 

لوبنان،  فەلەستین،  عێراق،  ئەسیوپیا،  ئەفغانستان،  وەك 

سودان و یەمەن. لە هەریەك لەو پێگانە، قەتەر شانازی و 

فەخر بە پێگەی خۆی دەكات لەگەیاندنی باڵەكانی دوژمن 

رەخساندنی  و  سیاسی  ئاشتبوونەوەی  و  رێككەوتن  بە 

بەسەر  بااڵدەست  بڕیاردانی  مرۆڤدۆستانە،  یارمەتی 

هه ڵسوکه وتکردنی قەتەر لەوجۆرە گرژی و كێشمە كێشانە 

ئەمیری  قەتەر:  لە  سەرەكی  بڕیاردەرانی  چه قگیرە.  زۆر 

ئەو واڵتە، جێگرەوەی شێخ تەمیم بن حەمەد ئالی دووەم 

رادەستكرا(،  دەسەاڵتی  جڵەوی  فەرمی  بە   2013 لە  )كە 

سەرۆك وەزیران، وەزیری كاروباری دەرەوە شێخ حەمەد 

بن جاسم ئالی دووەمن. تایبەتبوونی بڕیاردان بەو بازنە 

دەرەوە  و  ناوخۆ  سیاسەتی  بڕیاردانەكانی  واتا،  گچكەیە 

بەرپرسانی  بە  رێگە  شێوازە  ئەو  و  دەگیردرێنەبەر  خێرا 

لە  نێوانگیرانە  پێشنیازی  بە  یەكسەر  دەدات،  قەتەر 

كاردانەوە  تازە سەرهەڵدراوەكان،  تێکهه ڵچوونه   بەرامبەر 

نیشانبدەن. بە كورتی، پاڵنەری گرنگ و قوڵ لەسیاسەتی 

نێوەندگیری قەتەردا هەیه .

سەقامگیری  و  ئاسایش  پاراستنی  پاڵنەر،  یەكەمین 

قەتەرە. قەتەر كەوتۆتە نیمچەی دورگەی عەرەبییەوە و لە 
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ناوچەیەكی پڕ لە ركابەری سیاسی و سەربازی دایە. قەتەر 

مەبەستییەتی بە زیادكردنی رەهەندە نێودەوڵەتییەكانی، 

دەوڵەتە  ــەردەم  ب مەترسییەكانی  بەرامبەر  لە  خۆی 

بپارێزرێت،  زیانهەڵگرەكانی وەك: مەترسییەك  گچەكە و 

ئازار بە دەستییەوە  كە واڵتێكی وەك كوەیت لە 1990، 

نێوان  نێوەندگیریكردنی  لە  گیرۆدەبوون  بە  دەکێشێت. 

باڵە لێكدژ و دوژمنكارەكانی حوسی و دەوڵەتی یەمەن، 

یان نێوەندگیری حزبوڵاڵ و هاوپەیامنان لەالیەك و باڵی 

14ی ئازار لە الیەكەی دیكەوە، قەتەر هەوڵدەدات بەر 

بە تەشەنەسەندنی ئەو قەیرانانە بگرێت بۆ سنورەكانی 

خۆی.

ئێرانە.  توانای  روبەڕوبوونەوەی  پاڵنەر،  دووەمین 

ئێران  لەگەڵ  ــازی  گ گۆڕەپانی  گــەورەتــریــن  قەتەر 

دابەشكردوە و ئاگای لە ئامانجەكانی سیاسەتی دەرەوەی 

نادەوڵەتی،  كارەكتەرانی  نێوەندگیریكردنی  بۆ  ئێرانە. 

هەوڵدایە  لە  قەتەر  ركابەرەكانیان،  و  ئێران  پاڵپشتی  بە 

روبەڕوی توانای ئێران ببێتەوە لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست 

بە گشتی و كەنداو بەتایبەتی. لە كاتێكدا قەتەر خوازیاره  

بپارێزێت.  ئێرانیش  لەگەڵ  دۆستانەییه كه ی  پەیوەندییە 

ئاسایش،  نیگەرانییەكانی  و  تێبینی  ســەرەڕای  كەوایە، 

دەكرێت رۆڵی ئێران لە ناوچەكە، وەك پاڵنەرێكی خۆیی 

كێشەكانی  لە  قەتەر  ناوبژیكردنی  ــەردەی  پ پشت  و 

رۆهەاڵتی ناوەڕاست وەربگیردرێت.

ناوچەیی  كارەكتەری  بۆ  گۆڕانه   پاڵنەر،  سێیەمین 
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بەشێوەیەكی  سعودیە  پاشای  سعودیەدا.  بەرامبەر  لە 

سەرانسەری  كێشمەكێشەكانی  لە  پێشەنگی  رۆڵی  كۆن 

منونەی  لوبنان  ناوخۆی  شەڕی  كە  بینیوە،  ناوچەكەدا 

سااڵنەی  لەم  سعودیە  نێوەندگیریكردنی  بــەاڵم  بــوو، 

كارەكتەری  و  بێالیەنی  لە  تێنەگەیشنت  بەهۆی  دواییدا، 

الواز  بێالیەن،  نێوەندگیریكردنی  یان  نەیاری،  لە  كارا 

14ی  گروپی  لەگەڵ  سعودیە  نزیكی  پەیوەندی  بووە. 

بوو،  بابەتێك  حەریری،  سەعد  رابەرایەتی  بە  ــازار  ئ

عەرەب  نێودەوڵەتی  پەیوەندی  لە  گرژییەك  به   قەتەر 

تێیگەیشت و هەوڵیدا، به قازانجی خۆی یه کالی بكاته وه . 

سەرانسەری  پێكدادانەكانی  لە  قەتەر  دەستتێوەردانی 

به   واڵتە  ئەو  هەوڵی  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  ناوچەی 

مەبەستی خۆمنایشکردنی وەك ئەڵتەرناتیڤ و جێگرەوەی 

گونجاو بۆ سعودیە و رابەری نوێی بەزەبر لەخۆرهەاڵتی 

ناوەڕاست، نیشانبدات. ئەو رۆڵە بە ئەندامبوونی قەتەر 

لە ئەنجومەنی ئاسایشی رێكخراوی نەتەوەكان لە 2006–

و  ناوچەیی  نێوەندگیری  بەهێزبوونی  بەهێزبوو،   2007

بینی.  ئیامراتەوە  لەالیەن  پێگەیاندمنان  یارمەتی  چاالكی 

سعودیە  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  سنوری  قەتەر  ئێستا 

كەمبوونەوەی  درككردنی  ســـەرەڕای  و  تێپەڕاندوە 

)هاوشان  ناوەڕاست  لەخۆرهەاڵتی  سعودیە  دەسەاڵتی 

زیادبوونی دەسەاڵتی ئێران(، ئەو واڵتە بۆ دژایەتیكردنی 

سعودیە،  پاشای  دەرەوەی  و  ناوخۆ  سیاسەتەكانی 

خەڵكی  راپەڕینی  كاتێك  بەمەش،  كاردەكات.  هوشیارانە 
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بەحرەین لە 2011 دەستیپێكرد، قەتەر بۆ سەركوتكردنی 

كەنداوی  هاوكاری  ئەنجومەنی  پشتگیری  راپەڕیوان، 

راپەڕینی  كاتێك  هەروەها  سعودیە.  رابەریەتی  بە  كرد 

یەمەنییەكان لە هەمانساڵ دەستیپێكرد، قەتەر پشتیوانی 

كە  كرد،  كەنداوی  هاوكاری  ئەنجومەنی  دەستپێشخەری 

ئاڵوگۆڕکردنی  بە  پەیوەست  كاری  دەستپێشخەرییە  ئەو 

دەسەاڵت لە یەمەن بە گفتوگۆ، لەجیاتی سەركوتكردنی 

یەكجارەكی رژێمی عەلی عەبدوڵاڵ ساڵح بوو.

سعودیە  لەگەڵ  قەتەر  پەیوەندییەكانی  ئەگەرچی 

بەدرێژایی چەند ساڵێک ئاڵۆزبووە، سەرەنجام لە 2008، 

پتەوتر  بەشێوەیەكی  و  فۆڕمیگرت  باش  پەیوەندی 

و  قەتەر  واقعیانەی  سیاسەتی  بەهۆی  بەردەوامبوو، 

ئاگاداری ئیامرات لە ئاستی توانا و دەسەاڵتی لە كەنداو، 

زاڵی  سیاسی  دەسەاڵتی  وەك  سعودیە  جوڵە.  كەوتە 

دەرفەت،  هێشتا  قەتەر  كە  ماوەتەوە،  دورگەكە  نیمچە 

بەدەستنەهێناوە.  بەرجەستەی  رۆڵبینینی  توانای  یان 

به   په یوه ست  نیگەرانی  لەسه ر  كۆكن  واڵت  هــەردو، 

ناجێگیری، تێپەڕبوونی سیاسی، دەستەبەركردنی ئاسایش 

بەرەو  روبەڕوبوونەوە  لە  زیاتر  كە  سنورەكانیان،  لە 

هاوكاری تاویاندەدات.

خۆیەتی  پێناسەكردنی  قەتەر،  پاڵنەری  چوارەمین 

منایشە سێ  ئەو  نێودەوڵەتی خۆرئاوا.  هاوپەیامنی  وەك 

سودی هەیە:

سه رده کێشێته   قەتەرییەكانەوە  لەڕوانگەی  یەكەم، 
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ئاسایشی ئەو واڵتەوه . دووەم، سەرباری ئامانجی قەتەر 

بۆ ده رخستنی خۆی وەك واڵتێكی مۆدێرن، هۆی منایشی 

دەتوانێت  كە  بازرگانی،  چەقی  واڵتێكی  وه ک  ئــه وە 

یەكێتی  سێیەم،  بكات.  نێودەوڵەتی  ئابوری  ركابەری 

نێونەتەوەیی، هۆی چەواشەكردنی سەرنجەكانە لە خاڵە 

وێڕای  منونە،  بۆ  قەتەر،  سیاسییەكانی  ناتەواوە  و  الواز 

لە  چاكسازی  بۆ  یەكگرتوەكان  واڵتە  توندەكانی  خاڵە 

جیهانی عەرەب، قەتەر )و سعودیە(، توانیویانە ئاڕاستەی 

رەخنەكانیان لەسەر نەبوونی دیموكراسی، بەهۆی پێگەی 

هەستیاری هاوپەیامنی ناوچەییبوونیان، بگۆڕن. پێداگری 

له سه ر رۆڵبینینی نێوەندگیری، هەندێك واڵتی ناوچەكەی 

بۆ  دانــاوە.  بۆخۆیان  رۆڵەیان  ئەو  چونكە  توڕەكردوە، 

منونە، میرس بۆ ماوەیەكی زۆر خۆی بە یەكەم پارێزەری 

جیاواز  تازەی  چارەسەرێكی  بەدوای  و  دەزانی  سودان 

لە  دارفۆر چارەسەربكات.  قەیرانی  تا  بوو،  قەتەرەوە  لە 

بە  قەتەر  پەیوەندی  قۆناغی  ماوەی  كۆتاییدا، هەرچەند 

كاریگەری  رۆڵێكی  توانی  كەمرتبوو،  میرس  لە  سودانەوە 

بۆ كۆتاییهێنان  تێداببینێت. هەروەها هەوڵەكانی قەتەر 

بە راپەڕینی حوسییەكان لە یەمەن، سعودیەی توڕەكرد.

زۆرجار هەنگاوە نێوەندگیرەكانی قەتەر بە پاڵپشتی 

روسیا،  یەكگرتوەكان،  واڵتە  واتا  جیهانی،  دەسەاڵتەكانی 

)دەسەاڵتە  هەندێكجار  فۆڕمیگرتوە.  بەریتانیا  فەرەنسا، 

بابەتە  بخەنە  خۆیان  هەوڵدەدەن  مامناوەندەكان(، 

نێودەوڵەتییەكانەوە، وەك: هەوڵەكانی بەرازیل و توركیا بۆ 
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چارەسەركردنی بنبەستی بەرنامەی ناوكی ئێران لە 2010، 

بەاڵم كەمرت وابووە، واڵتانی گچكە وەك نێوەندگیریكاری 

سەرەكی، لە نێوەندگیری نێودەوڵەتیدا كاربكات. هەوڵە 

زۆرەكانی قەتەر بۆ هاتنەئارای ئاشتی، هەم لەناوچەكە، 

جیهان،  لە  واڵتەكە  گچكەیی  لەبەرچاوگرتنی  بە  هەم 

جێگەی سەرنجە.

هەوڵە نێوەندگیرییەكانی قەتەر لە ناوەندی هێمنی 

دیبلۆماتە  و  ــداوە  روی هەراوهوریا  لە  دور  میدیایی، 

دەڵێن  چاوپێكەوتنەكانیاندا  لە  بەردەوام  قەتەرییەكان 

رۆڵی  رەنگدانەوەی  و  بەردەوامە  گفتوگۆ  "پڕۆسەی 

چاوپێكەوتنەكانیان  زۆربــەی  دەبێت"،  واڵت  ئەرێنی 

تەواوبوونی  دوای  رێك  ئافەرین.  و  لەپێداهەڵدان  پڕە 

وەك  بـــەردەوام  قەتەر  بەرپرسانی  چاوپێكەوتنەكە، 

و  دەكــەن  هەواڵنە  ئەو  باسی  سەرەكی  سەركەوتنی 

لەبەردەوامی  بەرچاوی  پشكی  پڕۆسەكە  دانیپێدادەنێن، 

و  هەوڵ  لە  چڕبوونەوە  بە  قەتەر  هەبووە.  ناوچەكەدا 

سەرچاوەكانی بۆ هەنگاوی نێوەندگیرییانە، كە بە لێشاو لە 

میدیاكان پەخشكراوە، ئارام و بە قوڵبوونەوەی پێویست، 

)دیبلۆماسیه تی  هاوشێوەی  خۆی  وێنای  هه وڵده دات 

نیچە(، نیشانبدات.

لەبواری  دەدات  قەتەر  بە  رێگە  كارە  ئەو  هەروەها 

لە  منونە،  وەك  هەبێت.  كاریگەری  و  توانا  سرتاتیژیدا، 

مێژویی  قوڵی  ریشەی  و  پەیوەندیی  سەرباری  سودان 

لەگەڵ میرس، قەتەر ئەو چانسەی بەدەستهێنا، هه ر زوو 
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بۆ دابینكردنی ئاسایشی خۆراكی خۆی، زەوی كشتوكاڵی 

لە سودان بكڕێت. هەروەها بە دەركەوتن لە گۆڕەپانی 

مەترسی  بە  بەر  هه وڵده دات  قەتەر  جیهاندا،  سیاسی 

گریامنەیی ركابەرە گەورەترەكان لەخۆی بگرێت. قەتەر 

پەیوەندییەكانی  و  ئوتێل  پارە،  بەتوانای  پێكهاتەیەكی 

پێگەی  و  دەســەاڵت  زیادكردنی  مەبەستی  كە  هەیە، 

ملیۆنییەكەی  حسابە  لیستی  پێویستە  نێودەوڵەتییەتی، 

رەخنەیە  ئەو  بدات.  شۆڕشگێڕەكان  ئوتێلی  خەرجی  بۆ 

دوای  ــەوت،  دەرك حەمەد  ئەمیر  توندەكانی  قسە  لە 

بە  قەتەر  ــت،  واژۆدەكــرێ رێككەوتننامەیەك  ــەوەی  ئ

گەشەپێدان،  بۆ  هاوكاریکردن  و  نۆژەنكردنەوە  بەڵێنی 

رێككەوتنەكان پتەوتر دەكات. هاندان و هاوكارییەكانی 

رادەیەكی  بە  دەتوانێت  الوازتــر،  الیەنی  بۆ  پێشنیازی 

كەمبكاتەوە.  پێكدادانەكان  ئاستی  سەرنج،  جێگە 

خودی ئەمیری قەتەر و وەزیری دەرەوە، بە تایبەتی بۆ 

وه به رهێنان  پێكدادانەكە،  الیەنەكانی  لێكنزیككردنەوەی 

دەبێت،  جیاجیای  ئەنجامی  گفتوگۆیانە  ئەو  دەكــەن. 

پێگە  كێرڤی  میوانداری،  رۆڵی  بینینی  قەتەر،  بۆ  بەاڵم 

نێودەوڵەتییەكەی هەڵدەكێشێت و ته ندروستی دەكات.

"ئەو  قەتەری:  دیبلۆماتێكی  قسەكانی  گوێرەی  بە 

بۆ  مشتومڕێك  تایبەتی،  راڕایەكی  و  دیقەت  بە  واڵتە 

ئەنجامدانی هەنگاوی نێوەندگیری دیاریدەكات، كە پێشرت 

چانسی سەركەوتن، یان ئەنجامی ئەرێنی ئەو هەنگاوانە، 

سەملێرنابێت". بەو مانایە، قەتەر بەدوای وه به رهینانه وه یه  
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ــەری  دەوروب هاوسێكانی  لە  كە  دەرفەتەكان،  لەسەر 

لەچۆنیەتی  تێگەیشنت  باشرت  بۆ  بەرچاودەكەوێت. 

نێوەندگیرییەكان  لە  هەندێك  واڵتە،  ئەو  نێوەندگیری 

رشۆڤە دەكەین:

1-7-3. لوبنان

ئەو   ،2006 لە  حزبوڵاڵ  و  ئیرسائیل  نێوان  شــەڕی 

دەرفەتەی بە دەوڵەتی قەتەر دا، خۆی وەك نێوەندگیری 

ئاشتی نیشانبدات. قەتەر 300 سەربازی بۆ بەهێزكردنی 

ئاشتی  پاراستنی  بۆ  نەتەوەكان،  رێكخراوی  هێزەكانی 

بەبوونی  گوڕی  رێگەیەوە  لەو  و  ره وانه کرد  لوبنان  لە 

رێكخراوی  كاتی،  ئاسایشی  راوێژكاری  واڵتی  وەك  خۆی 

قەتەر  سیاسی  پشتگیری  و  نێوەندگیری  دا.  نەتەوەكان 

لەكاتێكدا بوو، كە سەرەڕای خەڵكی ئامادە لە شەقامەكانی 

ئیدانەكردنێکی  و  پشتگیری حزبوڵاڵ  بۆ  عەرەبی  واڵتانی 

واڵتانی  ئیرسائیل،  هەنگاوەكانی  نێودەوڵەتی  زۆری 

لە  میرس  و  سعودیە  ئــوردون،  وەك  خۆرئاوا  الیەنگری 

لوتكەی نائارامییەكانی لوبنان، ئارامبوون. لە بەرامبەردا، 

رەخنەی  ئاسایش  ئەنجومەنی  لە  قەتەر  كورسییەكەی 

توندەكانی  قسە  لە  رەخنەیە  ئەو  گرت.  ئیرسائیل  لە 

ئەمیر حەمەددا دەركەوت. تەنانەت دوای دامركانەوەی 

كێشەكان، زۆربەی واڵتانی عەرەبی لە بارودۆخی نالەباری 

كە  بەڵگەدێننەوە،  هەندێك  بێئاگابوون.  لوبنانییەكان 

هاوكاری قەتەر، پەیوەندیكردنی هێزەكانی ئیندۆنیزیا و 
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توركیا بەهێزە ئاشتیپارێزەكانی ئاسانكرد. هەروەها قەتەر 

و  نارد  لوبنان  بۆ  کۆمه کی  و  دارایی  هاوكاری  پەلە  بە 

یەكەم واڵت بوو، خودی سەرۆكی واڵت سەردانی لوبنانی 

كرد. ئەو وه به رهێنانه  داراییە لە لوبنان، هاوكاری قەتەری 

كرد بۆ بەدەستهێنانی پشتگیری حزبوڵاڵ.

وەك  قەتەر  دیبلۆماسیه تی  دیكەی  منونەیەكی 

دەوڵەتی  كە  بوو،   2008 ئایاری  لە  ئاشتی،  نێوەندگیری 

و  لوبنانی  حزبی   15 لــە  زیــاتــر  مــیــوانــداری  قــەتــەر 

هاوكارییەكی جێسەرنجی رێككەوتنی دەوحەی كرد، که  

بە كۆتاییهاتنی وەستانی یه کجاره کی سیاسی ماوەدرێژی 

18 مانگە بەناوبانگ بوو، لەچەند بوارێكدا سەركەوتوبوو، 

و  فەرەنسا  نەتەوەكان،  رێكخراوی  عەرەب،  یەكێتی  كە 

نێوەندگیریكارانی دیكە شكستیانهێنابوو.

 ،2007 دووەم  ترشینی  لە  لوبنان  سیاسی  قەیرانی 

لەسەر  لوبنانی  سیاسەتكارانی  رێكنەكەوتنی  دوای 

دەستوری  )بەپێی  دەستیپێكرد  كۆمار  سەرۆك  كاندیدی 

مەسیحییەكان  لە  كۆمار  ــەرۆك  س پێویستە  لوبنان، 

 ،2008 لەئایاری  رێكنەكەوتنە  ئەو  خەریكبوو  و  بێت( 

و  حزبوڵاڵ  هێزەكانی  ماڵی  ماڵەو  شەڕی  سەربكێشێتە 

حكومەت. هەوڵەكانی دەوڵەت بۆ كەمكردنەوەی توانای 

و  هەواڵگری  تۆڕەكانی  پەكخستنی  لەڕێگەی  حزبوڵاڵ 

پەالماردانی بەرپرسانی فەرمی، كە الیەنگری حزبوڵاڵیان 

دەكرد، قەیرانی گەیاندە لوتكەی خۆی. لەڕاستیدا، لوبنان 

سیستمه    ،1990 ناوخۆ  شەڕی  كۆتاییهاتنی  لەسەردەمی 
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ناوخۆییدا  هەڕەشەی  جدیرتین  لەبەردەم  سیاسییەكەی 

لە  عــەرەب،  كۆبوونەوەی  ناونیشانی  لەژێر  دەبینی. 

 14 لە  پێكهاتو  گفتوگۆی  لیژنەیەكی  ئایاری 2008،  17ی 

قەتەر  دەوحەی  لە  لوبنانی  سیاسییەكانی  ئەندام، حزبە 

كۆكردەوە و دوو بابەت دەستپێكی تەوەری گفتوگۆكانیان 

بوو: رێككەوتن لەسەر سەرۆك كۆماری داهاتوی لوبنان، 

پێداچونەوە بە یاسای هەڵبژاردنەكان و ئامادەكردنی بۆ 

شەش  تێپەڕینی  دوای  داهاتو.  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی 

رۆژ لە گفتوگۆی جدی، سیاسەتكارانی لوبنانی گەیشتنە 

سەرۆك  سلێامن،  میشێل  جەنەراڵ  كە  ئەنجامەی،  ئەو 

لە  رێككەوتن  هەروەها  بێت.  واڵت  داهاتوی  كۆماری 

30ی ئەندامی حكومەتی یەكێتی نه ته وه یی، 11 پۆست 

بۆ حزبوڵاڵ و بۆی  هه بێت ڤیتۆی ئەو بڕیارانەی حكومەت 

بکات، كە پێی رازینەبێت.

یەكێتی  پشتگیری  بە  گفتوگۆیە  ئــەو  ئەگەرچی 

عەرەب ئەنجامدرا، ئاشكرایە قەتەرییەكان رۆڵی كلیلیان 

هەبووە،  لوبناندا  حزبەكانی  رابەرانی  هاوكاریكردنی  لە 

قەتەر  سەركەوتنی  لەڕاستیدا  گونجانیان.  بەیەكەوە  بۆ 

لوبنانییەكان  ترسی  لوبنان،  حزبەكانی  لەنێوەندگیریی 

وەك  قەتەر  پێگەی  و  ماڵوێرانكار  تــری  ــەڕی  ش لە 

لوبنان،  لە  مێژویی، حزبی  پێشینەی  بێهیچ  نێوەندگیری، 

پێش  ــوو.  زۆرب نیازباشییەكی  نواندنی  به رمبه ردا  لە 

قەتەر هەڵسوڕاوانی جیاجیا لەوانە: سعودیە و فەرەنسا 

لێكنزیكبكەنەوە،  لوبنان  لە  ركابەرەكان  حزبە  هەوڵیاندا 
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بەرچاوی  دەسەاڵتێكی  هەر  سەركەوتونەبوون.  بەاڵم 

خاوەن بەرژەوەندیی لە لوبنان، هەوڵی یەكالكردنەوەی 

بەاڵم  دا،  ــەی  واڵت ئەو  مانگەی   18 سیاسی  قەیرانی 

گروپە  لە  یەكێك  الیەنگری  یەكەیان  هەر  لەبەرئەوەی 

سیاسییەكانی گۆڕەپانی موزایكی سیاسەتی لوبنان بوون، 

لەهەنگاوەكانیان سەرنەكەوتن. سەركەوتنی نێوەندگیری 

قەناعەتپێكردنی  لە  بێالیەنییەكەی،  پاراستنی  و  قەتەر 

بۆ  دروزی،  و  مەسیحی  سوننە،  و  شیعە  حزبەكانی 

لە  گفتوگۆكەدا.  لە  بوو  حزبوڵاڵ  پێگەی  قبوڵكردنی 

نێوەندگیریی ئەو مشتومڕە ماوەدرێژە و دوای گەیشنت بە 

رێككەوتن، پێگەی قەتەر باشبوو.

2-7-3. ئیرسائیل–حەماس

لوبنان،  لە  2008ی  رۆڵــی  دوای  یەكسەر  قەتەر 

نێوان ئیرسائیل  هەوڵیدا بە هەڵكشانی پەیوەندی باشی 

و حەماس، بە که شی گرژی و ئاڵۆزی ناوچەكە رابگات. بە 

گوێرەی وتەی شێخ حەمەد، قەتەر بیری لە هاوكاریكردنی 

لەگەڵ هەر واڵتێكی عەرەبی و  بۆ قسەكردن  ئیرسائیل، 

رێكخراوەكان، لەوانە حەماس كردبۆوە.

3-7-3. سودان

دەرەوەی  ــری  وەزی هەوڵی  بە   ،2008 لە  قەتەر 

چووەناو  ئەملەحمود،  عەبدوڵاڵ  بن  ئەحمەد  ئەوكات، 

رابەریکردنی هەنگاوی  و  قەیرانی سودانەوە  مشتومڕ و 
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تازەی ئاشتی دارفۆری گرتەئەستۆ. بە درێژایی ئەو ساڵە 

حزبەكانی  لەگەڵ  قوڵ  پەیوەندی  دروستبوونی  پێش  و 

وەزیری  بوون،  گه نگه شه یه    ئەو  گرفتاری  كە  ســودان، 

دەرەوەی قەتەر چاوی بە بەرپرسە فەرمییەكانی واڵتانی 

چین،  دەرەوەی  ــری  وەزی لیبیا،  فەرەنسا،  ئەمریكا، 

كۆبوونەوەی  و  عەرەب  یەكێتی  نەتەوەكان،  رێكخراوی 

لەبارەی  پێویست  تازانیاری  كــەوت،  عــەرەب  سەرانی 

بۆ  ئەملەحمود  هەروەها  كۆبكاتەوە.  گرفتارییه   ئەو 

ناوچەی  و  خەرتوم  سەردانی  راستییەكان،  ئاشكراكردنی 

دارفۆر و هاوسێكانی سودان، جیبۆتی و چادی كرد، كە 

و  هەبووە  رۆڵیان  پێشرت  لەنێوەندگیریكردنی  بەجۆرێك 

جێگەی پەنابەرانی دارفۆریان كردبۆوە.

سەردانانە  ئەو  زانیاری،  كۆكردنەوەی  ــەرەڕای  س

بۆ  متامنە  دەستەبەركردنی  لە  گرنگی  زۆر  كاریگەری 

هەروەها  هەبوو.  گرفتارەكاندا  الیەنە  نێوان  لە  قەتەر، 

گروپەكانی  بۆ  قــەتــەری  نیازباشی  ســەردانــانــە  ئــەو 

لە  دارفۆرییەكان  نیشاندا.  دارفۆریش  جوداییخوازه کانی 

دەستتێوەردانی دەوڵەتە عەرەبیەكانی تر لە بابەتەكانیان 

یان  پێشرت،  نێوەندگیرییەكانی  لە  چونكە  دودڵبوون، 

دواتری میرس و سعودیە بێزاربوون و زۆرجار پێیانوابوو، 

هەنگاوی نێوەندگیریكارانەی ئەو دوو واڵتە لە قازانجی 

گفتوگۆی  ژمارەیەك  بێت،  هەرچۆنێك  دەبێت.  خەرتوم 

دورودرێژ و زۆرجار ئەستەم لەڕابردو ئەنجامدرابوو، كە 

دوای هەركامیان راگەیەنراوێكی گرنگ رادەگەیەندرێت، 
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وتەی  پێی  بە  بوون.  ئەنجام  بەهاو  بێ  هەموویان  كە 

گفتوگۆ،  گرفتاری  دارفۆری  و  سودان  فەرمی  بەرپرسانی 

ناوبژیكارانەی  هەنگاوی  چاوپێداخشاندنەوەی 

بەتەواوی  بەراورد  بە  گه نگه شه یه   ئەو  لەبارەی  قەتەر 

ئامانجی  بە  لــەڕابــردو  كە  جیاوازبوو،  هەنگاوەكان 

و  ــەوڵ  ه ئەنجامدرابوو.  ســـودان  لــە  نێوەندگیری 

هەنگاوەكانی ئەملەحمود لە كۆكردنەوە و بەدەستهێنانی 

خۆی  جۆری  لە  پێگەیە،  ئەو  قوڵی  و  الوەكی  زانیاری 

بەهاناگەیشنت  ئاژانسەكانی  تەنیا  پێشرت،  بوو،  دەگمەن 

بەكاروباری  پەیوەست  نێودەوڵەتی  مرۆڤدۆستانەی  و 

بــوارە  ئــەو  شارەزایانی  ئەنجامیاندابوو.  پەنابەران 

باوەڕیانوابوو هیچكام لە واڵتانی نێوەندگیریكار، شێوازی 

لەبارەی  زانیاری  بۆ كۆكردنەوەی  لێبڕاوانەیان  ئاستە  بەو 

پەنابەران و تێگەیشنت لە كێشەكانیان سودی وەرنەگرتبوو، 

بۆ  قەتەرییەكان،  هێندەی  هیچكامێكیان  نیازباشی 

الیەنەكانی گرفتار نەسەملێرنابوو.

ئەنجامدراوەكان  گفتوگۆ  هەواڵنە،  ئەو  ئاكامی 

گەورەترین  و  سودان  حكومەتی  نێوان  لە  دەوحە  لە 

بوو،  یەكسانی  و  داد  بزوتنەوەی  دارفۆر،  نەیاری  گروپی 

واژۆی  ئەنجامەكەی  و  دەستیپێكرد   2009 شوباتی  لە 

لێكتێگەیشتننامەیەك بوو، كە هەردووال بەڵێنی دڵنیایی، 

و  دامبركیننەوە  دارفــۆر  كیشەكانی  دابــوو،  نیازباشییان 

چارەسەریبکه ن. هه ردووال رێككەوتن که  دەوحەیان وەك 

شوێنی سازدانی گفتوگۆكانی نێوان هەردووال دیاریکردوه  
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و وتوێژه کانیان لەژێر چاودێری ئەمیر و حكومەتی قەتەر، 

ئەنجامبدەن.

و  ئەستەم  زۆر  ئەنجامدراوەكان  گفتوگۆ  هەڵبەتە 

ئاڵۆزبوون، چەندینجار لەبەر روداوی ناخۆش وەستاون و 

جاروبارەش زۆر خراپ بووە و بەهۆی سەركێشی قوڵ و 

ناكۆكی نێوان گروپە نەیارەكانی دارفۆر، بە بارودۆخێكی 

زۆر گرژ كۆتاییهاتوە. لەگەڵ ئەوەشدا، نێوەندگیریكارانی 

خۆیان  راشكاوانەی  و  ئارامی  بە  هەوڵیاندەدا  قەتەر 

لەسەر درێژەدان بە رەوتی گفتوگۆ و نیشاندانی چاکه و 

بەخشندەیی خۆیان، میوانداری نوێنەرانی هەردووال، بە 

راقییەكانی  ئوتێلە  لە  سودان  نەیارەكانی  گروپە  تایبەت 

گفتوگۆ،  هاتنی  تاكۆتایی  مانگ  چەندین  بۆ  دەوحــە 

هه ردووال بخەنە ژێر كاریگەرییەوە. هاوتا بەو رێككەوتنە، 

بووە  سەقامگیر  دارفۆر  بابەتی  و  گفتوگۆكان  داهاتوی 

دۆخه که   هاوسەنگ و هاوتایه . 

4-7-3. یەمەن

حسێن  الیەن  لە  و   2004 لە  حوسییەكان  شۆڕشی 

ئەلحوسی، مەزهەب ئەلزەیدی، بە 3000 تا 4000 خوێندكار 

و  ماهیەت  زیندوكردنەوەی  خوازیاری  دەستیپێكرد. 

گەرمەی  لە  بــوون.  زەیــدی  ئیسالمی  حەقیقی  روحــی 

شەڕە خوێناویەكاندا، حسێن ئەلحوسی لە دەی ئەیلولی 

بەردەوام و سەریكێشایە  راپەڕینەكە  بەاڵم  2004 كوژرا، 

 2005 ئازاری  لە  كە  پێكدادانەوە،  و  راپەڕین  كۆمەڵێك 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 124

پێكدادانەكانی  لە  درێژەیكێشا.   2007 حوزەیرانی  تا 

سەنعای  سەردانی  حەمەد  ئەمیر  چــوارەم،  قۆناغی 

نێوەندگیریكردنی  بۆ  خۆی  ئــارەزوی  فەرمی  بە  و  كرد 

حەمەد  ئەمیر  راگەیاند.  حوسییەكان  و  حكومەت 

كۆتاییهێنان  بۆ  رەزامەندی  هەردووال  "گەر  رایگەیاند، 

پارێزگای  نۆژەنكردنەوەی  بۆ  قەتەر  نیشانبدەن،  بەشەڕ 

 ،2007 حوزەیرانی  لە  دەكات.  سەرمایەگوزاری  سەعدا، 

راگەیاند و  ئاگربەستییان  حكومەت و هێزە حوسییەكان 

دوای چەندین سەردانی ناوبژیوانكاری قەتەری بۆ سەنعا 

و سەعدا، نوینەرانی حوسی و حكومەتی یەمەن لە دوی 

واژۆكــرد.  لەدەوحە  ئاشتییان  پەیامنی   ،2008 شوباتی 

گەشبینی  و  وروژان  لەسەرەتادا  رێككەوتننامەی دەوحە 

بەهەستیاریەوە  خێرا  هەردووال  لەگەاڵبوو،  جێسەرنجی 

رێككەوتننامەكەیان  سەرەكییەكانی  یاسا  و  ــاوەڕۆك  ن

نزیكەی  رێككەوتننامەیەدا،  ئەو  كرۆكی  لە  جێبەجێكرد. 

بۆ  قەتەر  دارایــی  هاوكاری  دۆالر  ملیۆن   500 تا   300

رەزامەندی  قەتەر  لێدرابوو.  بڕیاری  نۆژەنكردنەوە 

ــراوەی  دورخ رابەرانی  خزمەتکردنی  له سه ر  ــڕی  دەرب

حوسی بۆ دەوحە، بەاڵم ئەو گەشبینییانە زۆری نەخایاند 

و  حوسییەكان  نەوەستا.  هەرگیز  راستەقینە  شەڕی  و 

یان  قەتەرییەكان،  لەوەی  كەمرت  حكومەت  هێزەكانی 

و  ئاشتی  پابەندی  پێیانوابوو،  الیەنەكان  لە  هەركام 

كۆتایی  مانگەكانی  تا  شەڕەكان  بوون .  رێککه وتنه که  

2008 بەردەوام بوو، حكومەتی یەمەن لە هاوینی 2009، 
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سەقامگیرەكانی  ناوچە  سەر  كردە  به رباڵوی  پەالمارێكی 

ساڵح،  عەبدوڵاڵ  عەلی  ئازار،  لەسەرەتای  حوسییەكان. 

"رێككەوتننامەی  رایگەیاند  ئەوكات  كۆماری  سەرۆك 

دەوحە بەمانای راستەقینە مردوە". بەدریژەكێشانی شەڕ 

نێوەندگیریی خۆی لە  لە 2009 و 2010، قەتەر هەوڵی 

ئاب،  مانگی  لە  پاشان  و  دەستپێكردەوە   2010 هاوینی 

حكومەتی  نوێنەرانی  بەئامادەبوونی  ئاشتی  گفتوگۆی 

ئاب،  كۆتایی  لە  دەستیپێكردەوە.  حوسییەكان  و  یەمەن 

و  بوەستێنن  شەڕ  بۆماوەیەك  بەڵێنیاندا  هــەردووال 

رێككەوتننامەیەكی دیكە لە دەوحە واژۆ بكەن.

ــە بــــەراورد بە  ــەر ب ــەت ــی ق ــژەی ســەركــەوتــنــی رێ

نێوەندگیرییەكانی دیكەی ئەو واڵتە، بە ئەگەرێكی زۆرەوە 

بابەتەكانی  لە  دەستی  هەبوو،  ترەوە  بەهۆی  پەیوەندی 

ئامادەیی تۆخ و نارساوی  خراوەڕو لە یەمەن وەردەدا و 

سعودیەبوو لەو كێشەیەدا، كە زۆربەری كات لەپشت پەردە 

و هەندێكجاریش بە ئاشكرا كاریدەكرد. سعودیە بەهۆی 

دزەكردنە  شایانی  و  دورودرێژ  هاوبەشی  سنوری  بوونی 

ئایدیۆلۆژیی، حزب، مێژوی زۆر  پەیوەندی  ناو یەمەن و 

فراوان له گه ڵ یەمەن، ترس و خۆفێكی زۆری لە پشێوی 

خوێناوی  پەالماری  چەندینجار  هەبوو،  حوسییەكاندا 

دژی حوسییەكان لە خاكی یەمەن ئەنجامداوە. بەمەش، 

ناڕەزایەتی سعودیە لەنێوەندگیریی قەتەر ئاسایی بوو. بە 

مەبەستی دڵنیابوون لە شكانی حوسییەكان و كاردانەوە بە 

هەنگاوی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر، ریاز پارەیەكی زۆری 
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هەڵڕشت.  هاوپەیامنی  هۆزەكانی  و  یەمەن  سوپای  بۆ 

لە  قەتەری  نێوەندگیری  میدیاكانی سعودییە  هەمانكات، 

رزگاربوونی  بە  نیشانداو  ئێرانیەكان  رێنامیی  بە  یەمەن، 

حوسییەكانی لە شكانی بەم لێكنزیکییەی ئەوانی زانی. لە 

ئابی 2010، هاوكاتی هەنگاوی نوێی قەتەر لەنێوەندگیری 

لەو  دۆالری  ملیارێك  بڕی  سعودیە  یەمەن،  لە  هەردووال 

پێش  رۆژێك  و  كرد  سەرمایەگوزاری  پڕشەڕوشۆڕە  واڵتە 

راگەیاندنی سازدانەوەی قۆناغێكی نوێی گفتوگۆ لە 2010 

عەبدوڵاڵ  عەلی  لە  داوای  سعودیە  قەتەر،  دەوحەی  لە 

ساڵح كرد بەندێكی نوێ بۆ رێككەوتننامەكە زیادبكرێت، 

رێككەوتننامەیەكی  هەر  بتوانێت  سعودییە  پێیە  بەو  تا 

هەرچۆنێك  بكات.  ڤیتۆ  حوسییەكان  لەگەڵ  ئەنجامدراو 

هەوڵەكانی  وایكرد  سعودییەكان  دەستتێوەردانی  بێت، 

جێگەی  دارفۆر  و  لوبنان  هاوشێوەی  قەتەر  نێوەندگیری 

رەزامەندی نەبێت.

5-7-3. تاڵیبان

قەتەر،  سیاسییەكانی  ریسكە  ئاڵۆزترین  لە  یەكێك 

نێوەندگیری تاڵیبان و حكومەتی ئەفغانستانە. قەتەر، كە 

ناردە  نوێنەرێكی  شكاند،  بودای  كۆنی  پەیكەری  تاڵیبان 

هەوڵیدا  پاشان  بگرێت.  كارە  لەو  رێ  تا  ئەفغانستان 

بە  خۆرئاوا،  واڵتانی  و  تاڵیبان  لەنێوان  دڵنیا  كەناڵێكی 

نوسینگەی  دامەزراندنی  هەبێت.  ئەمریكادا  تایبەت 

هەنگاوانەی  ئەو  چوارچێوه یه دایە.  لەو  تاڵیبان  سیاسی 
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رزگاربوون  چونكە  ئۆبامایە،  ئامانجەكانی  تەبای  قەتەر 

لەشەڕی ئەفغانستان، گرنگی بۆ ئەمریكا زۆرە. حكومەتی 

تاڵیبان،  لەگەڵ  گفتوگۆ  دەستپێكردنەوەی  بۆ  ئۆباما 

سیاسەتێكی زۆر نەرمی پەیڕەوكردوە و بڕیارە پێشنیازی 

تاڵیبان لە سەربنەمای ئازادکردنی دیلەكانی ئەو گروپە لە 

گوانتانامۆ، لە بەرامبەر ئازادكردنی سەربازێكی ئەمریكی 

رەزامەندی دەربڕێت. بەرپرسانی ئەمریكی هیوادارن بە 

ئاڵوگۆڕی  سەربنەمای  لە  سیاسەتەكانیان  پێداچونەوەی 

ئاشتی  گفتوگۆی  دەستپێكردنەوەی  بۆ  رێگە  دیلەكان، 

لەگەڵ میلیشیاكان تەخت بكەن. بە گوێرەی ئەو گەاڵڵەیە 

كۆشكی سپی پێشنیازدەكات، هەر پێنج دیلەكەی تاڵیبان 

لەگرتوخانەی گوانتانامۆوە بۆ قەتەر بگوازنەوە، كە تاڵیبان 

ئەمریكی  سەربازێكی  ئازادكردنی  لەسەر  رەزامەندی 

دەربڕێت. بێگومان ئاڵوگۆڕی دیلەكان و سازدانی گفتوگۆ 

لەنێوان تاڵیبان و ئەمریكا لە قەتەر، دەتوانێت كاریگەری 

زۆری لە هاتنەئارای قەتەردا هەبێت.

ــەر لە  ــەت ســــەرەڕای بــابــەتــەكــانــی ســــەرەوە، ق

جیاوازی  پلەی  بە  و  ــارساوە  ن كەمرت  گەنگەشەكاندا 

سەركەوتن، نێوەندگیری كردوە، لەوانە: كێشەی مەراكیش 

باڵەكانی  و كێشەی  بیابانی خۆرئاوا  لەسەر  پۆلیساریۆ  و 

فەلەستین، فەتح و حەماس.

كۆڵەكەیەكی  نێوەندگیرییانە  هەنگاوی  لەڕاستیدا 

میتۆدە،  بەو  تا  قەتەرە  دەرەوەی  سیاسەتی  ناوەندی 

لەگۆڕەپانی  ئاشتی  بانگەشەكارێكی  وەك  خۆی  قەتەر 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 128

قەتەر  هاوكاری  نێوەندگیری  بناسێنێت.  نێودەوڵەتی 

بەدوای  كە  ناوبژیكار،  واڵتێكی  وێنای خۆی وەك  دەكات 

ئاشتی و سەقامگیریی لە جیهان و داكۆكیكاری مافەكانی 

و  شكۆ  متامنە،  دەستەبەركردنی  بەاڵم  بخاتەڕو،  مرۆڤ 

ئەو  ئەنجامدانی  لە  قەتەر  ئامانجی  تاكە  بەرچاوكەوتنی 

ملمالنێی  قەتەر،  دیكەی  ئامانجێكی  نییە.  نێوەندگیرییانە 

نێوەندگیریی،  بە  هەوڵدەدات  قەتەر  نەیارەكانیەتی. 

ناوچە  و  واڵتان  لە  خۆی  بەرژەوەندیەكانی  و  دەسەاڵت 

ژێركاریگەری  که وتبوونه   پێشرت  كە  زیادبكات،  جیاجیاکان 

ركابەرانی ئێستای قەتەره وه . بۆ منونە، هەوڵەكانی قەتەر 

لە نێوەندگیری گه نگه شه ی حوسییەكان بەو هۆیەبوو، كە 

تواناو  لەڕاستیدا  مرۆڤدۆستانە،  هەنگاوی  ئەنجامدانی  بە 

بە  لە سودان  یەمەن كەمبكاتەوە.  لە  كاریگەری سعودیە 

پەیوەندییە  بەردەوام و  پەالماری  بە هێرش و  سەرنجدان 

نزیكەكانی لەگەڵ میرس، قەتەر بەو هەنگاوانەی، چانسی 

بەوهۆیەوە  و  بەدەستهێناوە  كشتوكاڵی  زەوی  كڕینی 

و  باشی  لوبنانیش  لە  دابیندەكات.  خۆراكی  ئاسایشی 

و  ئاشتی  بانگەشەكاری  وەك  دەركەوتنی  دەستكەوتی 

نێوەندگیری، بۆ فراوانكردنی دەسەاڵتی بووە لەو واڵتە.

8-3. یارمەتییە داراییەكان

ئاسانكاری  بۆ  دەوحــە،  داراییەكانی  یارمەتییە 

لێوەرگیراوە.  سودی  قەتەریش  نیچەیی  دیبلۆماسیی 

دارییەكان  یارمەتییە  رەخساندنی  بۆ  جیاجیا  منونەی 



129ههڵسهنگاندنیدهسهاڵتینهرمیقهتهر

هەیە. بۆ منونە دوای الفاوی كاترینا لەواڵتە یەكگرتوەكان، 

بە  پێشكەش  دۆالری  ملیۆن   100 قــەتــەر  ئەمیری 

قوربانیانی ئەو كارەساتە رسوشتییە كرد. هەروەها شێخ 

یارمەتی  غەزە،  لەسەر  ئیرسائیل  ئابڵوقەی  دوای  حەمەد 

جێگە سەرنجی پێشكەش بە خەڵكی غەزە كرد، رێكخراوە 

لە  ناحكومییەكانی قەتەریش رۆڵی گرنگیان گرتەئەستۆ. 

منونەیەكی دیكەدا، دەوترێت قەتەر بۆ نۆژەنكردنەوەی 

دۆالری  ملیۆنان  لوبنان  شیعەنشینی  بەشەكانی 

لە  ئیرسائیل  لەگەڵ  واڵتە  ئەو  شەڕی  لە  كە  تەرخانكرد، 

2006 كاولبووه  )بەتایبەت بنت جیل(. قەتەر 460 ملیۆن 

دۆالری، هاوكاری قوربانیانی هەنگاوی پەرستاری بوڵگاریا 

كرد، لە لیبیا.

دەوڵەتێكی  سەرۆكی  یەكەمین  وەك  قەتەر  ئەمیری 

عەرەبی لە 2012 سەردانی غەزە، ناوچەی ژێردەسەاڵتی 

سەرمایەگوزاری  بەرنامەی  سەردانە  ئەو  كرد.  حەماسی 

ناوچەی  و  لەنێوان حەماس  سازان  هیوای  بوژانەوەی  و 

وەك  خۆی  توانی  قەتەر  بوو.  فەلەستینی  ئۆتۆنۆمی 

هاوڕێی هاوواڵتییانی عەرەب، بە تایبەت بە سەرنجدان 

ئیرسائیل  لەگەڵ  بەردەوامەكان  روبــەڕوبــوونــەوە  بە 

بناسێنێت.

دەستتێوەردانەكانی  چــوارچــێــوەی  ــەرەڕای،  ــ س

یارمەتییە دەرەكییەكانی قەتەر لەكۆتایی  مرۆڤدۆستانەو 

سەردانەكەی  دوای  هەفتەیه ک  چەند  تەنیا   ،2012

كاریگەری  ــە،  وەرچــەرخــان ــەو  ئ ئاشكرابوو.  ئەمیر 
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نەك  و  كاتی  ئامادەبوونێكی  ناوچانەی  لەو  قەتەری 

قەتەری  سوری  مانگی  مالی،  لە  منایشكرد.  درێژماوەی 

هاوكاری  و  پەنابەران  پشتگیریکردنی  لە  بەمدواییانە 

بێجگەلەوە  بووە،  كارا  مرۆڤدۆستانە  لەدەستتێوەردانی 

دەوترێت ئیسالمییه کان لە باكور ئەو دەستتێوەردانانەیان 

قبوڵنەبوو، كە دژایەتی رەفتاری مانگی سوری نێودەوڵەتی 

لە  مالی  سوری  خاچی  سەرۆكی  بەهەمانجۆر  دەكەن. 

ئابی 2012 رایگەیاندبوو، دەستگەیشنت بەو دانیشتوانانە 

دەستتێوەردانەكانی  ســـەرەڕای  بــەاڵم  ئەستەمبووە، 

مانگی سور، ئەو كارە ئەنجامدراوە. پەسندكردنی قەتەر 

سەرچاوەی  تەنیا  نەك  ئیسالمییەكان،  گروپە  لەالیەن 

بەهۆی  لەوانەیە  بەڵكو  گرتوە،  موسڵامنبوونی  لە 

سەقامگیری رێكخراوە خێرخوازییەكان بۆ منونە لە مالی، 

بۆ بەدەستهێنانی متامنەبێت. لەگەڵ ئەوەشدا، یارمەتییە 

سەرهەڵدانی  هۆكاری  مالی،  بۆ  قەتەر  مرۆییەكانی 

بە  كە  جەزائیر،  بەسەركردایەتیكردنی  بوو  دەنگۆگەلێك 

پێی راپۆرتەكان، پشتگیری قەتەر لە زۆربەی شۆڕشەكانی 

ئەو  لەسەر  بوو.  ناڕازی  و  دڵناخۆش  عەرەبی  بەهاری 

بنچینەیە، قەتەر بە سودوەرگرتن لە ئەركی مرۆڤدۆستانە، 

گروپە  بۆ  چەك  ناردنی  بۆ  بووە  بیانویەكەوە  بــەدوای 

مانگی سوری  و هەربۆیە  مالی  باكوری  لە  چەكدارەكان 

 ،2012 حوزەیرانی  لە  تۆمەتانە  ئەو  ناچاربوو  قەتەر 

رەتبكاتەوە.

9-3. دیبلۆماسیه تی میدیایی
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ئیستاكە رایگشتی، سنورە نه ته وه ییەكانی تێپەڕاندوە 

گەیشتوەته   رایگشتی  ئەمڕۆ  بووە.  نێودەوڵەتی  به   و 

هێزی  یان  كارەكتەر،  وەك  كە  واتایە،  و  گونجان  ئەو 

لەسرتاكتۆری  رایگشتی  دیاردەی  هاتۆته ئاراوه .  سیاسی 

كۆمەڵگەدا، وەك كارێكی كۆمەاڵیەتی، كۆمەڵی و گشتی، 

لەبارەی  و  میللەته  یان  كۆمەڵگە،  داوەری  نیشانەی 

بابەتەكانی رۆژه وه  فۆڕمدەگرێت. ئەو دیاردەیە لەڕێگەی 

پەیوەندی بەرامبەر و دوالیەنە، وەك سەرچاوەی توانایی 

بە جەختكردنەوە لە پەیوەندی هاوبەشی نێوان تاكەكانی 

بەرجەستەبووه کان،  لەداوەرییە  كۆمەڵگە، سەرچاوەگرتو 

كارامەیی  بەسەر  كاریگەری  ئۆرگانیزەكراوە،  لەكۆمەڵگە 

سیستمی كۆمەڵگەوە دەبێت و سەردەكێشێتە پەرەپێدان 

كۆمەاڵیەتی  كــەلــتــوری،  ئەندێشەكانی  گــەشــەی  و 

و  ئاشتی  بەهێزكردنی  بۆ  كۆمەڵگەوه ،  سیاسی  و 

تۆڕە  و  میدیا  جیاجیا.  سەرچاوەی  لە  كەڵكوەرگرتنیه تی 

كاریگەرن  ئامڕازێكی  ناڕاستەقینەكان،  كۆمەاڵیەتییە 

سەتەالیتەكانی:  تۆڕە  ئێستادا،  لە  رایگشتییەوە.  بەسەر 

BBC، CNN و ئەلجەزیرە، وەك كارەكتەرانی ناحكومی 

نێودەوڵەتیدا  سیاسەتی  و  دیبلۆماسی  لەگۆڕەپانی 

رایگشتی  كۆنتڕۆڵكردنی  بە  تۆڕانە  ئەو  هاتونەتەئاراوه . 

خۆی  بەرژەوەندی  بۆ  مەبەستداركردنی  و  نێودەوڵەتی 

قەتەر  كاردەكەن.  میواندار  واڵتانی  كاتەكان  زۆربەی  و 

سەرەتا بەئامانجی كاریگەری بەسەر رایگشتی عەرەبه وه  

هاتنەئارای  بە  دامەزراند.  ئەلجەزیرەی  تۆڕی   ،1996 لە 
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عەرەبی،  ئــازادی  میدیایەكی  بەناونیشانی  ئەلجەزیرە 

بەرەوپێشربدنی  بۆ  سیاسی  ئامڕازێكی  وەك  قەتەر 

لە  هەواڵی  براندی  وەك  هاتنەکایه  ی  و  ئامانجەكانی 

سیستمی نێودەوڵەتیدا، سودیوەرگرت.

هۆكارێكی   ،1996 ئەلجەزیرە  تۆڕی  سەقامگیریی 

بووە.  قەتەر  دەسەاڵتی  زیادكردنی  رەوتی  گرنگی  زۆر 

کاتژمێری   24 هەواڵی  ــۆڕی  ت یەكەمین  ئەلجەزیرە 

دوای  تایبەتی  بەشێوەیەكی  كە  لەجیهاندا،  عەرەبییە 

راپەڕینی  روداوەكانی  بە  تایبەت  هەواڵی  روماڵكردنی 

یەكەمین  پەخشی  و   2000 لە  فەلەستین  ــی  دووەم

پەیامی ڤیدیۆیی ئوسامە بنالدن دوای پەالمارەكەی 11ی 

تۆڕە  ئەو  كارامەیی  بــۆوە.  زەقرت   ،2001 سیپتەمبەری 

لەبەرامبەر تیرۆریستە بنەڕەتخوازە ئیسالمییەکان، شەڕ لە 

ئەفغانستان )2001( و عێراق )2003(، ئەو تۆڕەی زیاتر 

بەناوبانگ کرد. ساڵی 2006 تۆڕی ئەلجەزیرە وەشاندنی 

ئینگلیزی خۆی بۆ هاتنەئارای پەیوەندییەكانی بە بینەرانی 

بووە  عەرەبی،  تۆڕی  یەكەمین  بە  و  خستەگەڕ  جیهانی 

 CNN وەك  خۆرئاوای  میدیاكانی  راستەوخۆی  ركابەری 

تا  قەتەر  بۆ  گۆڕەپانێكە  ئەلجەزیرە  هەروەها   .BBC و 

خۆی وەك ركابەر و شەڕكەری سعودیە وێنابكات. دوای 

ئەوەی ئەلعەرەبیەی كەناڵی سعودیە لە 2003 که وته کار، 

پارێزەرانی  لە  بەرامبەر  رەخنەی  و  ئەلجەزیرە  ركابەری 

لە  رشۆڤەكردنەكان  باوی  تایبەمتەندی  بۆ  ــەردووال،  ه

زیاتر  ئەلجەزیرە  ــەرەڕای،  س گــۆڕا.  عــەرەب  تێڕوانینی 
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عەرەبی،  ئیسالمی،  روی  سێ  بۆ  خۆی  قوڵبوونەوەی 

تەلەفزیۆنەكانی  بەپێچەوانەی  و  دانــاوە  ئازادیخوازی 

حكومەتی جیهانی عەرەب، كە كاتی خۆیان بۆ بانگەشەی 

میدیایی رابەران خەرجدەكەن، تۆڕی ئەلجەزیرە مامەڵەی 

دەخاتەڕو،  ناوچەكە  سیاسەتكارانی  لەگەڵ  دینامیکی 

و  لەهەنگاو  راستەقینە  لەرەخنەگرتنی  بریتییە  كە 

هەڵوێستیان. گەرچی بڕیاری تۆڕی ئەلجەزیرە پەلیكێشایە 

عەرەبی،  واڵتی  هەندێك  لە  نوسینگەكانی  داخستنی 

بینەرانی  لە  بەرچاو  بەشی  تێڕوانینی  توانی  سەرەنجام 

دیبلۆماسیه تی  لە  منونەیەك  بووە  و  بكات  رام  عەرەب 

ئەلجەزیرە  سەركەوتنی  چیرۆكی  گێڕانەوەی  گشتی. 

لەڕاستیدا،  نییە.  شیاو  پارێزەرانی  لەبەرچاوگرتنی  بێ 

ئەلجەزیرە كاری پێویست بۆ هێنانەدی و ئۆرگانیزەكردنی 

دەرەوەی  سیاسەتی  ژیاری  قەتەرو  نه ته وه یی  براندی 

بە  توند  ئەلجەزیرە  تۆڕی  دارایی  بەڕێوەبردنی  ده کات. 

گرنگرتین  واڵتە  ئەو  و  گرێدراوە  قەتەرەوە  حكومەتی 

پارێزەری دارایی ئەو تۆڕەیە. بیرهێنانەوەی ئەو خاڵەش 

یەكێك  ئەلجەزیرە  تۆڕی  سەرمایەگوزاری  كە  زۆرگرنگە، 

كە  دەربڕینە،  ئــازادی  دژی  دەوڵەتەكانی  لەگرنگرتین 

ئەو كارە كاریگەری بەسەر بێالیەنی و سەربەخۆیی ئەو 

تۆڕی  كە  سەرنجڕاكێشە،  بابەتەش  ئەو  دەبێت.  تۆڕەوە 

یان  قەتەر،  ناوخۆی  كاری  و  راپۆرته هەواڵ  ئەلجەزیرە 

بنەماڵەی ئالی دووەم، راناگەیەنێت.

که   سعودیەوەبێت،  فشاری  بەهۆی  لەوانەیە 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 134

ئەلجەزیرە  دارایی  پشتگیریەكی زۆری  قەتەر  حكومەتی 

كەنداوی  ریكالمی  بــازاڕی  %60ی  نزیكەی  و  دەكــات 

بایكۆتكردنی  بۆ  پێویستی  تەوژمی  و  بەدەستەوەیە 

و  كوەیت  هەیە.  ریكالمەوە  لەڕێگەی  ئەلجەزیرە 

بەحرەینیش هەلومەرجی هاوشێوەی بایكۆتی سعودیەیان 

ئەلجەزیرە  تۆڕی  قازانجی  و  داهات  ئەگەرچی  هەیە. 

لەڕێگەی ریكالم، لەنێوان 2003 تا 2004 دوو هێندە بوو، 

سەرەڕای، نەیتوانی بودجەكانی رو لە زیادبوونی ئەو تۆڕە 

قەرەبووبكاتەوە. جگەلەمە، تۆڕی ئەلجەزیرە سەرنجێكی 

كەمی لەسەر بانگەشەیە، بەشێوەیەك كە بڕ و ئەندازەی 

كاتی  سنوردارە.  و  كەم  تاڕادەیەك  تۆڕەدا  لەو  بانگەشە 

مامناوەندی بانگەشە لە تۆڕی ئەلجەزیرە، نزیکه ی 40 تا 

 ،CNN 45 خولەكە لە رۆژێكدایه ، كە بە بەراورد بە تۆڕی

تاڕادەیەك 300 خولەك رۆژانە بانگەشەی هەیە، بڕێكی 

كەمە. هەروەها تۆڕی ئەلجەزیرە بەرنامە و وێنای وردی 

داهات و خەرجییەكانی ناخاتەڕو، بەاڵم بودجەی چاالكی 

سااڵنەی نزیكەی 40 ملیۆن دۆالرە. بێجگەلەوە، پێدەچێت 

رەخنەی توند لە ئەمیر و دەوڵەتی قەتەر لەڕاپۆرتەكانی 

تۆڕی ئەلجەزیرە جێگەی نەبێتەوە. منونەیەك لەسیاسەتە 

ناوخۆییه کانی قەتەر، بڕیاری ئەو واڵتەیه  بۆ دواخستنی 

)ئەنجومەنی  ــژكــاری  راوێ ئەنجومەنی  هەڵبژاردنی 

كەوایە  نادیده یگرت.  ئەلجەزیرە  تۆڕی  كە  بوو،  شورا( 

بابەتە  روماڵكردنی  لە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  خۆدزینەوەی 

ناوخۆی  بابەتەكانی  تایبەت  بە  قەتەر،  هەواڵییەكانی 
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تۆڕی  وەك  ئەلجەزیرە  نەتوانرێت  وادەكات  نەخوازراو، 

هەواڵی )سەربەخۆ( بخەیتەڕو. لەالیەكەی دیكەوە، تۆڕی 

ئەو  سەربەخۆبوونی  بەردەوام  ئەلجەزیرە،  سەتەالیتی 

تۆڕە راده گەیه نێت و دڵنیاییدەدات. بە پێی ئەنجامەكانی 

تۆڕی  ئەندامانی  لەگەڵ  ئەدمۆند غەریب  چاوپێكەوتنی 

ئەلجەزیرە )حكومەتی قەتەر تائێستا بۆ شەڕەكانی خۆی 

دەیتوانی  ئەگەرچی  وەرنەگرتوە،  ئەلجەزیرە  لە  سودی 

ئەو كارە بكات و كەسانی بەتوانا لە قەتەر تائێستا هیچ 

لەتۆڕی  پەخشكراویان  هەواڵی  ناوەڕۆكی  یان  كارێك، 

سەرۆكی  فیلیپس،  سو  هەروەها  نەبووە(.  ئەلجەزیرە 

ئاشكرا  بەشێوەیەكی  ئەلجەزیرە،  تۆڕی  ئینگلیزی  بەشی 

هیچ  و  سەربەخۆیە  پەخشەكانیان  كە  رایدەگەیەنێت، 

ئەمیری  تەنانەت  یان  قەتەر،  دەوڵەتی  لە  كەسایەتییەك 

رەفتاری  وەرنــەداوە.  تۆڕە  ئەو  لەكاری  دەستی  قەتەر، 

ئەو  سەربەخۆبوونی،  بانگەشەی  و  ئەلجەزیرە  تۆڕی 

ئاشكراكردنی  كە  ــات،  دەك بەرجەستەتر  حەقیقەتە 

ئاسایشی  قەتەره وه ،  لەالیەن  ئەلجەزیرە  سیاسەتەكانی 

كارمەندانی دەخاتە مەترسییەوە.

خاڵێكی دیكە كە بەڕونی سەربەخۆنەبوونی ئەو تۆڕە 

سامان.  بەرهەمهێنانی  بۆ  هەوڵنەدانیەتی  نیشاندەدات، 

ئەلجەزیرە  تۆڕی  بازرگانی  پێداگری  و  بەدواداچوون 

دەنگۆیەك  كاتێك  نییە.  گرنگ  قەتەر  بۆ  و  تۆڕە  ئەو  بۆ 

باڵوبۆوە لەسەر بنەمای حكومەتی قەتەر بەهۆی فشاری 

بایكۆتی  و  ئەمریكا  یەكگرتوەكانی  واڵتە  رولەزیادبوونی 
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لە  ئەلجەزیرە  تــۆڕی  عــەرەب،  واڵتانی  بانگەشەكانی 

راست  زانیاریەكی  هیچ  هەرچەند  دەفرۆشێت.   2005

لەبەردەست  تۆڕە  ئەو  چاالكییەكانی  بودجەی  لەبارەی 

لە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  بودجەی  مەزەندەدەكرێت  نییە، 

2004، نزیكەی 120 ملیۆن دۆالر بووبێت، كە دەوڵەتی 

قەتەر بڕی 40 تا 50 ملیۆن دۆالر، هاوكاری ئەو تۆڕەی 

بكرێت،  خاڵە  بەو  ئاماژە  دڵنیابوون  بۆ  پێویستە  كردوە. 

كە جێكردنەوە و میوانداری تۆڕی سەتەالیتی ئەلجەزیرە، 

خانەخوێ  واڵتی  بۆ  و  گەورەیە  ئابوری  قورساییەكی 

كە  دادەنــرێــت،  ئابوری  بێبەرهەمی  پڕۆژەیەكی  بە 

قەتەر  بڕیاری حكومەتی  هەرچۆنێكبێت،  نییە.  قازانجی 

ناواقعییە.  بڕیارێكی  ئەلجەزیرە،  تۆڕی  فرۆشتنی  بۆ 

لەوكارە  تێگەیشنت  نییە.  ئەوتۆی  بەهای  وەبه رهێنانێكە 

ئاسانە، چونكە ئەلجەزیرە دامەزراوەیەكی بازرگانی نییە 

سەرچاوەی  قەتەر،  و  ریكالمییەكانی  مشتەرییە  بۆ  تا 

لەبەرئەوەی  كە  ئەوەیە،  سەرنجڕاكێشەرتر  بێت.  داهات 

لە  ریكالمییان  فەزای  كڕینی  ئارەزوی  بانگەشەكارەكان 

تۆڕی ئەلجەزیرە نییە، سعودیە فشارێكی زۆردەكات. بە 

 300 ئەلجەزیرە  تۆڕی  كە  حەقیقەتەی،  ئەو  قبوڵكردنی 

رشۆڤەیە  ئەو  لەوانەیە  هەیە،  بینەری  ملیۆن   500 تا 

بەهای نەبێت. هیچ زەبەالحێكی میدیایی دیكە ناتوانێت 

لەناوچەكە ژمارەی بینەری وەهای هەبێت. لە بەرامبەردا، 

تۆڕی  پێویستە  بانگەشەییەوە،  پیشەی  لەڕوانگەی 

میدیا  سودترین  پڕ  و  سەرنجڕاكێشەرترین  ئەلجەزیرە 



137ههڵسهنگاندنیدهسهاڵتینهرمیقهتهر

ئەلجەزیرە  رۆژانەی  تەماشاكردنی  بە  بانگەشە.  بۆ  بێت 

لە  بانگەشە  كاتی  كە  تێبگەی،  دەتوانی  ئاسانی  بە 

بەرنامەكانی ئەو تۆڕە نزیكەی لەخوارەوەیە، جگەلەوەی، 

لەالیەن  ئەلجەزیرە  لەتۆڕی  بانگەشەكان  زۆربــەی 

پێكهاتەی ئابوری شارەزا لە قەتەر وەك بانكی نه ته وه یی 

قەتەر، كۆمپانیای گازی قەتەر، كۆمپانیای نەوتی قەتەر، 

فڕۆكەخانەی قەتەر، كۆمپانیای بۆدرەی كیمیایی قەتەر، 

ئەو  ناوی  داگیردەكرێت.  قەتەر  پرتۆكیمیایی  كۆمپانیای 

بانگەشەی  و  منایش  پێگەی  لەسەر  ئابوریانەیە  پێكهاتە 

لەناو   .2011 تا   2006 لە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  لە  بازرگانی 

ئابوری  پێكهاتەی  هەندێك  بانگەشەیە،  ئەو  منایشەكانی 

فڕۆكەوانی  و  تۆیۆتا  كۆمپانیای  )وەك:  فرەنەتەوەیی 

توركیا(، یان ئاژانسەكانی گەشتیاری حكومەت )وەك: هند، 

تایالند، قوبرس و توركیا(ش، لەتۆڕی ئەلجەزیرە بۆ ماوەی 

رۆژ  وەك  ئەنجامدا،  لە  هەبووە.  بانگەشەیان  دیاریكراو 

رونە، زۆربەی دامەزراوەكانی ئابوری كۆمپانیای قەتەرین، 

كە بانگەشەیان لەو تۆڕەدا كردوە. سەرنجڕاكێشەرتر لەوە، 

ناوی ئەو كۆمپانیایانە، هەمیشە ناوی قەتەرییان لەگەڵە.

خستنەڕوی  نەریتی  بناغەی  ئەلجەزیرە  ئەگەرچی 

داڕشتوە  عەرەبی  جیهانی  لێكۆڵینەوەئاساكانی  راپۆرتە 

هێنایەخوار،  عەرەبییەكانی  گروپە  مێزگردی  سنوری  و 

تەلەفزیۆن  لە  قەدەغەكراوه كانی  بابەتە  باسی  نەریتی 

لە  باشرت  و  زیاتر  عــەرەبــی  كۆمەڵگەی  تێكشكان، 

رابەره کانیان ئاگاداركردەوە، ناوەندێكی بۆ ئاڵوگۆڕی هزر 
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ئاسانرت  بتوانن  تا  رەخساند  زمانان  عەرەبی  بیروڕای  و 

بااڵدەستانی  و  ده سه اڵتداران  لە  پرسیارەكانیان  و  داوا 

بە  لێبگیردرێت،  رەخنەیان  ــەرەڕای،  س بکه ن.  خۆیان 

گروپە  ئەلقاعیدە،  ڤیدیۆییەكانی  كاسێتە  كاتێك  تایبەت 

دەسەاڵتدارانی  كلیپەكانی  عێراق،  لە  ئاژاوەگێڕەکان 

بە  رێی  ئاشكرا  بە  و  پەخشدەكەن  ئیرسائیل  فەرمی 

ئیرسائیل داوە هەواڵەكانی بە زمانی عیربی، ئینگلیزی یان 

ئوسامە  وێنەكانی  باڵوكردنەوەی  پەخشبكات.  عەرەبی 

نیگه رانكرد،  ئەمریكییەكانی  ئەلقاعیدە  رابەری  بنالدنی 

داوای  ئاماژە  بە  دەكرد.  لەئەمریكییەكان  هەڕەشەی  كە 

وەستاندنی ئەلجەزیرە، یان گۆڕانكاری بوون لە ناوەڕۆكی 

بەرنامەكانیدا. لە ناوەڕاستی شەڕی عێراقیش، روماڵكردنی 

هەواڵی ئەلجەزیرە تایبەت بوو بە كێشەی هاوواڵتییانی 

لە  ئەمریكاوه ،  دەستدرێژییەكانی  بەهۆی  عێراقی 

هەڵبژاردنی وشەكان، لەجیاتی وشەی واڵتە یەكگرتوەكان، 

وەرگرت  پەالماردەرەكان( سودی  )هێزە  دەستەواژەی  لە 

شەهیدبوون(  )چاالكی  بەناوی  خۆكوژی  پەالماری  و 

باسیدەكرد، كە روانگەی دژە ئەمریكی تۆڕی ئەلجەزیرەی 

رەخنەیان  ئەمریكی  بەرپرسانی  هەربۆیە،  نیشاندەدا. 

ناوەڕاستی  لە  گــرت.  ئەلجەزیرە  تــۆڕی  رەفــتــاری  لە 

واڵتە  بەرگری  وەزیری  وۆڵفۆویتز،  پاوڵ  عیراق،  شەڕی 

تۆمەتباركرد،  ئەلجەزیرەی  تۆڕی  بەتوندی  یەكگرتوەكان، 

ژیانی  و  حسێنە  ســەدام  قازانجی  لە  هەواڵەكانی  كە 

سەربازانی ئەمریكی دەخاتە مەترسییەوە. رەخنەگرتن لە 
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تۆخرتبووه وه .  ئەمریكییەكان  میدیا  لە  ئەلجەزیرە،  تۆڕی 

بەتواناترین  )ئەلجەزیرە  نوسی:  ئەمریكی  رۆژنامەیەكی 

هاوپەیامنی تیرۆریستەكانە لە جیهان، تەنانەت بەتواناتر 

لە سەرمایەدارانی سعودیە(. هەرچۆنێكبێت، راستە سوپای 

ئەمریكا قەتەر دەپارێزێت و هاوكات تۆڕی ئەلجەزیرە، 

ئەمریكییەكان  دژە  روانگە  میوانداری  بەردەوامی  بە 

دەكات، لێكدژییەكی جێگەی سەرنجە.

دەرەوەی  سیاسەتی  لە  ئەلجەزیرە  پێگەی   .3-9-2

قەتەردا

نەبوو.  ئیعتوبارێكی  هیچ  ئەلجەزیرە  پیش  قەتەر 

بێگومان تۆڕی ئەلجەزیرە هاوكارییەكی زۆری بە ئامانجی 

لە  تەنیا  نەك  بوو،  قەتەر  گرنگی  وێنایەكی  خستنەڕوی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، بەڵكو لە جیهان. بەپلەی یەكەم 

و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لەسەر  ئەلجەزیرە  كاریگەری 

بابەتە نێودەوڵەتییه کان بۆ دەسەاڵت و توانای نه ته وه یی 

سیاسی  تــوانــای  دەدرێــتــەپــاڵ.  لەناوچەكەی  قەتەر 

قەتەرە،  ناهاوكاتی  وابەستەیی  لە  ملكەچێك  ئەلجەزیرە 

كە كەوتۆتە نێوان دوو دەسەاڵتی گەورەی ناوچەكە، واتە 

چەكێكی  ئەلجەزیرە  تۆڕی  لەڕاستیدا،  سعودیە.  و  ئێران 

قەتەر  نەرمە،  دەسەاڵتی  دەسەاڵتی  بەرەی  نائاسایی 

ئێران،  لەبەرامبەر  بەرگری  سەنگەری  هەبوونی  وەك 

میرس و سعودیە یان النیكەم بۆ وەاڵمدانەوەی پەالماری 

لێوەردەرگرێت.  ســودی  سعودیە،  و  میرس  میدیایی 
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سعودیە  ناوچەیی  هەژمونی  بەگژداچونەوەی  بۆ  قەتەر 

هەڵكشانی  پاراسنت،  هۆكاری  و  ئامڕاز  وەك  ئێران،  و 

پێگەی خۆی، سود لەئەلجەزیرە وەردەگرێت. ركابەرێتی 

قەتەر لەگەڵ لەسەروتری سعودیە، شەڕ بۆ لەسەروتری 

بیرناوتر  دەستنیشانكراوترو  عەرەبی  جیهانی  میدیای 

توانای  و  دەســەاڵت  كە  هەستیكردبوو،  سعودیە  كرد. 

بەهۆی خۆشەویستی  ناوچەكە،  میدیای هەواڵی  بەسەر 

ئەو  لەژێر  الوازبوونە.  لە  ئەلجەزیرە  بەرەوگەشەكردنی 

فشارەدا، تۆڕی ئەلعەرەبییە لە ئازاری 2003، لەسەردەمی 

ئەلعەرەبییە  دامەزراندنی  به   ــەزرا.  دام عێراق  شەڕی 

بەهۆی سعودیەوە، حكومەتی قەتەر هەستیكرد پێویستە 

نوێیە  میدیاییە  ركابەرە  ئەو  ركابەری  ئەلجەزیرە  تۆڕی 

و  قەتەر  نێوان  میدیایی  شەڕی  لێكدانەوەی  بێ  بكات. 

لە ماهیەتی تۆڕی ئەلجەزیرە بگەیت.  ناتوانی  سعودیە، 

قەتەرو  واڵتی  هــه ردوو  نێوان  ناكۆكییەكانی  رشۆڤەی 

رەفتاریی  رونكردنەوەی  بۆ  رێگەیەكی سادەیه   سعودیە، 

وەك  قەتەر  چۆن  كە  لەوبارەیەوە،  قەتەر   حكومەتی 

ئەلجەزیرە  سەتەالیتی  تۆڕی  لە  سود  سیاسی  ئامڕازی 

لەگەڵ  هاوپەیامنبوون  قەتەر  ئەمیری  وەردەگــرێــت. 

دوژمنانی سعودیە، بە هەلومەرجێكی دڵنیا بۆ پارێزەرانی 

فەزای  تۆڕەدا  لەو  دەزانێت.  سعودیە  نەخشەكانی  لە 

تا  رەخساوە  ناسعودییەكان  و  سعودی  بۆ  پێویست 

سعودیە  خانەدانانی  لەسه ر  خۆیان  رەخنەكانی  و  تیۆر 

تێكڕای  دەرچوونی  پشتگیری  قەتەر  هەروەها  دەرببڕن. 
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میدیاكان دەكات، تا لەو رێگەیەوە بتوانێت رای نەرێنی 

بۆ  ئەلجزیرە  كاتێك  توندبكات.  سعود  ئال  بە  سەبارەت 

بە  سعودیەكان،  دژە  لەڕوانگەی  پەخشكرا،  یەكەمجار 

گەرمی پێشوازیدەكرا. رەخنەگرتن لە سعودیە بەردەوامە 

بە باشرتبوونی پەیوندییەكانی قەتەر لەگەڵ سعودیە،  و 

لەگەڵ  كەمكردەوە.  تۆڕەی  ئەو  رەخنەگرتنی  قەوارەی 

دامەزراندنی تۆڕی ئینگلیزی ئەلجەزیرە لە 2006، لەجاران 

كە  ئەمریكا،  لە  تایبەت  بە  سەرنج،  جێگەی  بووە  زیاتر 

پڕۆژەی  بوو. هەرچۆنێكبێت،  تۆڕە  ئەو  پەخشی  شوێنی 

ئەلجەزیرە كارێكی پێویستبوو بۆ هێنانەدی و فۆڕمگرتنی 

براندی نه ته وه یی قەتەر و ژیانی سیاسەتی دەرەوەیەتی. 

ئیرباهیم شەرقیە، جێنشینی سەرۆكی ناوەندی برۆكینگزی 

تێدا  ریسكێكی  هیچ  رێگەیەكە،  )میدیا  دەڵێت:  دەوحە 

نییە(.

10-3. دیبلۆماسیه تی گشتی

و  گچكە  دەســەاڵتــە  بە  گشتی،  دیبلۆماسیه تی   

مامناوەندەكان، رێگە بە سەرچاوەی سنوداری دەسەاڵتی 

لەبابەتەكانی پەیوەند بە  تا بەگیرۆدەبوون  رەق دەدات 

دیبلۆماسیی  پانتایی  و  گۆڕەپان  لە  مەدەنی،  كۆمەڵگەی 

بۆ  كە  بەڵگەدەهێرنێتەوە،  بەوجۆرە  بنوێنێت.  خۆی 

گشتی  دیبلۆماسیه تی  مامناوەند،  و  گچكە  واڵتانی 

و  توانا  دەستەبەركردنی  بۆ  دەرفەتێكه   ئاڕاستەكەری 

رێگەیەكی  لە  نێودەوڵەتی،  كارنامەی  بە  فۆڕمپێدانه  
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دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  چوارچێوەی  لە  سەروتر 

رەقییانە. بەشێك لە دیبلۆماسیه تی گشتی قەتەر، هەوڵه  

بۆ میوانداری كۆنفرانس و كۆبوونەوە نێودەوڵەتییەكان. 

لە  بۆ قەتەر زۆره  و وێنای قەتەر  ئەو سیاسەتە، سودی 

نێودەوڵەتیدا بەرجەستەدەكات، كە گەشتیاری  سیستمی 

هەروەها  تۆخدەكاتەوە.  قەتەریش  فڕۆكەوانی  هێڵی  و 

بەهۆی میوانداریی زۆربەی كۆنفرانسەكان، كە لە دەوحە 

دەبەسرتێت، قەتەر شایستەیی خۆی نیشانداوە و بناغەی 

پیشەیی  نوێنەرانی  و  بازرگان  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

یەكەمین  لە  یەكێك  داڕشتوە.  جیهان  واڵتانی  دیكەی 

پشتگیری  بە   ،1997 لە  ئابوری  گرنگەكانی  كۆبوونەوە 

ئیرسائیلیش  نوێنەری  ســـازدراو  ــە  دەوح لە  ئەمریكا 

رێكخراوی  میوانداری  قەتەر  هەروەها  ئامادەبوو. 

بازرگانی جیهانی لە 2001، بە ناونیشانی )رۆڵی قەتەر( 

بوو. دیدگای ئەو واڵتە لە جیهانی ئیسالمی، بە سازدانی 

كۆبوونەوەی رێكخراوی كۆنفرانسی ئیسالمی لە دەوحە، 

ئازاری 2003 بەهێز بوو. لە حوزەیرانی 2005یش، شوێنی 

سازدانی دووەمین كۆبوونەوەی گروپی 77 لە دەوحەی 

ئەمیر،  هاوسەری  موزا،  شێخە   2007 ساڵی  بوو.  قەتەر 

ناوەندی  دامەزراندنی  بۆ  دۆالری  ملیۆن   10 رایگەیاند 

سازدراو  كۆنفرانسی  تەرخانكردوە.  عەرەبی  دیموكراسی 

جیاوازانەبوو،  كۆنفرانسە  لەو  یەكێك   ،2007 ئازاری  لە 

و   2008 بەدرێژایی  بەسرتا.  دەوحــە  لە  ساڵە  ئەو  كە 

بابەتی  پێشەنگای  و  كۆنفرانس   120 نزیكەی   ،2009



143ههڵسهنگاندنیدهسهاڵتینهرمیقهتهر

ماڵ  و  موڵك  پەرەپێدانی  ــی،  دارای گاز،  و  نەوت  وەك 

میوانداری  دەوحە  هەروەها  بەڕێوەچووه .  قەتەر  لە 

سەرەكی  رەوتی  كۆنفرانسەكانی  لە  فراوانی  كۆمەڵێكی 

رێكخراوی  كۆبوونەوەی  منونە  بۆ  كەلتوری  و  سیاسی 

نەتەوەكان بۆ گەیشنت بە لۆژیكی جیهانییە، تایبەمتەندی 

ئەو روداوە بەرچاوانە، برەودانە بە وێنای قەتەر. 2010، 

كە  بوو،  نێودەوڵەتیەكان  كۆبوونەوە  میوانداری  قەتەر 

بەرجەستەبوونی  رێگەی  باسكردنی  بۆ  كەس   1200

گروپی  رەوتی  لە  مامناوەند،  و  گچكە  واڵتانی  روانگەی 

كۆبوونەوەیە،  ئەو  سازدانی  بەشدارییانكرد.   ،G-20

ئەو  لەالیەن  قبوڵنەكردنی  بە  بوو  قەتەر  كاردانەوەی 

دەیویست  دەستپێشخەریەی،  بەو  قەتەر  گروپەوە. 

كە  لــەوەی،  زیاتر  قەتەر  دیبلۆماسیه تی  رایبگەیەنێت 

ناوچەیی بێت، جیهانییە. جگە لەبەڕێوەچونی كۆبوونەوە 

رێكخراوە  لە  كــارای  رۆڵــی  قەتەر  نێودەوڵەتییەكان، 

لە  نا هەمیشەیی  ئەندامیەتی  بینیوە.  نێودەوڵەتییەكاندا 

–2006 لە  نەتەوەكان  رێكخراوی  ئاسایشی  ئەنجومەنی 

G-77لە  گروپی  سەرۆكی  وەك  هەڵبژاردنی  و   2007

كۆنەكانی  میتۆدە  لە  هەندێك  قەتەر  وایكرد   ،2004

هەڵبەتە  بگۆڕێت.  گچكە  واڵتانی  كڵێشەیی  سیاسی 

زیاتر  رادەیەكی  بە  قەتەر،  چاوەڕێدەكرێت  هێشتا 

دەسەاڵت و توانای خۆی زیادبكات. دامه زرێنەری تیۆری 

ئاماژەیكردوە:  نای  جۆزێف  نەرمی(،  دەسەاڵتی  )توانای 

)قەتەر هەوڵدەدات میتۆدی سیاسی و دیبلۆماسییەكەی 
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ناسیۆنالیستی  سەرەكی  رەوتی  نێوان  لە  كە  بگرێتەبەر، 

سەرچاوەی  نــاوەدا  لەو  و  خۆرئاوایە  دنیای  و  عەرەب 

پشتگیریدەكەن(.  رێبازە  لەو  قەتەر،  دەوڵەمەندی 

نەتەوەكان  رێكخراوی  لە  قەتەر  نوێنەری  هەروەها 

رێكخراوی  گشتی  كۆمەڵەی  سەرۆكی  وەك   ،2011 لە 

نەتەوەكان هەڵبژێردرا.

4. وەرچەرخانی عەرەبی، دەرفەتێك بۆ كارەكتەری 

كارا

ساڵی 2011، محمەد بوعەزیزی، دەستگێڕی هەژاری 

بەوكارە  بەرداو  لەخۆی  ئاگری  نائومێدییەوە  بە  تونسی، 

واڵتانی  لە  هیوابەخشی  سیاسی  راپەڕینی  زنجیرەیەك 

عەرەبی داگیرساند. گەندەڵی دارایی و سیاسی تونس و 

قەیرانی  بۆ  ریشەی  که   قاته كانی،  چەند  ئابورییە  كێشە 

ناڕەزاییەكانی  سەریكێشایە  دەگەڕێتەوە،  جیهان  دارایی 

نەك  سیاسی  و  ئابوری  جێگیری  لە  زبری  و  كۆمەڵگەوه  

ته شه نه کردنی  دا.  دراوسێكانی  زۆربەی  بەڵكو  تونس، 

خۆرهەاڵتی  لە  ئیسالمییانە  دیموكراسی  جواڵنەوەی 

ناوەڕاست، زیاتر لە هەر شتێك بۆ ماهیەتی جیۆپۆلۆتیكی 

لەگەڵ  دەگەڕێتەوە،  جیهانی  تــازەی  وەرچەرخانی  و 

ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  تازەكانی  روداوە  گوایە  ئەوەشدا، 

پێشرت، لە ویژدانی ناوچەكەدا پەنهان بووە. ئێستا هەمان 

سه رهه ڵدراوه کانی  تــازە  جواڵنەوە  هاوكاری  فاكتەر 

دەكات،  ئیسالمی  بێداری  بە  نارساو  عەرەبی  جیهانی 
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نۆزدەیەم  سەدەی  كۆتایی  ساڵەكانی  لە  رۆژگارێك  كە 

و  سەرهەڵدان  یارمەتی  بیستەم،  سەدەی  سەرەتای  و 

لەچەند  تەنیا  دەدا.  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  كامڵبوونی 

میرس،  و  تونس  مێژساڵەكانی  لە  دیكتاتۆرە  مانگێكدا 

یەمەن،  بەحرەین،  راپەڕین  ئاگری  یەكسەر  و  روخــا 

لیبیا، ئەردەن و سوریای گرتەوە. ناڕەزاییەكان لە لیبیا و 

روخانی  سەریكێشایە  بوو،  چەكدارانە  راپەڕینی  یەمەن 

قەزافی و عەلی عەبدواڵ ساڵحه وه . لە سوریاش ناڕەزایی 

تیرۆریستە  پشتیوانی  و  ئاینی  توندڕەویی  جەماوەری، 

بەردەوامە.  هێشتا  كە  بوو،  لەگەڵ  فرەنەتەوەییەكانی 

جواڵنەوەی  دەرەنجامی  بەحرەینیش  وەرچەرخانی 

زۆربەی شیعە لە بەرامبەر كەمینەی سوننەی بااڵدەست، 

و  سعودیە  قەتەر،  سوننەی  هێزەكانی  پشتیوانی  كە 

ئیامراتیان هەیە. وەرچەرخان لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، 

نەك تەنیا هۆكاری نیگەرانی واڵتانی خۆپارێزی ناوه ندی 

روبەڕوی  خۆرئاوای  بەرژەوەندی  بەڵكو  بوو،  كەنداو 

یەكگرتوەكان  واڵتە  لە  زۆربە  كــردەوە.  جدی  كێشەی 

كە  ــڕی،  دەردەبـ ــەوە  ل خۆیان  نیگەرانی  ئیرسائیل  و 

گرتۆتەوە.  ئێستایان  حكومەتەكانی  شوێنی  ئیسالمیه کان 

و  خۆرئاوا  واڵتانی  ئەوەی  هۆی  بووە  نیگەرانیانە  ئەو 

خۆپارێزی ناوه ندی كەنداو، هەوڵبده ن رژێم كۆنتڕۆڵبكه ن 

رێنامییان  لیرباڵ  حكومەتی  بەرەو  و  بگۆڕن  فۆڕمی  و 

بكەن. قەتەر لەناو واڵتانی ئەنجومەنی هاوكاری كەنداو 

بەهاری  راپەڕینی  باشییەكانی  لە  سودوەرگرتن  لە 



وەرگێڕانی:ئهرسهالنحهسهن 146

عەرەبی، باشرتین پێگەیگرت. گەنجانی رابەری ئەو واڵتە 

زۆر لەمەوپێش، لە سیاسەتی ناوچەكەدا، بەدوای پێگەی 

 1996 لە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  دامەزراندنی  بوو.  باشرتەوە 

هەنگاوی سەرەتای بوو. سەرنوسەران و رۆژنامەنوسانی 

ئیخوان  ئیسالمییان هەیە،  بیروباوەڕی سیاسی  تۆڕە  ئەو 

بابەتە  باسی  و  عەرەبن  ناسیۆنالیستەكانی  موسلمین، 

نەتەوەپەرستی،  گەندەڵی،  وروژێنەرەكانی:  ئاڵۆزی 

خەڵكی  بۆ  عەرەب  جیهانی  دنیای  لە  ئازادی  نەبوونی 

سیاسییەكان،  گرژییە  نێوەندگیری  ــەن.  دەك عــەرەب، 

بە  زیاتری  متامنەی  لەوانە:  هه بووە،  نوێی  دەستكەوتی 

قەتەر داو نیشانیدا، قەتەر بەدوای رۆڵی ناوچەكەوەیە. 

دەرفەتێكی  عەرەبی،  نوێی  وەرچەرخانی  ئاقارەدا،  بەو 

بە  لەگەیشنت  واڵتە  ئەو  بەرجەستەكردنی  بۆ  جوانی 

دیدگای  رەخساو،  هەلی  هەروەها  منایشكرد.  زاڵ  رۆڵی 

بۆ توركیا، سعودیە، ئیامرات رەخساند، لەگەڵ ئەوەشدا، 

هەوڵیاندا  قەتەرییەكان  بوو.  بەرجەستە  قەتەر  وێنای 

لە  النیكەم  تا  دەربكەون  خۆیان  ئەندازەی  لە  زیــاد 

الواز  و  گچكە  واڵتی  لەچوارچێوەی  بینەرانیان  زەینی 

وەك  واڵتە  ئەو  و  لیبیا  میرس،  تونس،  لە  بێنەدەرەوە. 

قەیرانی  لەبارەی  تایبەت  بە  كاریكرد،  ئاڵوگۆڕ  پارێزەری 

واڵتانی  نێو  لە  تایبەتی  و  لەسەروتر  رۆڵی  قەتەر  لیبیا، 

و  یەمەن  لە  قەتەر  رۆڵی  هەرچەند  هەبوو.  عەرەبیدا 

بەحرەین لەفۆڕمی روانگەی گشتی و هاوبەشی واڵتانی 

ئەو  ئەنجامدرا،  كەنداو  هاریكاری  ئەنجومەنی  ئەندامی 
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کە  تایبەت  بە  و  بینیوە  تاڕادەیەک جیاوازی  رۆڵی  واڵتە 

سعودیە  داسەپاوی  سیاسەتی  لەچوارچێوەی  دەیەوێت 

قەتەر  بێتەدەر.  كەنداو  هاریكاری  ئەنجومەنی  بەسەر 

و  رادیكاڵ  روانگەی  هەوڵیداوە  سوریاشەوە  لەبارەی 

لەو  بنەڕەتییە  گۆڕانی  ئامانجی  كە  نیشانبدات،  جیاواز 

رێپێدانی  و  بێپشتگیری  سیاسەتانە  ئەو  هەڵبەتە  واڵتە. 

كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی شیاو نییە، چونكە قەتەر بەهۆی 

نەیدەتوانی  جیۆپۆلۆتیكی،  تایبەمتەندی  و  بوون  گچكە 

دەتوانی  لەوبارەیەوە  كێشەكانەوە.  بچێتەناو  یەكالیەنە 

لەگەڵ  قەتەر  بەسیاسەتەكانی  ئاماژە  جدی،  له   نزیك 

هەر  وەربچەرخێنیت.  گرنگ  ناوه ندی  لە  ئەمریكا، 

)نیوە  كتێبی  لە  ئەلحەداد  ملازی  پەیوەندییەدا،  لەو 

باوەڕیوایە  بێگومان  تونس(،  شۆڕشی  پەنهانەكەی 

ئەو  الیەنگریکردنی  لە  قەتەر  و  ئەمریكا  هاوكاری 

شۆڕشە، زۆر كاریگەربوو. بەردەوامدەبێت، كە سەردانی 

بانگهێشتكردنی  و  شۆڕش  دوای  قەتەر،  بۆ  ئەلغەنوشی 

ئەمیری قەتەر لە یەكەمین رۆژی كردەوەی ئەنجومەنی 

كە  بابەتەیە،  ئــەو  گەواهی  تونس،  دامەزرێنەرانی 

وریا  دەسەاڵتی  ئیسالمییه کان،  كارتی  بە  دەوحە  چۆن 

سەرەڕای  خۆشكردوە.  جێی  ناوەڕاست  لەخۆرهەاڵتی 

هــه دوو  لە  خــۆرئــاوا  لەگەڵ  قەتەر  هــاوكــاری  تونس، 

هه ردوو  دەركەوتوە.  زەقی  بە  سوریا  و  لیبیا  ناوه ندی 

رژێم  گۆڕینی  سیاسەتی  بــەدوای  ئەمریكا  كە  ناوه ند، 

كەوتوە و هەوڵیداوە بە بەشداریپێكردن و لەگەڵ بوونی 
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لە  هەم  عەرەبی،  ناوچەیی  هاوپەیامنی  كارەكتەرانی 

لە جیهانی عەرەب سودوەربگرێت  توانایان  سەرچاوە و 

و هەم رەوایەتی هەرجۆرە هەنگاوێك دژی ئەو واڵتانە 

لە  جواڵن  زیادبكات.  سەربازی  گۆڕەپانی  لە  تایبەت  بە 

تاكە  بەاڵم  بەئاگایانە،  داهێنانێكی  ئەمریكا،  سێبەری 

هۆكاری دەستكەوتەكانی قەتەر لە قەڵەمڕەوی سیاسەتی 

ئیسالمی  سیاسەتەكانی  لە  تێكەڵەیەك  نییە.  دەرەوە 

)ئیخوانی(، خۆرئاوایی، دیبلۆماسیه تی میدیایی، لەسایەی 

وەرچەرخانە  لەو  قەتەری  كارەكتەری  خۆرئاوا،  سێبەری 

بەرجەستەكرد.

1-4. قەتەر و ئیسالمگەرایی )ئیخوانگەرایی(

ریشەی  بۆ  نەتەوەییەکەیاندا،  سەرچاوە  لە  پێویستە 

گروپەكانی  كۆچی  بگەڕێیت.  قەتەری  ئاینی  سیاسەتی 

)ناوچەیەك  زوبارە  بۆ  سعودیەوە  نەجدی  لە  سەرەتایی 

بابەتە دەکات، قەتەر لە روانگەی  ئاماژە بەو  لەقەتەر(، 

سەرچاوەی  لەگەڵ  جێسەرنجی  نزیكایه تی  ئاینییەوە 

سوننەکاندا  ئیسالمییه   توندڕەوە  گروپە  و  وەهابییەت 

لە  زۆر  وەهابیزم  كارایی  و  راڤــە  ــەرەڕای،  سـ هەیە، 

مافەكانی  لە  ئاوڕدانەوە  دەبێت.  میانڕەوتر  سعودیە 

ژنان، نیشانەی ئەو میانڕەوییەیە، بەاڵم هەردوو واڵت له  

بۆ چاكسازی  پێشنیازیان  و  نیگەرانن  توندڕەو  ئیسالمیی 

توندڕەوانی ئیسالمی خستۆتەڕو. هەردووکیان، پشتگیری 

بەرجەستەترینی،  ئیسالمییە جیاجیاكان دەكەن و  گروپە 
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لێرەدایە، سیاسەتی  ئیخوان موسلمینی لقی جۆراوجۆرە. 

سعودیە  جیاوازدەبێت.  سعودیە  و  قەتەر  دەرەوەی 

گروپی  له گه ڵ  موسلیمینەكان  ئیخوان  باو،  بەشێوەیەكی 

ئیسالمی پێگەخوازی سیاسی و كێشەی بە زەبری سیاسی 

گروپە  ئەو  لەگەڵ  رەفتارەكانی  لە  بەمەش  و  دادەنێت 

هەمیشە خۆی پاراستوە، بەاڵم قەتەر خۆی كردۆتە نوای 

بەردەوام  و  واڵتەكانیان  لە  راوەدوندراو  ئیخوانییەكانی 

زۆر پشتگیرییاندەكات. قەتەر لە چارەگی كۆتایی سەدەی 

بیستەمدا، ئامادەیی زۆری ئەندامانی ئیخوان موسلیمینی 

لە  ئیخوان  كۆچی  یەكەمی  شەپۆلی  بەخۆەبینیوە. 

عەبدولنارس  جەمال  سەرۆكایەتی  سەردەمی  بۆ   ،1954

 1982 بەدوای  پەیوەندی  دووەم  شەپۆلی  دەگەڕێتەوە. 

و سەركوتكردنی ئیخوان موسلیمین لە حەمای سوریا لە 

سوریاوە  پێشوی  كۆماری  سەرۆك  ئەسەد،  حافز  الیەن 

هەیە. سەرەنجام، شەپۆلی سێیەم، دوای چاالكی یازدەی 

سێپتەمبەری 2001 ئەنجامدرا. لەگەڵ كردنەوەی كەناڵی 

هەواڵی ئەلجەزیرە، پەیوەندی بەردەوام لە نێوان رەوتە 

هەر  دەركــەوت.  ئەلجەزیرەدا  كەناڵی  و  ئیخوانییەكان 

لە  ئەفەندی،  مەمئون  میرسی،  بیرمەندی  لەوبارەیەوە، 

لە  زیاتر  رایگەیاند  ئەلئەوسەت،  ئەلشەرق  رۆژنامەی 

ئەلجەزیرە،  نوسینگەكانی  و  نوسەران  دەستەی  %50ی 

هەروەها  ئیخوانن.  رەوتەكانی  سەربە  لەئەندامانی 

لە  قــەتــەره   ئەمیری  ئــامــڕازی  تۆڕبینی  ئەلجەزیرە، 

عەرەب.  سیاسییەکانی  سەرۆكە  لەگەڵ  روبەڕوبوونەوە 
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بووە  بەدیاریكراوی  سیاسی،  پەنابەری  بەپێدانی  قەتەر 

ئیخوان.  دیكەی  بیركەرەوانی  و  فەرهەنگی  ناوەندی 

یازدەی سێپتەمبەر و راكردنی زۆربەی  بابەتە دوای  ئەو 

و  سوریا  میرس،  سعودیە،  لە  ئیخوان  ئەندامەكانی 

جاران  لە  سعودیە،  دانیشتوی  وەهابییەكانی  تەنانەت 

زیاتر توندتربوو. هەروەها قنیان ئەلغامدی، سەرنوسەری 

ئەلجەزیرە  كەناڵی  باوەڕیوایە،  ئەلشەرق  رۆژنامەی 

دەبێت.  و  بووە  موسلمین  ئیخوان  بانگەشەیی  ئامڕازی 

بەردەوامدەبێت )باوەڕموایە كەناڵی ئەلجەزیرە، دەنگ و 

ئایدیۆلۆژیای جواڵنەوەیه کی دیاریكراوە(. بەڵگەی دیكە 

بۆ ئەو بانگەشەیە، گۆڕینی تۆڕی ئەلجەزیرە، بە ئامڕازی 

ئەلقەرزاوییە.  یوسف  شێخ  روانگەكانی  باڵوكردنەوەی 

ناچاربوو  موسلمین،  ئیخوان  دژی  فشارهێنان  لەكاتی 

نیشتەجێبوو،  قەتەر  لە   ،1960 لە  و  بەجێبهێڵێت  میرس 

هەر لەوێ فتواكانی دەردەكات و بابەتە فەلسەفییەكانی 

لە قەتەر دەنوسێت، كە هەندێك بابەتی بیروڕای توندی 

لەبارەی واڵتانی خۆرئاواو شیعەكانی تێدایە. پارێزەرێكی 

پڕهاتوهاواری شۆڕشەكانی عەرەبی بوو لە تونس، میرس، 

رۆڵی  هەروەها  پاڵپشتیدەكرد.  قەتەر  سوریا،  و  لیبیا 

عەرەب  الوانی  و  تەكفیریی  گروپە  لەهاندانی  تایبەتی 

هەیە بۆ شەڕ لە سوریا. لە بەرامبەردا پشتگیریی تایبەتی 

نەبووە  قەتەر  لەگەڵ  ناكۆكییان  ئیخوانانەی  له و  قەتەر 

قەتەری  ئیخوانی  لە  گروپێك  بە  رەوایەتییان  هەرگیز  و 

نه داوه و رەخنەیان لە سیاسەتەكانی قه ته ر نەگرتوە، كە 
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كێشەیان لەگەڵ سعودیە و ئیامراتی یەكگرتوی عەرەبیدا 

هەبووە. جگەلەمە، پەیوەندی نزیك و تەنانەت هاوژیانی 

قەتەر  هەیە.  قەتەریش  و  موسلمین  ئیخوان  نێوان 

ئیخوانه کان  سەرنجی  جێگە  سیاسی  و  دارایی  پشتگیری 

بەرەو  وزەی خۆی  موسلمین  ئیخوان  لەكاتێكدا  دەكات، 

گەاڵڵەڕێژی توانای قەتەر، بۆ ناوچەكە رێنامییدەكات.

نوێی  جواڵنەوەی  لە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  رۆڵی   .4-2

عەرەبی

میدیایی  ئامڕازێكی  وەك  ئەلجەزیرە،  تەلەفزیۆنی 

گرنگی  پێكهێنەری  ئاستی جیهانی،  لە  كاریگەر  و  گرنگ 

بەهاری  لەوەرچەرخانەكانی  قەتەر  رۆڵگێڕی  و  كاریگەر 

عەرەبی ئەم دواییە ئەژماردەكرێت. هەرچەند بەرپرسانی 

سەربەخۆ  میدیایەكی  وەك  ئەلجەزیرە  هەوڵیاندا  قەتەر 

میدیایی  یاساكانی  رێساو  چوارچێوەی  لە  كە  بخەنەڕو، 

بەاڵم  كــاردەكــات،  دەربڕین  ــازادی  ئ و  ــازاد  ئ جیهانی 

سیاسەتی  خزمەتكردنی  گرنگی  ئامڕازی  ئەلجەزیرە 

دەرەوەی قەتەرە و ئەو بابەتە بەتایبەت لەگەڵ روانگە 

وەرچەرخانەكانی  رەوتی  لە  ئەلجەزیرە،  جیاوازەكانی 

سەربە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  دەركەوتوە.  عەرەبیدا  بەهاری 

رەخنەگری  ژمارەیەك  ئەنجامی  لە  قەتەرە.  ئەمیری 

دەزانن،  ئاسایی  بە  ئەوە  ئەلجەزیرە،  دوفاقی  رەفتاری 

بەسەر  راستەوخۆی  كاریگەری  قەتەر  ئەمیری  كە 

ئەلجەزیرە،  هەڵسوڕێنەرانی  هەبێت.  بەرنامەكانییەوە 
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ئەركی  بە  قەتەر  دەرەوەی  سیاسەتەكانی  شوێنكەوتنی 

دوفاقییەكانی  سیاسەتە  پێیە،  بەو  دەزانــن.  خۆیان 

دەوحە،  ناوچەییەكانی  ئامانجە  ئاقاری  بە  ئەلجەزیرە، 

وەك  پرۆفیشناڵی  پەیامنێرانی  لە  ژمارەیەك  وایكرد 

ئەو  بیانوی  دەستلەكاربكێشنەوە.  جدو  بن  غەسسان 

پەیوەندی  لە  ئەلجەزیرە  كە  ئــەوەبــوو،  پەیامنێرانە 

نادات  هەواڵ  پێویست  وەك  بەحرەین،  بەناڕەزاییەكانی 

خۆی  سوریاوە  بە  پێویست  لە  زیاد  بەرامبەردا،  لە  و 

تونس،  وەرچەرخانەكانی  رەوتــی  لە  خەریكدەكات. 

بە  تایبەت  عەرەبی  جیهانی  سەرنجەكانی  ئەلجەزیرە 

روداوەكانی ئەو دواییە لە تونس و هاوكاری پەلكێشانی 

ژمــارەی  كە  بەشێوەیەك  كــرد،  میرسییەكانی  شۆڕشی 

میرسییە ناڕازییەكانی لە شەقامەكاندا، لە هەزاران كەس 

پشتگیری  هۆكاری  زیادیكرد.  كەس  هەزار  سەدان  بۆ 

ركابەریکردنی  تونس،  جەماوەری  جواڵنەوەی  لە  قەتەر 

پشتگیری  عەلی،  بن  حكومەتی  دژایەتیكردنی  سعودیە، 

ئەو تۆڕە لە ئیسالمگەرایانی تونسی و بوونی پارێزەرانی 

لە  بــوو  عەلی  بن  حكومەتی  ناڕازاییەكانی  ــە  رەوت

پەلوپۆهاویشتنی  لە  ئەلجەزیرە  هەروەها  ئەلجەزیرە. 

وەرچەرخانەكان  بەڕوماڵكردنی  میرس،  ناڕەزاییەكانی 

بابەتە هۆكاری بەركەوتەی  رۆڵی گرنگی هەبووە و ئەو 

وەستاندنی  و  تــۆڕە  ئەو  چاالكییەكانی  بە  حكومەت 

جۆرنالیستەكانی  ــات.  س نیل  لــە  ــوو  ب پەخشه که ی 

بۆ  هەنگاو  روداوەكان  هاوشانی  ئەوەی  بۆ  ئەلجەزیرە 
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لە  بەسودوەرگرتن  و  دەوحە  گەڕانەوە  بنێن،  پێشەوە 

وەك:  ناڕاستەقینەکانی  تۆڕە  و خۆراكی  ڤیدیۆیی  گرته ی 

فەیسبوك و تویتەر، ئەو روداوانەیان رشۆڤە و شیكاركرد. 

بەراورد  بە  كە  ئەلجەزیرە،  هەواڵی  روماڵی  لەئەنجامدا، 

وردتربوو،  و  گشتگیرتر  دیكە  تۆڕەكانی  شیكاری  بە 

تۆڕی  بنارسێت.  راپەڕینەكان  رابەری  وایكرد  ئەلجەزیرە 

تایبەت  بەشێوه یه کی  لیبیای  وەرچەرخانی  ئەلجەزیرە 

فراوانی  بەشداری  بەرەو  بابەتە  ئەو  و  ره نگداوه ته وه  

دژەقەزافی  نێودەوڵەتییه کاندا،  هێزە  جەرگەی  لە  قەتەر 

بوو. حكومەتی قەتەر بە گریامنەی روخانی یەكجارەكی 

تێبینییەكانی  و  دوربینی  زۆربــەی  قەزافی،  حكومەتی 

خستەالوە و لەپاڵ هەنگاوەكانی خۆی، تۆڕی ئەلجەزیرە 

پاساوی  لەسەرویەوە،  تەنانەت  و  نەیاران  سازدانی  بۆ 

ئەلجەزیرە،  بەكارهێنا.  لیبیا  لە  ناتۆی  دەستتێوەردانی 

بەشێوەیەكی  و  وردی  بە  لیبیاییەكانی  خەباتی  و  كێشە 

رەفتارە  له پێناو  هەوڵه ،  ئه و  بەڕواڵەت  روماڵکرد.  قوڵ 

نوێیەكانی قەتەر بوو. ئەلجەزیرە بەشێوەیەكی فراوان لە 

وەرچەرخانی سوریا ره نگیداوه تەوە، تەنانەت ناڕەزایەتی 

گەورەدەکات.  واڵتە،  ئەو  ناوخۆی  توندوتیژیه کانی  و 

وەرچەرخانی  لەهەمبەر  ئەلجەزیرە  میدیایی  چاالكی 

سوریا بەرەو سیاسەتی قەتەر، لەسەر بنەمای توندكردنی 

قەیرانه  لە سوریا و هاوكاریكردنی گۆڕینی رژێمەكەیەتی، 

كە به  تەواوكەری سیاسەتەكانی دەوحە ئەژماردەكرێت، 

بۆ روبەڕوبوونەوە بە حكومەتی بەشار ئەسەد لە ئاستی 
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هەواڵی  بەڕوماڵکردنی  تــۆڕە  ئەو  عەرەبدا.  جیهانی 

لەتوركیا  سوریا  حكومەتی  ئۆپۆزسیۆنی  كۆبوونەوەی 

رژێم  گۆڕینی  بۆ  سوریاییه کان  هەوڵیدابوو   ،)2012(

فرەنەتەوەیی  به   سوریا  حكومەتی  گوێنه دانی  هانبدات 

بانگەشەیكردوە  راپۆرتەكانیدا،  لە  تۆڕە  ئەو  بوروژێنێت. 

كە  سەركوتكردوە،  خەڵكیان  توركیا  ئاسایشی  هێزەكانی 

رەفتاری  خستنەمێشكەوەی  ئامانجی  بە  راپۆرتانە  ئەو 

نامرۆڤانەی حكومەتی سوریا بۆ نەیارانی ئامادەدەكرێن. 

زیادبوونی  پەخشكردنی هەواڵی  بە  تۆڕە  ئەو  هەروەها 

فشارە دەرەكییەكان لەسەر حكومەتی سوریا، هەوڵده دات 

ترسناكی بارودۆخەكە گەورە بکات و هەندێك واڵتان بۆ 

حكومەتی  بێتوانایی  واڵتەو  ئەو  خەڵكی  هاوكاریكردنی 

واڵتە  لەو  ناخۆش  بارودۆخی  بە  كۆتاییهێنان  لە  سوریا 

یەمەن،  وەرچەرخانی  ره نگدانه وه ی  لەبارەی  رازیبکات. 

و  كاریكردوە  تایبەتەوە  تێبینییەكی  بە  ئەلجەزیرە 

هه وڵیداوه  كوشنت، توندوتیژییە پەیڕەوكراوەكانی لە دژی 

خه ڵک، پشتگیری ئەنجومەنی هاریكاری كەنداو لە عەلی 

عەبدوڵاڵ ساڵح و بەتایبەت بەڕێوەبردنی وەرچەرخانەكان، 

ئەلجەزیرە  تۆڕی  كاتێكدا  لە  نەكاتەوە.  زەقرت  ئەوەندە 

میرس  لە  خەڵكی،  گردبوونەوەكانی  راپۆرتی  چەندین 

هەواڵێكی  هیچ  ــۆڕە  ت ئــەو  ــامــادەكــردوە،  ئ تونس  و 

بەحرەینی  و  سعودیە  خۆرهەاڵتی  نائارامییەكانی 

به   له وێ،  سوننە  بااڵدەستی  كەمینەی  كە  رانەگەیاند، 

ته ماشای زۆرینەی شیعەكانی  چاوێکی جیاوازییکردنه وه  
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سەربازەكانی  بەناردنی  قەتەر  تەنانەت  دەكات.  ئەوێ 

بۆ بەحرەین، هاوكاری سعودیە و ئەنجومەنی هاریكاری 

لەڕوانگەی  خەڵك.  سەركوتكردنی  بۆ  كرد،  كەنداوی 

سیاسەتی  هاوكاتی  بــوارە،  ئەو  لەچاودێرانی  هەندێك 

سوریا  لە  ئەلجەزیرە  هەراوزەناكانی  راپۆرتە  و  قەتەر 

شۆڕشەكانی  كاتێك  تایبەت  بە  دێتەبەرچاو،  زۆرترسناك 

بە  لێدەدرێت.  سەرنجییان  كەمرت  قەتەر،  نزیك  دیكەی 

سەرنجدان بە راپۆرتە راگەیەنراوەكان لە سوریا، پێدەچێت 

بەحرەینیش  بەناوی  واڵتێك  بیریچوبێتەوە  ئەلجەزیرە 

هەیە. سەرنجنەدان لە راپەڕینی خەڵكی بەحرەین، دژی 

بابەتە  ئەو  بوو.  عەرەب  ئــازادی  پاڵەوانی  بانگەشەی 

چوارچێوەی سەربەخۆیی تۆڕی ئەلجەزیرەی لە حكومەتی 

بە دەستلەكاركێشانەوەی  بارودۆخە  ئەو  نیشاندا.  قەتەر 

لە ئەیلولی  بەڕێوەبەری گشتی تۆڕەكە، وەزاح خەنفەر، 

2011 و جێگرتنەوەی به  كەسێك لەبنەماڵەی دەسەاڵت، 

دووەم  ئالی  محەمەد  بن  جاسم  بن  ئەحمەد  شێخ  واتە 

وازهێنانی  و  بەهاری عەرەبی  روماڵی هەواڵی  توندبوو. 

قەتەر  گشتی  دیبلۆماسیه تی  كێشەی  هۆكاری  خەنفەر، 

بوو. هەمانكات، تامەزرۆیی ئەلجەزیرە بۆ پێشوازیكردن 

لە وەرچەرخانەكانی سوریا، سەریكێشایە باڵوكردنەوە و 

پەخشی راپۆرتی ناڕاست، پشتگیرینەكراو و ساختە. ئەو 

لە  بكات  سوری  نەیارانی  هاوكاری  لەوەی  زیاتر  بابەتە 

زیانی  نێودەوڵەتی،  سەرنجڕاكێشانی  بە  بەگژداچونەوە 

باوەڕیانوایە  بوارە  ئەو  شارەزایانی  زۆربەی  پێگەیاندن. 
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ئەلجەزیرە وەك ئامڕازێكی دیبلۆماسیه تی گشتی قەتەر، 

وردە وردە درەوشانەوە و رەونەقی لە دەستدەدات.

3-4. لیبیا خاڵی وەرچەرخان

شۆڕشی  سەرەتای  لە  قەتەر،  سیاسەتی  پزیسكی 

تونس بریسكایەوە. لەگەڵ گردبوونەوەی خەڵك لە 14ی 

واڵتی  وەزارەتــی  بارەگای  لەبەردەم   ،2011 حوزەیرانی 

خەڵكی  روماڵیكرد.  بەفراوانی  ئەلجەزیرە  تۆڕی  تونس، 

ئەلجەزیرەیان  وێنەی  گردبوونەوەیەدا،  لەو  ئامادە 

سوپاس  )سوپاس،  نوسیبوو  بۆیان  كە  بەدەستەوەبوو، 

سەرەڕای  هەواڵگەیاندنە،  شێوازەی  ئەو  ئەلجەزیرە(. 

ئەوەی میدیاكانی خۆرئاوا سەرقاڵی روماڵكردنی جەژنی 

بوو.  كاریگەر  زۆر  ــوون،  ب زاینی  نوێی  ساڵی  ســەری 

كارەكتەری قەتەر لە وەرچەرخانەكانی بەهاری عەرەبی، 

میرس،  بۆ  تونس  خەڵكی  راپەڕینی  بەته شەنه کردنی 

دەرەوەی  سیاسەتی  بەخۆوەگرت.  جدیرتی  فۆڕمێكی 

قەتەر لە راپەڕینی خەڵكی تونس و میرس، لە هۆكارەكانی 

كەڵكی  ئەلجەزیرە  تــۆڕی  وەك  نەرمانەی  دەسەاڵتی 

كێشەكەوە.  قەتەر خۆی خستە  لیبیا،  لە  بەاڵم  وەرگرت، 

بەرزەفڕانەی  وەرچەرخانی  خاڵی  بووە  لیبیا  هەربۆیە، 

بە  ئاشتیخواز،  واڵتێكی  وەك  قەتەر  وێنەی  قەتەر. 

لە 2011،  لیبیا  راپەڕینی خەڵكی  لە  دەستتێوەردانەكانی 

یەكسەر بۆ واڵتی پێشەنگی هەنگاوی نێودەوڵەتی دژی 

كێشەكانی  لەناو   ،2011 نیسانی  لە  ئۆباما  گۆڕا.  قەزافی 
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هێزەكانی قەزافی و لبییەكان لە شەڕی ماڵەوماڵی لیبیادا، 

بكات.  ناتۆ  هێزەكانی  پشتگیری  كرد  قەتەر  لە  داوای 

پانتاییەكی  لە  كرد  قەتەر  ئەمیری  لە  داوای  هەروەها 

ببینێت.  كارا  نێوەندگیری  و  گفتوگۆكار  رۆڵی  فراوانرت 

پەیوەندی  هۆی  بووە  لیبیا،  لە  قەتەر  تایبەتی  روانگەی 

دەوڵەتانی  ئیرادەی  و  نێودەوڵەتی  دەستتێوەردانی 

شەش   ،2011 ئازاری  لە  قەتەر  گۆڕەپانە.  لەو  عەرەبی 

هێزەكانی  بە  پەیوەندیكردن  بۆ  خۆی  جەنگی  یەكەی 

گۆڕانی  جوڵەیە،  ئەو  رەوانەكردبوو.  ناتۆوه   ئاسامنی 

سااڵنێك  قەتەر.  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  بوو  چۆنایەتی 

كێشە  بخاتە  خۆی  بەجۆرێك  هەوڵیدابوو  واڵتــە  ئەو 

ئاستە  ئەو  تا  كاتێك  هیچ  بەاڵم  نێودەوڵەتییەكانەوە، 

دەستتێوەردانی كارا نەبووە. هەڵبەتە ئەوە تاكە هەنگاوی 

قازانجی  لە  سەربازی  لەبواری  که   قەتەره ،  ئەمیری 

بارهەڵگرە  فڕۆكە   ،2011 نیسانی  لە  نەبوو.  راپەڕینەكان 

بە  دەوحەیان  بەردەوامی  بە  قەتەر،  ئاسامنییەكانی 

چەكی سەربازییەوە بۆ راپەڕیوەكان بەجێدەهێشت. ئەو 

چەكانە بریتیبوون لە موشەکە دژە تانكەكانی فەرەنسی 

تایبەتییەكانی  هێزە  بوو.  بەلجیكا  FNی  تفەنگەكانی  و 

لە  لیبییەكان  پیادە  بە هێزە  قەتەر، مەشقی سەربازییان 

خۆرهەاڵتی  و  تریپۆلی  خۆرئاوای  نافوسای  شاخەكانی 

بۆ  لیبییەكانی  قەتەر  سوپای  هەروەها  كردبوو.  لیبیا 

دەستتێوەردانی  دەوحــە.  هێنابووە  تایبەتی  مەشقی 

ئەو  ئەندازەی  و  ئاسایی  رواڵەتی  پێچەوانەی  بە  قەتەر 
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پێگەی  بەڵكو  نەبوو،  دەسەاڵتنوێنی  بابەتی  تەنیا  واڵتە، 

دەگمەنی لیبیابوو، كە دەرفەتی دەدایە قەتەر لەسێبەری 

ناردنی  بیری  لە  قەتەر  ســەرەڕای،  تەراتێنبكات.  ناتۆدا 

هێزە تایبەتییەكانی دابوو. گریامنە ده کرێت ئەو هێزانە 

جلوبەرگی  به   بووبن  پاكستانی  بەكرێگیراوی  سەربازانی 

قەتەرییه وه  و لەژێر فەرمانی ئەفسەرانی قەتەریدا بوون 

لیبیا.  لە  و شەڕی چەكدارانە  تایبەتی  دۆخێكی  هه ر  بۆ 

بۆ شۆڕشگێڕانی  و چەكوچۆڵی  زۆرترین سەرمایە  قەتەر 

ئەنجومەنی  بۆ  گچكەیانی  گروپێكی  كە  نارد،  ئیسالمی 

و  زۆربەی چەك  بنغازی  لە  گۆڕیبوو.  رێگەی  نه ته وه یی 

بلحاج، مجاهیدی  یەكەكانی عەبدولحەكیم  بۆ  سەرمایە، 

سوپای  فەرماندەی  بووە  پاشان  كە  دەنێردرێت،  پێشو 

تەرابلس. ئەلسلبی، ئەندامی لیبیی ئیخوان موسلمین، كە 

لە 1963 لە دایكبووە، بووە مۆری كلیلی نێوان راپەڕیوان 

و دەوحە. لە 1999، لە پایتەختی قەتەر لە دورخراوەیی 

و  قەزافی  نێوەندگیری  وەك  ئەلسلبی   2007 لە  ژیابوو. 

سەرۆكی گروپە چەكدارە ئیسالمییەكانی لیبیا دەستی به  

چاالكییەكانی کرد. ئەنجامەكەی ئەوەبوو، گروپە چەكدارە 

ئیسالمییەكانی لیبیا، بەتوندی شەڕی چەكداری ئیدانەكرد. 

بە درێژایی ئەوكاتە ئەلسلبی پەیوەندی نزیك و ئاشكرای 

ئیسالمی  چەكداری  گروپی  فەرماندەی  بلحاج،  لەگەڵ 

 2011 راپەڕینی  لە  پەیوەندییانە  لەو  و  گەشەپێدا  لیبیا 

ئابی 2011، چاوپێكەوتنێكی  لە  قەتەر  كەڵكی وەرگرت. 

لە نێوان بلحاج و دەسەاڵتدارانی ناتۆ رێكخست، كە زۆر 
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 ،2004 لە  ئەمریكا  وروژاند، چونكە  و هەراوزەنای  باس 

ناساندبوو.  تیرۆریستی  رێكخراوێكی  وەك  گروپه ی  ئه و 

ئەلسلبی و بلحاج نیشاندەری پەیوەندییە درێژماوەكانی 

ئامانجی  بە  ئیسالمییه کانە،  و  قەتەر  نێوان  دوالیەنەی 

خەباتی  ئەوەی  دوای  قەتەر.  بۆ  وەفاداری   بەهێزكردنی 

چەكدارانە كۆتاییهات، دەوحە بەشێوەیەكی زۆروزەوەند 

ئەندامانه ی  ئــەو  رەخنەكان.  تیری  ئامانجی  ــووە  ب

ترسی  بوون،  ئیسالمییەكان  دژی  كە  كاتی،  ئەنجومەنی 

گۆڕەپانی  لە  قەتەرییه کانی  دۆستە  هەبوو  ئەوەیان 

ئیسالمییەكان  قەتەر  راستە  بیانكەنەدەرەوە.  دەسەاڵت 

كاتی،  ئەنجومەنی  كاری  بابەتە،  ئەو  و  دەكات  پڕچەك 

كۆنتڕۆڵكردنی  له   حكومەت  پاوانكاری  سەقامگیری  بۆ 

محەمەد  لێكۆڵینەوەكانی  دەكرد.  دژوارتــر  توندوتیژی 

نەتەوەكان  رێكخراوی  نێردراوی  شلقم،  عەبدولڕەحامن 

ترشینی  لە  دەكرد.  راستییەی  ئەو  پشتگیری  لیبیاش،  لە 

"قەتەر  وت:  رۆیتەرزی  هەواڵنێری  بە   2011 دووەم 

ئیسالمییه کان".  حزبە  بــەردەم  خستۆتە  زۆری  بڕێكی 

قەتەر  "دەسەاڵتدارانی  رایگەیاند  لەدرێژەیدا  شلقم 

دەست  هەوڵدەدات  حزبانەو  ئەو  دەداتە  چەك  و  پارە 

نییە".  بەئەوانەوە  پەیوەندی  كە  وه ربدات،  بابەتانه   لەو 

ئیسالمییه کانه وه ،  بە  قەتەر  پەیوەندییەكانی  دەكرێت 

دەرەوە  ئامانجەكانی سیاسەتی  لە  پشتگیری  ئامڕازی  به  

پێگەی  پاراستنی  تا  بیگرە  ناجێگیرییەوە  نەهێشتنی  و 

لە  قەتەر  قەزافی،  روخانی  دوای  دابرنێت.  ناوچەیی 
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لیبیا  ئابوری، سیاسی و سەربازی  لەكاری  دەستتێوەردان 

به رده وامبوو. سەرەڕای ئاسانكاری رەوتی هەناردەكردنی 

قەتەر  نه ته وه یی  بانكی   ،2012 نیسانی  لە  لیبیا  نەوتی 

بنغازیدا،  پەرەپێدانی  بازرگانی  بانكی  پشكی  لە %49ی 

تایم  گۆڤاری   ،2012 حوزەیرانی  لە  كرد.  وه به رهێنانی 

نوسیبووی، پێدەچێت قەتەر بە سەرنجدان بە ئاسایشی 

نه ته وه یی خۆی، ده ست لەكاری ناوخۆی لیبیا وەربدات. 

ئەلجەزیرە،  تۆڕی  چاوپێكەوتنێكی  لە  قەتەر  ئەمیری 

واڵتەكەی  پەیوەندییەكانی  لە   ،2011 ئەیلولی  لە 

بەڵێنی  ئەگەر  )باوەڕیوایە  رایگەیاند:  توندڕەوان  لەگەڵ 

كۆمەڵە  ئەو  بۆ  راستەقینە  دادپــەروەری  و  دیموكراسی 

دەتوانن  ئه وان  بەدیبهێرنێت،  عەرەب  شۆڕشگێڕانی  لە 

بــدۆزنــەوە(.  بەشداریكارانە  سیاسەتی  ئامێزی  رێــی 

ئاڵوگۆڕی  دەكرێت  )باوەڕموایە  رایگەیاند:  قەتەر  میری 

ببینین(.  مەدەنی  و  ناسەربازی  ژیانی  بۆ  توندڕەوان 

لیبیا،  له   بەتایبەت  لەئیسالمییەکان  قەتەر  پشتگیری 

چەند هۆیەكە: یەكەم، پشتگیری قەتەر بەرژەوەندییەكی 

قەتەر،  وترا  كە  بەهەمانشێوە  هەبوو،  هەستپێکراوی 

و  جیاجیاكان  ئیسالمییه   لەگەڵ  درێژماوەی  پەیوەندی 

توندڕەوان دروستكردوە، كە هەندێكیان پۆستی ناوەندی 

و گرنگیان بۆ خۆیان دابڕیوە. دووەم، لەوانەیە پشتگیری 

بە  بەسەرنجدان  سرتاتیژییەوە  لەڕوانگەی  لیبیا  نەیارانی 

گه نگه شه ی سوریا بەسودبێت، بەهەمانشێوە، راپەڕیوانی 

لە  خۆیان  هاوتایانی  هاوكاری  راپۆرتەكان،  پێی  بە  لیبیا 
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دووەمــی  ترشینی  لە  ــەن.  دەك سوریادا  ئۆپۆزسیۆنی 

2012، ئاشكرابوو لیبیا، سەرچاوەی سەرەكی دابینكردنی 

بودجەی  نیوەی  خستنەڕوی  و  سوریا  نەیارانی  دارایی 

ئەنجومەنی نه ته وه یی سوریا بووە. بەسەرنجدان بە رۆڵی 

نه ته وه یی  ئەنجومەنی  لەناو  موسلمین  ئیخوان  زەقی 

ئەنجومەنی  لە  قەتەر  پشتیوانی  دەسەاڵتی  سوریادا، 

نه ته وه یی سوریا، جێی سەرسوڕمان نییە. سەرەنجام، وەك 

لەگەڵ  هەوڵیداوه   بەردەوام  قەتەر  باسكرا،  لەسەرەوە 

عەرەب،  وەرچەرخانی  و  بێتەوە  سیاسییەكان  رەوتــە 

توانای  ئامڕازی  بۆ  ئیسالمییەكانه   گۆڕینی  تێگەیشتنی 

قەتەر  سەربازی  و  دارایی  پشتگیری  ناوچەكە.  لە  زیاتر 

لەو گروپانە، بە مانای توانای سیاسی ده گه یەنێت.

دەرفەتێكی  یان  سرتاتیژی،  هەڵەی  سوریا،   .4–4

دەگمەن؟

تەقییەوە،  سوریا  لە  ناڕەزاییەكان  كەفوكوڵی  كاتێك 

به رامبەر  لە  واڵتە،  لەو  وشیارانەتری  سیاسەتی  قەتەر 

لیبیا گرتبووەبەر، بەاڵم راڕایی سەرەتای قەتەر  راپەڕینی 

روخانی حكومەتی  بۆ  ئەو واڵتەی  زوو هەوڵەكانی  زۆر 

دەستبەركردنی  بۆ  ئۆپۆزسیۆن،  هــاوكــاری  و  سوریا 

مانگی  چەند  لە  قەتەر  كاردانەوەی  گۆڕی.  دەسەاڵت 

نەبوو.  رون  ئاشكراو  ســوریــادا،  راپەڕینی  یەكەمی 

لەگەڵ  خۆی  پەیوەندی  دەوحە  ئەوكاتە  تا  لەڕاستیدا، 
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لە  ژیاری  رۆڵی  قەتەر  دەوڵەتی  پاراستبوو.  دیمەشق 

گۆشەگیرییەكەی  بەسەر  سوریا  حكومەتی  سەركەوتنی 

بە  تۆمەتباركردنی  دوای  بینیبوو،  عەرەبدا  جیهانی  لە 

كوشتنی سەرۆك وەزیرانی لوبنان، رەفیق ئەلحەریری، لە 

شوباتی 2005. رێككەوتننامەی قەتەر لەبارەی لوبنان لە 

ئایاری 2008، پشتگیری ئەو رەوتەی كرد. هەر ئەو كاتە، 

ئابوری سوریادا کرد، بە  قەتەر وه به رهینانێکی زۆری لە 

تایبەت لەبەشی موڵكوماڵ و دانەوێڵە. دەوحە بەوجۆرە 

بەسەرنجدان  دیمەشق  لەگەڵ  پەیوەندی  هەستیكرد 

دەکرێت  ئێرانە،  هاوپەیامنی  گرنگرتین  سوریا  بەوەی، 

به  سودبێت.  ئێرانیش  لەگەڵ  قەتەر  پەیوەندییەكانی  بۆ 

دژی  له   هەڵوێستوەرگرتن  لە  گومانی  قەتەر  هەربۆیە، 

ناڕەزاییەكان  لەسەرەتای  نەبوو،  سوریا  دەسەاڵتدارانی 

رۆژانی  لە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  تەنانەت   .2011 ئازاری  لە 

تەنیا  بابەتە،  ئەو  خستەسەر  كەمی  فۆكسێكی  یەكەم، 

یوسف ئەلقەرزاوی بوو، كە بەردەوام رەخنەی لە بەشار 

ناڕەزایان  له گه ڵ   روبەڕوبوونەوەی  میتۆدی  و  ئەسەد 

دەگرت. كاتێك ئەمیر حەمەد داوای سوریای رەتكردەوە، 

كە پێویستە قەتەر رێ لە باڵوبوونەوەی رای ئەلقەرزاوی 

بگرێت، گەنگەشەی توندی نێوان دوو واڵت دەستیپێكرد. 

میدیاكانی حكومەتی سوریا رەخنەیان لە دەوڵەتی قەتەر 

لەبارەی  ئەلجەزیرە  تۆڕی  راپۆرتەكانی  پاشان  و  گرت 

تەموز  لە  بوو. قەتەر  بەزۆری پەالماری  ناڕەزاییەكانه وه ، 
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پەالماری  دوای  كە  بوو،  كەنداو  واڵتی  یەكەم   ،2011

پارێزەرانی ئەسەد بۆ باڵوێزخانەی قەتەر، باڵوێزی خۆی 

بەشار  هاوپەیامنی  فۆڕمی  لە  و  داخست  دیمەشق  لە 

بووە  قەتەر  و  سەرسەختی  رەخنەگری  بووە  ئەسەد، 

سوریا.  نەیارەكانی  جواڵنەوە  رێنامییكەری  هێزێكی 

كەڵكی  عەرەبیش  هاوپەیامنی  لە  لیبیا،  هەروەك  قەتەر 

جاسم،  بن  حەمەد  قەتەر،  وەزیرانی  سەرۆك  وەرگرت. 

لەبارەی  بوو  عەرەب  هاوپەیامنی  كۆمیتەی  سەرۆكی 

سوریاوه ، كە ئەندامەكانی دیكەی بریتیبوون لە سەرۆك 

جەزائیر.  میرسو  سعودیە،  عەمان،  واڵتانی  وەزیرانی 

سەرسوڕهێنەردا،  لەجوڵەیەكی  عەرەب  هاوپەیامنیەتی 

 ،2011 ــی  دووەم ترشینی  لە  سوریایان  ئەندامیەتی 

نیازی  رایگەیاند،  كەم  ماوەیەكی  دوای  و  هەڵپەسارد 

سەپاندنی ئابڵوقەی ئابورییان هەیە. هەرچەند قەتەر و 

ده یانویست  میرس،  و  تایبەت سعودیە  بە  هاوپەیامنانی 

بەاڵم  بکه ن،  ئەسەد  رژێمی  لەسەركارالبردنی  پشتگیری 

قەتەر لە ناوەڕاستی مانگی حوزەیرانی 2012 هەنگاوێكی 

بۆ پێشەوە هاویشت، كە داوای لە واڵتانی عەرەب كرد، 

ده ست بۆ کرده وه ی سەربازی بەرن و مەسەلەی سوریا 

بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی رێكخراوی نەتەوەكان بگێڕنەوە. 

لەو كاتەدا سوریا هیچ ئۆپۆزسیۆنێكی تێدانەبوو. ئەوەی 

بە شۆڕشگێڕ دەزانرێن، كۆمەڵێك هێزی توندڕه وی ئیخوان 

موسلیمین، وەهابییەكان، ئەلقاعیدە، بەرەی نورسە، هەتاد 
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بوو، كە لە هەر توندوتیژی و رەفتاری نامرۆڤانە بۆ گەیشنت 

هەر  نەك  قەتەریش  نەكردبوو.  درێغییان  بەدەسەاڵت 

بەشێوەیەكی چاالك پشتگیری لە شۆڕشگێڕانی چەكداری 

سوریا، وەك سوپای ئازادی سوریای كرد، بەڵكو به  سازدانی 

كۆنفرانسێك، هەموو باڵە نەیارەكانی سوریای لە ترشینی 

دووەمی 2012، لە دەوحە یەكخست. دروستبوونی ئەو 

هاوپەیامنییە كاردانەوەیەك بوو بۆ تەواوی ئامانجەكانی 

سیاسەتی دەرەوەی قەتەر: رابەری ناوچەیی، پەیوەندییە 

ئێران  بەتوانای  بەگژداچوونەوەی  و  نێودەوڵەتییەكان 

لە حكومەتی سوریا(.  ئێران  لەپاڵپشتی  ئاگاداربوون  )به  

یەكسان  پێی  بە  سوریا  لە  قەتەر  دەرەوەی  سیاسەتی 

زانینی وەرچەرخانی لەگەڵ میرس، لیبیا، هەتاد نەخشەی 

كێرشا. 

5-4. بەحرەین، دوفاقی لە رەفتاری قەتەر

حكومەتی  بۆ  بوو  شۆكێك  بەحرەین،  روداوەكانی 

دەوحە  ئەگەرچی  ــان.  واڵت دیكەی  ــەی  زۆرب قەتەرو 

لەو  خۆی  پێشەنگی  رۆڵی  تا  سعودیە  دایە  دەرفەتێكی 

ئەنجومەنی  بڕیاری  پشتگیری  بەاڵم  ببینێت،  رەوتــەدا 

هاریكاری كەنداوی کرد، بۆدەستتێوەردان. بەپێچەوانەی 

زۆربەی  كە  عەرەبی،  یەكگرتوی  ئیامرەتی  سعودیەو 

جێگیركرد،  بەحرەین  لە  خۆیان  هێزەكانی  و  سەرباز 

خۆپیشاندەران  سەركوتكردنی  لە  قەتەری  سەربازانی 
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هیچ رۆڵێكیان نەگرتەئەستۆ. ئەو كارە خرابووە ئەستۆی 

ئەنجومەنی  ئه رکی  بەحرەین.  ئاسایشی  هێزەكانی 

بوو.  ژێرخانەكان  و  تەالر  پاراستنی  كەنداو،  هاریكاری 

تێڕوانینی جیاوازی قەتەر لەسەرەتادا، بۆترس لە داهاتوی 

رژێمی خۆی ده گه ڕایه وه . بابەتی دیكە زیاتر لە زۆرینەی 

شیعە، كە لە بەحرەین دەسەاڵتیان بەدەستەوەیە، زراوی 

ئەوقەیرانانەدا،  ره وتی  لە  بردبوو.  قەتەری  دەوڵەتی 

دەركەوت بەرپرسانی قەتەری وەك هاوتاكانیان لە ریاز، 

بە  عەرەبەكانیان  شیعە  ئەبوزەبی،  و  مەنامە  كوەیت، 

هاوپەیامنی ئێران دەزانی.

5. پارادۆكسەكانی سیاسەتی دەرەوەی قەتەر

قــەتــەر  دەرەوەی  ســیــاســەتــی  ــی  ــردن ــەك رشۆڤ

پاراستنی  بۆ  سیاسی  توانای  واڵتە،  ئەو  نیشانیدەدات 

ناوخۆ  سەقامگیری  نێوان  تێكشكێنەری  هاوسەنگی 

دەرەوەی  سیاسەتی  فراوانرتە.  )كەنداو(،  ناوچەیی  و 

لە  پێناچێت  ــدا،  ــەوەش ئ لــەگــەڵ  ــە،  ــراوان ف قــەتــەر 

بونیادنرابێت  گونجاو  سیاسی  سرتاتیژی  سەربنەمای 

بە  گاڵتە  رێكخستنیان  لەجیاتی  ئارەزودەكات  زیاتر  و 

سیاسەتی  چاکرتی  میتۆدی  بكات.  سیاسییەكان  رەوتە 

ژیرانەی  تاكتیكی  نێوەندگیرییە،  قەتەر،  دەرەوەی 

بــارودۆخــی  و  خــۆی  بێالیەنی  پێگەی  بەوشێوەیە 

)هاوڕێی هەموكەس( دەپارێزێت، که  لە رۆیشنت بەرەو 
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بە  دەكرێت  پاراستوە.  خۆی  نه یار،  دوالیەنی  لە  یەكێ 

ئەگەر  تەنانەت  بەاڵم  لێكبدرێتەوە،  فراوان  توانایەكی 

سەركەوتنی،  بۆ  زەق  بەشێوەیەكی  قەتەر  نێوەندگیری 

سنوردار  شوێنەواری  وردتر،  رشۆڤەی  بكرێت،  ئافەرین 

حكومەتی  نێوەندگیری  ئاشكرادەكات.  ماوەكورتی  و 

سه رینەکێشایە   ،2007 لە  حوسییەكان  و  یەمەن 

لوبنان،  لــە  ــەردووال.  ــ ه بــەردەوامــی  ئاگربەستی 

توندوتیژییەكانی  لەوانەیە   ،2008 لە  دەوحە  پەیامنی 

پشتگیری  بۆ  هەنگاوێك  بەاڵم  بوەستێنێت،  شەقامەكان 

خوڵقێنی  كێشە  ناجێگیری  بەرەو  دوبارە  هەڵەكانی، 

نێوەندگیری  نەبوو.  ركابەر  سیاسی  هاوپەیامنانی  نێوان 

تاڵیبان و دەسەاڵتدارانی خۆرئاوا، لە 2010 دەستیپێكرد، 

ئەنجامەكەیەتی،  دەستەبەربوونی  چاوەڕوانی  هێشتا 

نوسینگەیەكی  كردنەوەی  پێشنیازی  قەتەر  هەرچەند 

بۆ  ئەحمەد  شێخ  سەردانی  كرد.  دەوحە  لە  تاڵیبان  بۆ 

غەزە لە ترشینی یەکەمی 2012 و نێوەندگیری حەماس 

فەلەستینیش،  حكومەتێكی  پێكهێنانی  بۆ  فەتح  و 

زۆربــەی  ــاوەوە.  ــژم درێ گۆڕانكاری  سەرینەكێشایە 

كاتییەكانی،  لەنێوەندگیره   قەتەر  دەستكەوتەكانی 

وێنەی قەتەر و پێگەی ئەو واڵتەی لەناو واڵتانی عەرەب 

هیچكات،  بەاڵم  بەهێزكرد،  خۆرئاوادا  هاوپەیامنانی  و 

سه رکه وتونه بووه .  سیاسی  بــارودۆخــی  گۆڕینی  له  

چونکه  قوڵبوونەوەی بڕیاری سیاسی لەباشرتین دۆخدا، 
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لە  دەسەاڵتەوەیە.  خانەدانی  ئەندامی  چوار  بەدەست 

خێرا  كاردانەوەی  بە  رێ  قوڵبوونەوەیە  ئەو  كاتێكدا 

گروپ  راوێژنەكردنی  بڕیاردەرانەوە،  الیەن  لە  دەدات 

سیاسەتی  سنوردارەکانی  ژێرخانە  بە  وەزارەتەكان  و 

و  جێبەجێكردن  و  بڕیاردان  نێوان  كەلێنی  دەرەوە، 

هەوڵەكانی  شوێنكەوتنی  بۆ  پێویست  توانای  نەبوونی 

ســـەرەڕای،  دەنوێنێت.  بەرجەستە  ناوبژیكەرانە 

عەرەب،  وەرچەرخانەكانی  پێش  قەتەر  نێوەندگیری 

قەتەر  بۆ  ئەنجامدرا.  جێگیر  تاڕادەیەك  ناوەندێكی  لە 

پێشبینینەكراوی  چوارچێوەی  لە  رۆڵە  ئەو  دژوارە، 

روانگەی  لە  ببینێت.  دیموكراسیدا  بۆ  پەڕینەوە 

بڕیاری  ناوخۆ،  سیاسەتەكانی  ــەواوی  ت ناوخۆشەوە 

و  ئەمیر  یەكەم  پلەی  بە  كە  خوارەوەن،  بۆ  لەسەرەوە 

جۆرە  ئەو  لەكاتێكدا  ده کا.  ره چاوی  وەزیران  سەرۆك 

بەكارهێرناوە، بەاڵم  لە قەتەر  تائێستا  سیاسەتە فەرمییە 

بە دەستپێكردنی داواكارییەكان بۆ دامەزراوەی سیاسی 

جدی  چاكسازی  لە  ئەگەر  قەتەر  عەرەب،  جیهانی  لە 

ناوخۆ سەركەوتونەبێت، بە ئەگەرێكی زۆره وه ، متامنەی 

دوای  كەمێک  ده بینێته وه .  روبه ڕوبوونه وه دا  له   خۆی 

هاوواڵتی   60 عەرەب،  وەرچەرخانەكانی  دەستپێكردنی 

و  سیاسی  چاكسازی  له سه ر  قسه كردن  بۆ  قەتەری، 

ئەو  بەرهەمی  گفتوگۆیانكرد.  و  كۆبوونەوە  ئابوریی، 

تۆخبوونەوەی  قەتەر،  بۆ  چاكسازی  كۆبوونەوانە 
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نیگەرانییەكان وەك نەبوونی راوێژی گشتی لە سیاسەتی 

ناوخۆ و دەرەوەدا، دەستنەگەیشنت بە زانیاری گشتی و 

گشتییه کان،  و  تایبەتی  ناوه نده   نێوان  سنوری  نەبوونی 

و  قەتەر  حكومەتی  بۆ  سیاسییەكان  راسپاردە  لەگەڵ 

راگەیشنت بە ناتەواوی و كەموكوڕییەكان بوو. ئەو فشارە 

زۆرەی ناوخۆ بە هێمنی بۆ سەرنجڕاكێشانی نێودەوڵەتی 

جیهانی  تایبەمتەندی  پۆلێنكاری  پێی  بە  دەستیپێكردوە. 

ئازادی لە 2011 و دەستەبەركردنی پێگەی 134 لە نێو 

ساڵی  دیموكراسی  تایبەمتەندییەكانی  لە  واڵت،   167

مەدەنییەكان  ئازادییە  و  سیاسی  مافە  باسی  لە   ،2011

الواز كاریكردوە. لە ترشینی یەکەمی 2011، لە لوتكەی 

عەرەبیدا،  وەرچەرخانی  لە  قەتەر  گیرۆدەبوونەكانی 

بۆ   ،2013 دووەمی  نیوەی  لە  بەڵێنیدا  قەتەر  ئەمیری 

یەكەمجار هەڵبژاردن ئه نجامدەدرێت )یەكەمین بەڵێن 

لەو  جێبەجێكردن(.  مێژوی  دیاریكردنی  بێ   ،2013 لە 

سیستمی  رابەرایەتی  لەژێر  واڵت،  ئێستا،  تا  كاتەوە 

وەاڵم نەدەرەوەدا ماوەتەوە. قەتەر لە رواڵەتی تێكڕای 

هاوواڵتیان  بەالڕێدابردنی  بۆ  كەنداو،  عەرەبی  واڵتانی 

دابەشكردنی  لەڕێگەی  سیاسی  گۆڕانكاری  بیرۆكەی  لە 

پارەوە، پەیڕەویكردەوە. لە ئەیلولی 2011، واتا یەكەمین 

قەتەر،  حكومەتی  عــەرەبــی،  وەرچــەرخــانــی  ساڵی 

راگەیاند.  گشتی  بەشی  كرێكارانی  بۆ  كرێی  زیادكردنی 

ئەو وه به رهێنانه ی قەتەر لە بەشی پەروەردە و خوێندن 
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بۆ نەوەی نوێ لە خوێندەواران و سەرهەڵدانی قەتەری 

ماوەیەكی  لە  زۆر  ئەگەرێكی  بە  ئەنجامیداوە،  جیهان 

زۆردا ئەنجامیدەبێت، بەاڵم دورە بە سیستمێكی فەرمی 

دورماوە  بەرنامەڕێژی  نەبوونی  بن.  رازی  حكومەت 

چانسی  دەتوانێت  تەنیا  قەتەر،  سیاسی  داهاتوی  بۆ 

زیادبكات.  ناوخۆ  سیاسی  داهاتوی  وەرچەرخانی 

لەگەڵ  ناوخۆ  دژوارییەكانی  دیكەوه ،  الیه كەی  لە 

كاریگەری  ئەلجەزیرە،  بابەت  لە  گومانەكان  و  شك 

گشتی  دیبلۆماسیه تی  متامنەی  بــەســەر  نەرێنی 

رێككەوتنی  پێویسته   لەكاتێكدا  دەبێت.  قەتەرەوە 

قەتەر،  لەپێگەی  جیاجیا  بەرژەوەندی  و  گروپەكان 

بكات،  داكۆكی  ناوچەیی  بەرچاوی  كارەكتەری  وەك 

توندڕەوه کان،  و  پارێزەر  گروپە  بۆ  وەفاداری  پاراستنی 

لە  زیــاتــرە.  قەتەر  ئاسایشی  ســه ر  بۆ  مەترسی  واتــا 

كاریگەریی  خستنەژێر  بۆ  قەتەر  ــارەزوی  ئ ئێستادا، 

لە  سەرۆكەکانی  بەتایبەتی  جۆراوجۆر،  كارەكتەرانی 

لەگەڵ  مامەڵەكردن  سەریكێشاوەتە  سەرهەڵدان، 

ئیسالمی  شۆڕششگێڕانی  وەك  تێكشكێنەرەكانی  حزبە 

هاوواڵتیانی  پەیوەندییەكانی  لیبیا.  و  لەسوریا 

لە  لەوانەیە  توندڕەوه کان،  ئیسالمییە  لەگەڵ  قەتەر 

دەسەاڵتدارانی  سیاسەتەكانی  دژی  زۆردا  ماوەیەكی 

بە  قەتەر  ئارەزوەكانی  هەروەها  كاربكات.  حكومەت 

پەیوەندیكردن بەهەندێك لە ئیسالمییەکان، رەنگە شك 
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پاڵنەرەكانی  بە  سه باره ت  نێودەوڵەتییەکان  گومانە  و 

فاكتەرانە  ئەو  لەوانەیە  سەرەنجام  زیادبكات.  قەتەر 

قەتەر  سیاسی  پێگەخوازی  لەخزمەت  لــەوەی  زیاتر 

دابێت، زیانی پێبگەیەنێت. ئەگەرچی پێدەچێت قەتەر 

نییە  رون  بێت،  سیاسی  پێگەخوازی  بەئاشكرا  واڵتێكی 

سرتاتیژیەتێكی گونجاوی درێژماوەی، بۆ هێنانەدی ئەو 

هەبێت. پێگەخوازییەی 
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ئەنجامگیری

نواندنی  گۆڕەپانی  جیهانی،  دووەمـــی  جەنگی 

وەك:  دەسەاڵتبوو،  رەق  دەســەاڵتــی  سەرچاوەكانی 

سەربازی،  دەسەاڵتی  كانزایی،  مادەی  دانیشتوان،  واڵت، 

سەرچاوەكانی خۆراك لە سەرەتای جەنگ و كۆتاییەكەی، 

كۆتاییهات،   1945 لە  شەڕ  هەبوو.  جێسەرنجیان  رۆڵی 

بەاڵم ركابەری لەسەر سەرچاوەكانی دەسەاڵتی رەق نەك 

هەر كۆتایی نەهات، بەڵكو جارێكی دیكە و گوڕوته وژمی 

له   په ندیان  نێودەوڵەتی،  زیاتر بوو، چونكە كارەكتەرانی 

ئەزمونی شەڕ وه رگرتبوو، كە پێویستە بۆ مانەوە به گوێره ی 

ئەوە  پۆشته بی،  و  کۆک  ئەنارشیدا  سیستمێكی  لە  توانا، 

سەرچاوەكانی  به کارهێنانی  بە  مەگەر  سه رینه ده گرت، 

وەك  لەم سەردەمەدا  ریالیزم  هەربۆیە  رەق،  دەسەاڵتی 

سەرنجی  نێودەوڵەتییەكان،  پەیوەندییە  لە  زاڵ  تیۆری 
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دەسەاڵتی  )بەتایبەت  دەســـەاڵت  لەسەر  تایبەتی 

سەربازی(یە و دەستەبەركردنی دەسەاڵت به دوائامانجی 

جیهان،  بوونی  جەمسەری  دوو  دەزانێت.  دەوڵەتەكان 

ــانــی مــامــنــاوەنــدبــوو، بۆ  هــۆی هــاتــنــەنــاوەوەی واڵت

دەستپێكردنی  دەسەاڵت.  دەستەبەركردنی  رەوڕەوەی 

و  روسیا  زلهێزی  ــه ردوو  ه ركابەری  و  ســارد  جەنگی 

لە دەسەاڵت و  ئەمریكا، لەسەر دەستەبەركردنی زاڵێتی 

لە  جەخت  زیاتر  جیۆپۆلۆتیك،  تیۆرەكانی  گەشەكردنی 

شەڕەكانی  ده کرایه وه .  رەق  دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی 

ئەنارشی  ناخی  سێیەمدا،  لەجیهانی  )لەجیاتی(  بریكاری 

كۆتاییهاتنی  به   دەكرد.  ئاشكراتر  نێودەوڵەتی  سیستمی 

دەسەاڵت  متامنەی  پاشەكشەی سۆڤێت،  و  سارد  شەڕی 

دانەبەزی، چونكە فراوانخوازی ئەمریكا لەپانتایی تیۆری 

)پاراستنی هەژمونی(، هه ر بەردەوامبوو. جەختكردنەوە 

گچكەو  تادەسەاڵتی  زلهێزه وه   لە  واڵتانی  دەسەاڵت،  لە 

ریالیزم  هێشتا  ئەگەرچی  پۆلێنكرد.  مایكرۆدەوڵەت 

پاراستبوو،  نێودەوڵەتییەكان  پەیوەندییە  لە  پێگەی خۆی 

نەرمیه وه ،  دەسەاڵتی  لەڕوانگەی  لیرباڵیش  تیۆرەكانی 

نێودەوڵەتییان  سیاسەتی  و  پەیوەندییەكان  ماهیەتی 

بیستەمدا،  كۆتایی سەدەی  دەیەكانی  لە  هێنایه به رباس. 

بەهۆی وەرچەرخانی تەكنەلۆژیا و شۆڕش لە پەیوەندی و 

زانیارییەكان، بەهۆی خێرابوونی پڕۆسەی بەجیهانیبوون 

سیاسەتی  و  دیبلۆماسیی  ناوه ندی  لە  وەرچەرخان  و 

نێودەوڵەتی لە سەدەی بیستویەكەدا، توخمی نوێی وەك: 
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تەكنەلۆژیا،  گشتی،  دیبلۆماسیی  كەلتور،  وەرزش،  میدیا، 

گەشتیاری، براندسازی، ئینتەرنێت و هتد... لە پەیوەندییە 

نێودەوڵەتییەكان خرایەڕو، تا سەرچاوەكانی دروستكردنی 

توخمە  ئەو  سەرهەڵدانی  وەربچەرخێنێت.  دەسەاڵت 

كە  بوون،  دەسەاڵت  نوێی  پێناسەیەكی  مایه ی  نوێیانە 

تیۆرسێنانی وەك مەوالنا و جۆزێف نای لێیانكۆڵیوەتەوە 

ــەوەی  ــەرم(. لــەگــەڵ ئ ــی نـ ــەاڵت و نــاویــانــنــاوە )دەس

دەستەبەركردنی  نوێی  دەالقه یەكی  نەرم  دەسەاڵتی 

سەرچاوەی  چونکه   به اڵم  كردەوە،  واڵتان  بۆ  دەسەاڵتی 

دەسەاڵتی نەرمیان نه بوو، نه یانده توانی دەسەاڵتی نەرم 

زیاتر  نەرم  دەسەاڵتی  سودیلێوەربگرن.  و  بەرهەمبهێنن 

لەوەی ئامڕازێك بێت بۆ دەسەاڵتی گەورە، بۆ پێكهێنەرە 

گۆڕا.  گچكە  و  مامناوەند  واڵتانی  سیاسەتی  گرنگەكانی 

نیچە  لەدیبلۆماسیه تی  سودیان  واڵتانە  ئەو  لەئەنجامدا، 

لە  خۆیان،  نەرمی  دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  و  وەرگرت 

دەرەنجامی  تا  قوڵكردەوە  جێسەرنجیان  ناوه نده کانی 

نەرم  دەسەاڵتی  سەرهەڵدانی  دەستەبەربكەن.  باشرت 

كۆنەكانی  تێڕوانینه   دروستكردنی،  سەرچاوەكانی  و 

روبــەڕوی  كە  گــۆڕی،  مامناوەند  و  گچكە  واڵتانی  بۆ 

ببوونەوە.  نەرمی  دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی  كەمبوونی 

پێناسەی  گشتی  بە  كۆنەكاندا،  تێڕوانینه   لە  دەسەاڵت 

بەگوێرەی  واڵتان  هەبوو،  )سەربازی(  رەق  دەسەاڵتی 

واڵتانه ی  ئه و  ئەنجامدا،  لە  دابه شدەبوون.  فاكته رە  ئەو 

زۆریان  زیانێكی  كەمبووە،  رەقان  سەرچاوەی دەسەاڵتی 
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دەسەاڵتی  لەهۆكارەكانی  سودوەرگرتن  بەركەوتوە. 

وایكرد  گچكەوه ،  و  مامناوەند  واڵتانی  الیەن  لە  نەرمی 

دەسەاڵتی  زیادكردنی  زیادبكات.  نه ته وه ییان  دەسەاڵتی 

نه ته وه یی لەسەر كۆڵەكەی دەسەاڵتی نەرم، په یڕه وی لە 

پێگەی واڵتێك لە چوارچێوه ی وەرزش، كەلتوری نەتەویی، 

لەبازرگانی  پێگەی  ناوخۆ،  ژێرخانەكانی  گەشتیاری، 

تۆڕەكانی  بازرگانیدا،  لە  بەناوبانگەکان  ماركە  جیهانی، 

سەتەالیت، سیاسەتی دەرەوەی ئاشتی ئامێز و بێگرژی، 

هەتادواییە.

كە  ــات،  ــده خ دەری گچكە  واڵتــانــی  رشۆڤەكردنی 

سیستمی ئەنارشی نێودەوڵەتی، لە جاران زەرەرمەندترن، 

هەڕەشەكانی  ســەرچــاوەی  بەجیهانیبوون،  چونكە 

فراوانكردوە. بۆیە ئەو واڵتانە تەواوی هەوڵەكانی خۆیان 

دەستەبەركردنی  بۆ  نێودەوڵەتیدا،  و  ناوخۆ  پانتایی  لە 

لە  هــەوڵــدەدەن  و  خەرجدەكەن  مانەوە  و  ئاسایش 

خۆیان  سیاسەتی  و  دوربــن  نێودەوڵەتییەكان  كێشە 

رێكبخەن.  بەتوانا  واڵتانی  سیاسەتی  هاوئاڕاستەی 

زیانبەركەوتوییە  لەو  گچكە  واڵتێكی  وەك  قەتەریش 

زۆری  وانەیەكی  گچكەیە  واڵتە  ئەو  مێژوی  بەدەرنییە. 

سەردەمی ئیمپریالیزمی، بۆ دەوڵەمتەدارانی ئەمڕۆ هەیە. 

توێژینەوەی مێژوی قەتەر نیشانیدەدات، تێكهەڵچونێكی 

تەواو  زاڵبوونی  و  دەســەاڵت  دەستەبەركردنی  بۆ  زۆر 

سەرەنجام  كە  ئەنجامدراوە،  دورگــەیــە  ئــەو  بەسەر 

بنەماڵەی ئالی دووەم گەیشتونەتە دەسەاڵت. جێگرتن لە 
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نێوان ئێران، سعودیە و بەحرەین، وایكرد گرنگرتین ترسی 

وایکرد  که   خاكبێت،  یەكپارچەیی  پاراستنی  واڵتە،  ئەو 

بكاتە سەرمەشقی  ئاشتی و سازان  قەتەر دیبلۆماسیه تی 

خۆی و پەیوەندیی بە دراوسێكانییەوە، ئاشتی ئامێزبێت. 

لێكۆڵینەوە لە سیاسەتی دەرەوەی قەتەر، پێامندەڵێت ئەو 

واڵتە گچكەیە بە پێچەوانەی رواڵەتی ئێستای لە سیاسەتی 

پۆشتەكردنی  و  كۆكردنەوە  بە  توانیویەتی  نێودەوڵەتیدا، 

پێگەی  نەرمی،  لەناوەنده كانی دەسەاڵتی  سەرچاوەكانی 

ئەوەی  به رزبكاته وه .  نێودەوڵەتیدا  سیستمی  لە  خۆی 

دەنوێنێت،  بەرجەستەتر  قەتەر  دەرەوەی  لەسیاسەتی 

هەڵتۆقینیه تی لەناخی راستییە جیۆپۆلۆتیكیه کانی قەتەر 

و سرتاكتۆری دەسەاڵته  لە سیستمی نێودەوڵەتیدا. قەتەر 

وەرچەرخانە  لە  تێگەیشنت  و  خۆی  هەڵسەنگاندنی  بە 

سیستمی  لە  گونجاو  رۆڵی  توانیویەتی  جیهانییەكان، 

لەو  كارەكتەری  هەڵبەتە  رەنگڕێژبكات.  نێودەوڵەتیدا 

رۆڵەدا بە بێ دەستباری و پشتگیری دەسەاڵتە گەورەكان، 

بە تایبەت ئەمریكا شیاو نەبووە. بۆیە قەتەر هەوڵیداوە 

بەتواناو  لۆبی  وەك:  نائاساییەكانی  میتۆدە  لەگەڵ 

ئەمریكا  هێزەكانی  پێگەی  خــۆی،  ــی  دارای پشتگیری 

هێزە  گواستنەوەی  بگوازێتەوە.  قەتەر  بۆ  لەسعودیە 

گەشەسەندن  و  ئەلعەدید  بنكەكانی  بۆ  ئەمریكییەكان 

و گۆڕینی بۆ گەورەترین بنكەی ئەمریكا لە خۆرهەاڵتی 

ناوەڕاستدا، پێداویستییەكانی ئاسایشی قەتەری دابینكرد 

بە  ئاسودەییه وه ،  بــەوپــەڕی  قــەتــەردا  بە  رێگەی  و 
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براندكردنی خۆی رابگات. مەرجی گەیشنت بە ئامانجێكی 

ئەوتۆ نەك تەنیا الیەك، بەڵكو پەیوەندییە دیبلۆماتیەكان 

سەرەتا  قەتەرییەكان  هەربۆیە  ئیرسائیل.  لەگەڵ  بوو 

پەیوەندی بازرگانی و پاشان پەیوەندی سیاسی نهێنییانە 

ئاساییكردنی  بە  بۆ  هەنگاو  ئاشكراكردنی،  سەرەنجام  و 

پەیوەنییەكانی لەگەڵ ئیرسائیل، كە كۆمەڵگەی ئیسالمی 

ئاقارەدا،  بەم  دەیناسێت.  فەلەستین  داگیركاری  وەك 

كە  نییە،  مەیل  بێ  ئیرسائیل  ــاوەڕەدان  ب لەو  هەندێك 

بەجۆرێك لە قەتەر وەك پەیوەندی خۆی لەگەڵ دوژمنانی 

نێوان  لە  بەپردێك  قەتەر  ئەمریكاش  وەرگرێت.  سود 

جیهانی خۆرئاوا، دنیای ئیسالم و ئەڵقەی پەیوەندییەكانی 

لەگەڵ گروپ و واڵتانی توندڕەو دەزانێت. پەیوەندییەكی 

وا سیاسی هاوكاری قەتەری كرد، سەرنج لە شوێنكەوتنی 

سیاسەتەكانی دەرەوەی خۆی بدات.

سیاسەتەكانی  دیكەی  ئامڕازێكی  ئەلجەزیرە،  تۆڕی 

بۆ  ســەرەتــا  سەتەالیتییە،  ــۆڕە  ت ــەو  ئ بـــووە.  قــەتــەر 

توانی  دامەزرا،  سعود  ئال  خانەدانانی  روبەڕوبوونەوەی 

سیاسەتی  لە  گرنگ  توخمێكی  ببێتە  كات  بەتێپەڕینی 

دەرەوەی قەتەر و وێنەیەكی لەبار لە قەتەر، وەك واڵتێكی 

لەجیهان  دیموكراسی  و  میدیایی  ئازادی  بانگەشەكاری 

پیشانبدات. لێكۆڵینەوە لە سەرچاوە داراییەكانی ئەلجەزیرە 

خەرجییەكانی  لە  زۆری  بەشی  قەتەر  دەریــده خــات، 

سانسۆری  دیكەوه ،  الیه كەی  لە  دابیندەكات.  تۆڕە  ئەو 

دەسەاڵتدارانی،  قەتەرو  لەبارەی  تۆڕە  ئەو  هەواڵەكانی 
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سیاسەت  دەرده خات.  تۆڕە  ئەو  تەواوی  ناسەربەخۆیی 

سیاسەتی  ئامانجەكانی  ــەره و  ب ئەلجەزیرە  تــۆڕی  لە 

وەرچەرخانی  لەڕەوتی  بابەتە  ئەو  قەتەرە.  دەرەوەی 

نوێی سیاسی لە جیهانی عەرەبدا، باش د رککراوە. شەڕی 

ئەفغانستان وایكرد، ئەلجەزیرە بەناوبانگ بێت. پەخشی 

پێگەیەكی  هەلومەرجێكدا  لە  كابول،  لە  شەڕ  هەواڵی 

ئەفغانستان  لە  تۆڕێك  هیچ  كە  تۆڕە،  ئەو  بۆ  بوو  باش 

دیكەی  وەرچەرخانەكانی  نەبوو.  پەیامنێری  و  نوسینگە 

لەجاران  عێراق،  شەڕی  وەك  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

لەو  كرد.  ئەلجەزیرەی  هاتنەبەرباسی  هاوكاری  زیاتر 

رابەری  بنالدن،  ئوسامە  وێنەكانی  پەخشكردنی  ناوەدا، 

خۆی  ناوچەیی  قاڵبی  لە  تۆڕە  ئەو  وایكرد  ئەلقاعیدە 

بێتەدەر و بۆ تۆڕێكی جیهانی بگۆڕێت، كە هەڕەشەی لە 

بەتەنیشت  وەها  فیلمی  پەخشی  دەكرد.  ئەمریكییەكان 

فیلم و چاوپێكەوتنەكانی رابەران و كەسایەتی ئیرسائیل، 

عێراق،  لە  ئەمریكا  رەفتاری  لە  رەخنەگرتن  هاوكات 

ئەمریكا،  لە  بەرنامەیەك  چەند  پەخشی  و  ئەفغانستان 

نیشاندەدات.  باشی  بە  تۆڕە  ئەو  فرەالیەنەی  سیاسەتی 

ئاشكرای  پشتیگری  بە  كە  لێكدژانە،  سیاسەتە  ئەو 

ئەمیری قەتەر ئەنجامدەدرێت، نیشانیدەدات ئەلجەزیرە 

ئامڕازێكی  بۆتە  بەڵكو  نییە،  سەتەالیتی  تۆڕێكی  تەنیا 

تەنانەت  پشتگیرییانە  ئەو  قەتەر.  دەرەوەی  سیاسەتی 

دا.  ئەمریكاش  توندی  رەخنەی  و  بەهۆشداریی  درێژەی 

پێدەچێت ئەمریكییەكانیش لە رەفتاری ئەو تۆڕە رازینب 
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تۆڕە  ئەو  بەرنامەكانی  و  زیاتر هەواڵ  ئەوان  جای  چ  و 

بەرنامەڕێژدەكەن و رەخنەگرتنەكانیان تەنیا ماسکێكە بۆ 

بە شاراوەیی مانەوەی ئەو سیاسەتەیه . ئەگەرچی هەندێك 

بۆ  رەخنەیی  روانینی  ئەلجەزیرە  تۆڕی  بەرنامەكانی  لە 

ئەمریكا و خۆرئاوای هەیە، لەگەڵ ئەوەشدا، توێژینەوە و 

رشۆڤەی ناوەڕۆكی بەرنامەكان و لێكۆڵینەوە لە رەفتاری 

نیشنایدەدات  نــاوەڕاســت،  لەخۆرهەاڵتی  تــۆڕە  ئــەو 

قەتەربێت،  لەخزمەت  لەوەی  زیاتر  ئەلجەزیرە  تۆڕی 

ئەو  ناڕاستەوخۆی  پەیامێكی  دایە.  ئەمریكا  لەخزمەت 

لەخۆرهەاڵتی  دیموكراسیخوازییه   باڵوكردنەوەی  تۆڕە، 

تێفكرین  برەوی  روانیندا  یەكەم  لە  رەنگە  ناوەڕاست. 

قەتەر  سیاسییەكانی  رستە  لەگەڵ  عــەرەب  دنیای  لە 

یەكبگرێتەوە، بەاڵم بە قوڵرتبوونەوە لەو بابەتە تێدەگەین، 

كە دیموكراسی كۆمەڵگەی قەتەریش دەگرێتەوە، چونكە 

لەژێر هەژمونی حكومەتێكی رەهادایە. هەرچەند قەتەر 

خۆرهەاڵتی  و  كەنداو  ئەمیرەكانی  لە  باشرت  توانیویەتی 

نابێتە  ــەوەشــدا،  ئ لەگەڵ  رەفتاربكات،  ــاوەڕاســت  ن

ئاستەنگی بەردەم خەڵكی قەتەر، تااڵنكردنی سامانەكانی 

چوارچێوە  و  پاشایەتی  خانەدانی  لــەالیــەن  قەتەر 

سیاسییەكان، نادیدەبگرن. لە الیه كەی دیكەوه ، هەندێك 

پەخشكردنی  باوەڕیانوایه ،  بــوارە  ئەو  شارەزایانی  لە 

لە  هەندێك  و  تاڵیبان  بە  پەیوەست  وێنەی  و  هەواڵ 

توخمێكی  بۆ  نــاوەڕاســت،  خۆرهەاڵتی  لە  گروپەكان 

كە  دەگۆڕێت،  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی  رایگشتی  نه مری 
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لە  ئامادەبوونیان  فه  رمی  به   سه رده کێشێتە  سەرەنجام 

هەمیشە  ئەلجەزیرە  تۆڕی  ئەگەرچی  سیاسی.  گۆڕەپانی 

ناوی قەتەری لەگەڵ بووە، بەاڵم بەرزەفڕییەكانی ئەمیر 

حەمەد، لە تۆڕی ئەلجەزیرە و ئەندازەی جوگرافی قەتەر 

گەورەتربوو. هەربۆیە، ئەمیر بەدوای رێگەیەكەوە بوو بۆ 

چوونەناو سیاسەتی نێودەوڵەتییەوە.

قەیرانی لوبنان پێگەیەكی باشی بە قەتەردا، تا رۆڵی 

نێوان  لە  قەتەر  نێوەندگیری  پێناسەبكات.  بۆخۆی  نوێ 

پەراوێزی  لە  قەتەر  وایكرد  لوبنان،  گروپەكانی  و  حزب 

سیستمە  ئەو  ناوەندی  بــەرەو  نێودەوڵەتی  سیستمی 

واڵتانی  سەركەوتوبوو،  لەپانتاییەك  چونكە  بجوڵێت، 

بێئاكام بوون.  گەورەی وەك: فەرەنسا، سعودیە و میرس 

كەسییەكانی  پەیوەندییە  سەركەوتوكرد،  قەتەری  ئەوەی 

سەرۆك وەزیران، لێكۆڵینەوەی تایبەتی و كەسی وەزیری 

كاروباری دەرەوە، شوێنكەوتنی ئەمیر حەمەد، یارمەتییە 

بێالیەنی  بانگەشەی  بەتایبەت  و  قەتەر  داراییەكانی 

قەتەر بوو. نێوەندگیری لوبنان ئەزمونێكی سەركەوتوبوو 

ــودان،  س لە  قەتەر  دیكەی  نێوەندگیرییەكانی  بۆ 

سودان  لە  قەتەر  ئەوەی  ئەمریكا.  و  تاڵیبان  و  یەمەن 

ئاشتی  ئاواتەخوازی  و  بێالیەن  واڵتێكی  وێنای  نیشانیدا، 

پێكدادانەكانی  دەكرد  ئارەزوی  كە  بوو،  هاوڕێیەتی  و 

نێوان شۆڕشگێڕان و حكومەتی سودان تەواوبێت. ژیانی 

لەگەڵ  قەتەر  دەرەوەی  كاروباری  وەزیری  ئەملەحمود، 

شۆڕشگێڕەكان بۆ تێگەیشنت لێیان، نیشانەی ورەی قەتەر 
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و شێوەی دەگمەنی بوو بۆ چارەسەركردنی ئەو قەیرانە، 

سودان،  لە  سعودیە  و  میرس  نێوەندگیرییەكانی  چونكە 

توشبووەكان  گروپە  جێنەهێشتبوو،  باشیان  ئەزمونێكی 

كە  قبوڵیبكەن،  دەیانتوانی  زەحمەت  بە  قەیرانە  بەو 

چارەسەر  گچكە  واڵتێكی  بەنێوەندگیری  ناكۆكییەكانیان 

دەبێت. ئوتێلە راقییەكان و پۆشتەیی دەوحە، بۆ چەندین 

مانگ شوێنی مانەوەی شۆڕشگێڕەكان بوو، تا رێككەوتن 

و پشتیوانی جێبەجێكردنی، بەخششە داراییەكانی قەتەر 

بوو. ئەوەی قەتەر بەدوایەوەبوو نەك تەنیا گەورەنوێنی 

بوو لە كۆمەڵگەی جیهانی، بەڵكو كەمكردنەوەی توانای 

میرس بوو لە ئەفریقیا و بەدەستهێنانی هەزاران هێكتار 

زەوی بەپیت بوو، تا ئاسایشی خۆراكی خۆی دابینبكات. 

هەرچۆنێكبێت، ئەوەی قەتەری لەو بوارەدا سەرخست، 

نەك تەنیا هه وڵی ئەو واڵتە بۆ براندسازی، بەڵكو پشتیوانی 

واڵتانی فرەناوچەیی بوو بە تایبەت واڵتە یەكگرتوەكان. 

تاڕادەیەكی زۆر ئەو پشتگیرییە لەبارەی لوبنان و تاڵیبان 

نەبووایە،  ئەمریكا  ســەوزی  چرای  ئەگەر  ــه وت.  ده رک

لەدەوحە  تاڵیبان  نوسینگەی  نەیدەوێرا  هەرگیز  قەتەر 

گەورەترین  خۆرئاوا،  و  تاڵیبان  نێوەندگیری  قبوڵبكات. 

گەمەی سیاسی قەتەر بووە و هەر بەردەوامە. پێدەچێت 

لە  كارەكتەربوونه   بۆ  رۆاڵنــە  لەو  قەتەر  پــەروەردەی 

قەیرانێكی گەورەدا، كە تەواوی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و 

قەتەر  تەنانەت  كە  داگرتوە. چاوەڕوانكراوە،  بابەتەكانی 

ئامادەبكات.  ئەمریكا  و  ئێران  نێوەندگیری  بۆ  خۆی 
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هەوڵەكانی قەتەر تەنیا لەگۆڕەپانی سیاسەتی دەرەوەدا 

شایانی  قەتەریش  ناوخۆی  سیاسەتەكانی  بەڵكو  نەبوو، 

گۆڕەپانی  لە  خۆنوێنی  رێگەی  بەهێزە،  ئابوری  باسە. 

نێودەوڵەتی بە قەتەر و ئەمیرەكەی دەدات. گەشەكردنی 

بۆ  لێوڕێژی  داهاتێكی  گاز،  و  نەوت  پیشەسازییەكانی 

قەتەر مسۆگه ركردوە. توانای ئابوری، رێگەی بە قەتەردا 

وەرزشی  تەندروستی،  خوێندن،  ژێرخانەكانی  بە  پەرە 

ناوخۆی  رای  رواڵەت  بە  النیكەم  تا  بدات،  كەلتوری  و 

گەشەسەندنی  نــاوەدا،  لەو  بهێڵێتەوە.  رازی  بە  قەتەر 

وەاڵمدانەوەی  بۆ  تەنیا  نەك  وەرزشــی،  ژێرخانەكانی 

داواكاری ناوخۆ، بەڵكو بۆ سودوەرگرتن لە وەرزش وەك 

بەمیوانداری  قەتەر  دیبلۆماسی.  بۆ  بووە  سەرچاوەیەك 

توانیویەتی  جیهانی،  و  ئاسیایی  گەورەكانی  ركابەرە 

قەتەر  بردنەوەی  بێنێتەگۆ.  لەجاران  زیاتر  خۆی  ناوی 

قەتەر  هەوڵی   ،2022 جیهانی  جامی  مــزایــەدەی  لە 

پێشكەوتو  و  گــەورە  زۆر  ستادیۆمی  دروستكردنی  بۆ 

نیشانیدەدات، كە بەدوای دەستەبەركردنی داهاته وه  نییە 

لەو یاریگایانە، بەڵكو بەدوای به براندكردنی خۆیەوەیەتی 

خۆی  گونجاوی  رویەكی  كێبەركێیانە،  ئەو  بەسازدانی  تا 

نیشانبدات.

 رشۆڤەكردنی سیاسەتی دەرەوەی قەتەر، دەریده خات 

ئەو واڵتە گچكەیە توانیویەتی بە باشی به  قوڵبوونەوە لە 

میدیا، وەرزش،  لەپانتایی  نەرمی  هۆكارەكانی دەسەاڵتی 

كەلتورو نێوەندگیری سەركەوتودا كاربكات، تا ئەوجێیەی 
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دووباره بوونه وه ی ئه وان لە سیستمی نێودەوڵەتیدا، براندی 

بە  بەسەرنجدان  هەرچەند  بەرهەمهێناوه .  واڵتە  ئەو  بۆ 

هەروەها  قەتەردا،  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  لێكدژییەكان 

قەتەر  نەرمی  دەسەاڵتی  ناوخۆی،  داخــراوی  سیستمی 

لەچەند ساڵی ئەودواییە روبەڕوی كێشەی جدی بۆتەوە، 

لەدوو  قەتەر  هەنگاوی  كۆمەڵێك  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

دەیەی رابردو، ئاماژەیەك لە نیازو ئیرادەی ئه و واڵته یه  ، 

گەورەتر  قەوارەی  بە  كارەكتەرێك  بۆ  خۆی  گۆڕینی  بۆ 

توانا  كات  تێپەڕینی  بە  كە  خۆی،  راستەقینەی  لەئاستی 

و گرنگرت لەوە، بەردەوامی ئەو تێڕوانینە دەردەكەوێت.
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

 152          جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

  153            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  154           نەوت بەرامبەر زه وی

حەسەن بارام

ئارام مەحمود ئەحمەد

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

2017

2017
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2017بابان ئه نوه ر قادر  155          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  156          چوارینەی دیموکراسی

2017علی محمد صالح  157        النفو ذ الهالل الشیعی


