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پـ

پاش ( )37س���اڵ لە تەنگ���ەژەو قەیرانی س���ەختی نێوانیان لە ژانوی���ەی  ،2015بە
لەس���ێدارەدانی نەمر باقر ئەلنەمر ،پیاوی یەكەمی ئایینی ش���یعە لە عەرەبس���تانی

س���عودیە ،قەیرانە سیاس���ی و مەزهەبییەكانی لەگەڵ ئێران قووڵت���ر كردەوە تا رادەی
نیگەرانی خامنەیی( ،روحانی)یش رایگەیاند "ئەو كارە نە ئیسالمییە ،نە ئینسانییە".

سەرچاوەكان باس لە پەیوەندی ئەم دوو الیەنە بۆ ساڵی
 1928دەكەن ،بەاڵم بەردەوام پڕ كێشەو لەرزۆك بووە،
بە تایبەتی دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و هاتنە سەركاری
كۆماری ئیسالمی ئێران لە ساڵی  ،1979كە ناوچەكە
روداوگەلێكی سیاسی و تائیفی پڕ كێشەی بە خۆیەوە
بینی ،بووە سەرەتای خراپی پەیوەندییەكانی عەرەب بە
گشتی و عەرەبستان بە تایبەتی لەگەڵ ئێران .ئەوكات
ت��اران رایگەیاندووە "رژێمی سعودیە رویەكی تری
بزوتنەوەی وەهابیەتە" ،لەپاڵ ئەوەشدا تاران نیگەران
بووە لەو ئامادەگییە بەهێزو فراوانەی سعودیە لە بواری
سەربازی و ئەمنی لە ناوچەكەدا ،كە پەیوەندی بە
هاوپەیامنێتی لەگەڵ ئەمەریكاوە هەبوو.
ئەم دوو خاڵە ،كە یەكەمیان ئاماژەیەكە بۆ ئەوەی
عەرەبستان نوێنەرایەتی وەهابییەتی سوننی دەكات ،كە
ئەمەش رێك ئەو گرفتەیە كە چواردە سەدەیە لە نێوان
هەردوو تائیفەی شیعە و سوننەدا هەیە و هەركام لەئێران
و سعودیە خۆیان وەكو مەرجەعی ئەو دوو مەزهەبە
دەزانن و هەركامیان شانازی بە شوێنە پیرۆزەكانی وەكو
مەككە ،مەدینە ،نەجەف ،كەربەال ،قوم ،مەشهەد ،كازمیە
و سامەرا دەزانن .دووهەمیشیان ،لە دوای هاتنە سەركاری

خومەینی لە ساڵی  ،1979ئێران دەیویست نوێنەرایەتی
جیهانی ئیسالمی بكات ،بەاڵم دواجار بەهۆی كێبڕكێ
سعودیە ،ئێران ناچاربوو بە تەنها ملبدات بۆ نوێنەرایەتی
شیعە ،بەاڵم هەر ئەوكاتە تێكچوونی پەیوەندییەكانی
تاران و واشنتۆن بەهۆی داگیركردنی باڵوێزخانەی ئەو
واڵت��ەوە ،ئێران لە ناوچەكەدا تەنها مایەوە و واڵتانی
كەنداو بوونە هاوپەیامنی عەرەبستانی سعودیە.
بێگومان پێشرتیش بەهۆی شەڕی ئۆكتۆبەری  1973نێوان
عەرەب و ئیرسائیل و بایكۆتی واڵتانی عەرەبی بە ناردنە
دەرەوەی نەوت بۆ ئەمەریكاو خۆرئاوا ،لە بەرامبەر پشتیوانی
ئیرسائیل ،ئێران بڕیاریدا قەرەبووی ئەو كەمهێنانەی ناردنە
دەرەوەی نەوت بۆ ئەوروپا بكاتەوە .بەاڵم وەكو محەمەد
ساڵح كەواز لە كتێبی پەیوەندییەكانی سعودیە و ئێران
لە سااڵنی ( )2011 – 1979لێكۆڵینەوەیەكی مێژوویی و
سیاسی ،ئاماژە بۆ ئەوە دەك��ات كێشەكە و ریشەكانی
دەگەرێنێتەوە بۆ دوای شۆڕشی ئیسالمی لە ساڵی  1979و
روخانی رژێمی شا ،كە بەهاوپەیامنی ریاز دەنارسا ،بەاڵم
دواتر ناكۆكییە سیاسی و مەزهەبییەكانیان گەیشتە لوتكە،
بە تایبەتی لەسەر رێبەرایەتی جیهانی ئیسالمی و جەنگە
ناوچەییەكان كە هەردوو الیان نوێنەرایەتیان كردووە.
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جەنگی عێراق – ئێران 1988 - 1980

پاش سەركەوتنی شۆڕشی ئێران ،بە ناسنامەی شیعەبوونێكی
دوانزە ئیاممی ،عەرەبستان و واڵتانی كەنداوی فارس ئەو
شعورەیان لەال دروستبوو ،كە ئێران شۆڕش و چەمكەكانی
هەناردە دەك��ات ،بە تایبەتی كە كەمینەیەكی شیعە
لە سعودیە ،كوێت و بەحرێن هەبوو .بۆیە لەگەڵ
دەستپێكردنی جەنگی عێراق – ئێران ،عەرەبستان كەوتە
پشتیوانییەكی بەهێزی عێراق .لە لێدوانێكدا ئەو كاتە
ئەمیر بەندەر كوڕی سوڵتان ،باڵوێزی پێشووی سعودیە لە
واشنتۆن لە سەردەمی مەلیك فەهدی كوڕی عەبدولعەزیز
رایگەیاند" :یارمەتی بە پەلەی عێراقامن داوە بەبڕی ()6
ملیار دۆالرو ناردنی زیاتر لە ( )100تانك لە رێگەی
كوێتەوە ،دوات��ر كۆمپانیای ئارامكۆ هەڵسا بە ناردنی
تیمێكی پسپۆر بۆ چاككردنەوەی چاڵە نەوتەكانی عێراق،

له سێدارهداىن ئهلنهمر ،كاردانهوهى ناوچهيى و جيهاىن لێكهوتهوه

ئایدیا دیپلۆماتیك

كە بەهۆی بۆردومانی ئێرانەوە زیانیان پێگەیشتووە".

تاوانباركردنی تەقینەكانی مەككە و كەعبە1986 -

حاجیانی روو ل��ە مەككەو كەعبە ،هێڵێكی تری
ملمالنێكانی سعودیە و ئێرانە ،لە ساڵی  1986دەزگا
ئەمنییەكانی سعودیە رایانگەیاند "( )111حاجی ئێرانیان
بە مادەی ()C4ەوە دەستگیر ك��ردووە كە ویستویانە
كەعبە بتەقێننەوە ،لە ساڵی 1987یش لە دەرئەنجامی
خۆپیشاندانی حاجییە ئێرانییەكان ( )402حاجی گیانیان
لەدەستدا ،كە ( )75ئێرانی و ( )85سعودی بوون".
ل��ە ساڵی  1989جارێكیرت ری��از ب��ە ت��اوان��ی هەوڵی
تاقاندنەوەی تونێڵێك لە مەككە ،گشت دیپلۆماتكارە
ئێرانییەكانی دەركرد ،ئەم قەیرانە درێژەی كێشا ،تا ساڵی
 2015كە روداوی گیانلەدەستدانی ( )700حاجی ()131
یان ئێرانی بوون.
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قەیرانەكانی بەحرێن و سوریا 2012 – 2011

مانگی ئ��اداری  2011ئەو كاتەی ئێران پشتیوانی لە
خۆپشاندانەكانی شیعە نیشینەكانی بەحرێن كرد ،سعودیە
بە ئەو دەستێوەردانەی ئێرانی زانی و هێزی زۆری نارد،
هێزی سەربازی قەڵغانی جەزیرەی واڵتانی ئەنجومەنی
هاریكاری كەنداو خوپشاندانەكانیان كپكردەوە .لە ساڵی
 ،2012ملمالنێكانی سعودیە و ئێران لە سوریا گەیشتە
ترۆپك ،ئێران تاوانبار كرا بە ناردنی راوێژكاری سەربازی
لەپاڵ هێزەكانی حزبوڵاڵی لوبنانی و لە بەرامبەردا سعودیە
پشتیوانی لە هێزەكانی سوپای ئازاد كرد .ئەمانە پانۆرامای
ملمالنێكانی نێوان تاران – ریاز بوو لە سااڵنی – 1979
 ، 2016هەروەها دواترینیان بریتییە لە لەسێدارەدانی
سەید نەمر باقر نەمر ،كە تێكچوونی پەیوەندییە سیاسی
و دیپلۆماسییەكانی هەردوالی گەیاندە لوتكەو چاوەڕوانی
قەیران و ئاریشەی زیاتری لێدەكرێت .سەرەڕای ئەوانە
لێكوڵێنەوە سیاسییەكان باس لە چوار فاكتەری سەرەكی
دەكەن لە ملمالنێكاندا لە ئێستادا:
یەكەم :فایلی مەزهەبی و دیینی.
دووەم :فایلی پەیوەست بە كێبڕكێ لەسەر سەركردایەتی
جیهانی ئیسالمی.
سێیەم :فایلی پەیوەست بە پەیوەندی لەگەڵ خۆرئاوا،
بەتایبەتی واڵتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا.
چوارەم :فایلی نەوت لەناو رێكخراوی ئۆپیك.

فایلی یەكەم :فایلی مەزهەبی و دیینی

ئێران و سعودیە بەتایبەتی لە ساڵی  1979دەستیانداوەتە
ملمالنێیەكی توند تا هەركامیان وەكو رابەری واڵتانی
ئیسالمی خۆیان نیشانبدەن ،تا دواج��ار لە نێوان دوو
بلۆكی مەزهەبی (شیعیزم – سوننینزم) و دوو بلۆكی
سیاسی و جوگرافی (دابەشبونی واڵتانی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست) بەیەكجاری ساغبوەوە.
پاش راوەستانی ش��ەڕی عێراق – ئێران ،ت��اران كەوتە

فراوانكردنی جیۆپۆلتیكی مەزهەبی خۆی و بەتایبەتی لە
واڵتانی كەنداوی فارس و بە پلەی یەكەم هەراسانكردنی
سعودیە ،ئامارەكان دەڵێن ( )70%دانیشتوانی كەنداوی
فارس شیعەن ،بە پلەی یەكەم لە سنورەكانی رۆژهەاڵتی
سعودیە لە ناوچە دەوڵەمەندەكانی نەوت لە (ئیحسا)،
كە ژمارەیان ( )500هەزار كەسن و لە بەحرێن ()350
هەزارو لە ئیامرات ( )300هەزارو لە عێراق ( )12ملیۆن
و لە ئێران ( )51ملیۆن و لە كوێت ( )1,500ملیۆن ،لە
قەتەر ( )50هەزار كەسن.
چاودێران پێیانوایە ،ئەگەر پشتیوانی ئەمەریكا و خۆرئاوا
نەبێت لەگەڵ بوونی كەشتیگەل و بنكەی سەربازی و
هەواڵگری لە كەنداوی فارسدا ،ئێران تەنها شەش مانگی

ئێران و سعودیە ل ه  1979دەستیانداوەتە ملمالنێیەكی توند تا
وەك رابەری واڵتانی ئیسالمی خۆیان نیشانبدەن ،تا دواجار لە
نێوان دوو بلۆكی مەزهەبی و دوو بلۆكی سیاسی و جوگرافی
(دابەشبونیواڵتانیخۆرهەاڵتیناوەڕاست)بەیەكجاریساغبوەوە

بەسە بۆ داگیركردنی زۆرێك لەو واڵتانە .ئەمە جگە لەوەی
كە ( )20%دانیشتوانی قەتەر شیعەن )30%( ،كوێت و
( )65%بەحرێن و ( )16%ئیامرات و ( )5%ئەردەن و (10
–  )15%سعودیە ،ئەوە جگە لەوەی رێژەكە لە پاكستان
( )33ملیۆن شیعە )11( ،ملیۆن شیعە لە هندستان)6( ،
ملیۆن لە ئازەربایجان هەیە.
ئەوەی گرنگە لەم كەیسەدا ،خاڵێكی جەوهەرییە بەوەی
تێڕوانینی ئێران ،تێڕوانینێكی دیینی و مەزهەبییە ،واتا
ئینتامیەكی مەزهەبی – سیاسییە ،بەاڵم تێڕوانینی سعودیە
و واڵتانی سوننی تێڕوانینێكی مەزهەبی – نیشتامنییە یان
نەتەوەییە ،واتا ئینتامی دیینی – نیشتامنییە.
بێگومان ئەم ملمالنێیە تەنها لە كەنداوی فارس نەوەستاوە،
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016

72

شا سهملان بن عبدالعزيز

عهىل خامنهىئ

بەڵكو لە عێراق ،ئەفغانستان ،سوریا ،لوبنان ،یەمەن و
تەنانەت توركیاشی گرتۆتەوە .شیعەكانی سوریا ()13%
ن ،لە یەمەن ( )5ملیۆن ،لە عێراق ( )60%پێكدەهێنن،
لە ئازەربایجان ( ،)75%لە ئەفغانستان ( ،)18%عەلەوییە
شیعەكانی توركیاش ()25%ن.

فایلی دووەم :كێبڕكێ لەسەر سەركردایەتی جیهانی
ئیسالمی

ئامارەكان باس لەوە دەكەن ،ژمارەی شیعەكانی جیهان
زیاترە لە ( )300ملیۆنە ،لەكاتێكدا ژمارەی دانیشتوان
( )7,5ملیار كەسە )1,3( ،ملیار موسڵامنن كە ( )1ملیار
لەوانە سوننەی (حەنەفی ،شافعی ،حەنبەلی ،مالكی)
و ( )300ملیۆنیشی شیعەن لە (شیعەی دوانزە ئیامم،
عەلی اللهی  -عەلەوییەكان ،زەیدی ،ئیسامعیلیەن).
بەدوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی  ،1979ئێران
وەكو مەرجەعی شیعەكانی (قوم) و سعودییەش وەكو
مەرجەعی سوننەكانی (مەككە) دەزان��ن .هەرچی
ئێرانە خۆی كردۆتە سەنتڕاڵی هەموو هێزە شیعەكانی
دونیا ،هەر لەگەڵ هاتنە سەركاری خومەینی سێ
پەیامیدا (ال رشقی ال غربی ،جمهوری ئیسالمی) ،رێگای
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئیامم خومەینی

رزگاركردنی قورس لەدەستی جولەكە بە نەجەف و
كەربەالدا تێپەڕدەبێت لە سێهەمین فتواشیدا كوشتنی
ن��وس��ەری هیندی سەملان روش��دی خ��اوەن��ی كتێبی
(ئایاتی شەیتانی) ،ئەم سێ خاڵە رۆڵی خومەینی و
ئێرانی زۆرترو كاریگەرتر كرد ،كە نوێنەرایەتی جیهانی
ئیسالمی دەك��ات .بۆیە حەسەن نەرسوڵاڵ ،سەرۆكی
حزبوڵاڵی لوبنان دەڵێت " :من سوژدە بۆ دوو كەس
دەبەم ،خوداو خومەینی و خامنەئی" ،لە یەمەنیش
عبدوملەلیك ئەلحوسی خۆی بە نوێنەری خامنەئی
دەزانێت.
بۆیە ئێران ئەگەر لە رووی جوگرافی و جیوپۆلەتیك و
سیاسییەوە وەك��و زلهێزێكی ناوچەیی و تارماییەكی
سامناكی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست سەیر بكرێت ،ئەوا
ل��ەرووی مەزهەبی و دینییەوە دوو پانتایی گەورەی
لەناو دڵی جیۆپۆلتیكی عەرەبی و توركی ،بگرە هیندی
و ئەفریقیش هەیە .ئەم بۆچوونانە دەكرێت بڵێین
راسنت ،چونكە وەكو چاودێرانی سیاسی خۆرئاوا دەڵێن
"لە خۆرهەاڵتی ناوەڕاست و نزیك لە واڵتانی لوبنان تا
پاكستان ،لە تاجیكستانەوە تا ئیامرات ،رۆژانە روداوو
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شتگەلێك روودەدەن ،كە شیعەكان رۆڵی سەرەكییان لەو
جەنگ و روداوانەدا هەیە".
قەیرانی ئەفغانستان ،شەڕی سوریا ،كوشتاری یەمەن،
نائارامییەكانی باشوری پاكستان ،جێگری سعودیە،
ملمالنێكانی ت��ورك��ی��ا ،ش��ەڕی خ��وێ��ن��اوی ع��ێ��راق و
خۆپیشاندانەكانی بەحرێن ،لە تێكڕای ئەم منوونانەدا
وشەی شیعە لە ستونە رۆژنامەوانییەكاندا دەبینین.
دیقەت بدەن ئەوەی خومەینی ( )36ساڵ پێش ئێستا
كردبوویە مانیفێستی شۆڕشی (مردن بۆ ئیرسائیل و
مردن بۆ ئەمەریكا) ،ئێستا حوسییەكان لە سەعدە و
باشوری یەمەن بە دەنگی بڵند دەیڵێنەوە ،یان ئێران
راستە سنورەكانی ناگاتە یەمەن ،بەاڵم لە خاكی سۆماڵ
راهێنان بە چەكدارە حوسییەكان دەكات .جگە لەوەی
هەموو شیعەكان ،بە تایبەتی لە ئێران كۆكن لەسەر
ئەوەی كە ئیاممی عەلی لە ساڵی ()661ی زاینی لەسەر
دەستی موعاوییەی سوننە كوژرا ،دواتریش حەسەنی
ك��وڕی ژەه��ر خ��واردك��راو حوسێن ك��وژرا ،ئەمانەش
سیمبوڵی شیعەن و ئێران ب��ەردەوام كارییان لەسەر
دەكات و بەردەوامیش زۆربەی مەسجەكانی رووی لە
سعودیەیە.
وەكو ئۆلیڤەر روا دەڵێت "ئێران بەنیازە زیاتر یاری بە
فراوانخوازی شیعەگەریی بكات تا فراوانخوازی ئێرانی".
بۆیە ئەم سنورە مەزهەبییە جاڵجاڵۆكەییە ،كە هێزێكی
بێكۆتای بەهێزی بۆ ئێران دروستكردووە كۆتایی نایات،
هەرچی سعودیەشە لە ماوەی ( )90ساڵی رابردوودا ،كە
دەسەاڵت بەدەست بنەماڵەی ئەلسعودەوەیە و بە تەنها
شا عەبدولعەزیز ( )34ژنی هەبووە و خاوەنی ()30
كچ و ( )36كوڕە ،ئەگەرچی ئەمانەش سەرەتا ویستییان
خۆیان بە مەرجەعی هەموو موسوڵامنان بزانن ،بەاڵم
زوو بۆیان دەركەوت كە كارێكی لە ئیمكان نەهاتووە و
تەنها دەتوانن نوێنەرایەتی جیهانی ئیسالمی سوننە بكەن

و تا رادەیەكی زۆریش سەركەوتوو بوون .پشتیوانییان
لە سەدام حسێن لە شەڕی عێراق – ئێران ،پشتیوانییان
لە هێزە موجاهیدەكانی ئەفغانستان ،سوننەكانی
عێراق ،گروپی سەعد حەریری لە لوبنان ،فەرمانڕەوایی
خەلیفە لە بەحرێن ،سوننەكانی عێراق و یەمەن .هەر
لەم چوارچێوەیەشدا واتا لە كوێ حزوری شیعە و ئێران
هەبێت ،سعودیەش لەوێ ئامادەگی هەیەو دژبەری
سەرەكی تارانە و پێچەوانەكەشی راستە.
سعود ئەلفەیسەڵ ،وەزیری دەرەوەی پێشووی سعودیە
پێشرت راگەیاندووە" :بارودۆخی عێراق منوونەیەكی باشە
بۆ ئەوەی تێبگەن كە بۆچی ترسامن لە ئێران هەیە ،ئێران

تێڕوانینی ئێران ،تێڕوانینێكی دیینی و مەزهەبییە،
وات���ا ئینتمایەك���ی مەزهەبی – سیاس���ییە ،بەاڵم
تێڕوانینی س���عودیە و واڵتانی سوننی تێڕوانینێكی
مەزهەبی – نیشتمانییە یان نەتەوەییە،
خەریكی داگیركردنی عێراقە" .ئەلفەیسەڵ ئەوەش دەڵێت:
"خەمی تێوەگالنی نابەجێی ئێرامنان هەیە لە ناوچەكەدا
و دەبێت بەر بەو چاالكییانەی ئێران بگیرێت" .سعودیە
لە قەیرانی سوریا زۆر هەوڵیدا ،ئێران تێكبشكێنێت ،بەاڵم
ئاكامێكی نەبوو ،ئێران شەڕەكانی گواستەوە یەمەن تا
سەرئەنجام لە شەڕی  2015/3/26بە شێوەیەكی لەناكاو
لەژێر ناوی (گەردەلولی زەبر) هێرشی ئاسامنی بۆ سەر
یەمەن دەستپێكرد ،بۆ گێڕانەوەی هاوسەنگی هێز لە
یەمەن ،كە خەریكبوو ئێران دەستی دەگ��رت بەسەر
گەروی باب ئەملەندەب كە رۆژانە سێ ملیۆن بەرمیل
نەوتی پێدا تێپەڕ دەبێت بۆ خۆرئاوا .دوا بەدوای ئەوەش
هاوپەیامنێتی سێقۆڵی (سعودیە ،توركیا ،قەتەر) هەر
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لە چوارچێوەی هەمان هەوڵدا بوو بۆ دژایەتی ئێران.
دروستكردنی هاوپەیامنێتی سەربازی واڵتانی موسڵامن
كە ( )34دەوڵەت تیایدا بەشدارن ،بۆ دژایەتی پێگە و
نفوزی تاران بوو ،بەاڵم لەسێدارەدانی نەمر باقی نەمر،
ئەو ملمالنێیانەی گەیاندە لوتكەو هەموو سیناریۆكانی
سعودییەی دژی ئێران خستە روو ،كە باش دەیزانی ئێران
نیگەران دەكات.
عەرەبستانی سعودیە ،كە خاوەنی ( )233500سەربازە لە
ریزی ()24مین هێزە لەسەر ئاستی جیهان ،بەاڵم بودجەی
سەربازی سااڵنەی ( )56ملیارو ( )725ملیۆن دۆالرە و
دوای ئەمەریكا ،چین و روسیا بە چوارەم زلهێز دادەنرێت
لەو بوارەدا .هەربۆیە لە ساتی گەردەلولی زەبر ،وەكو
پێشەنگی شەڕەكە بە ( )100فرۆكەی شەڕكەرو ()150
هەزار سەربازی بەشدارییانكرد.

فایلی سێیەم :پەیوەندی لەگەڵ خۆرئاوا و ئەمەریكا

ئێران هەمیشە بە نیگەرانییەوە روانیوێتیە پەیوەندییەكانی
سعودیەو واشنتۆن لە دژی خۆی ،بێگومان ئەمە بۆ یەكێتی
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نهمر باقر ئهلنهمر

ئەوروپاش راستبووە ،هۆكاری سەرەكیش دوالیزمانە بووە،
لەالیەك سعودیە بەرژەوەندییەكانی ئەوانی پاراستووە،
بەاڵم ئێران دژی بەرژەوەندییەكانی ئەوان هەنگاوی ناوە.
سعودیە كە رۆژانە نزیكەی ( )10ملیۆن بەرمیل نەوت
بەرهەم دێنێت ،كە زۆرینەی رەوانەی ئەمەریكاو ئەوروپا
دەكات ،دابەزینی نرخی نەوت لەئێستاش و دوو ساڵی
رابردووش ،تاران وا لێكیدایەوە كە بۆ گەمارۆدانی زیاترو
توندكردنی گەمارۆكان و داتەپینی ئابوری ئێرانە .جیا
لەوانەش تاران نیگەرانە لەوەی زۆبەی دۆسیە گەورەكانی
خۆرهەاڵتی ناوەڕاست لە بابەتی (یەمەن ،عێراق ،سوریا،
لوبنان ،ئەفغانستان) راستەوخۆ دەچێتە پاڵ سعودیە.
هێشتا تاران ئەوەی لەیادە ،كە پارساڵ لە گەردەلولی
زەبر بۆ سەر حوسییەكان ،ریاز بەچرای سەوزی واشنتۆن
ئەوكارەیكردووەو هاوكاری هەواڵگری و لۆجستیكی
كردووە .تاران نیگەرانە لەوەی كە باشرتین جۆرو مۆدێلی
فرۆكەو چەكی پێشكەوتووی سعودی هی ئەمەریكان،
بەپێی سەرچاوە سەربازییەكان ،عەرەبستانی سعودیە
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یەكەم هێزی سەربازی كەنداو سێهەم هێزی واڵتانی
عەرەبییەو لەكۆی ( )128هێزی واڵتانی جیهان پلەی
()28مینی گرتووە ،بۆ منوونە بەتەنها خاوەنی ()5472
زرێپۆش )1410( ،تانك )1278( ،تۆپی دورهاوێژو،
( )391فرۆكەی جەنگی و ( )200هەلیكۆپتەرو ()55
كەشتی جەنگییە ،بەاڵم ئەگەر روسیا نەبێت ،ئێران لە
بواری سەربازیدا بارودۆخی زۆر خراپە لە بەرامبەر
سعودیەدا.
جیا لەوانە ،تاران زۆر نیگەرانە لەوەی هێندەی فۆكسی
رێكخراوەكان و میدیای خۆرئاوایە لەسەر تارانە
لەبواری مافی مرۆڤ و ئازادییەكان و دەستێوەردانە
دەرەكییەكان و سەركوتی كەمینە ناوخۆییەكان ،هێندە
فۆكس لەسەر ریازز نییە ،كە هەمان رەفتارو مامەڵەی
تاران دەكات .بێگومان لەدوای هاتنە سەر كاری ئێران
لە ساڵی  ،1979هەرگیز پەیوەندییەكانی ئەمەریكا و
ئێران و خۆرئاواش باش نەبووە لەگەڵیدا ،تا دەگات
بە ئێستاش پاش ( )10ساڵ گفتوگۆی ئێران و گروپی
( ،)1 + 5دەستی لە گەمارۆدانی تاران هەڵنەگرتووە،
داواش دەكەن ئێران رێژەی پیتاندنی یۆرانیۆم بۆ ()5%
كەمبكاتەوە ،یەدەگی یۆرانیۆم بۆ ( )25%راگرتنی
چاالكییەكانی وێستگەی (ئاراك)و رێگادان بە تیمەكانی
ئاژانسی وزەو ئەتۆمی بۆ هەردوو وێستگەی (نەتانز
و ف��ەردۆ) بە شێوەیەكی رۆژان��ە .س��ەرەڕای ئەوەی
ئەمەریكاو خۆرئاواییەكان س��زای ئابورییان بەسەر
تاراندا سەپاندووە لە بڕی ( )7ملیار دۆالر )4,2( ،ملیار
دۆالرییان بلۆك ك��ردووە و ( )1,5ملیار دۆالرییان لە
بواری بازرگانی زێرو ئاڵتون ،ئابڵوقەیان خستۆتە سەر.
گەر دیقەت بدەین ب��ەدوای رێككەوتنی گروپی (5
 )+1لەگەڵ تاران (باراك ئۆباما ،جۆن كێری ،بنیامین
ناتانیاهۆ ،ل��ۆران فابیۆس ،فیلیپ هامۆند ،ئەنگیال
مێركل) بە گومانەوە لە ئێرانیان روانیوە و پێیانوایە
دەبێت كاری وردو زۆرتر لەگەڵ ئێران بكرێت .بێگومان

سعودیە ،نیگەرانی خۆی لەوكارە راگەیاندو وتی "ئێران
جێگەی متامنە نییە".

فایلی چوارەم :فایلی نەوت

نەوت وەكو سەرچاوەیەكی وزە و ئابوری هەر واڵتێك
رۆڵی گەورەی هەیە لە پێكهاتەی ئابوری و سیاسی ئەو
واڵتەدا .گەرچی ئێران لە ساڵی )4,231,000( 2013ملیۆن
بەرمیلی رۆژانە بە رێژەی ()4,77%ی كۆی گشتی جیهان
بەرهەمهێناوە ،سعودیە ()9,000,000ملیۆن بەرمیل بە
رێژەی ( )12,65%بەرهەمێناوە ،تەنها روسیا لە پێشەوە
بووە و ( )10,900,000رۆژانە بەرمیل بە رێژەی ()13,28%
ی بەرهەمێناوە ،كە بێگومان لە ساڵی  2015ئەو رێژەیە

عەرەبستانی سعودیە ،كە خاوەنی ( )233500سەربازە لە ریزی
()24مین هێزە لەسەر ئاستی جیهان ،بەاڵم بودجەی سەربازی
سااڵنەی ( )56ملیارو ( )725ملیۆن دۆالرە و دوای ئەمەریكا،
چین و روسیا بە چوارەم زلهێز دادەنرێت لەو بوارەدا.

بۆ عەرەبستان زیاتر بووە ،هۆكارەكەشی دەگەڕێتەوە بۆ
دژایەتی تاران.

فاكتەرەكانی پشت سەرهەڵدانی ملمالنێكان

گەرچی وا باسدەكرێت كە ه��ۆك��اری س��ەرەك��ی ئەم
قەیرانە تازەیەی نێوان سعودیە و تاران پەیوەندی بە
لەسێدارەدانی (نەمر باقر ئەلنەمر)ەوە هەیە ،بەاڵم
بێگومان ئەمە راست نییە ،بەڵكو پێشرت فاكتەرگەلی زۆرتر
هەبوون ،كە كەڵەكە بوون و پێشدەچێت سعودیە بە
مەبەست لەمكاتەدا نەمری لەسێدارە دابێت لەبەر ئەم
فاكتەرانە:
یەكەم :بوونی واشنتۆن لە پشت پالنەكە ،تا زۆرتر ئێران
بخەنە ژێر فشارەوە بۆ ملدان بە رێككەوتنی گروپی
( )1 + 5لەگەڵیدا بۆ داماڵینی چەكە ئەتۆمییەكان و
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گواستنەوەیان بۆ كازاخستان ،كە تائێستا تاران دەستی
بەدەستی بە واڵتانی ( )1 + 5دەكات.
دووەم :پاشەكشەكردن بە ئێران لە دوو واڵت و دوو فایلی
گەرم ،كە ئێران رۆڵ و دەخالەتی گەورەی تێیاندا هەیە،
یەكەم سوریاو دووەم یەمەن ،كە هەردووكیان كارەكتەری
س��ەرەك��ی رەقیبی ت��اران و عەرەبستانی سعودیەو
لەهەردوو ئەو واڵتەو ئەو دوو مەلەفە سعودیە دۆڕاوە
و پاشەكشەی كردووە ،واتا نە لە سوریا حكومەتەكەی
ئەسەدی بۆ رووخا ،نە لە یەمەن توانیویەتی حوسییەكان
دەرپەڕێنێت.
سێهەم :هاندانی ئێران بۆ راكێشانی بۆ روداوگەلێك كە
رەنگە رووب��دات ،وەكو سوتانی باڵوێزخانەی سعودیە
ل��ەت��اران ی��ان كردەیەكی س��ەرب��ازی تا بكەوێتە ناو
تەڵەیەكەوەو توشی شەڕێكی هاوشێوەی عێراقی بكەن
(بەاڵم ئێران لەم پالنە باش تێگەیشتووە).
چوارەم :ملدانی ئێران بۆ ئەگەرەكانی روداوو روداوگەلی
چاوەڕواننەكراو لە عێراقدا ،لە بابەتی دروستكردنی
هەرێمی سوننە.
پێنجەم :پەیامێكی توندی سعودیە بوو ،بۆ مەرجەعە
ئاینییەكانی شیعە لەناو سعودیە و دڵی واڵتانی كەنداوی
فارس لە بەحرێن ،قەتەرو كوێت ،كە رێگا نادات بە پیالنی
ئێران خەڵك هانبدەن و خۆپیشاندان رێكبخەن و پشێوی
دروستبكەن یان سوكایەتی بە بنەماڵەی ئالسعود بكەن.
شەشەم :درێژەی ئەزمونی یەك ساڵی رابردووی سعودیە
بوو ،بە منایشكردنی خۆی وەكو هێزی یەكەم و مەرجەعی
یەكەمی سوننەكان و واڵتانی عەرەبی لە كەنداوی فارس
و گشت واڵتانی عەرەبی ئیسالمی ،كە دەتوانێت بەر بە
هەژمون و فراوانخوازی دوژمنكارانەی ئێران و شیعیزم
بگرێت لە ناوچەكەدا ،لە دوای گەردەلولی حەزم قەتڵ و
عامی حاجیانی ئێرانی بە سەركردایەتی واڵتانی سەربازی
ئیسالمی.

حەوتەم :پەیامێك بوو بۆ روسیای هاوپەیامنی ئێران ،كە
واڵتانی نەیاری تاران دەتوانن دەست بۆ پیرۆزییەكانی
ت��اران ب��ەرن و ئاریشەی بۆ دروستبكەن .نەمر باقر
ئەلنەمر ،پێناچێت هۆكاری هەڵگیرسانی جەنگ بێت،
بەاڵم بێگومان یەكێكە لە فاكتەرەكان و رەنگڕێژی
ئەجێندایی شەڕو جەنگێك دەكات لە داهاتوودا ،كە
ناوچەكە بە لەدایكبونییەوە ئازار دەچێژێت ،چونكە
گەر جەنگێكی سیاسی و جەمسەرگیری نێودەوڵەتی
رووبدات لە نێوان ئەمەریكاو روسیا ،هۆكاری سیاسی
و ئابوری رۆڵی گەورەیان هەیە ،یان رەنگە جەنگێك
لە نێوان پاكستان و هندستان لەسەر كشمیر رووبدات،
بەاڵم جەنگی نێوان ئێران و سعودیە ،بێگومان یەكەم
فاكتەری دیین و مەزهەبییە ،هەر بۆیەشە روداوەكانی
یەمەن ،سوریاو عێراق هێندەی دۆسیەی نەمر هەردوو
الی نیگەران نەكردوە.
بێگومان هەردوال رۆڵی گەورەیان هەیە لەیارمەتی و
باربۆكردنی گروپە ئیسالمییە رادیكاڵە – سوننی یان
شیعەكان و گەورەترین نەهامەتی و كێشەو قەیرانی
خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت لە یەمەن تا سوریا ،شەڕی
تائیفی و دینی و مەزهەبییە و ئەم دوو واڵتە یاری
تێدادەكەن و بە سەدان هەزار ئینسانی تێدا بەكوشت
دەدەن و هەرگیز چ��اوەڕوان��ی ئەوەیان لێناكرێت،
دەست لەم ملمالنێ مەزهەبی و تائیفیە هەڵبگرن،
بۆیە س��ەرەڕای هەموو ملمالنێی سیاسی و ئابوری،
جەمسەرگیری دەس��ەاڵت و نفوز لە نێوانیان ،بەاڵم
فاكتەری یەكەم و سەرەكی ملمالنێی نێوان (شیعیزم –
سوننینزم)ە ،كە سەرچاوەكانیان (قوم و مەككە)یە و بە
ملیۆنان مرۆڤیش ئامادەن بە خاتری نەجەف یان ئەو
دینە خۆیان بكەنە قوربانی ئەم شەڕە نەگریسە ،دینییە
بێئاكامە.
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بنەماكانی مەشروعییەتی سیاسی
لە سعودیە و خاڵە الواز و بەهێزەكانی
عهليڕهزا عينايهتى ،داود راكى*
ل ه فارسييهوه :ئارام مهحمود
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سیستمی پاشایەتی سعودییە چۆن توانیویەتی لەگەڵ سەرجەم هەوراز و نشێوییەكانی
مێژوو درێژە بە ژیانی خۆی بدات و سوود لە كام ئامڕازانە بۆ قایلكردنی ژێردەستەكانی
وەردەگرێت؟ بۆچی لە تەنیا یەكەی سیاسی جیهان ،كە ناوی بنەماڵەیەكی لێنراوە
و ژنان و كەمەنەتەوەكان لە مافەكانی خۆیان بێبەشن ،تا ئێستا هیچ شۆڕش و
خۆپیشاندانێكی گشتگیر رووی نەداوە؟ ئایا ئەو دۆخە بە هەمانشێوە بەردەوام دەبێت؟

سـ

چەمكی مەرشوعییەت

مەرشوعییەتی سیاسی كاتێك دەبێت ،كە ژێردەستە فەرمانی
فەرمانڕەوا بە رەوا دابنێت و بە رەزامەندی خۆی پەسەندی
بكات.هەموو دەسەاڵتێك بۆ بە دەستهێنانی پابەندبوونی
ج��ەم��اوەرەك��ەی ،پیویستە پاساو و هۆكاری قایلكەری
جەماوەرەكەی هەڵبژێرێت ،بۆ ئ��ەوەی لەو رێگەیەوە
بتوانێت بە كەمرتین بەرەنگاری و بەكارهێنانی هێز،
زۆرترین و قوڵرتین پابەند بوون بە خۆی بەدەست بێنێت.
بە واتایەكیرت مەرشوعییەت ،چۆنێتی گەیشتنە دەسەاڵتی
دەسەاڵتدارانی كۆمەڵگە بەپێی ب��اوەڕە گشتییەكان یان
زۆرینەی هاواڵتیان لە شوێن و كاتێكی دیاریكراودایە.
دەرەنجامی ئەم باوەڕەش پەسەند كردنی مافی فەرمان
دەركردنی سەرۆكەكان و گوێڕایەڵی لەالیەن هاواڵتیانەوە
دەبێت .بۆ دیاریكردنی سنوری پێناسەی مەرشوعییەت،
لێرەدا كۆمەڵگەی سعودیە بە منونە وەرگیراوە.
لە سەرەتادا ،سەرچاوەی ئیسالم و خواستەی نەتەوەی
ع���ەرەب دەت��وان��رێ��ت وەك روخسارێكی تایبەتی بۆ
پێناسەكردنی عەرەبستان وەربگیرێت .لەگەڵ كەمێك
لێبوردەییدا دەتوانرێت وادابرنێت ،كە هیچ بەشێك لە ژیان
لە عەرەبستانی سعودی لە كاریگەری ئیسالم و عروبییەت
بەدەر نییە .لەبەرئەوەیە ئاماژە كردن بە تیۆرە ئیسالمییەكان
لە بابی مەرشوعییەتی حكومەتەكان گرنگی زۆری هەیە.

دەتوانرێت بوترێت هەر گروپێكیرتی بێجگە لە ئال سعود،
بیویستایە دەسەاڵتی عەرەبستان بگرێتە دەست ،هاوشێوەی
ئەوان ناچار بوو كاریگەری مەزهەب لەسەر مەرشوعییەتی
حكومەتەكان لەبەرچاو بگڕیت ،هەرچەندە ئەم بنەمایە بە
شیوازی جیا جیا بەسەر سەرجەم دەوڵەتە ئیسالمییەكان
دەگشتێرنێت ،بەاڵم كاریگەری لە عەرەبستان بە هۆی
دەسەاڵتی بزوتنەوەی مەزهەبییەوە لەم واڵتەدا پلەیەكی
باالتری گرتووە.
لێكدانەوەی میراتی زۆری زانایانی ئیسالمی لە بارەی
مەرشوعییەتی حكومەتەكان ،كات و هەلی سەربەخۆ و
بەرفراوانی دەوێت .لەگەڵ ئەوەشدا لەبەر پێویست بوونی،
ئاماژەیەكی كورت بە تیۆرەكانی مەرشوعییەتی سیاسی لە
ئیسالمی سوننی بە گشتی و مەزهەبی حەنبەلی – وەهابی
بەتایبەتی بەسود دەبێت.
لە بنەڕەتدا وشەكانی مەرشوعییەتی و مەرشوع لە جیهانی
ئیسالمدا ،بە ئایینەوە گرێ دراون و لە بنچینەدا بە
هەموو ئەوانە دەوترێت ،كە (شەرع) بێت .مەرشوعییەتی
حكومەتەكان لە سەرزەویی ئیسالمیدا ،بەتایبەتی بەر لە
باڵوبوونەوەی تیۆرییە نوێێە هاوردەكراوەكان لە جیهانی
رۆژئاوا – لە كۆی چەمكە پەیوەندیدارەكان بە ئایینەوە
روونكرانەوە .بەدڵنیاییەوە مەبەست رەتكردنەوە پێناسەی
عەقڵی بۆ مەرشوعییەتی سیاسی لە ئیسالمدا نییە ،چونكە
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پاساوی عەقڵی بۆ دەسەاڵتی حاكم ،بەردەوام جێسەرنجی
زانایانی ئیسالمیش ب��ووە .تیۆری مەرشوعییەت لە ناو
سوننەكاندا لە كۆنەوە وەك پێناسەیەكی كۆمەڵناسی نزیك لە
دەسەاڵت و كارایی حكومەت تێیاندا هەژمار كراوە .رەوایی
لە تیۆری سیاسی سوننەدا بە بەراورد لەگەڵ شیعە كاڵرتبووە
و بە پێچەوانەی شیعەوە ،خەالفەت و دەسەاڵتداری بە
شێوەیەكی گشتی بیرناوە .لە راستیدا سوننە لە جیاتی
دەستوەردانی دەق ،كاری حكومەتیان بە خەڵك سپاردووە.
لەسەر ئەم بنەمایە چۆنێتی گەیشتنە دەسەاڵتی ئەبوبەكر و
عومەر و عوسامن و عەلی بە بنەمایەك بۆ تیۆرەكانی (حل
و عقد) و (استخالف و شورا) دانراوە .لە قۆناغەكانی دواتردا
دوای روخانی عەباسییەكان تیۆری دەست بەسەرداگرتنیش

دەركەوتنی بۆچوونەكانی ئیمام حەنبەل و ئیبن تەیمیە و
جواڵنەوەی سەلەفی – وەهابی لە عەرەبستان بە تایبەتی
لە (نەجد) هاوكات بوو لەگەڵ دروستبوونی شانشینی
عەرەبستانی سعودی لەالیەن مەلیك (عەبدولعەزیز)ەوە

لە ناو سوننەدا رەواج��ی پەیدا كرد .لە عەرەبستان بە
تایبەتی لە نەجد – وەك خواستەی ئال سعود – بەردەوام
تیۆرە باسكراوەكان بە تایبەتی دەس��ت بەسەرداگرتن
جێی سەرنج بوون .ئال سعود بێجگە لە پشت بەسنت بە
دۆكرتینی سەرەكی سوننە ،پشتیان بە هەمواركردنەوەی
(ئینب تەیمیە) لە سەدەی هەشتەمی كۆچیدا و بە ڕێژەیەكی
كەمرت (محەمەد بن عەبدولوەهاب) لە سەدەی دوانزەیەمدا
بەستووە .بەرهەمی فكری ئینب تەیمیە دەتوانرێت بە
تێكەڵی هەردوو تیۆری خەالفەت و پاشایەتی و دواتریش
پوكانەوەی خەالفەت بە قازانجی پاشایەتی بووە.
ئینب تەیمیە لەگەڵ بە باشرت زانینی دیكتاتۆری لە پشێوی
سەرچاوە گرتوو لە بەشداری خەڵكی لە حكومەت ،تیۆری
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خەالفەتی لە پاشایەتیدا تواندەوە ،ئینب تەیمیە ،لەگەڵ
جەختكردنەوەی لەسەر بنچینە بوونی دەسەاڵتی یاسا
ئیالهییەكان ،حكومەتی تەنیا لە خەالفەتدا نەبینیوەتەوە و
لە جیاتی خەلیفە ،جەختی لەسەر (ولی االمر) كردۆتەوە.
ئینب تەیمیە و پەیڕەوانی ئایەتی (اگیعوا اللە و اگیعوا
الرسول و اولی االمر منكم) و فەرموەدی پێغەمبەر (د.خ)
كە دەڵێت" :شەست ساڵ حكومەتی ئەمیرێكی ستەمكار،
لە شەوێكی بێ دەسەاڵتدار باشرتە" بە بنەمای دانانی تیری
خۆیان داناوە.
واتای دەسەاڵت لەناو زۆربەی سوننەكاندا ،بەردەوام لە
سەرو دادپەروەرییەوە بووە و دادپەروەری تا ئەو شوێنە
جێسەرنج بووە ،كە لە خزمەت یان بە ئاڕاستەی پاراستنی
دەس��ەاڵت بەكارهێرناوە .لەبەرئەوە لە ژمارەیەك شیكار
و تیۆری گشتی سوننە بەتایبەتی وەهابیەتدا ،ئاستێك لە
دیكتاتۆری دەبیرنێت ،هەروەها لە سیستمی حكومەتی
پشت بەستوو بەم تیۆرە ،لوتكەی هەڕەمی دەس��ەاڵت،
ئەگەر دیكتاتۆریش بێت ،پێویستە یاسا دانەر بێت.
سەرنجدان لە گرنگی دەسەاڵت ،نەك فۆڕمەكەی ،كاریگەری
لەسەر گرنگیدان بەو خاڵەی كە (كێ حاكمە؟) دروست
دەكات .ئینب تەیمیە هەرچەندە هەڵبژاردنی (ولی االمر)
ی لەالیەن خەڵكەوە بە پێویست نەدەزانی ،بەاڵم پێداگری
لەسەر بەیعەت بە (ولی امر) دەكردەوە .خاڵی گرنگ لێرەدا
بوونی سەقامگیری و ئاسایش و هەروەها رەچاوكردنی
روك��اری یاسا ئیسالمییەكان لەالیەن دەس��ەاڵت��ەوە بوو.
لەبەرئەوە لە شوێنە جیا جیاكانی فكری ئینب تەیمیە و
وەهابیەتدا ،توندی لە سەرنجدان بە دەسەاڵت و چاوپۆشین
لە سەرچاوە و فەلسەفەی بوونی دەبیرنێت.
لە رووی مێژووییەوە ئال سعود چەند سەدەیەك دوای ئینب
تەیمیە لە گۆڕەپانی سیاسی و كۆمەاڵیەتی عەرەبستنادا
دەركەوتن .بەدەستهێنانی دەس��ەاڵت لەالیەن ئەوانەوە
لەگەڵ دەركەوتنی محەمەد بن عەبدولوەهاب یەكیان
گرتۆتەوە .بن عەبدولوەهاب بە پشت بەسنت بە بیروڕای
سیاسی ئینب تەمیە و بە مەبستی تێڕوانینی ئایینی تایبەتی
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خۆی ،دەستی بۆ هەموو كەسێك درێژ دەكرد تا لە كۆتاییدا
محەممەد بن سعود پێشوازی لێكرد.
دەركەوتنی بۆچوونەكانی ئیامم حەنبەل و ئینب تەمیە
و ج��واڵن��ەوەی سەلەفی – وەهابی لە عەرەبستان بە
تایبەتی لە (نەجد) بەشێوەیەك بوو ،كە هاوكات لەگەڵ
دروستبوونی شانشینی عەرەبستانی سعودی لەالیەن
مەلیك (عەبدولعەزیز)ەوە ساڵی  1932لەگەڵ دەركەوتنی
تیۆرییە سیاسییەكانی وەك (پان عەرەبیزم ،سۆسیالیزم،
بەعس ،كۆمۆنیزم ... ،هیچ یەكێك لە ئەوانە لە عەرەبستان
كاریگەریان نەبوو .دام��ەزران��ی حكومەت و شانشینی
عەرەبستان لە سەرەتای سەدەی بیستەم لەسەر بنەمای
تێزی كۆنی (مەلیك) و بە پشتیوانی الیەنی دەسەاڵتداری
مەزهەبی دروستبوو.

پایەكانی مەرشوعییەت

سێ دەوڵەتەكەی ئال سعود لە رووی شوێنەوە سەرجەمیان

لە ناوچەی نەجد دام��ەزران .بە ناچاری ژمارەیەك بنەما
و شیكار لە بارەی مەرشوعییەتی سیاسی ئال سعود لە
عەرەبستان ،لە بنچینەدا و بەتایبەتی لە گۆڕەپانی سیاسی
و كەلتوری و سیاسی نەجد باس دەكرێن .هەرچەندە
هەر سێ دەورەی دەسەالتداری ئال سعود گرنگن ،بەاڵم
دامەزرانی شانشینی یەكەم بە هۆی دەستپێكی دەسەاڵتی
ئەم بنەماڵەیەوە لە عەرەبستان و شانشینی سێیەم بە
هۆی دامەزراندنی دەوڵەتی ئێستای عەرەبستانی سعودی
لەم قۆناغەدا ،گرنگی زیاتریان هەیە .ئەو بنەمایانەی
دروستكەری مەرشوعییەت بوون ،كە لە سەرەتاوە ئال سعود
و دروستبوونی حكومەتی ئەم بنەماڵەیە پەیوەندیان هەیە،
وەك بنەماكانی مەرشوعییەتی سەرەتا و ئەو هۆكارانەی
كە لە پتەوكردنی پایەكانی مەرشوعییەت سیاسی ئەوان
بە تایبەتی كە لەم دواییەدا رۆڵیان بینیوە ،لە ژێر ناوی
(هۆكارەكانی پەسەندكردنی) ئال سعود جێدەگرن.

سيستمى پاشايهىت له سعوديه ،مهرشوعييهىت سياىس بۆ خۆى فهراههم كردووه
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أ .مەرشوعییەتی سەرەتا

 .1دەست بەسەرداگرتن

دامەزرانی یەكەم حكومەتی ئال سعود لە سەدەی 17دا
بە تێبینیكردنی تایبەمتەندییە كەلتورییەكانی نەجد ،بە
پشت بەسنت بە شمشێر هاتەدی .محمەد بن سعود نەیاران
و سەرجەم دژەكانی شكست دا و بە سود وەرگرتن لە
كاریگەری بنەماڵەكەی ،حكومەتی ئەم ناوچەیەی گرتە
دەس��ت .بنەمای دەس��ت بەسەرداگرتن بە سەرنجدانە
كەلتوری گشتی نەجد و لەسەر بنەمای تیۆری ئینب تەیمیە،
درك پێكراوترین بنەمای مەرشوعییەت بۆ ئەم بنەماڵەیە بوو.
بە پێی كەلتوری رەسەن و خێڵەكی هۆزەكانی نەجد ،خەڵك
لەگەڵ بەهێزترین تاك یان هۆز رێكدەكەوتن ،حكومەتیش
لە یەك وتەدا بۆ ئەو كەسە بوو ،كە لە هەموان بەهێزتر بوو.
لە سەدەكانی دواتردا (عەبدولعەزیز) لەسەر هەمان بنەما

دەزگای ئایینی رەسمیو ناڕەسمی عەرەبستان پێیانوایە
سەلەفیەت لەگەڵ رەتكردنەوەی (بیدعە ،خورافات و
باوەڕی رێ لێ بزر بوو) سیستمێكی یەكگرتووە ،كە
سیستمی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لەخۆدەگرێت
و تیۆری دەست بەسەردا گرتن ،ساڵی  1902لە كوەیتەوە
بۆ درعیە كۆچی كرد ،هەرچەندە سەركەوتنەكانی شای
دامەزرێنەر زیاتر پاساوی یەكێتی واڵت و سەقمگیری و
ئاسایش و پێشكەوتن و ئاوەدانی و  ...بۆ دەهێرنێتەوە،
لەگەڵ ئ��ەوەدا هیچ سانسۆرێك لە س��ەر سەركەوتنی
سەربازی و سود وەرگرتنی ئەو لە هێزی سەربازی لە
كتێبەكانی خوێندنگە و سەرجەم بابەتەكانی بەنگەشە لە
عەرەبستان ،نییە.
لەو الیەنەوە كە لە جیهانی ئەمڕۆدا تیۆری دەست بەسەردا
گرتن پێگە و متامنەیەكی وەهای نییە ،لەبەر ئەوە لەالیەن
حكومەتی عەرەبستانەوە لەگەڵ سەرجەم بنەماكانی
مەرشوعییەت دەخرێتەڕوو .لەسەر ئەم بنەمایە ئال
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سعود شەڕەكانی رابوردووی خۆیان بە دژایەتی داگیركەر
– دژە عوسامنی و لە هەندێك باردا دژی ئینگلیز – و
جیهاد دژی كافرەكان و بیدعەت دەناسێنن .تیۆری دەست
بەسەرداگرتن دژیەكییەكی تری لە خۆیدا هەڵگرتووە .لەم
تیۆرەدا هەرچەندە دەسەاڵتی ئێستا بە پشت بەسنت بە
دەسەاڵت و هێز دەستی بەسەر حكومەتدا گرتووە و بە
مەرشوع دادەنرێت ،بەاڵم ئەم مافە بە هیچ شێوەیەك بۆ
كەسانیرت بە رەسمی ناناسێرنێت .ئەو نەیارانەی هەوڵ
دەدەن دەسەاڵت بەدەست بێنن ،لەالیەن حكومەتەوە
بە ناوی یاغی ،سەرپێچیكار ،دەرەكی و  ...دەناسێرنێن.
بنەمای ئەمجۆرە كارە لە تیۆرەكانی ئینب تەیمیەدا لە
پێداگری ئەودا لەسەر ئەو بنەمایەی كە شوێنكەوتووان
مافی دژایەتی دەسەاڵتداریان – ئەگەر ستەمكاریش بێت
– نییە ،دەبیرنێت .لە ئەنجامدا بنەمای فەرمان بە چاكە
و نەهی لە خراپە ،لە بەرامبەر بەرژەوەندی سەقامگیری
و ئاسایش ،الواز و لە پلەی دووەمدا دێت .ئەمەش لە
كۆتاییدا دەبێتە هۆی دەركردنی ئەو بریارەی كە تێكدانی
یەكپارچەیی كۆمەڵگە و راپەڕین دژی ستەمكار رێپێدراو
نییە.
لەگەڵ ئەوەشدا ئەم بنەمایە وەك رۆڵبینینەكانی رابوردوو
لە سەردەمی هاوچەرخدا بە كارەكانی وەك داگیركردنی
(مسجد الحرام) لەالیەن (جهیامن العتیبی) چاالكییەكانی
قاعیدە و ژم��ارەی��ەك ن��اڕەزای��ی ل��ە ش��ارە سوننەكانی
عەرەبستاندا ،بە تایبەتی لە گۆڕانكارییە پەیوەندیدارەكان
بە بێداری ئیسالمی ،كپكران .شیعەكانیش كە لە بنچینەوە
باوەڕیان بە بیروڕاكانی ئینب تەیمیە نییە ،بەردەوام دژی
ئەم بنەمایە وەستاونەوە .لە منونە دیارەكانیش دەتوانرێت
ئاماژە بە راپەڕینی بەرفراوانی شیعەكان لە ساڵی 1400
كۆچی و جواڵنەوەكانیرتی ئەمدواییە لە چوارچێوەی بێداری
ئیسالمی ،بكرێت .لەگەڵ سەرجەم ئەم وردەكاریانەدا،
زۆربەی سوننەكان پابەندن بەوەی دژی دەسەاڵتدارەكان
ن��ەوەس��ت��ن��ەوە ،ه��ەرچ��ەن��دە ئ��ەم پابەندییە لەگەڵ
گۆڕانكارییەكانی ئەم دواییەی ناوجەكە و گۆڕانكارییە
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جیهانییەكان لە بارەی مەرشوعییەتی حكومەتەكان ،رووەو
الوازی پوكانەوە هەڵدەسەنگێندرێت.

 .2مەرشوعییەتی ئایینی

ئایین و لەگەڵ ئەویشدا پیاوە ئایینییەكان لە بنەما
سەرەكییەكانی مەرشوعییەتی (ئ��ال س��ع��ود)ە ،كە بە
بڕوای زۆرێك لە لێكۆڵەران بنچینەییرتیین بە سەرچاوەی
مەرشوعییەتی ئال سعود لە رابوردوو و ئێستادا هەژمار
دەكرێت .وەهابییەت لە عەرەبستان دەتوانرێت بە ژیانی
ئال سعود دابرنێت و وەك خوێن لە رەگەكانیدایە .لە
كاتێكدا كە هەرجۆرێك گفتوگۆی عەقڵی و كەالمی لەبارەی
باوەڕ و بنەماكانی ئایین لە عەرەبستان حەرامە .سیاسەتیش
دەكەوێتە ژێر كاریگەری ئەم دۆخە .لە ئەنجامدا كاروباری
سیاسی لە واڵتدا بە رێژەیەكی زۆر كەوتۆتە ژێر كاریگەری
ئەشعریگەری و فەرمودەگەرایی توندڕەوانەوە .ئینب تەیمییە
بە پچڕاندنی پەیوەندی راستەوخۆی جێنشینی خەلیفەكان
بە پێغەمبەرەوە ،لەگەڵ دیاریكردنی جێگە بۆ هەر تاكێك بۆ
فەرمانڕەوایی ،جەخت لەسەر زانایانی ئایینی كراوەتەوە بۆ
رێنامیی و كۆنرتۆڵی دەسەاڵتداران.
پێكهاتەی سیاسی ئێستای عەرەبستان دەتوانرێت بە منونەی
بەرجەستەی جێ مەبەستی ئینب تەیمیە هەژمار بكرێت.
دەس��ەاڵت پیاوانی ئایینی لەم سیستمەدا بەشێوەیەكە
دەتوانێت لە هەندێك باردا بڕیاری دوورخستنەوە و دانانی
شادا رۆڵ ببینێت.
محمەد بن سعود وەك دامەزرێنەری یەكەم دەوڵەتی
سعودی لە س��ەدەی هەژدەهەمدا ،بۆ بەدەستهێنانی
مەرشوعییەت لەگەڵ كەسێك هاوپەیامنی بەست و باوەڕی
نوێی لەبارەی ئایینەوە خستەڕوو .ئەو بەمڕێگەیە بێجگە
لە بەدەستهێنانی مەرشوعییەت ،هاوكات لە چوارچێوەی
ئایدۆلۆژیای وەهابیەتدا گرنگی بە گەشەپێدان و
بەهێزكردنی حكومەتەكەی دا .پەیامنی نارساو بە (یەكێتی
دوو محەمەد) دەتوانرێت بە یەكگرتنی دەس��ەاڵت و
مەعنەویەت و تێكەڵەی دەسەاڵتی دنیایی و مەعنەوی
دابرنێت .ئەم پەیوەندییە تا ئەمڕۆش بەردەوام بووە و وەك

بنچینەی مەرشوعییەت و مانەوەی ئال سعود لەبەرچاو
دەگیرێت .ئال سعود بەمەبەستی سود وەرگرتن لە كاریگەری
و پشتیوانی زانا وەهابییەكان ،بە گرێدانی بزوتنەوەی نارساو
بە چاكسازی ئایینی بە مەبەستی پاوانخوازی سیاسی –
جوگرافی خۆی ،بانگوازی ئەوە دەكات كە رێنامییەكانی
(محەمەد بن عەبدولوەهاب) جێبەجێ دەك��ات و بە
پێی تیۆرییە ئایینییەكانی (محەمەد بن عەبدولوەهاب)
سەرجەم ناوچەكانی واڵتی داگیر كرد .جێگرەوانی (محەمەد
بن سعود) هاوشێوەی ئەو ،هەوڵیاندا پاوانخوازیەكانیان لە
قاڵبی چەمكەكانی وەك (جیهاد) بەرەو پێش ببەن.
(محەمەد بن عەبدولوەهاب) پێیوابوو موسوڵامنان بە دوور
كەوتنەوە لە سەلەفی ساڵح ،كافر و مورتەد بوون و پێویستە

سوننەكان پابەندن دژی دەسەاڵتدارەكان نەوەستنەوە،
هەرچەندە ئەم پابەندییە لەگەڵ گۆڕانكارییەكانی
ئەم دواییەی ناوچەكە و گۆڕانكارییە جیهانییەكان
لە ب��ارەی مەشروعییەتی حكومەتەكان ،رووەو الوازی
هەڵدەسەنگێندرێت
بۆ راستكردنەوەیان وەك ئەوەی پێغەمبەر لەگەڵ كافرەكان
شەڕی كرد ،جیهادیان لە دژ بكرێت .بەمشێوەیە ئاشنایی و
یەكگرتنی ئەم دوو كەسایەتییە بووە هۆای ئەوەی كە بە
خێرایی جیهاد لە بیروباوەڕی تایبەتی وەهابییەكاندا بچێتە
خزماتی ئال سعودەوە.
لە بەرامبەردا (محەمەد بن عەبدولوەهاب) دوای ئەوەی
لەالیەن (محەمەد بن سعود)ەوە پشتیوانی كرا ،توانای
مەزهەبی خۆی بە ت��ەواوی بۆ گەشەپێدانی دەسەاڵتی
ئ��ال سعود بەكارهێنا .بیروباوەڕكانی (محەمەد بن
عەبدولوەهاب) نەك تەنیا لە بواری مەزهەبی و كۆمەاڵیەتی
عەرەبستان ،بەڵكو لە پێكهاتەی ئ��ەم س��ەرزەوی��ەش
كاریگەری سیاسی بەرفراوامی هەبوو .دوای یەكگرتنی ئەم
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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دوو محەمەدە ،فتوحات و كوشنت و بڕین لە ناوچەكانی
دەوروبەر و سەرجەم شارەكان لە ژێر دروشمی چاكسازی
ئایینی و جێبەجێكردنی فەرمانەكانی قورئان دەستیپێكرد.
بێگومان پێویستە كاریگەری بیروڕاكانی (محەمەد بن
عەبدولوەهاب) بە هۆكاری سەرەكی فتوحاتی محەمەد
بن سعود لەبەرچاو بگیرێن .لە قۆناغی سێیەمی ئال
سعود و كارەكانی سەرەتای (عەبدولعەزیز)یش زۆربەی
كەسایەتییەكان و سوپای سەرەكی لە ئیخوانییە وەهابییە
توندڕەوەكان پێكهاتبوون .ئال سعود لەگەڵ چوونە هەر
ناوچەیەكی نوێ سەرجەم هەوڵەكانی بۆ باڵوكردنەوەی
وەهابییەت دەخستەگەڕ و دەستی وەهابییەكانی بە
كراوەیی دەهێشتەوە بۆ باڵوكردنەوەی بیروباوەڕەكانی
وەهابییەت .بەمشیوەیە ئال سعود مەرشوعییەتی خۆی بە
بااڵدەستی وەهابیەت لە واڵتدا و گرتنە ئەستۆی گەرەنتی
جێبەجێكردنی بڕیارەكانیانەوە بەستەوە.
بەاڵم لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا كۆمەڵێك كێشە لە
نێوان ئەم دووانەدا رویدا ،كە دیارترینیان شەڕی نێوانیان سيستمى سهلهىف  -وههاىب لهسهر دهستى بنهماڵهى ئال سعود دامهزرێرنا
بوو لە سەردەمی (شا عەبدولعەزیز)دا .لەگەڵ ئەوەشدا،
نێوان دام���ەزراوە ئایینی و سیاسییەكان لە مێژوودا
ئەویش دوای سەركوتكردنی ئیخوانەكان ،بە هیچ شێوەیەك
بەشێوەیەك تەواو و بەردەوام بوون ،كە لە ئێستادا نەوەكانی
پەیوەندی خ��ۆی لەگەڵ دام���ەرزاوە ئایینییەكانیاندا
(محەمەد بن سعود) لە سەدەی بیستەمدا خۆیان بە (خادم
نەپچڕاند .ئ��ەو دوای ساڵی  1930هەوڵیدا لەگەڵ
الحرمین) ناودەنێن .لە دەستوری حكومەتیشدا بە رونی
كۆنرتۆڵكردنی دەسەاڵتی بێسنوری پیاوە ئایینییەكان رێگە
سرتاتیژی حكومەت بە جێبەجێكردن و پابەندی بە قورئان
لە دواكەوتوییەكانیان ،وەك دژایەتی تەلەفۆن و ئۆتۆمبێل و
و حوكمە ئیسالمییەكان تۆماركراوە و ئەم دوو سەرچاوەیە
سەرجەم بوارەكانی مۆدێرنە ،بگرێت.
وەك دەستوری واڵت راگەیەنراون.
عەبدولعەزیز بەمكارانە وەهابیەتی خستە سەر ڕێڕەوێكی
لەگەڵ ئەوەشدا ،نابێت وابزانین كە دۆخی مەزهەبی لە
گرنگ و مێژوویی ،هەرچەندە توانی دەسەاڵتی پیاوە
سعودیە تەنیا لە خزمەتی بەخشینی مەرشوعییەت بە
ئایینییەكان بەرێژەیەك كۆنرتۆڵ بكات و لە ئایینی وەهابیەتدا
حكومتدایە ،چونكە لە بنچینەدا كاریگەریرتیشی هەیە.
گۆڕانكاری ئەنجام بدات ،بەاڵم لە هەمان ئەو سەردەمەدا
بۆ منونە دامەزراوەی ئایینی بە پشت بەسنت بە قورئان و
وەهابییەت دەسەاڵتی خۆی بەسەر ت��ەواوی واڵتەكەدا
سوننەت هەرجۆرێك چاالكی حزبایەتی بە یاساغ و دژایەتی
باڵوكردەوە .دەزگای ئایینی رەسمیو ناڕەسمی عەرەبستان
شەرع دادەنێت .هاواڵتیانیش ،كە كاریگەری شەرعیان
پێیانوایە سەلەفیەت لەگەڵ رەتكردنەوەی (بیدعە ،خورافات
لەسەرە ،مەیل بۆ كاری حزبی ناخەنەڕوو .بەهۆی بوونی
و ب��اوەڕی رێ لێ بزر بوو) سیستمێكی یەكگرتووە ،كە
باوەڕی مەزهەبی بەهێز لە عەرەبستان ،پێكهاتە و گرنگی
سیستمی سیاسی و كۆمەاڵیەتی لەخۆدەگرێت .پەیامنی

ئایدیا دیپلۆماتیك
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حكومەت لە عەرەبستان زیاتر لە هەر شتێكیرت كەوتۆتە
بەر كاریگەری مەزهەبی وەهابییەت و لەسەر ئەو بنەمایە
درێ��ژە بە كارەكانی خۆی دەدات ،بەشێوەیەك زۆرێك
لە لێكۆڵەرەوان لە رووی جۆر و كارەكانیەوە دەوڵەتی
عەرەبستان لە ریزی دەوڵەتە ئیسالمییەكان دادەنێن.
لێكدانەوەی یەكگرتنی دامەزراوەی سیاسی و مەزهەبی یان
بە واتایەكی وردتر (ئال سعود و ئال شێخ) نیشانی دەدەن،
كە سعودیە لەگەڵ ئەوەی پێویستی زۆری بە پشتیوانی
هاوبەشەكەی هەیە ،بەاڵم بەردەوام هەوڵیداوە بااڵدەستی
بۆ خۆی بێت .لە ئێساتدا سەرجەم پۆستە رەسمییەكانی
دەزگای ئایینی لە سەرۆكەوە تا ئەندامانی لیژنە باالی زانایان
و موفتی گشتی و ئەنجومەنی باالی دادوەری و وەزارەتی
ئەوقاف و كاروباری ئایینی و  ...لەالیەن پادشاوە دادەنرێن.
جێی باسە بێجگە لە پێدانی مەرشوعییەتی دامەزراندن،
متامنە بەخشین بە هەندێ كاری وروژێنەری حكومەت
یەكێك لە كارەكانی دەزگای ئایینی عەرەبستانی سعودییە.
هەرچەندە دەتوانرێت پشتیوانی دەزگای ئایینی بە گرنگرتین
پایەی مەرشوعییەتی سیستمی سیاسی عەرەبستان هەژمار
بكرێت ،بەاڵم لەالیەكیرتەوە ئەم دامەزراوەیە بەردەوام لە
كێبڕكێدایە لەگەڵ دەسەاڵت لەسەر رێژەی دەسەاڵت و
كاریگەری .تەنیا گروپێك كە توانی شا بدوێنێت و رەخنە لە
دۆخەكە بگرێت ،مەزهەبییەكان زانایانی مەزهەبی بوون،
زیاتر ئەوانەی لە دەوڵەتدا نەبوون 400 .پیاوی ئایینی ساڵی
 1991و دوای هێرشی ئەمەریكا بۆ عێراق ،نامەی نارساو بە
(مژكرە النصیحە)یان بۆ (مەلیك فەهد) نوسی .لەو كاتەدا
بە نزیكەیی هیچ كەس و گروپێك لەناوخۆی عەرەبستاندا
ئەو توانایەی نەبووە.
دوای هێرشی یەكەمی ئەمریكا بۆ عێراق ،ژمارەیەك لە
زانایانی ئایینی لەگەڵ دژایەتی ئەمكارە ،رەخنەیان لە بوونی
سەربازانی ئەمەریكا لە واڵتەكەیان گرت( .اهل الحصوە)
بە پیاوە ئایینییە وەهابییەكان دەوترێت ،كە دوای هاتنە
ناوەوەی هێزە رۆژئاواییەكان دەركەوتن و رەخنەیان لە
ئال سعود گرت .دوای دەست بەسەركردنی ژمارەیەكیان،

دەرك��ەوت كە زۆرێك لە پیاوە ئایینییەكانی صەحوە لە
دامەزراوە رەسمییەكانی عەرەبستاندان.
ئەوپەڕی دەسەاڵتی ئایینی دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی دەیەی
 ،1980كە وردە وردە لە ساڵی  1991و بە تایبەتی دوای 11
سێپتەمبەری ساڵی  2001بەرەو پوكانەوە چوو .لە سااڵنی
دواییدا بۆ كەمكردنەوە رۆڵ و كاریگەری پیاوانی ئایینی،
پێكهاتەی سیاسی عەرەبستان لە بازنەی داخراوی دەوڵەتی
ئیسالمییەوە بەرەو پێناسەی نوێی وەك نەتەوەگەرایی
لە قاڵبی دەوڵەتی سعودی یان ناسیۆنالیزمی عەرەبی
رۆیشتووە.
رودانی هەردوو شەڕی كەنداو ،روداوی  11سێپتەمبەر،

رودانی هەردوو شەڕی كەنداو ،روداوی  11سێپتەمبەر،
هێرشی ئەمەریكا بۆ ئەفغانستان و  ....بوونە هۆی ئەوەی،
كە هەیكەل و پێكهاتەی بە نزیكەیی یەكگرتووی ئایینی
لە عەرەبستان ،تووشی فرە گروپی و كەلێن ببێتەوە
هێرشی ئەمەریكا بۆ ئەفغانستان و  ....بوونە هۆی ئەوەی،
كە هەیكەل و پێكهاتەی بە نزیكەیی یەكگرتووی ئایینی
لە عەرەبستان ،تووشی فرە گروپی و كەلێن ببێتەوە.
لە كۆمەڵگەی ئێستای عەرەبستاندا ،دابەشكاری زانایان
بۆ مەدەنی ،دەوڵەتی ،رەسمی و ناڕەسمی ،سوننەتی و
نوێگەرا ،بە روونی هەستی پێدەكرێت .دەزگ��ای ئایینی
رەسمی عەرەبستانیش چۆتە ناو كێبڕكێ ناوخۆییەكانی ئال
سعود و وەك پێشوو بە یەكگرتوویی كار ناكات.
لە دژیەكیەكیرتدا دەزگای ئایینی عەرەبستان بە برەودان
بە جیهانیبینی تایبەتی خۆی ،چەند گروپێكی ن��اڕازی و
دام��ەزراوەی پشتیوانی ئەوانی دام��ەزران��دووە ،كە دژی
دەوڵەتیش دەوەستنەوە .هەروەها مەرشوعییەتی ئال
سعود بەناوی گشتگیر نەبوونی تیۆری وەهابییەت باس
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دەكرێت .شیعە ،ئیسامعیلیە ،زەیدیە ،هەروەها سەرجەم
سوننەكان لەوانە مالكی و شافعییەكان ناچنە چوارچێوەی
وەهابییەتەوە.
عەرەبستان لە چەند ساڵی راب��وردوودا بە رێگەدان بە
چوونی شیعەكان بۆ ناو ئەنجومەنی شورا و هەڵبژاردنی
شارەوانییەكان لە ساڵی 2005دا و دەرخستنی شیعە لە
راگەیاندنەكانەوە و  ...هەوڵی بەدەستهێنانی رەزامەندی
ئەوانی داوە ،بەاڵم رەوەندی بێداری ئیسالمی لە سااڵی
 2011و گۆڕانكارییەكانی بەحرەین ،دوبارە گرفتی نێوان
دەوڵەت و شیعەكانی زیاتر كردەوە .بەردەوام وەهابییەكان
و دەولەتی عەرەبستانی سعودی هەوڵیانداوە شیعە بە
كەمینەیی بهێڵنەوە و پاكتاویان بكەن.
لەگەڵ سەرجەمی ئەم وردەكاریانەدا ،دامەزراوەی ئایینی
ئال سعود بۆ سودوەرگرتن لە پشتیوانی زانا وەهابییەكان،
بە گرێدانی بزوتنەوەی چاكسازی ئایینی بۆ پاوانخوازی
سیاسی – جوگرافی خۆی ،داواى دهكرد رێنماییەكانی
(محەمەد بن عەبدولوەهاب) جێبەجێ بكرێت
عەرەبستان هاوشێوەی راب��وردوو رەواج بەو كەلتورە
دەدات ،كە شا نوێنەری خوایە لە سنورێكی سیاسیدا،
پشتیوان و پ��ارێ��زەری ئیسالم و (حرمین رشیفین)،
جێبەجێكاری فەرمانی ئیسالم ،سەرچاوەی چاكە و بەرەكەتە
بۆ هاواڵتیان و پیویستە فەرمانەكانی جێبەجێ بكرێن.
هەروەها دامەزراوەی ئایینیگرنگرتین سەرچاوەی پێدانی
مەرشوعییەتە بە حكومەت و دەسەالتێكی بااڵی هەیە،
لەوەش گرنگرت ئەوەیە هەرگیز هەوڵی نەداوە دەسەالتی
سیاسی بگرێتە دەست.

 .3رێڕەوی مێژوویی

لە سێ سەدەی رابوردوودا ئال سعود بە پشت بەسنت بە
هێزی سەربازی و ئاسایش ،پەیوەندییە خێڵەكییەكان و
ئایدۆلۆژیای وەهابییەت لە مێژووی (نەجد)دا دیار بوون و

ئایدیا دیپلۆماتیك

دامەزراندنی دوو دەوڵەت لە سەدەكانی  18و 19دا لەالیەن
ئەم بنەماڵەیەوە سەملێنەری ئەو راستییەن.
مەلیك عەبدولعەزیز بە پشت بەسنت بەو پشتیوانییە
مێژووییە و گوێڕایەڵی خەڵكی بۆ ئال سعود دەستیكرد بە
دامەزراندنەوەی دوبارەی دەسەاڵتداری ئەم بنەماڵەیە لە
سەرەتای سەدەی بیستەمدا .ئەو بە جوڵەی لە كوەیت-ەوە
بۆ ریاز ساڵی  ،1901دەسەاڵتی ئال سعودی لە حكومەتدا
بەسەر كەمینەكانی نەجد و ریازدا بە مافی خۆیان دانا.
ئەو توانی ئەم مەاف و مەرشوعییەتە مێژووییە بە ستەم
و سەركەوتن بەسەر (ئ��ال رەشید) دوب��ارە بەدەست
بێنێتەوە و بە گەشاندنەوە و رێكخستنی نوێی پەیوەندییە
دێرینەكان لە پیاوانی ئایینی وەهابییەت ،دەسەاڵتی
خۆی بۆ سەرجەم ناوچەكانی نیمچەدورگەی عەرەبی
بەرفراوان بكات .لە راستیدا عەبدولعەزیز كارەكانی خۆی
بە درێژكراوەی حكومەتەكانی ئال سعود لە ناوچەكە و بە
جۆرێك مافی مێژوویی خۆیان دەزانی .ئەو بە توانای خۆی
ئەم مافە مێژووییەی بە بەبنەماڵەیی كردنی حكومەت لە
ناو نەوەكانیدا درێژە پێدا.
مافی مێژوویی بۆ حكومەت و مەرشوعەیتی سەرچاوەگرتوو
لێی لە جیهانی ئەمڕۆدا جێی متامنە نییە و لە بەرامبەر
چەندین جۆر دیموكراسیدا پێگەی خۆی لە دەستداوە.
لە زۆرب��ەی ئەو واڵتانەی كە لە راب��وردوودا بە شێوازی
پاشایەتی كۆن بەڕێوە دەبران ،شا بۆ پۆستێكی تەرشیفاتی
گۆڕاوە و دەسەاڵتەكان بە دامەزراوەكانیرتی حكومەت
گواسرتاوەتەوە.
تیۆری مورشوعیەت و متامنەی مێژوویی دەسەاڵتداران
لە جیهاندا پوكاوەتەوە و عەرەبستانی سعودی بە یەكێك
لە دوا منونەكان هەژمار دەكرێت .لەسەر ئەم بنەمایە
عەرەبستان بێجگە لە پشتیوانی كردنی ئەو واڵتانەی
سیستمیان پاشایەتییە ،پەیوەندی توند و تۆڵی لەگەڵیاندا
هەیە .لەگەڵ ئەوەدا دوورە هەوڵەكانی عەرەبستان
بۆ پاراسنت و هێشتنەوەی ئەو واڵتانەی سیستمیان
پاشایەتییە ،سەركەوتوو بێت .ماف یان مەرشوئیەتی
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مێژوویی ئال سعود بە تایبەتی جێی پرسیار و گومانە.
پێشینەی ئەم بنەماڵەیە بە هۆی پەیوەندی تایبەتی
لەگەڵ ژمارەیەك لە واڵتانی رۆژئاوا و توندوتیژییەكانی
ئال سعود لە راب���وردوودا ب���ەردەوام جێی پرسیار و
رەخنە بووە .لەالیەكیرتەوە بە پیی بەڵگە مێژووییەكان
دەسەاڵتداری ئال سعود بەسەر عەرەبستاندا بەردەوام
لەالیەن ئال رەشید لە نەجد و مەككە و حیجاز دژایەتی
و كێبڕكێ ك��راوە .لەگەڵ پەسەند كردنی متامنەی
مێژوویی ئەم بنەماڵەیە لە نەجد ،ئەم مافە تەنیا بۆئەو
ناوچەیە بووە و ناتوانرێت بەسەر سەرجەم ناوچەكانی
عەرەبستاندا بگشتێرنێت .لە م��اوەی سێ س��ەدەی
راب��وردوودا بێجگە لە ماوەیەكی زۆر كەم ،ئال سعود
دەسەاڵتدارێتی مەككە و مەدینە و نەجران و عیرس و ...
لە دەستدا نەبووە.

ب .هۆكار و بنەماكانی پەسەندكردنی ئال سعود

 .1دامەزراندنی نیشتیامن

عەبدولعەزیز مانگی سێپتەمبەری ساڵی  1932یەكێتی
سەرجەم ناوچەكانی والت و دامەزراندنی شانشینی
عەرەبستانی سعودی راگەیاند ،لەو مێژووەوە تا ئێستا ئەم
بنەماڵەیە خۆیان وەك هۆكاری دورستبوون و دامەزراندنی
واڵت و یەكێتی پارچە جیاجیاكان دەناسێنن .شای
دامەزرێنەر بە سود وەرگرتن لە هەلەكان و پشت بەسنت
بە دەس��ەاڵت و مەرشوعییەتی خۆی ،لە ماوەی ناكۆكی
نێوان خێڵەكان توانی بەشێكی زۆری والتەكە لە ژیڕ ئااڵی
شانشینی عەرەبستاندا كۆبكاتەوە.
راستییەكەی ئەوەیە كە (نیشتیامن) بە واتا نوێیەكەی ئەمڕۆ
بەر لەو كاتە لە نیمچە دورگەكە نەنارسابوو .باوەڕەكانی
سوننەتی ئیسالمی كۆمەڵگەش دۆخی سەرەوەی توندتر

كهعبهى پريۆز له مهككه
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دەك��رد .لە ئێستادا دوای تێپەڕینی هەشتا ساڵ بەسەر
دام��ەزران��ی عەرەبستانی سعودی ،هێشتا ئ��ال سعود
پڕوپاگەندی ئەوە دەكەن ،كە ئەوان هۆكاری مانەوەی والت
وناسنامەی عەرەبستانی سعودین .لەم نێوانەشدا بەشێكی
زۆری كۆمەڵگەی سعودی ئەوەیان پەسەند كردووە ،كە
لە رۆژگاڕی ئەمڕۆدا وەك سعودییەك بنارسێن .سااڵنە بە
ملیۆنان دۆالر بۆ پڕوپاگەندی ناسنامە و گەورەیی سعودی
ب��وون تەرخان دەكرێت .بە دڵنیاییەوە نابێت ئەوەش
لەبەرچاو نەگیرێت ،كە لە دامەزراندنی عەرەبستانی
سعودی و دروستبوونی دامەزراوە سیاسی و سەربازی و
ئاسایشییەكانیشدا ،ئال سعود رۆڵی سەرەكییان هەبووە
و دوور خستنەوەیان بەو ئاسانیە نییە .بەپێی بۆچوونی

دوای تێپەڕینی هەشتا ساڵ بەسەر دامەزرانی
عەرەبستانی س��ع��ودی ،هێشتا ئ��ال سعود
پڕوپاگەندی ئەوە دەك��ەن ،كە ئەوان هۆكاری
مانەوەی والت وناسنامەی عەرەبستانی سعودین
سعودییەكان ناكرێت ئال سعود لەبەرچاو نەگیرێت و
بەپێچەوانەوە كاریگەری خراپی لەسەر عەرەبستان دەبێت.
بەشێكی زۆری سعودییەكان ،هەروەها ئەوانەشی خوازیاری
چاكسازین ،ئال سعود بە هۆكاری یەكگرتوویی و رزگاری
لە شەڕ و ناكۆكییە بەردەوامەكانی ناوچەكە و خێڵەكان و
مەزهەبە جیاجیاكان دەزانن .ئەنجامی ئەو باوەڕە گشتیەش
ئەوە بووە ،كە تا ئێستا جێگرەوەیەك بۆ ئال سعود نییە.

 .2شورا

دەوڵەتی عەرەبستان بە سەرنجدان لە باوەڕە ئایینی و
سوننەتییەكانی خەڵك لە نەجد و سەرجەم واڵتەكە بەردەوام
هەوڵیداوە خۆی پابەند بە شورا و گفتوگۆ وەك بنەماكانی
ئیسالم نیشان بدات .هەرچەندە راوێژ و گفتوگۆ لەگەڵ
گەورە پیاوان و شێخەكان لە رابوردووەوە تا بە ئەمڕۆ جێی
سەرنجی ئال سعود بووە ،بەاڵم ئەم بابەتە تا ساڵی 1992

ئایدیا دیپلۆماتیك

بە دامەزراوەیی نەكرابوو .لەم ساڵەدا بە هۆی دەرەنجامی
قورسی بەشداری عەرەبستان لە شەڕی كەنداو و الواز
بوونی مەرشوعییەتی ئال سعود ،مەلیك فەهد فەرمانی كرد
ئەنجومەنی شورای راوێژ دامبەزرێت و ئەنجومەنی ئێستا
دەتوانرێت بە راوێژ و شورای عەرەبستانی سعودی دابرنێت.
بە بڕوای ئینب تەیمیە ،هەرچەندە هەڵبژاردنی ئەمیر لە
ئەستۆی خەڵك نییە ،بەالم هاواڵتیان دەتوانن رێنامیی بكەن.
لەگەڵ ئەوەشدا دەسەاڵتدار هەرگیز گرنگی بە بیروڕای
ژێر دەستەكانی ن��ەداوە ،لەبەرئەوە ئەو جۆرە راوێژانە
زیاتر لەوەی الیەنی چاودێری لەخۆ بگرێت ،ئامۆژگارییە.
هەرچەندە ئەنجومەنی ش��ورای عەرەبستان رێگەی
راوێژ و پێشنیاری یاسایی هەیە ،بەاڵم هیچ گەرەنتییەكی
جێبەجێكردنی بۆچوون و پێشنیارەكانی ئەم ئەنجومەنە
بوونی نییە.
دەسەاڵت بۆ بەرزكردنەوەی ئاستی رەزامەندی بۆ خۆی
سود لەم سیستمی راوێ��ژە وەردەگ��رێ��ت ،بەاڵم بە هیچ
شێوەیەك مافی بەشداری كردن لە حكومەت و دەسەاڵت
بەم ئەنجومەنە نادات .گرفتی ئەم ئەنجومەنە لە یاسای
تایبەت بەو ئەنجومەنەدایە ،كە بەپێێ یاسا ئەم ئەنجومەنە
بە سەرچاوەی یاسادانان دانەنراوە و تەنیا جەخت لەسەر
راوێژ كراوە .لە ئەنجامدا پێناسە و كارایی ئەنجومەن لە
عەرەبستان لە پێگەی دیموكراسی دوور كەوتۆتەوە ،بەاڵم
لەگەڵ هەموو ئەمانەشدا ئەم ئەنجومەنە توانیویەتی
باوەڕێكی الواز بە بوونی سیستمێكی نیمچە نوێنەرایەتی
هاوالتیانی عەرەبستان دروست بكات.
 .3سیستمی بەیعەت
لە فەرهەنگی عەرەبی و ئیسالمیدا بەیعەت كارایی تایبەتی
هەیە .بە ب��ڕوای ئینب تەیمیە هەرچەندە هاوالتیان لە
هەڵبژاردنی شا-دا بەشدار نین ،بەاڵم بەیعەتی پێدەدەن.
ئینب تەیمیە باوەڕێ وایە ،كە هەڵنەبژاردن بە واتای بەیعەت
نەدان نایەت.
ئ��ال سعود بۆ بە رەسمیكردنی ئ��ەم فەرمانە داوای
بەیعەت دەكەن ،دەتوانرێت بوترێت لە بنچینەدا منایشی
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مەرشوعییەتی ئال سعود پشت بە بەیعت دەبەستێت و
بەیعەت وەرگرتن وەك بۆنەیەكی پیرۆزبایی دەردەكەوێت
و لەالیەن راگەیاندنەكانی سعودیەوە بالودەكرێتەوە.
بەیعەت لە یاسای حكومەتیشدا بەو شێوەیەی كە دەسەاڵت
تەنیا بۆ نەوەكانی عەبدولعەزیزە و بەیعەت بە پیاوچاكانیان
دەدرێت ،هاتووە ،بەاڵم لە راستیدا شای نوێ بەر لە هەر
شتێك پێویستی بە بەیعەتی بنەماڵەی خۆی هەیە .ئەمجۆرە
بەیعەتە زۆر گرنگە و بە پێچەوانەی بەیعەی گشتییەوە
الیەنی هەڵبژاردنی تێدا بەدی دەكرێت .هاواڵتیان لەگەڵ
بەیعەت دانیان ماف دەدەن بە شا و ئەركیش دەكەوێتە
سەر هاواڵتییەكان و پابەند بوونیان بە شاوە رادەگەیەنن،
بەاڵم ئال سعود بە بەیعەتەكەیان بە رەسمی شا دادەنێن.

 .4خێڵ

پاشگری (سعودی) بۆ ناوی واڵتەكە خۆی ئاماژەیە بۆ
گرنگی خێڵ لەو سەرزەویەدا .بێگومان ژیانی خێڵەكی
یەكێك لە تایبەمتەندییەكانی واڵتانی عەرەبی بە تایبەتی

نیمچە دورگەی عەرەبییە .لە راب��وردوودا تایبەمتەندێتی
خەڵكی بە ناسنامەی نیشتیامنی هەژمار دەكرا ،لە ئێستاشدا
هەرچەندە كاریگەری خێڵەكان كەم بۆتەوە ،بەاڵم ناتوانرێت
ئینكار بكرێت.لەسەر ئەو بنەمایەش بوو ،كە كۆنرتۆڵكردنی
خێڵەكان یەكێك لە بەرنامەكانی عەبدولعەزیز بوو لە كاتی
فتوحات و بەرفراوانكردنی سەرزەوییەكانیدا .عەبدولعەزیز
بە دروستكردنی پەیوەندی نزیك لەگەڵ سەرۆك هۆزەكاندا
و پێدانی پلە و پایە و پارە ،هاوسەرگیری لەگەڵ كچەكانیان
دەكرد .بە سەرنجدانە ئەو بنەمایەی كە كەسانی خێڵەكە
ملكەچی سەرۆكەكانیانن ،ئەو توانی خێڵە گەورەكان بخاتە
ژێر ركێفی خۆیەوە.
مێژووی عەرەبستان نیشانی داوە ،كە ناڕازی بوونی خێڵەكان
گرفت بۆ دەسەاڵتداران دروست دەكەن .لە راب��وردوودا
شوێنكەوتووانی (جهیامن العتیبی) راب��ەری بزوتنەوەی
(كۆنرتۆڵكردنی مسجد الحرام) ساڵی  1400كۆچی ،ئەندامانی
ئەو خێاڵنە بوون ،كە عەبدولعەزیز سەركوتی كردبوون.
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لە رووی مێژووییەوە لە عەرەبستان ئەو خێاڵنەی لە رووی
مادی و كۆمەاڵیەتی و بیروباوەڕەوە هەست بە ناڕازی
بوون بكەن ،دەبنە سەرچاوەی نائارامی .لە ئێستاشدا
كەلتوری خێڵەكی یەكێك لە پایە سەرەكییەكانی كەلتوری
گشتی عەرەبستان پێكدێنێت .شەڕی بەردەوام و مێژوویی
لەگەڵ یەكرتدا و یەكنەگرتن و كاریگەری شێخ و سەرۆكەكان
لەسەر خێڵەكان و متمەنە نەبوونیان بە دامەزراوەكان و
لە هەمان كاتیشدا متامنەیان بە بەڵێنی تاكەكەسی و
تێگەیشتنی الواز لە چەمكی میللەت ،بە ژمارەیەك لە
تایبەمتەندییە خێڵەكییەكان لە عەرەبستان ،بە تایبەتی لە
سەدەی رابوردوودا دادەنرێن.
یەكێك لەو هۆكارانەی ،كە شای دامەزرێنەر ،دەسەاڵتی لە
كوڕێكیدا كۆنەكردەوە و لە نێوان هەمووانیاندا دابەشیكرد،
رۆڵ و پێگەی بااڵی خەڵەكی بوو لە عەرەبستان .كوڕانی
شا ئەنجامی هاوسەرگیری شا بوون لەگەڵ كچانی سەرۆك
هۆزەكان ،بەمشێوەیە توانای بوونە شای هەر یەكێك لەو
كوڕانە خەڵەكانی بە ئارامی هێشتەوە .كاریگەری خێڵەكی
لە عەرەبستان بە شێوەیەك ،كە دەزگای بە توانا و كارای
(گ��اردی كۆماری) بەپێی ئەوە دابەشكراوە .چینە نوێیە
تەكنۆكرات و ئەوانەی لە رۆژئاواش خوێندویانە ،بە هۆی
بوونیان لە دەوڵەتدا خۆیان بە قەرزارباری پەیوەندییە
خێڵیەكانیان دەزانن.
لەگەڵ هەموو ئەمانەدا دەوڵەت لە چەند ساڵی رابوردوودا
بۆ كامكردنەوەی كاریگەری خێڵەكان ،دابەشكردنی ئەوانی
بۆ بەشی بچوك و گۆڕینیان بۆ بنەماڵە خستۆتە دەستووری
كارەوە .دەوڵەت بە نیازە لەگەڵ بچوك كردنەوەی خێڵەكان
و دابەشكردنیان ،الوازیان بكات .بە پێچەوانەی رابوردووەوە
لە ئێستادا ئەوە بنەماڵەكانن بازرگانی و بانكداری و هاوردە
و  ....لە دەستدایە.

 .5پارە و دابەشكردنی سامان

تیۆری بەدەستهێنانی رەزامەندی لەسەر بنەمای كاری
باشی حكومەت لە رۆژهەاڵت و رۆژئاوای جیهان الیەنگری
زۆری هەیە .نیشانەكانی ئەم شیوازەش دەتوانرێت لە

ئایدیا دیپلۆماتیك

مهليك فهيسهڵ بن عهبدولعهزيز

دەسەاڵتداری حەنبەلی -وەهابی عەرەبستاندا ببیرنێت.
ئینب تەیمیە لەمبارەیەوە دەڵێت" :هەرچەندە حكومەتی
(ولی امر) پابەند نییە بەوەی یەكسانی بچەسپێنێت،
بەاڵم یەكسانی كارێكی پەسەندكراوە" .بە گەڕانەوە بۆ
مێژوو و كەلتوری ئەم ناوچەیە بۆمان دەردەكەوێت ،كە
دەسەاڵتداران و هاواڵتیانی عەرەبستان ،بەشیوەیەكی
گشتی یەكسانیان لە بابەتە ئابورییەكان و سود وەرگرتن
لە (بیت املال)دا كورت كردۆتەوە و لە قۆناغی دواتردا
چاویان لە یەكسانی دادوەری هەیە .یەكسانی سیاسی
بە وات��ای بەشداری و مافی رادەرب��ڕی��ن لە نزمرتین
ئاستی چەمكی یەكسانیدا تۆمار ك��راوە .لەسەر ئەم
بنەمایە عەرەبستانی سعودی هەوڵیداوە بە پێی توانا
بە دابەشكردنی بەشێك لە سەرمایەی گشتی ،هاواڵتیان
رازی و خۆی بە دادپەروەر بناسێنێت.
ئال سعود گەشانەوەی عەرەبستان دەگێڕنەوە بۆ سەردەمی
دوای ساڵی  1932و بە چاوخشاندن بە راب���وردوودا تا
رێژەیەك راستی ئەم وتەیە سەملاوە ،بەاڵم ئەوەش زیاتر
بۆ دۆزینەوەی نەوت لە عەرەبستان و داهاتی زۆری لەم
سااڵنەی دواییدا دەگەڕێتەوە .بە نزیكەیی حەوت ساڵ
دوای راگەیاندنی سەربەخۆیی ،عەرەبستان فرۆشتنی نەوتی
بە دەرەوە دەستپێكرد و بێجگە لە داهاتەكەی هەلی
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جێبەجێكردنی سیاسەتە تایبەتییە ناوخۆیی و دەرەكییەكانی
سعودیەی رەخساند .ئەم واڵتە دواتر خۆی وەك دابینكاری
سەرەكی نەوت و پارێزەری ئاسایشی وزەی جیهان ناساند
و لەم رێگەیەوە پێویستی رۆژئاوا و جیهان بە وزەی كردە
ئامرازێك بۆ بەردەوامی مانەوەی خۆی.
لەگەڵ ئەمانەدا پێویستە بۆ الوازی ئەمجۆرەی بەدەستهێنانی
مەرشوعییەتە لە بابەتەكانی وەك دابەشكاری نەگونجاوی
سەرمایە ،كۆتاییهاتنی نەوت ،جێگیر نەبوونی نرخی نەوت،
هەڕەشە لە ئاسایشی ناوخۆ و دەرەكی دژی دام��ەزراوە
نەوتییەكان ،خەرجی زۆری ناوخۆیی ،دەركەوتنی وزە
جێگرەوەكان ،بەرز بوونەوەی تێچوونی دەرهێنانی نەوت
و  .....بگەڕێین.
لێكدانەوەی گۆڕانكارییە ناوخۆییەكانی عەرەبستان لە
چەند دەیەی رابوردوودا نیشانی دەدات ،كە كەمبوونەوەی
بەخشینەكانی حكومەت كاریگەری راستەوخۆی لە سەر
رازی بوون لە حكومەت هەبووە .لەالیەكیرتەوە ئابوری
پشت بەستوو بە كااڵیەك ،كە نەوتە بۆتە هۆی ئەوەی كە
ئابوری روبەڕووی قەیرانەكانی وەك بوونی كرێكاری بیانی
و نەبوونی كەلتوری بەرهەمهێنان و كێبڕكێ ،زیادكردنی
هاوردە و گەندەڵی ئیداری و دارایی .هەرچەندە توانای
ئابوری دەوڵ��ەت ئەو هەلەی بۆ گەنجان رەخساند كە
لەالیەن دەوڵەتەوە بۆ خوێندن رەوانەی واڵتانی رۆژئاوا
بكرێن ،بەاڵم لە كرداردا بۆتە هۆی دروستبوونی چینێك ،كە
دژی سیاسەتەكانی دەوڵەت لە زۆربەی بوارەكاندا رەخنە
بگرن.
رۆیشتنی گەنجان بۆ دەرەوەی واڵت ئەو توانایەی بۆ
ئەوان رەخساند ،كە لەگەڵ بیروبۆچوونی سیاسی نوێ و
جۆرەكانی بەشداری سیاسی هاواڵتیان لە ناوچەكانیرتی
جیهان ئاشنا بن .بێجگە لەوە داهاتی زۆری نەوت بە
تایبەتی لە سااڵنی دەیەی  1970و 1980ی رابردوودا بووە
هۆكاری ئەوەی كە واڵت تەنیا بەكاربەر بێت ،بەاڵم لە
سااڵنی دواتردا بە هۆی كەمبوونەوەی داهات و زۆربوونی
دانیشتوان ،رەخنەی هاواڵتیان بەرامبەر گەندەڵی و دەست

بەسەرداگرتنی شازادەكان بەسەر سەرمایەی گشتیدا،
دەرچوانی بێكار ،هەژاری ،نایەكسانی و  ....دەستیپێبكات.
لە ئێستادا رۆژنامەكانی عەرەبستان بێ پەردەپۆشكردنی
بوونی هەژاری ،سیاسەتی ئابوری ناتەندروست ،هەلی
كاری كەم ،خەرجی كەرتی گشتی ،رەخنە دەگرن .زۆرێك
لە پلە بااڵكانی حكومەت و روخسارە دیارەكانی نەیار،
باوەڕیان بە پەیوەندی راستەوخۆی گرێ دراوی نێوان
هەژاری و ناڕازی بوونەكان ،هەیە.
بێگومان یەكێك لە گرنگرتین هۆكارەكانی بەردەوامی
حكومەتی ئال سعود لە سااڵنی دواتردا دەبوو بۆ شێوازی
بەڕێوەبردنی ئابوری ئەوان بگێڕدرێتەوە .عەرەبستان چەند

ئایینی عەرەبس���تان هاوش���ێوەی رابوردوو
رەواج بەو كەلتورە دەدات ،كە ش���ا نوێنەری
خوایە لە س���نورێكی سیاس���یدا ،پشتیوان و
پارێزەری ئیس�ل�ام و (حرمین ش���ریفین) ه
رێكارێكی لەمبارەیەوە گرتۆتەبەر ،لەوانە دەتوانرێت ئاماژە
بە بوونە ئەندام لە رێكخراوی بازرگانی جیهانی ،ئاسانكاری
بۆ وەبەرهێنانی دەرەكی ،دامەزراندنی ناوندی چاودێری
جێبەجێكردنی پ��رۆژەك��ان ،كە راستەوخۆ زانیارییەكان
دەگەیەنێت بە شا ،جیاكردنەوەی وەزارەتی كار لە كاروباری
كۆمەاڵیەتی و بە سئودی كردنی پۆستەكان بكرێت.
لە رووی نێودەوڵەتیشەوە داهاتی عەرەبستان كاریگەری
لەسەر پەیوەندی لەگەڵ واڵت��ان و پێگەی واڵتەكە لە
سیستمی نێودەوڵەتی هەیە .ه��ەروەه��ا بانگەواز بۆ
وەهابییەت و رازیكردنی زانا وەهابییەكان وەك یەكێك لە
بنەما سەرەكییەكانی مەرشوعییەتی دەسەاڵت پەیوەندی بە
داهاتەكانی نەوتەوە هەیە .دۆزینەوەی نەوت لە سعودیە
بێجگە لەوەی كاریگەری لەسەر پەسەندكردن و كارایی ئال
سعود هەبووە و وردە وردە گۆڕا بۆ هۆكاری سەرەكەی
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رازی بوون بە دەسەاڵتەكەیان .هەروەها دەوڵەت قازانجی
زۆر لە داراییەكانی لە بانكە جیهانییەكان دەستدەكەوێت،
كە لەم چەند ساڵەی دواییدا بە تایبەتی لە سااڵنی
قەیرانی ئابوری جیهانیدا لەم سەرچاوانە بۆ بەهێزكردن
و بەردەوامی رازی بوونی ناوخۆ و بەرزكردنەوە پێگەی
نێودەوڵەتی سودی وەرگرتووە .ئەندامێتی عەرەبستان لە
گروپی بیست واڵتی پیشەسازی لە سەروبەندی قەیرانی
جیهانیدام تەنیا لە رێگەی پشت بەسنت بە توانای ئابوری
ئەم واڵتەوە هاتەدی.

 .6سەقامگیری

هەر دەوڵەتێك بتوانێت بەرگری لە سنورەكانی خۆی بكات و
ئاسایشی ناوخۆ بپارێزێت ،لەگەڵ پاراستنی كیانی نەتەوەیی
رێژەی مەرشوعییەتی خۆی زیاد دەكات .لەسەر ئەو بنەمایە
حكومەتی عەرەبستانی سعودی لە سەرەتای دامەزرانییەوە

دميهنێك له نارهزايهتييهكاىن دژ به كوشتنى نهمر ئهلنهمر

ئایدیا دیپلۆماتیك

دەستیكرد بە دامەزراندنی سوپا و دەزگای ئاسایش .ئال
سعود لە بارودۆخێكدا دەزگاكانی سوپا و ئاسایشێكی
دامەزراند ،كە لە راوب��ردوودا لە ناوچەی نەجد و نیمچە
دورگەی عەرەبی نەبووبوو .ناسەقامگیرییەكان كاریگەری
لەسەر دانیشتوانی ناوچەكە و حاجییەكانیش دروستكردبوو.
عەبدولعەزیز دوای دامەزراندنی شانشینی سعودیە ،توانی
ئاسایش لەسەر بنەمای پێناسەی رەسەنی و لە هەندێك
باریشدا بە پەنابردنی بەر توندوتیژی زیاد لە پێویست لە
واڵتە بەرفراوان و بیابانییەكەی عەرەبستان بچەسپێنێت.
هەرچەندە ئەمكارە ئازادی خێڵەكانی كەم دەكردەوە ،بەاڵم
بەشێوەیەكی گشتی پێشوازی لێكرا .لە ئێستاشدا ئاسایش
یەكێك لە كارە سەرەكییەكانی دەسەاڵتدارانی سعودیەیە.
بوونی ئاسایش لە ناوچە جیاجیاكانی واڵتدا بە رازی بوونی
هاواڵتیان و منایشی دەسەالتداری رژێمی دەسەاڵتدارە لە
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رووی ناوخۆیی و دەرەكیش هەژمار دەكرێت .سەركوتكردن
و كۆنرتۆڵی نەیاران لەژێر پ��ەردەی پاراستنی ئاسایشدا
ئەنجام دەدرێ��ت .دەوڵەتی عەرەبستان بوونی ئاسایش
وەك گەرەنتی بەهێز بۆ بەردەوامی مەرشوعییەتی خۆی
لەبەرچاو دەگرێت .لەگەڵ ئەوەشدا لە مێژووی ئەم
دەوڵەتەدا كەلێنی گەورەی ئاسایشی دەبیرنێت .چوونە ناو
(مسجد الحرام) لەالیەن (جهیامن العتیبی) و یاوەرانی ساڵی
 1400كۆچی ،چاالكییەكانی قاعیدە بە تایبەتی لە ساالنی
 2002تا  ،2005بازرگانی مادە هۆشبەرەكان لە ناوخۆی
عەرەبستان ،ناسەقامگیری لەسەر سنورەكانی لەگەڵ یەمەن
و  ....منانەیەكن بۆ ئەو ناسەقامگیریانە .لەالیەكیرتیشەوە بە
رێژەیەكی بەرچاو ئاسایشی ئێستای عەرەبستان بەرهەمی
كەلتوری تایبەتی و بواری ئایینی و سیاسی هاواڵتیەكانییەتی
و ناتوانرێت ببەسرتێتەوە بە توانای دەسەاڵت بۆ دابینكردنی
ئاسایش.
لە رووی ئاسایشییەوە ،لەسەرەتاوە پشتی بە خێڵەكانی
نەجد و هاوپەیامنەكانی ئال سعود بەستووە .ئەم هێزانە
كە لە سەرەتادا بە ئیخوان نارسابوون و كاری سەربازی و
دابینكردنی ئاسایشیان پێسپێردرابوو ،لە سااڵنی دواتردا
و دوای پێكهێنانی پاسەوانی نیشتیامنی بەرپرسیارێتی
سەربازیان گواسرتایەوە بۆ سوپا .پاسەوانی نیشتیامنی پشت
بە هۆزی (شمر) هۆزی دایكی (شا عەبدوڵاڵ)یە دەبەستێت.
 .7پشتیوانی دەرەكی
سیستمی هاوشێوەی حكومەتی ئال سعود پێویستییەكی
زۆری بە پشتیوانی و بەدەستهێنانی مەرشوعییەتی
دەرەكی هەیە .بەدستهێنانی متامنە و پێگەی دەرەكی بۆ
دەسەاڵتدرانی عەرەبستان سەرچاوەكەی دەگەڕێتەوە بۆ
بنەماكانی وەك سەرچاوەی گەورەی دارایی ،بەڕێوەبردنی
(حرمین رشیفین) ،پەیوەندی نزیك لەگەڵ رۆژئ��اوا و
دەوڵەتە عەرەبی و ئیسالمییەكان ،ئەندامێتی لە یانەی
واڵتانی پاشایەتی ،رۆڵ بینین لە دابینكردنی وزەی جێگیر،
هاوڕێیەتی سیستمی ئێستای نێودەوڵەتی و ئەمریكا،
پەیوەندی پەسەندكراو لەگەڵ رۆژه��ەاڵت ،پەیوەندی

ئابوری و سیاسی بە هێز لەگەڵ ئەندامە هەمیشەییەكانی
ئەنجومەنی ئاسایش ،كاریگەری لەسەر رێكخراوەكانی
وەك :ئەمجومەنی هاریكاری كەنداو ،كۆمكاری عەرەبی،
رێكخراوی هاوكاری ئیسالمی ،ئۆپێك ،سندوقی دراوی
نێودەوڵەتی ،بانكی جیهانی.
عەرەبستان بە هۆی خاوەندارێتی هێزی ئابوری بە هۆی
پارەی نەوتەوە بێجگە لە دروستكردنی پەیوندی ئابوری
لەگەڵ جیهان ،بەخششی زۆر پێشكەشی واڵتان و كۆمەڵە
و رێكخراوە ناوچەیی و نێودەوڵەتییەكان دەك��ات ،لە
بەرامبەریشدا ئەو واڵتانە لە دابینكردنی مەرشوعییەتی
نێودەوڵەتیدا بۆ رژێمی ئال سعود رۆڵ دەگێڕن .ئال سعود

عەبدولعەزیز ل ه ساڵی  1932یەكێتی سەرجەم
ناوچەكانی والت و دامەزراندنی شانشینی سعوديهى
راگەیاند ،لەو مێژووەوە ئەم بنەماڵەیە خۆیان وەك
هۆكاری دورستبوون و دامەزراندنی واڵت و یەكێتی
پارچە جیاجیاكان دەناسێنن
هەوڵدەدات بەرژەوەندییەكانی رۆژئاوا بە تایبەتی لە بواری
وزە و سیاسەتە ناوچەییەكان بە ژیانی سیاسی خۆیەوە گرێ
بدات .ئال سعود سود لە پێویستی رۆژئاوا بە نەوت و بازاڕی
گەورەی عەرەبستان بۆ پشتیوانی نێودەوڵەتی وەردەگرێت.
دەوڵەتی عەرەبستانی سعودی بە هەمان ئەو شێوەیەی
بە پەنابردنەبەر تواناكانی خۆی سود لە دەوروب��ەری بۆ
بەرزكردنەوەی ئاستی پەسەندكردن و مەرشویەتی ناوخۆیی
وەردەگرێت ،بە رێژەیەكی زۆریش كاریگەری گۆڕانكارییە
ناوچەیی و جیهانییەكانی لەسەرە و لە هەندێك باردا ئەم
گۆڕانكاریانە كاریگەری نەرێنیان لەسەر پێگەی ناوخۆیی و
نێودەوڵەتی ئال سعود دروستكردووە .سەركەوتنی شۆڕشی
ئیسالمی لە ئێران ،بوونی سەربازانی رۆژئاوا لە عەرەبستان
لە شەڕی كەنداوی ساڵی  ،١٩٩١مەرشوعییەتی دەوڵەتی
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الی هاواڵتیانی سعودیە خستە ژێر پرسیارەوە .روداوەكانی
 ١١سێپتەمبەر و هاتنە سەر حوكمی شیعە لە عێراق و
بێداری ئیسالمی لە واڵتانی عەرەبی ،كاریگەری نەرێنیان
لەسەر مەرشوعییەتی سعودیە هەبووە.
لەم نێوانەشدا نابێت پڕوپاگەندەی دەزگ��ا ئایینییەكان
ب��ۆ سیستمی دەس��ەاڵت��دار و وەهابییەت لەبەرچاو
نەگیرێت .بێجگە لە ناوخۆی عەرەبستان لە جیهانی
دەرەوەش بەرژەوەندییەكانی ئال سعود و وەهابییەت
بە یەكەوە گرێ دراون.
وەك باسكرا سرتاتیژی سیاسەتی دەرەوەی دەوڵەتی
عەرەبستان بە ئاڕاستەی بەهێزكردن و بەردەوامی ئال
سعودە .دەستوەردانیان لە یەمەن لە ترسی پەرەسەندنی

تیۆری مهشروعیيەت و متمانەی مێژوویی دەسەاڵتداران
لە جیهاندا پوكاوەتەوە و سعودي ه بە یەكێك لە دوا
نمونەكان هەژمار دەكرێت .حكومەتی ئال سعود
پێویستییەكی زۆری بەدەستهێنانی مەشروعییەتی
دەرەكی هەیە
نائارمییەكان بۆ سعودیە و نیگەرانیان لە عێراق و ئێران،
دەستوەردان لە بەحرەین ،هەوڵدان بۆ پاراستنی رژێمە
شانشینییەكانی كەنداو ،بەوهۆیەوە بوون .لە هەمانكاتدا
چەند بەشێكی سیاسەتی دەرەوەی عەرەبستان وەك
چوونە هاوپەیامنی هێرش كردنە سەر واڵتانی ئیسالمی،
پەیوەندی تایبەتی ریاز لەگەڵ رۆژئاوا و بوونی سەربازانی
رۆژئاوا لە عەرەبستان ،پاساوی داوەتە دەست ناڕازییەكان.
ل��ەم س��ااڵن��ەی دوای��ی��دا بە سەرنجدانە گۆڕانكارییە
نێودەوڵەتییەكان ،دەوڵەتی عەرەبستان هەوڵیدا بە
پێشكەشكردنی داهێنانەكانی وەك پ��رۆژەی گفتوگۆی
ئایینەكان و لەم دواییەشدا مەزهەبە ئیسالمییەكان ،یەكەم،
خۆی وەك رابەری موسوڵامنان ،دووەم ،بازنەی پەیوەندی
نێوان ئیسالم و سەرجەم ئایینەكان بناسێنێت.
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لە كۆی باسەكەوە بەوە دەگەین ،كە عەرەبستان لەگەڵ
بوونی سەرجەم الوازی و رەخنەكاندا ،بە پشت بەسنت
بە خاڵە بەهێز و تایبەمتەندەكانی توانیویەتی پێگەیەكی
پەسەندكراو لە ناوچەكە و جیهاندا بەدەست بێنێت .ئەو
پێگەیەش زیاتر لە هەر شتێك قەرزارباری توانای ئابوری
و پەیوەندی تایبەتی ریازە لەگەڵ رۆژئاوا و بە تایبەتی
ئەمەریكا ،لەالیەكیرتیشەوە روبەڕووبوونەوەی ژمارەیەك
هێزی ناوچەیی وەك ئێران دژی رۆژئاوا و الوازی عێراق و
میرس هەلێكی گونجاوی بۆ عەرەبستان رەخساندووە.
تێڕوانین بۆ داهاتوو
بەشێوەیەكی ئاسایی كاتیك كە بەها سەرەكییەكانی سیستم
لەگەڵ پێوەرە گشتییەكانی هاواڵتیان دژ بێت ،قەیرانی
مەرشوعییەت دروست دەبێت و دەسەاڵتداری مافی رەوایی
خۆی لەدەست دەدات .ئال سعود بەردەوام و لە سەرەتای
دەركەوتنیانەوە لە پانتایی سیاسی عەرەبستان تا ئێستا
بەردەوام لەالیەن تاك و گروپ و دەوڵەتانیرتەوە دژایەتی
كراون.
لە رووی مێژووییەوە (ئال رەشید) لە نەجد و (ئال شەریف)
لە حیجاز و شیعەكان لە شەرقییە ،ژمارەیەك گروپی لیرباڵ
و جواڵنەوەی صەحوە و قاعیدە و  ...مەرشوعییەتی ئال
سعودیان روبەڕووی گرفت كردۆتەوە.
هاوشێوەی سەرجەم حكومەتەكانیرت ،لە عەرەبستانیش
پایەكانی مەرشوعییەتی دەسەاڵت بە درێژایی مێژوو
گۆڕانكاریان بەسەردا هاتووە و بە هێز و الواز بوون.
لە هەندێك باردا بنەماكانی مەرشوعییەتی ئال سعود،
جواڵنەوەی نەیار و ئەنتی تێزی خۆیان بەرهەمهێناوە.
پیاوە ئایینییە رادیكاڵەكان و چینێك لە ۆیاوە ئایینییەكانی
رەسمی دەوڵ��ەت ،لەم چەند ساڵی دواییدا رەخنەیان
لە بڕیارەكانی حكومەت گرتووە و لە ئێستادا بەشێكی
بەرچاو لە رەخنەگران بریتین لەو پیاوە ئایینیانەی ،كە
پەروەردەكراوی وەهابییەتن.
یەكێكیرت لە هەڕەشەكان بۆ سەر مەرشوعییەتی دەسەاڵت،
پ��رۆس��ەی تایبەتی و بە رێ��ژەی��ەك ئ��اڵ��ۆزی جێنشینە.
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هەرچەندە یاسا و میكانیزمی دیاریكراو لەمبارەیەوە
و لە چوارچێوەی (هیئت البیعە) ساڵی  ٢٠٠٦داڕێژرا،
لەگەڵ ئەوەشدا هەڵبژاردنی كەسەكە لە رێگەی چەند
مەرجێكەوە دەبێت .هەرچەندە ئەم (هیئت البیعە)
یە بۆ دیاریكردن و پێشنیاری جێگرەوە دیاریكراوە،
بەاڵم نەیتوانیوە كاریگەری لەسەر كێبڕكێ و ناكۆكی ناو
ئال سعود دروست بكات و زیاتر وەك میكانیزمێك بۆ
كۆنرتۆڵكردنی ناكۆكییەكان هەژمار دەكرێت .بەمشیوەیە
دەتوانرێت بابەتی جێنشین لە عەرەبستانی سعودی
بە هەڕەشییەك لەسەر مەرشوعییەتی ئال سعود لە
داهاتودا دابرنێت .ئەگەر بەشاڵدا چووەكان واتە كوڕانی
عەبدولعەزیز پێداگری لەسەر دەسەاڵتداری بكەن و
جێگەی خۆیان بە نەوەكانیان نەدەن ئەوا لە داهاتوودا
پاشاكان تەمەنێكی كورت لە پۆستەكانیاندا دەمێننەوە و
دەمرن.
لە هۆكارەكانیرت دەتوانین ئاماژە ە ناوچەگەرایی ئال
سعود بكەین ،كە گرنگی بە ناوچەی نەجد دەدەن و
ناوچەكانیرتی سعودیەیان پشتگوێ خستووە و ئەمەش بە
قەیرانێك بۆ مەرشوعییەت هەژمار دەكرێت .كەمایەتییە
ئایینییەكان و دەركەوتنی چینی ناوەندی نوێ و جێگیر
نەبوونی بەهای نەوت و لە هەموویان نوێرت بەهاری
ع��ەرەب��ی ب��ە ه��ەڕەش��ەی�تر ب��ۆ س��ەر مەرشوعییەت لە
عەرەبستان دادەنرێن.
مافەكانی مرۆڤ بە تایبەتی دۆخی ژنان و كەمایەتییەكان
بە هەڕەشە سەرەكییەكان بۆ سەر رژێم بەتایبەتی لە
رووی نێودەوڵەتییەوە هەژمار كراون و رەخنەی ئەوان لە
گەشەنەكردنی سیاسی بەردەوام بە زەنگی مەترسیدار بۆ
ئال سعود هەژمار كراوە .دەوڵەت لەگەڵ بەئاگا بوون لەم
هۆكاری قەیرانانە هەوڵی چارەسەری داوە .شا عەبدوڵاڵ
لە سەردەمی دەسەاڵتی خۆیدا رایگەیاند "رێگە بە هیچ
كەسێك نادرێت پلەی ژن لە عرەبستان كەم بكاتەوە و
هەلی ئەوان بۆ بەشداری نیشتیامنی لەناو ببات" .
رەوەندی چاكسازی لە عەرەبستان لە ساڵی ١٩٩١و دوای

ش��ەڕی عێراق دەستیپێكردووە ،دوای روداوەك��ان��ی ١١
سێپتەمبەر گەرمرت بوو ،بۆ یەكەمجار گفتوگۆی نیشتیامنی
ساڵی  ٢٠٠٣و بە هۆی پەستانی روداوەكانی  ١١سێپتەمبەر و
هێرشە ناوخۆییەكانی قاعیدە ،بەڕێوەچوو .لەگەڵ ئەوەشدا
بەشێك لە سیستمی سیاسی و دەسەاڵتداران رەوەندی
چاكسازی بە هەڕەشە لەسەر خۆیان دەزانن .لەم بوارەشدا
باس لە دوو جواڵنەوەی چاكسازی دەكرێت:
 .1نەیارانی باوەڕ بە چاكسازی.
 .2ئەندامانی دەوڵەت بۆ چاكسازی.
دەوڵەت بە رەخنەكردنە ناو چاكسازیخوازە راستەقینە و
میانەڕەوەكان ژمارەیەك لەوانەی كێشكردووە و بە ڕێژەیەك
رەوەندی چاكسازی كۆنرتۆڵكردووە.

هەر دەوڵەتێك بتوانێت بەرگری لە سنورەكانی بكات و
ئاسایشی ناوخۆ بپارێزێت ،رێژەی مەشروعییەتی خۆی
زیاد دەكات ،لەسەر ئەو بنەمایە سعودي ه دەستیكرد بە
دامەزراندنی سوپا و ئاسایش
راستییەكە ئەوەیە لەگەڵ ئەوەی ئەو هۆكارانەی باسكران
هەڕەشین لەسەر مەرشوعییەت ،بەاڵم تا ئێستا نەیانتوانییوە
دەسەاڵتی سعودییە بگەیەننە پلەی قەیرانی مەرشوعییەت.
رەزامەندی سنوردار و رێژەیی هاواڵتیان لە دەسەاڵت یەكسان
نییە بە بەشداری و گەشەپێدانی سیاسی و دادپەروەری ،ئەم
رازی بوون و بێدەنگییە زیاتر لە هەر شتێك وەك رەزامەندی
ئابوری و مادیی ،خێڵەكی و مەزهەبی شیكاری بۆ دەكرێت.
دەوڵەتی سعودیە بەتایبەتی لە دەیەی ١٩٨٠وە توانای
خۆی خستۆتەگەڕ بۆ خۆگونجاندن لەگەڵ دۆخی سیستمی
نێودەولەتی و پێشكەشكردنی پێناسەیەكی ن��وێ بۆ
مەرشوعییەتی خۆی .لەگەڵ ئەوەشدا عەرەبستان نەیتوانیووە
سەركەوتوو بێت لە بنچینەییرتین مافی مەرشوعییەت ،كە
بریتییە لە مافی (دەسەاڵتدارێتی هاواڵتیان).
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ئال سعود هەوڵیداوە بە پەیوەندیكردن بە نوێنەر و كەسانی
بەناوبانگ و كاریگەری كۆمەڵگە و پێانی بەشێك لە سامان
و دەسەاڵتێكی كەم ،خۆی بەهێز بكات.
سیستمی دەسەاڵتدار لە عەرەبستان لە چوارچێوەی
سوننی – وەهابی و لە ناوچەی جوگرافی نەجد و
باكوری واڵتەكە ،كە بە زۆرینە دادەنرێت ،مەرشوعییەت
و پەسەندی رێژەیی هەیە و ئال سعود لەو ناوچانە تا
ئێستا توشی قەیرانی قوڵی مەرشوعییەت نەبووە ،كەواتە
دەتوانرێت دۆخی ئێستا بە ژیان لە قۆناغی پوكانەوەی
مەرشوعییەت ناو بربێت .لەگەڵ ئەوەشدا ئال سعود
لە دەرەوەی بواری مەزهەبی و جوگرافی خۆی ،واتا لە
ناو شیعەكان ،ئیسامعیلیە ،زەی��دی ،ئیدریسییەكان و
لە هەندێك باردا لەناو پەیڕەوانی سەرجەم گروپەكانی
سوننەدا وەك مالیكی و شافعی ،لە نەمانی مەرشوعییەت
یان قەیرانی مەرشوعییەتدا بەسەردەبات.
هەرچەندە لە رووی فەرهەنگی گشتی عەرەبستانەوە
بی لەبەرچاو گرتنی پارادایمی جیهانی مەرشوعییەتی
حكومەتەكان ،دەتانرێت دەوڵەتی عەرەبستان بە خاوەنی
مەرشوعییەت و كارایی دابرنێت ،بەاڵم بوونی الوازی
و دژیەكییەكان ،كە لێرەدا ئاماژەیان پێكرا ،بۆتە هۆی
ئەوەی كە مەرشوعییەتی دەوڵەتەكە بەرەو كەمبوونەوە
بڕوات.
بە سەرنجدانە تیۆری دیموكراسی لە جیهاندا و دژیەكی
لەگەڵ پێكهاتەی سیاسی عەرەبستان و بەرزبوونەوەی
ئاستی ئاگایی ناوخۆ و ژمارەیەك هۆكاری كاریگەر لە
سەر خێراكردنی رەوەن��دەك��ە ،وەك بێداری ئیسالمی
پێشبینی دەكرێت سیستمەكە بە تێپەڕین لە قۆناغی
پوكانەوەی ئێستا ،بچێتە قۆناغی دووەم واتا قەیرانی
مەرشوعییەت .عەرەبستان لە ئێستادا كێشەیرتی هەیە،
ئەوانیش خواستەكانی لیرباڵ و مەزهەبییەكانن .تەنیا
رێكاری دەسەاڵت بۆ دەرچوون لەم دۆخە ،میانەڕەوییە
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و نزیكبوونەوەیە لە میانەڕەوەكانی هەردوو گروپەكە.
ئال سعود هەولیداوە لە جیاتی ئەوەی ئامانجی هەردوو
گروپەكە بێت ،ئەم دوو گروپە بخاتە بەرامبەر یەك و
خۆی ناوبژیوانیان بكات.
ژمارەیەك لە كارەكانی حكومەت لەوانە نیشتەجێ كردنی
هۆزەكان و ناردنی خوێندكاران بۆ دەرەوە و گەورە
بوونی شارەكان بووە هۆی دروستبوونی چینێكی نوێ لە
شارەكاندا ،كە بیری لیرباڵی و ئازادی تاك و كۆمەاڵیەتی
و بەشداری سیاسیان هەیە .ئەگەر دەوڵەت بیرێك لە
چینی مامناوەندی شارەكان نەكاتەوە بەمزوانە روبەڕووی
كێشەی جۆراوجۆر دەبێتەوە .پێكهاتەی سەرەكی ئەم
چینەش گەنجان و ژنانن.
تا ئێستا هیچ یەكێك لە گروپە نەیارەكان نەیسەملاندووە،
كە دەتوانێت جێگرەوەی ئال سعود دەبێت .بە سەرنجدانە
رابوردوو بە نزیكەیی مەحاڵە شیعە و سوننە توندڕەوەكان و
لیرباڵەكان بە یەكەوە كۆببنەوە.
ئال سعود ،كە هەڵبژاردن و بەشداری سیاسی بە زیانی
خۆی دەزانێت ،هەوڵدەدات لە جیاتی پێدانی ئیمتیاز
بە دوو چینی (اهل الصحوە) و لیرباڵەكان ،ئیمتیاز لە
الیەنێكیان دەسەنێتەوە بۆ ئەوەی الیەنی بەرامبەر رازی
بكات ،بەاڵم هەرچۆنێك بێت لە داهاتودا لیربالەكان و
چینی نوێی شارنشین ،هەروەها مەزهەبییە میانەڕەوەكان
ی��ان هەمان (اه��ل الصحوە) لە گۆڕەپانی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی عەرەبستاندا كاریگەری گەورەیان دەبێت.

* بەڕێوەبەری گشتی لە وەزارەتی دەرەوەی كۆماری
ئیسالمی ئێران
* شارەزا لە سیاسەتی عەرەبیدا
سەرچاوە:
كتێبی :خاورمیانە  ،٩ویژە مسائل داخلی عربستان
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لە سێدارەدانی نەمر ئەلنەمر ،رەشەبای پێش گەردەلوول
ملمالنێی تائیفی و هەژمونی هەرێمیی لە نێوان سعودیە – ئێران
میساق مناحی ئەلعیساوی*
لە عەرەبییەوە :سهههند شێركۆ
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پێشتر دەوترا "ئایین ئەفیونە بۆ گەالن" ،بەاڵم ئێستا بارودۆخەكە
تەواو گۆڕاوە و لەم هاوكێش���ەیەدا تائیفییەت ش���وێنی ئایینی
گرتۆت���ەوە ،بەڵكو مەزهەب و تائیفییەت لە ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاس���ت و دەوڵەتانی عەرەبی زاڵ و بااڵدەستە لەناو چوارچێوەی
جووڵەی رژێم���ە سیاس���ییەكانی و دەرهاویش���تە دەرەكییەكانی
ناوچەكە لەم ساتەوەختەدا.
میساق مناحی ئەلعیساوی

بە روونی دیارە كە دابەشبوون و هاوپەریامنێتیە سیاسی
و ئابورییەكانی ناوخۆ و هەرێمیی لە ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاست ئێستا لە رووی تائیفییەوە تەواو دابەشبووە ،وەك
هاوپەیامنێتی ئێران  -سوریا و ئەو هاوپەینانیە ئیسالمیە
سونییەی ،كە عەرەبستانی سعودیە لە  2015رایگەیاند.
پێدەچێت ملمالنێی تائیفی لە ناوچەكەدا پەردەی الدابێت
لەسەر هەموو چەمكە كالسیكییەكانی پێشوو لە بابەتی
ناسیۆنالیستی عەرەبی ملمالنێی عەرەب  -ئیرسائیل و..
هتد ...ئەم گۆڕانەی كە لە ملمالنێكان و چەمكەكاندا لەالیەن
ئیرسائیل و هێزە خۆرئاواییەكانەوە بەرجەستە بووە وەكیەك
حسابی بۆ دەكرێت .ئەو دۆخەی ئەمڕۆ ناوچەی خۆرهەاڵتی
ناوەڕاستی پێدا گ��وزەر دەك��ات ،بریتییە لە ملمالنێی
نێوان دوو دەوڵەتی ئیسالمی كاریگەرو توند بە حوكمی
ناكۆكی مەزهەبی نێوان (سوننە -شیعە) ،هەریەكەشیان
هەوڵدەدات ملمالنێی تائیفی بخاتەگەڕ لە بازنەی ناكۆكی
و بەرەنگاربوونەوە هەرێمییەكاندا لە پێناو درێژەپێدانیان
بە دۆخی ئاڵۆزبوون و ملمالنێكانیان لە ناوچەكەدا و
كۆنتڕۆڵكردنی دۆسیە گەرمەكانی و بەڕێوەبردنی شەڕ بە
وەكالەت لە عێراق و سوریا ،یان لە یەمەن و لوبنان ،ئەمە
س��ەرەڕای چاوپۆشی كردنیان لە رۆڵی هێزە هەرێمیی و
نێودەوڵەتییەكانی تر لە بۆتەی ئەو ملمالنێ هەرێمییەدا ،كە

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرە بەرە رووبەرەكەی فراوانرت دەبێت.
بەرەنگاربوونەوەی سیاسی نێوان ه��ەردوو كاراكتەری
هەرێمیی كاریگەر (ئێران و سعودیە) ،سنوری هێڵی
ناسیۆنالستی دەوڵەتی نوێی تێپەڕاندووە ،بۆ ئەوەی بتوانێت
گورز لە پێكهاتە ناوخۆییەكانی دەوڵەت بوەشێنێت .ئەوەی
ئێستا رودەدات لە ناسەقامگیری و هەڵكشانی كێرڤی ملمالنێ
هەرێمییەكان لە دەوڵەتانی وەك عێراق ،سوریا ،یەمەن و
لوبنان دەرئەنجامێكی ئاسایی بەردیدەیە بۆ پەلهاویشتنی ئەو
ملمالنێیە و وروژاندنی لە رووی تائیفییەوە ،ئەوەش بێگومان
لە رێگەی بەڕێوەبردنی شەڕ بە وەكالەت ،كە خەریكە
ببێتە فاكتەرێكی سەرەكی و بنەڕەتی بۆ دروستكردنی باری
ناسەقامگیری و شێواندنی دۆخی ناوخۆیی لەو واڵتانەدا،
ئەوەش بە هۆكاری هەڵكشانی ئاستی خواست و ئامانجە
هەرێمییەكان و گەرمرتبوونی ملمالنێ و پاوانخوازی و
پێگەخوازی لە نێوان هەردوو دەوڵەتی ركابەری ناحەز لە
ناوچەكەدا (ئێران و سعودیە) ،لە هەمانكاتیشدا ئەو دۆخە
هەڵكەوتووە هەوڵێكی ژیرانەیە بۆ هەناردەكردنی قەیرانە
ناوخۆییەكانی هەردووال لەسەر ئاستی هەرێمیی ،ئەوەش لە
رێگەی بەڕێوەبردنی ئەو دۆسیە تائیفییانە و كاراكردنیان بۆ
جڵەوگیركردنی هەندێك لە پێكهاتە ناوخۆییەانی دەوڵەتانی
ناوچەكە لە ڕێگەی وروژاندنی هەستی ملمالنێی تائیفی
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لەنێوان سوننە و شیعە .ئەمڕۆ عەرەبستانی سعودیە روبەڕوی
باری ناسەقامگیری و كێشەو گرفتی ناوخۆیی زۆر بۆتەوە،
بە تایبەتی لە نێوان پێكهاتەكانی بنەماڵەی دەسەاڵتداردا،
لە كاتێكدا هەوڵیداوە ئەو كێشانەی لە ناوخۆدا هەیەتی
هەناردەی دەرەوەی بكات لە رێگەی :دەستێوەردانی
لە قەیرانی سوریا لە رێگەی هاوكاری و پشتگیریكردنی
گروپە توندڕەوەكانەوە ،بەشداریكردنی سەربازی لە شەڕی
یەمەن بۆ دژایەتیكردنی حوسییە شیعە مەزهەبەكان،
پێكهێنانی هاوپەیامنێتی سەربازی ئیسالمی بە بەشداری
( )34دەوڵەتی سوننە مەزهەب ،دوایین كاریشی بریتیبوو
لە لەسێدارەدانی كەسایەتی مەزهەبیی شیعە شێخ (نەمر
باقر ئەلنەمر) ،كە بووە هۆی تاقەندنەوەی زیاتری دۆخەكە
لەگەڵ كۆماری ئیسالمی ئێران ،چونكە ئەو هەرا سیاسییەی
روداوی لەسێدارەدانی ئەلنەمر لە رووی ناكۆكی مەزهەبی و
تائیفییەوە دروستیكردووە ،نەك بە تەنها لە ناوخۆی ئێران یان
سعودیە ،بەڵكو لەناو دەوڵەتانی هەرێمی و دراوسێكانیشدا
كاردانەوەی زۆری بەدوای خۆیدا هێناوە و بە زەنگێكی
مەترسیدا بۆ سەر پەیوەندییەكانی نێوان ئێران و سعودیە
دادەنرێت لەالیەك و نێوان دەوڵەتانی سوننە مەزهەب و
شیعە مەزهەب لە الیەكیرتەوە .لە هەمانكاتیشدا ئەو روداوە
قەیرانە هەرێمییەكان ئاڵۆزتر و قووڵرت دەكاتەوە ،لە كاتێكدا
هیچكام لە تاران و ریاز نایانەوێت كێشە و قەیرانەكانی سوریا
و عێراق و یەمەن چارەسەر بكرێن و كۆتاییان پێبێت ،بەڵكو
بە پێچەوانەوە لە پێناو درێژەدان بە ملمالنێ تائیفییەكان
بۆ بەرژەوەندی خۆیان هەوڵدەدەن قەیرانەكانی ناوچەكە
قووڵرت بكەنەوە ،هەرچەندە دەرئەنجامەكانیان لەسەر ئەو
واڵتانە كارەساتبار دەبێت ،بە تایبەتی ئەگەر هەڵكشانی
كێرڤی ملمالنێ مەزهەبی و تائیفییەكانی نێوان سعودیە و
ئێران درێژە بكێشێت.
بە بیروڕای چاودێران ،عەرەبستانی سعودیە دەیتوانی بۆ
چەندین ساڵی تر لەناو زینداندا پارێزگاری لە ژیانی نەمر
ئەلنەمر بكات ،بەاڵم لەپاڵ هەبوونی چەندین بانگەشەی
نێودەوڵەتی بۆ لەسێدارە نەدانی ئەلنەمر ،دواجار حكومەتی

ریاز ئەو كارەی ئەنجامدا و شیعە مەزهەبەكانی لە ناوخۆی
سعودیە و كۆی تائیفەی شیعەی بە شێوەیەكی گشتی
لەسەر ئاستی ناوچەكە و جیهان خستە بەرەیەكی دژەوە،
جگە لەوەش سعودیە خۆی خستە بەر هەڵمەتێكی میدیای
و هەڵكشانی سیاسی و تێكدانی پەیوەندییەكانی لەگەڵ
ئێران و هەندێك لە دەوڵەتانی دراوسێ .دەسەاڵتدارانی
سعودیە بە خۆالدانیان لەو كارە دەیانتوانی بە رەسمی سۆزی
حكومەت و گەلی عێراق بەدەست بێنن ،بە تایبەتی لە دوای
كردنەوەی باڵێوزخانەكەی لە عێراق ،بەاڵم دەسەاڵتدارانی
سعودیە لەپشت ئەنجامدانی ئەو كارەوە مەبەستی زۆرییان

نهمر باقر ئهلنهمر
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دميهنێك له نارهزايهتييهكاىن دژ به لهسێدارهداىن ئهلنهمر له ئێران

هەیە.
لێرەدا پرسیارەكە ئەمەیە :ئایا بۆچی سعودیە لەم كاتە
هەستیارەدا (نەمر ئەلنەمر)ی لە سێدارەدا؟ بۆچی لە
سێدارەدانی ئەلنەمر هاوكاتبوو لەگەڵ وادەی كردنەوەی
باڵێوزخانەی سعودیە لە بەغدا؟ شانشینی سعودیە لە
رێگەی ئەم كارەیەوە ویستی چ پەیامێك بە جیهانی شیعە
بگەیەنێت؟
لەوانەیە كاربەدەستانی سعودیە كەوتبنە ژێر فشاری
ئەمەریكا ،یان فشاری سوننەكانی عێراق و دەوڵەتانی
عەرەبییەوە تاوەكو دوای چەندین س��اڵ لە داخرانی
باڵیۆزخانەكەی لە بەغدا بكاتەوە ،لەبەر ئ��ەوەش وەك
پەرچەكردارێكی ئیستیفزازییانە وادەی ك��ردن��ەوەی
باڵیۆزخانەكەی و لە سێدارەدانی ئەلنەمری خستە یەك
رۆژەوە .بە دیوێكی تردا پێدەچێت هۆكارەكەی بگەڕێتەوە
بۆ سەرنەكەوتنی پالنەكەی سعودیە لە شكسپێهێنانی
رێككەوتنی نێوان دەوڵەتانی خۆرئاوا و ئێران سەبارەت بە
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەرنامە ئەتۆمیەكەی و سەركەوتنی ئێران لە بەدەستهێنانی
متامنەی خۆرئاواییەكان ل��ە دوای ئیمزاكردنی ئەو
رێككەوتنەوە ،كە یەكێك لە گەورەترین بڕگەكانی بریتییە
لە نیشاندانی ئامادەیی ئەمەریكاو دەوڵەتانی خۆرئاوا
بۆ هەڵگرتنی سزا سیاسی و ئابورییەكان لەسەر تاران،
ئەوەش بە دڵنیاییەوە دەبێتە هۆكارێك بۆ بەهێزكردنەوەی
پێگەو كاریگەرێتی هەرێمیی ئێران و بەدیهاتنی ئامانج و
خواستە سیاسییەكانی لە ناوچەكەدا ،ئەوەش كاربەدەستانی
سعودیەی تەواو نیگەران كردووە.
هاوتەریب لەگەڵ ئەم گۆڕانكارییانەدا ،ترس و دڵەڕاوكێی
سعودیە و واڵتانی كەنداو لە هەمبەر فراوانبوونەوەی پێگەو
هەژموونی ئێران لەسەر ناوچەكە زیادیكردووە ،ئەمەش پاڵی
بە حكومەتی سعودیە ناوە بۆ گرتنەبەری چەند رێگەیەكی
تر بۆ شكستپێهێنانی ئەو پێگە سیاسی و دیپلۆماسیەی كە
ئێران لە دوای رێككەوتننامەی ئەتۆمی بەدەستیهێناوە،
بە تایبەتی لە رێگەی هەنگاوی لە سێدارەدانی شێخ نەمر
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ئەلنەمر دوایئەوەی هەموو هەوڵ و تەقەلالكانی سعودیە بۆ
گورز وەشاندن لە قورسایی و پێگەی ئێران شكستیان خوارد.
پێدەچێت فاكتەری ئابوری و البردنی سزاكان لەسەر كەرتی
نەوتی ئێران یەكێكی تر بێت لە پاڵنەرەكانی پشت هەنگاوی
لەسێدارەدانی ئەلنەمر ،لە الیەكی تریشەوە هەڵسوكەوتی
نەخوازراوی ئێران لە رێگەی سوتاندنی باڵیۆزخانەی سعودیە
لە تاران لە ئەنجامی كاردانەوەی لە سێدارەدانی (ئەلنەمر)
دا ،لەوانەیە هۆكارێك بێت بۆ پێداچوونەوەی ئەمەریكا
و خۆرئاواییەكان بە بڕیاری البردنی سزاكان لەسەر ئێران
و دووبارە چاوخشاندنەوە بە رێككەوتننامەی ئەتۆمیدا.
ئێرانییەكان هەڵەیان كرد كاتێك بارودۆخەكەیان تا ئاستی
لەدەست دەرچوون ئاڵۆزتر كرد ،چونكە سوتاندنی باڵیۆزخانە
بە پێشێلكردنی رێككەوتننامە و پەیامنە نێودەوڵەتییەكان
دەدرێتەوە قەڵەم ،بە تایبەتی لە كاتێكدا ئێران یەكەمجاری
نییە كارێكی لەو جۆرە دەكات بۆ منوونە لە ساڵی 1979
باڵیۆزخانەی ئەمەریكا لە تاران سوتێرنا و دیپلۆماتكارە
ئەمەریكییەكان بە بارمتە گیران.
بەو شێوەیە قەیرانی ئەمجارە بەرەو ئاقارێكی مەترسیدار
ب �راوە و بووەتە هۆكارێك بۆ دەرهاویشتەی تائیفی و
هاوسۆزی جیهانی سوننە لەگەڵ سعودیە ،بە تایبەتی لەالیەن
بەحرێن ،سودان ،جیبۆتی ،ئیامراتی عەرەبی و كوێت ،كە
دواجار بووە هۆی پچڕانی پەیوەندییە دیپلۆماسییەكانیان
لەگەڵ تاران ،پێشدەچێت لەگەڵ بەردەوامبوونی هەڵكشان
و ئاڵۆزتربوونی ملمالنێكەدا دەوڵەتانی تریش بێنە سەر
هێڵی بەرەنگاربوونەوە لە هەمبەر ئێران ،ئەمە جگە لە
هەڵكشانی بەردەوامی كێرڤی ملمالنێی میللی و تائیفی.
لە راستیدا سعودیە لێهاتوانە توانی ئێران بۆ ناو قەیرانەكە
پەلكێش بكات ،بە رێگەیەكی تریش هەوڵدەدات دەرفەتی
چارەسەركردنی قەیرانی سوریا ئاڵۆزتر بكات ،بە تایبەتی
دوایئەوەی ئەمەریكا و خۆرئاواییەكان هێڵە سورەكانیان
لەبەردەم رژێمی بەشار ئەسەد بە شێوەیەكی كاتی البرد بۆ
ئەوەی لە دەسەاڵت مبێنێتەوە ،لەبەر ئەوە دەبینین سوپای
ئیسالم كە نوێنەرایەتی سعودیە دەكات لەسەر خاكی سوریا
پێشوازیكرد لە بڕیاری پچڕانی پەیوەندییە دیپلۆماسییەكانی
سعودیە لەگەڵ تاران .پێدەچێت ئەم كارەی كاربەدەستانی

سعودیە بە لە سێدارەدانی ئەلنەمر وەك كاردانەوەیەك
لێكدەدرێتەوە لە بەرامبەر كوشتنی پیاوەكەی سعودیە و
فەرماندەی سوپای ئیسالم (زەهران عەلوەش) لە سوریا ،كە
سعودیە تاران بە ئەنجامدەری پرۆسەی كوشتنی تۆمەتبار
دەكات .ئەو هەڵكشانە تائیفیە بەهێزە دەرئەنجامی خراپی
لەسەر بارودۆخی ناوخۆیی هەندێك دەوڵ��ەت دەبێت،
ئەگەر هەڵكشانی تائیفی لە بۆتەی ئەو قەیرانەدا درێژە
بكێشێت بە تایبەتی لە عێراق ،چونكە ئاڵۆزتربوونی دۆخەكە
دابەشبوونی سیاسی لەناو پێكهاتەكانی حكومەتی عێراق و
لە نێوان گەلی عێراقدا زیاتر دەكات ،بریتییە ئامانجەكەش
گێڕانەوەی عێراق بۆ ناو گێژاوی قەیرانەكەی سااڵنی  2006و
 2007كە بە هۆیەوە شەڕێكی تائیفی سەریهەڵدا و سەدان
عێراقی كوژران و دەربەردەربوون ،لەبەر ئەوە هاوكات

ئەو هەرا سیاسییەی روداوی لەسێدارەدانی ئەلنەمر لە رووی
ناكۆكی مەزهەبی و تائیفییەوە دروستیكردووە ،نەك لە
ناوخۆی ئێران و سعودیە ،بەڵكو لەناو دەوڵەتانی هەرێمی
و دراوسێكانیشدا كاردانەوەی زۆری بەدوای خۆیدا هێناوە

لەگەڵ ئەم هەڵكشانە تائیفییە هەرێمیەدا لە عێراق چەندین
مزگەوت تەقێرنانەوە و بە هۆكاری وابەستەیی تائیفیی و
مەزهەبییەوە چەندین وتارخوێن و پێشنوێژو پیاوی ئایینی
كوژران ،جگە لە زیادبوونی داواكاری پچڕینی پەیوەندییە
دیپلۆماسییەكانی عێراق لەگەڵ سعودیە ،هەوڵێك هەیە
بۆرئەوەی دۆخەكە بە وروژاندنی هەستی تائیفی زیاتر
ئاڵۆزتر بكرێت ئەوەش سعودیە زیاتر بەدوایدا عەوداڵە
تاوەكو تۆپەكە بخاتە یاریگای حكومەتی عێراقەوە و وەكو
حكومەتێكی الواز و بێ ئیرادە پیشانیبدات ،واتا بە جۆرێك كە
ناتوانێت كۆنرتۆڵی ناڕەزایەتییەكانی ناوخۆ بكات ،وەكچۆن
حكومەتی ئێران بارودۆخی ئاڵۆزی ناوخۆی پێ كەنرتۆل
ناكرێت "بە بۆچوونی سعودیە" ،لەبەر ئەوە دەیبینین كە
هەوڵێكی جددی نییە لە دروستكردنەوەی پردی پەیوەندی
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و لۆمەنەكردنی الیەنی سعودی لە بابەتی ئاساییكردنەوەی
پەیوەندییەكان لەگەڵ الیەنی عێراقی.
كەواتا ئەو دۆخەی ئێستا گەمەیەكە لەنێوان دوو هێزی
هەرێمیی كاریگەر بۆ راكێشانی ناوچەكە بۆناو چەند
هاوپەیامنێتییەكی سیاسی بارگاویكراو بە وەتەری تائیفی
و لەرزاندنی سەقامگیری ناوخۆیی لە هەندێك دەوڵەتانی
ناوچەكە ،بۆ منوونە وەك عێراق ،چونكە هەردووال (سعودیە
و ئێران) خۆیان لەسەر هەڵكشاندن و گەرمكردنی قەیران
و ئاڵۆزییە ناوخۆییەكان دەژێنن لە واڵتانی عێراق ،سوریا،
یەمەن و لوبنان ،بەو شێوەیەش ئەو واڵتانە ژینگە و
رووبەرێكی بەرفراوانیان بۆ دەستەبەر دەكەن تاكو مانۆڕە
سیاسییەكانیان لەنێوان خۆیاندا جێبەجێبكەن ،پاشان
هەوڵدەدەن هێشتنەوەی بارودۆخی ئەو دەوڵەتانە بە
ناسەقامگیری و شێواوی و پڕ كێشە و دابەشبوونی سیاسی
و تائیفی و مەزهەبی .لەبەر ئەم فاكتەرانە پێكەوە ،بابەتی
لە سێدارەدانی ئەلنەمر بووەتە بزوێنەری سەرەكی ئەو
هەڵكشاندن و ئاڵۆزكردنە بێئەندازە ،بەتایبەتی دوایئەوەی
سعودیە شكستی هێنا لە هەڵكشاندنی كێرڤی ناكۆكی
تائیفی لە دژی ئێران ئ��ەوەش لە رێگەی روداوەك���ەی
مینا لەكاتی وەرزی حەج و بەكارهێنانی وەك كارتێك لە
ملمالنێیەكی تائیفی هەرێمیدا .لەبەر ئەوە دەكرا عێراق بە
گەل و حكومەتەكەیەوە هەڵوێستێكی ئاشتیانەی لە هەمبەر
كێشەی لە سێدارەدانی ئەلنەمر پەیڕەو بكردایە ،بێئەوەی
هیچ كاریگەری خراپی لەسەر ئاسایشی دەوڵەتی عێراق
هەبێت یان بیخاتە ناو هەڵوێستێكی شەرمەزاری لەبەردەم
كۆمەڵی عەرەبی و نێودەوڵەتیدا ،چونكە هاوسۆزی
تائیفی و پەالماردانی باڵیۆزخانەكان دەركەوتەی خراپی بۆ
حكومەتی عێراق دەبێت لە داهاتووی دووردا ،ئەو كاتەش
لە روانگەیەكی نزیك مەودا یان دوور مەودا عێراق وەك
هەڵوێستی خۆی لەالیەن دەوڵەتە عەرەبییەكانەوە مامەڵەی
لەگەڵ دەكرێت .حكومەتی عێراق و داڕێژەرانی بڕیاری
عێراق و هێزە سیاسییەكان و سەركردە و رابەرە ئاینییەكانی
بە شێوەیەكی راستەوخۆ بەرپرسیارن بۆ سنورداركردن و
كەمكردنەوەی كێرڤی ناسەقامگیری و ئاڵۆزییەكانی ناوخۆیی
و هەرێمیی ،چونكە بە پێچەوانەی ئەمەوە دەرفەتێكی
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئاڵتونی بۆ هەریەك لە سعودیە و ئێران دەڕەخسێت تاوەكو
بۆشاییە ناوخۆییەكانیان پڕ بكەنەوە ،كاربكەن بۆ هەڵكشانی
مانۆڕە سیاسییەكانیان بە بەكارهێنانی هێزی تر بە وەكالەت،
هەناردەكردنی قەیرانە ناوخۆییەكانیان بۆ دەوڵەتانی
دراوسێ و هێشتنەوەی بارودۆخی عێراق و سوریا و یەمەن
وەك گۆڕەپانێك بۆ ئەنجامدانی مانۆڕە هەرێمییەكانیان.
كەواتە ،ملمالنێكە بریتییە لە ملمالنێیەكی سیاسی لە پێناو
بەدەستهێنانی پێگەو قەڵەمڕەوی هەرێمیی لە ناوچەكەدا،
بەاڵم بە بەرگێكی تائیفی ،تاوەكو هەریەكەیان بتوانن سۆزو
پشتیوانی پێكهاتەكانی ناوخۆی ئەو واڵتانە بەدەستبێنن،
نەك ملمالنێیەكی شیعی  -سوننی بێت لە چوارچێوەی
ناكۆكی ئایینی .لەبەر ئەمە دەبینین كە هەڵكشاندنی تائیفی
و ئاڵۆزكردنی ملمالنێكە كاریگەری راستەوخۆی دەبێت
لەسەر دەرفەتی دۆزینەوەی رێگەچارەەك بۆ قەیرانی
سوریا ،هەروەها كاریگەریش دەبێت لەسەر پرۆسەی
بەرەنگاربوونەوەی رێكخراوی تیرۆریستی داعش ،جگە لە
زیادكردنی ئاستەكانی تیرۆرو توندوتیژی و ئاڵۆزتركردنی
دۆخی ناوخۆیی عێراق و قەیرانی یەمەن ،لەبەر ئەوە
پێویستدەكات لە پێناو رێگرتن لە رودانی كارەساتێكی دژوار
و وێرانكەر لە واڵتانی ناوچەكەدا ،ئەو كێشە و ملمالنێیانە
بە گوێرەی لۆژیكی عەقڵ و لێهاتوویی سیاسی سەركردە
سیاسییەكان و بیرمەندانی ناوچەكە لە رەگەوە چارەسەر
بكرێت و پاراستنی سەقامگیری و ئاسایشی هەرێمیی بكرێتە
پێوەری سەرەكی پەیوەندییە سیاسییەكان.

* توێژەری بەشدار لە سەنتەری (الفرات) بۆ پەرەپێدان
و توێژینەوەی سرتاتیژی
سەرچاوە:
سەنتەری (ال��ف�رات) بۆ پەرەپێدان و توێژینەوەی
سرتاتیژی
www.fcdrs.com
http://annabaa.org/arabic/
authorsarticles/4860
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هەڕەشەكانی بهردهم
تێكچوونی پەیوەندییەكانی
ریاز – تاران لەسەر سیاسەتی ئەمەریكا
سايمۆن هندرسۆن*
لە عەرەبییەوە :رێبهر فهالح
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دوایین هەنگاوی عەرەبستانی سعودیە بە لەسێدارەدانی
( )47كەس���ی نەیارو دژ بە دەسەاڵتی بنەماڵەی شانشین
بە تۆمەت���ی ئەنجامدانی تاوان و تیرۆر ل���ەو واڵتەدا ،لە
نێوانیشیاندا كەسایەتی ناسراوی تائیفەی شیعە لە سعودیە
شێخ (نەمر باقر ئەلنەمر) لە رێكەوتی 2ی كانوونی دووەمی
 ،2016بە ش���ێوەیەكی گشتی بووە ش���ۆكێك بۆ دەوڵەتانی
ش���یعە مەزهەب لە جیهاندا ،بە ش���ێوەیەكی تایبەتیش بۆ
ئێران كاریگەرێتی ئەم شۆكە زۆر گەورەترە.

دیاریكردنی چارەنوسی رابەری سیاسی توندەڕەوی شیعە
(نەمر ئەلنەمر) ،كە لە ناوچەی بە نەوت دەوڵەمەندی
خۆرهەاڵتی سعودیە خاوەنی پێگەو كاریگەری بوو ،بۆ
خۆی لێكدانەوە و پرسیارگەلێكی زۆر هەڵدەگرێت ،چونكە
كەمینەی شیعە لە سعودیە زۆرینەی دانیشتوانی ئەو
ناوچە گرنگەیان پێكهێناوە ،ئەمە لە كاتێكدایە كە لەالیەن
دەسەاڵتدرانی سعودیەوە بە هاندان بۆ ئەنجامدانی
توندوتیژی و تێكدانی ئاسایشی واڵت تۆمەتبار كراوە،
هەرچەندە تێوەگالنی كردەیی ئەلنەمر لە كاری تیرۆریستی
و تاوان جێگەی مشتومڕو گومانە ،بەاڵم هیچ گومانێك
لەوەدا نییە كە ئەلنەمر بە شێوەیەكی ئاشكرا رەخنەی
زۆری لە بنەماڵەی شانشینی دەسەاڵتدار لە سعودیە
هەبووە.
پرۆسەی لە سێدارەدانی ئەلنەمر و ئەوانیرت ،لە هەمان
رۆژدا شەپۆلێك خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی توندی لە
ناوچە شیعە نشینەكانی دەوڵەتانی خۆرهەاڵتی ناوەڕاست
و باشوری ئاسیا ،بە تایبەتی لە ئێران و عێراق بەدوای
خۆیدا هێناو تێكچوونی خێرای پەیوەندییەكانی نێوان
تاران و ریازی لێكەوتەوە ،بەڵكو لە ئەنجامی ئاڵۆزتربوونی
بارودۆخەكەدا ئەو پەیوەندییانە بە تەواوەتی پچڕان،
بەهۆی سوتاندنی باڵیۆزخانەی سعودیە لە ت��اران و
پەالماردانی كۆنسوڵگەرێتی سعودیە لە شاری مەشهەد،
ئایدیا دیپلۆماتیك

سايمۆن هندرسۆن

بەو هۆیەشەوە لە 3ی كانوونی دووەمی 2016دا سعودیە
مۆڵەتی  48كاتژمێری دایە دیپلۆماتكارە ئێرانییەكان تاكو
خاكەكەی جێبهێڵن ،پاشان لە 4ی كانوونی دووەم شانشینی
بەحرێن پەیوەندییە رەسمییەكانی لەگەڵ ئێراندا پچڕاند،
چونكە حكومەتی مەنامە پێشرتیش گلەیی لەوە هەبوو
كە ئێران پشتیوانی وروژاندنی هەڵگەڕانەوەی شیعەكانی
واڵتەكەی دەكات و هانییان دەدات تاكو لە دژی دەسەاڵت
رابپەڕن و ئاسایش و ئارامی تێكبدەن .پاشان زۆر بە خێرایی
هەریەكە لە سودان و ئیامراتی عەرەبیش پەیوەندییەكانیان
لەگەڵ تاران پچڕاند ،هەرچەندە هەنگاوەكەی ئیامرات
تەنها كەمكردنەوەی ئاستی پەیوەندییە دیپلۆماسییەكانی
نێوانیانی گرتەوە و پێشدەچێت كاردانەوەی زیاتری لە
ناوچەكەدا لێبكەوێتەوە.
سعودیە ویستی بە لە سێدارەدانی شێخ ئەلنەمر و ( )47كەسی
دیكە ،ساردی و نیگەرانییەكانی بازاڕی نەوت بەگوڕ بكات
بێئەوەی چاوەڕێی چارەكی سێیەمی  2016بكات تا نرخی
نەوت بەرز بكاتەوە .كاربەدەستانی ریاز پێیانوابوو ئێرانی
شیعە مەزهەب لە بەرامبەر ئەو لە سێدارەدانانەدا هەروا
بێدەنگ نابێت ،بەڵكو هیوادار بوو بە قین و رقئەستوری
كاربەدەستانی ئێران بشكێتەوە و جارێكی دیكە رۆژئاوا
لۆژیكی "پیاو خراپ" لەسەر ئێران زیندوو دەكاتەوە و ئێران
سزا دەدات ،بەاڵم ئیدارەی خوێنساردی ئێران نەكەوتە ناو
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بۆسەی وەهابییەكانەوە ،بەڵكو بە سنورداری و بەبێ خوێن
رشنت تەنها بە هێرشكردنە سەر باڵیۆزخانەی سعودیە لە تاران
وەستا .لەسەر ئەمە ریاز باڵیۆزخانەی ئێرانی لە یەمەن بە
موشەك بۆردومانكرد و جارێكی دیكە چانسی خۆی لەگەڵی
تاقیكردەوە ،بەاڵم تاوەكو ئێستا ئێران خۆی لە وەاڵمدانەوەی
سەربازی بەدوور گرتووە.
بە چاوپۆشین لەم ئاڵۆزی و هەڵكشانە نائاساییە لە نێوان دوو
ركابەری هەرێمیی كاریگەر (عەرەبستانی سعودیە -كۆماری
ئیسالمی ئێران) ،كە بۆی هەیە ببێتە هۆی دروستبوونی
ناكۆكی و دوژمنایەتییەكی ئاشكراو بەهێز لە ناوچەكەدا،
بەاڵم ئەگەرێكی هاوتەریب بەدیدەكرێت ب��ەوەی كە
ببێتە فاكتەرێك بۆ لەباربردنی ئۆپەراسیۆنەكانی سوپای
ئەمەریكا لە دژی رێكخراوی داعش و ئەگەری شكسهێنانی
رێككەوتنی ئەتۆمی نێوان تاران و گروپی ( ،)1+5كە لە
هاوینی رابردوودا بە مەبەستی هەڵوەشاندنەوەی بەشێكی
زۆر لە بەرنامەی ئەتۆمی ئێران ئەنجامدرا .لە الیەكیرتەوە
بەردەوامبوونی ئێران لەسەر تاقیكردنەوەكانی موشەكە
بالیستییەكانی ،ئەمەریكا و خۆرئاواییەكانی نیگەران كردووە
و بۆی هەیە ببێتە هۆكارێكی سەرەكی بۆ الوازكردنی
رێككەوتنی ئەتۆمی .لە راستیدا هەنگاوەكەی بەحرەین
لە 4ی كانوونی دووەم ئاماژەیە بۆ ئەوەی كە پێویستە
واشنتۆن بە خێرایی بكەوێتە جموجۆرڵ لە پێناو رێگرتن لە
روودانی هەرجۆرە بەریەككەوتنێكی دیپلۆماسی بەرفراوان،
كە هەڵگری رەهەندی سەربازی بێت لە داهاتوودا ،بەاڵم
پێدەچێت ئەگەر ئەمەریكا دەس��ت بە هەنگاوەكانی
نەكات ،ئیرت كات بۆ ئەو هەنگاوانە زۆر درەنگ بێت،
چونكە پێش ( )7رۆژ لە سێدارەدانی ئەلنەمر ئەم تێڕوانینە
لەسەر ئەمەریكا لە ناوچەكە بە شێوەیەكی فراوانرت
گۆڕاوە ،ئەوەش كاتێك بوو كە یەكەكانی هێزی دەریایی
ئێران بە شێوەیەكی چاوەڕێ نەكراو بە بەكارهێنانی گوللە
و تەقەمەنی راستەقینە مانۆڕەكانی لە گەرووی (هورمز)
ی سرتاتیژی ،لە كاتێكدا كە كەشتی (ه��اری ترومان)
ی ئەمەریكی دەهاتە ئاوی كەنداوەوە .لەپاڵ دوو دڵی
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا سەبارەت بە سزای
نێودەوڵەتی پەیوەندیدار بە موشەكەكانی ئێران ،ئەو

روداوە (واتا مانۆڕەكەی هێزی دەریایی ئێران) ئاماژەیە بۆ
تێگەیشتنی هاوپەیامنەكانی واشنتۆن لە كەنداو لەوەی كە
دوودڵی ئەمەریكا و حەزنەكردنی بۆ بەرەنگاربوونەوەی
ئێران بەروونی دیارە ،هەرچەندە لە بنەڕەتدا ئەو خواستەی
هیچ كاریگەری نەماوە .بە دیوێكی جیاواز پێناچێت
هەنگاوە ئیستیفزازییەكانی ئێران كێرڤی نیگەرانی كۆمەڵی
نێودەوڵەتی كەمرت بكاتەوە سەبارەت بە كاریگەرێتی
تاكتیكەكانی عەرەبستانی سعودیە ،كە زمانی بەزەیی
نازانێت ،چونكە پرۆسەكانی لەسێدارەدان لە رێكەوتی 2ی
كانوونی دووەمی  2016لە ( )12شوێنی جیاواز لە سعودیە
ئەنجامدران بە گوللەبارانكردن یان بە سەربڕین ،ئەوەش لە

لەسێدارەدانی ئەو كەسانە هەوڵەكانی عەرەبستانی سعودیەی
لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بۆ جیاكرنەوەی نێوان شێوازەكانی
سزادان ،كە پەیڕەوی دەكات لەگەڵ ئەو شێوازانەی رێكخراوی
داعش پەیڕەوی دەكات ،لە سزادانی قوربانییەكانی لەباربرد

چوارچێوەی باڵوكردنەوەی بەیاننامەیەكی فەڕمی حكومەتی
سعودیەدا بوو ،كە گوایا لە قورئانی پیرۆزدا ئاماژەی
پێكراوە و پێداگری لەسەر ئەوە دەكات ،كە ئەو كەسانەی
لەسێدارە دران سنورەكانی خوداو پێغەمبەر (محەمەد)
یان بەزاندووە و فەسادییان لەسەر زەوی باڵوكردۆتەوە،
بۆیە پێویستە بكوژرێن و سزای گونجاوی خۆیان وەربگرن
بە جێبەجێكردنی (حەد) و پەڕاندنی ملییان بە شمشێر،
ئەمەش لە رێساكانی سعودیەدا مانایوایە كە پێویستە
تەرمی قوربانیەكان بە ئاشكرا بۆ خەڵك منایش بكرێت ،یان
دەستی لە الیەكی جەستەوە و قاچیشی لەالكەی ترییەوە
ببڕدرێت .وردەكاریە نامرۆڤانەكانی روداوەكە هەچیەك
بێت ،ب��ەاڵم لەسێدارەدانی ئ��ەو كەسانە هەوڵەكانی
عەرەبستانی سعودیەی لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی بۆ
جیاكرنەوەی نێوان شێوازەكانی سزادان كە پەیڕەوی دەكات
لەگەڵ ئەو شێوازانەی رێكخراوی داعش پەیڕەوی دەكات
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شا سهملان بن عهبدولعهزيز

لە سزادانی قوربانییەكانی لەباربرد ،ئەمە لە كاتێكدایە
شانشینی سعودیە بە بەهای ملیۆنان دۆالر لە بانكەكانی
وەبەرهێنان و كۆمپانیاكانی راوێژكاریی كارگێڕی لە واڵتانی
خۆرئاوا باجی دەداتەوە ،لە رێگەی پێشكەشكردنی راوێژی
تایبەت بە چۆنێتی دروستكردنەوەی پەیكەری ئابورییەكەی،
كە پێدەچێت لە چاكرتین باریدا خۆشحاڵ نەبێت لە
هەمبەر ئەو ئاماژە نەرێنییانەی كە بەهۆی هەندێك لەو
هەڵسوكەوتانەیەوە بە ناوی ئیسالمەوە لەناو شانشینەكەدا
پیادەیان دەكات.
ل��ە كۆتایی ساڵی 2015دا ،عەرەبستانی سعودیە
هاوپەیامنێتی سەربازی ئیسالمی راگەیاند ،كە پێكهاتووە
لەو واڵتانە زۆرینەیان موسوڵامنن ،ئەوەش بە مەبەستی
بەگژداچوونەوەی رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی نارساو
بە (داع��ش) ،س��ەرەڕای ئ��ەوەی ئەم هەنگاوەش وەك
سوپرایز دەركەوت ،بەاڵم لەگەڵ بیركردنەوەی ئەمەریكادا
دەگونجێت كە پێیوایە ئەو هێزە كە لە دەوڵەتانی
ئیسالمی سوننە مەزهەب پێكهێرناوە ،چاكرتین ئامرازە بۆ
روبەڕوبوونەوەی داعش و لەناوبردن و هەڵوەشاندنەوەی
لە كۆتاییدا ،لە رێگەی پشتیوانی و هاوكاری لۆجیستی و
هەواڵگریی لەالیەن ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكاوە،
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئايهتوڵاڵ عهىل سيستاىن

بەو پێیەش سعودیە دەتوانێت سەركردایەتی هاوپەیامنێتی
عەرەبی لە یەمەن بكات لە دژی هەڵگەراوە حوسییەكان،
كە لەالیەن ئێرانەوە پشتیوانی و هاوكاری دەكرێن،
هەروەها دەشتوانێت هاوكاری هێزە چەكدارییەكانی
دژ بە رژێمی ئەسەد لە سوریاش بكات ،بەاڵم سەرەڕای
مێژووی پەیوەندی دوورو درێ��ژی نێوان ئەمەریكا و
عەرەبستانی سعودیە دەبینین ئەم پەیوەندییانە لە
ئێستادا كەوتونەتە ژێر فشارێكی گەورە ،كە پێدەچێت
النیكەم حكومەتی ریاز چاوخشاندنەوەی خۆی بە ئاستی
ئەم پەیوەندییانەدا بكات .هەنووكە پێویستە لەسەر
واشنتۆن بە خێرایی بجووڵێت بە ئاڕاستەی كپكردنی ئاگری
گرژی و ئاڵۆزییە هەڵكەوتووەكان لە ناوچەی كەنداو.
بەرپەرچدانەوەی تووڕەیی و ئ��اژاوەی هاتوو لەالیەن
ئێرانەوە بە شێوەیەكی كاریگەرتر و روونرت لەوەی ئێستا
پێویستە بۆ دڵنیاكردنەوەی سعودیە سەبارەت بە قەبارەی
ئەو پشتیوانیەی واشنتۆن پێشكەشی دەكات لە دژی
رێكخراوی داعش و ئەو هەڕەشانەی ئێران دورستییان
دەكات ،تەنانەت ئەگەر ئەو پشتیوانیە هەندێك كاتیش
لەگەڵ رەخنەو گلەییەكانیشدا تێكەڵ بكرێت ،بەاڵم
پێویستە كاریگەرییەكەی نیشانبدرێت.
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بيؤطرافياى شيَخ (نةمر باقر ئةلنةمر)
ثيَناس:

ناوى تةواوى :نةمر باقر ئةلنةمر
لةدايكبوونى12 :ى حوزةيرانى  – 2191شارى (العوامية)ى ثاريَزطاى قةتيف لة عةرةبستانى سعودية.
ثيَطةى ئايينى :زانايةكى ئايينى شيعة بوو ،وتارو هةلَويَستةكانى لة دذى دةسةآلتى بنةمالَةى ئال سعود هةوآليةكى
طةورةى نايةوة و بة هةموو شيَوةيةك دذايةتى دةكردن.
سزادان و دةستطريكردن :لةسةر هةلَويَستة توندةكانى لة ساآلنى  ،1021 ،1001 ،1002 ،1002لةاليةن
دةسةآلتدارانى حكومةتى ريازةوة دةستطري كراوة.
حوكم و لةسيَدارةدانى :دادطاى تاوانةكانى سعودية لة تةموزى  1022سزاى لةسيَدارةدانى بؤ دةركردو لة 1ى كانوونى
دووةمى 1022دا لةطةلَ ( )22كةسى تردا لةسيَدارة دران.
خويَندنى و خؤثيَطةياندنى ئايينى:

لة شارى (العوامية) دةستى بة خويَندن كردووة ،ثاشان رويكردؤتة كؤمارى ئيسالمى ئيَران بؤ خويَندنى علومى شةرعى و
ثةيوةندى بة حةوزةى زانستى (االمام القائم)وة كردووة لة تاران ،كة لةاليةن ئايةتولَآل (سةيد حمةمةد تةقى مودةرِيسى)
دامةزريَنراوة.
لة قوم تاران لةسةر دةستى ئةم زانايانة خويَندووويةتى :سةيد حمةمةد تةقى مودةرِيسى ،سةيد عةباس مودةرِيسى،
ئايةتولَآل ئةخلاقانى ،شيَخ صاحب الصادق ،شيَخ وةحيد ئةفغانى ،سةيد صادق شريازى
ضةندين زاناى بةناوبانط لةسةر دةستى ثةروةردة بوون ،كة رؤلَى ئايينى و كؤمةآليةتى و رابةرايةتييان لةناو
كؤمةلَطةكانياندا طيَرِاوة.
بؤ ضةند سالَيَك ئةركى بةرِيَوةبردنى حةوزةى زانستى (االمام القائم)ى طرتؤتة ئةستؤو كاريكردووة بؤ طةشةكردنى
شارةزايي زؤرى لة وةحى و ئةحكامةكانى قورئانى ثريؤز و سوننةتى ثيَغةمبةر (د.خ) هةبوو.
خاوةنى باوةرِيَكى قوولَ و بةهاو ئيجتيهادو كةسيَتى راشكاوانة و بةهيَزو ضاالك بوو.
دةيان وانةو موحازةرةى دةربارةى بةطذداضوونةوةى نةريتى كؤمةآليةتى و ثاككردنةوةى ئايني و شكاندنى ئةو كؤتانةى
ريَطة لة ثيَشكةوتنى مرؤظايةتى دةطرن ثيَشكةشكردووة و داواى هؤشيارى ديينى و ذيري فكرى كردووة.
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خاوةنى ضةندين ليَكؤلَينةوة و تويَذينةوةية لة طؤظارى (البصائر) و ثيَطةو سايتةكانى ئينتةرنيَت بآلوكراونةتةوة
لة 21ى موحةرِةمى سالَى 2211ى كؤضى داواى ثيَكهيَنانى (بةرةى ئؤثؤزسيؤنى كارامة)ى كردووة بؤ بةطذداضوونةوةى
طةندةلَى كؤمةآليةتى و ستةمكارى سياسى كة لة دذى هاوآلتيانى شيعةى سعودية دةكريَت.
يةكيَك بوو لة اليةنطرانى بزوتنةوةى نارِةزايةتييةكانى 1022ى ناوضةكانى خؤرهةآلت لة دذى حكومةتى سعودية
كة درومشى كؤتاييهيَنان بةو ثةراويَزخستنةيان بةرزكردةوة كة شيعةكانى سعودية تيَيدا دةذين.
ضةندينجار تؤمةتى ئاذاوة نانةوة و بانطةشةكردنى بؤ دةستيَوةردانى دةرةكى خراوةتة ثالَ.
لة كاتى دةستطريكردنيدا لةاليةن هيَزةكانى ئاسايشى سعوديةوة تةقةى ليَكراوة و شانى بريندار كراوة.
سالَى  1001هةرِةشةى كردووة بة جياكردنةوةى (قةتيف) لة خاكى سعودية و دروستكردنى دةولَةتيَكى شيعةى لةطةلَ
بةحريَنى دراوسيَدا ئةطةر داواكارى دانيشتوانةكةى جيَبةجىَ نةكريَت.
سالَى  1021لة دواى مردنى شازادة نايف بن عةبدولعةزيز رةخنةي طرتووة لة دانانى شازادة سةملان بن عةبدولعةزيزى
براى بة جيَنشينى ثاشاى سعودية.

* سایمۆن هندرسۆن :بەڕێوەبەری بەرنامەی كەنداو و
سیاسەتی وزە لە پەیامنگەی واشنتۆن.
سەرچاوە :پەیامنگەی واشنتۆن
www.washingtoninstitute.org/ar/policy-

ئایدیا دیپلۆماتیك

analysis/view/saudi-iranian-diplomaticcrisis-threatens-u.s.-policy
/https://ar.wikipedia.org/wiki
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سعودییەكان نیگەرانن
ئەمەریكا لەسەر حسابی هاوپەیمانە كەنداوییەكان
ئێران ئاشت دەكاتەوە
دان دولیۆس
لە ئینگلیزییەوە :سەرهەنگ محەمەد
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ئایا ریاز (نەمر ئەلنەمر)ی بۆ ئەوە لەس���ێدارەدا تاكو بە رۆژئاوا بڵێت هێشتا
تاران ناكامڵە؟ .دوایین جەنگە دیپلۆماس���یەكانی عەرەبس���تانی س���عودیە
بەرامبەر بە ئێران ،هەنگاوێكی نوێیە لە هەوڵەكانی ئەو واڵتە بۆ وەستاندنی
رایەڵ���ەی نزیكبوونەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكان���ی ئەمەریكا لە ئێران ،بەاڵم
بەخت یاوەری شانش���ینی سعودیە نییە و پێناچێت دەسكەوتێكی ئەوتۆی لەم
جەنگەدا دەستبكەوێت،

ئیدارەی ب��اراك ئۆباما پێیوایە پاراس��تنی ڕێكەوتننامە
ئەتۆمییەكەی لەگەڵ ئێران ،زۆر گرنگرتە بۆ بەرژەوەندی
ئەمەریكا ،بەراورد بە پارستنی هاوپیامنێتیەكەی لەگەڵ
عەرەبس��تانی سعودیە ،س��ەرەڕای ئەوەی بە یەكێك لە
سەركەوتنە دیارەكانی سیاس��ەتی ئۆباما دادەنرێت.ئایا

ریاز (نەمر ئەلنەمر)ی بۆ ئەوە لەس��ێدارەدا تاكو بە رۆژئاوا
بڵێت هێشتا تاران ناكامڵە؟ .دوایین جەنگە دیپلۆماسیەكانی
عەرەبس��تانی س��عودیە بەرامبەر بە ئێ��ران ،هەنگاوێكی
نوێیە ل��ە هەوڵەكانی ئ��ەو واڵتە بۆ وەس��تاندنی رایەڵەی
نزیكبوونەوەی ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا لە ئێران،
بەاڵم بەخت یاوەری شانش��ینی س��عودیە نییە و پێناچێت
دەس��كەوتێكی ئەوت��ۆی ل��ەم جەنگ��ەدا دەس��تبكەوێت،
چونكە ئیدارەی باراك ئۆباما پێیوایە پاراس��تنی ڕێكەوتننامە
ئەتۆمییەك��ەی لەگەڵ ئێران ،زۆر گرنگ�ترە بۆ بەرژەوەندی
ئەمەریكا ،ب��ەراورد بە پارس��تنی هاوپیامنێتیەكەی لەگەڵ
عەرەبس��تانی س��عودیە ،س��ەرەڕای ئەوەی ب��ە یەكێك لە
سەركەوتنە دیارەكانی سیاسەتی ئۆباما دادەنرێت.
بە چاوپۆشیكردن لە رۆلی سەربازی ئێران لەناو عێراق و
لەبەرچاو نەگرتنی وەك پێشێلكردنی یاساكانی نەتەوە
یەكگروەكان ،بۆ سەپاندنی سزای نوێ بەسەر ئێراندا،
ئایدیا دیپلۆماتیك

سعودیە و واڵتانیرتی كەنداو ئەمە وەك لێدانی زەنگی
پەراوێزخستنی خۆیانی دەبینن لەالیەن ئەمەریكاوە ،چونكە
روونە كە ترس و نیگەرانی عەرەبستانی سعودیە پێناچێت
لەخۆوە بێت .لەسێدارەدانی نەمر ئەلنەمر ،كەسایەتی
دیاری شیعە لەالیەن دەسەاڵتدارانی سعودیەوە ،لەالیەن
واشنتۆنەوە بە توندی سەركۆنە كراو وەك مەترسییەك بۆ
سەر قووڵرتكردنەوەی كێشە ئایینی و مەزهەبییەكان لەالیەن
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكاوە لێكدراوەتەوە ،بەاڵم
كاتێك لە كاردانەوەكانی دژی كوشتنی نەمر ئەلنەمر ،وەك
كاردانەوەیەك لە تاران هێرشكرایە سەر باڵوێزخانەی سعودیە
و سوتێرنا ،واشنتۆن و رۆژئاوا كاردانەوەیەكی ئەوتۆیان لە
بەرامبەردا نەنواند ،بەڵكو داوایان لە دەسەاڵتدارانی ئێران كرد
تا ئاسایشی زیاتر بۆ دیپلۆماتكاران دابین بكەن .هەڵوێستی
ئێستای ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا ،تەواو پێچەوانەی
هەڵوێستی كۆشكی سپیە ،لە هەمبەر رووداواكانی ساڵی
 ،2011كاتێك باڵوێزخانەی بەریتانیا لە ت��اران سوتێرنا،
لە ئەنجامی كاردانەوەكانی دژی بە توندتركردنی سزا
ئابورییەكان سەر ئێران ،بەڵكو خودی باراك ئۆباما بە ئاشكرا
لێپررساوانی حكومەتی ئێرانی تاوانبار كرد بە رێگەخۆشكردن
بۆ ئەنجامدانی هێرشەكەی سەر باڵوێزخانەكە.
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ل��ەو ك��ات��ەدا ئۆباما وت��ی" :ئ��ەم روداوە ئ��ەوەم��ان بۆ
رووندەكاتەوە ،كە دەسەاڵتدارانی ئێران لە ئاست بەجێهێنانی
ئەركە نێودەوڵەتییەكانیاندا كەمتەرخەمن" .لە الیەكیرتەوە،
ئەوەی سعودیەی دڵنیا كردۆتەوە لە ئاساییكردنەوەی
پەیوەندییەكانی ئەمەریكا لەگەڵ ئێران ،بوونی كۆمەڵێك
پاساوە لەدەست ئەمەریكادا بۆ سەپاندنی سزا ئابورییەكان
بەسەر ئێراندا ،وەك تاقیكردنەوەی موشەكە دوورهاویژەكان
لەالیەن تاران لە دوای واژۆكردنی ڕێككەوتننامە ئەتۆمی،
كە ئەوە كارێكە دژ بە یاساكانی نەتەوە یەكگرتوەكانە.
هەرچەندە ئیدارەی ئۆباما لەمبارەیەوە سەپاندنی سزای
ئابوری بەسەر ئێران راگەیاند ،بەاڵم تا ئێستاش هیچ
هەنگاوێكی كرداری بەو ئاراستەیەدا نەناوە ،ئەمەش وایكرد
ڕێككەوتننامە ئەتۆمیەكە ببێتە جێی ڕەخنەی یاساناسان.
ئێران لە كاتێكدا موشەكە دوورهاوێژەكانی تاقیكردەوە ،كە
هاوكاتبوو لەگەڵ دواكارییەكان لە واڵتەكەی بۆ پابەندبوون
بە برگەو خاڵەكانی ناو رێككەوتننامە ئەتۆمیەكە ،وەك
كۆتاییهێنان بە پرۆگرامە ئەتۆمییەكەی ،ناردنی یۆرانیۆمی

جۆن كێرى

محهمهد جهواد زهريف

هەڵگیراو بۆ دەرەوەی ئێران و راگرتنی پیتاندنی یۆرانیۆم.
چاوپۆشییەكانی ئیدارەی ئۆباما لە تاقیكردنەوەی مووشەكە
دووهاویژەكانی ئێران ،ترسی سعودیەی زیاتر كردووە،
لەوەوە كە ئۆباما هێدی هێدی گۆڕانكاری لە سیاسەتەكانیدا
دەكات و هەنگاو بەرەو رووی تاران هەڵدەنێت بەبێ
گوێدانە ترس و نیگەرانییەكانی عەرەبستانی سعودیە
"هاوپەیامنە دێرینەكەی".
وەلی رەزا ،دیبلۆماتكار و لێپررساوی ناوەندی Johns
Hopkins School of Advanced International
 Studiesپێیوایە":خاڵی هەرە گرنگ لە گفتوگۆكاندا لەگەڵ
ئێران ،بریتییە لە سەملاندنی ئەو راستییەی ،كە ئەمەریكا
چیدی واڵتانی عەرەبی وەك تاكە سەرزەمینی گرنگ بۆ
خۆی نابینێت ،كە پەیوەندییەكانی تاران و ریاز زیاتر رووی
لە ئالۆزی كردووە و ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكا جگە
لەوەی پێداگری لەسەر پێویستی هێوركردنەوەی دۆخەكە و
گەرانەوە بۆسەر مێزی گفتوگۆكان كردووە ،بە هیچ جۆرێك
پشتگیری بۆ هیچكام لە تاران و ریاز دەرنەبڕیوە".

عادل جوبهيري
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جۆن كەربی ،لە لێدوانێكدا بۆ رۆژنامەنوسان رایگەیاند :لە
ماوەی رابردوودا جۆن كێری ،وەزیری دەرەوەی ئەمەریكا
زیاتر لە جارێك لەگەل محەمەد جەواد زەریف ،وەزیری
دەرەوەی ئێران گفتوگۆی كردووە ،هەروەها قسەی لەگەڵ
هەریەك لە وەزیری دەرەوەی سعودیە عادل جوبەیر و
شازادەی جێنشین محەمەد بن سەملان كردووە .جۆن كەربی
لە درێژەی لێدوانەكەیدا ئەوەی راگەیاندووە ،كە ئەمەریكا
هیچ پالنێكی بۆ نێوەندگیری لە نێوان تاران و ڕیازدا نییە
لە كاتێكدا سااڵنی رابردوو بیركردنەوە لەوەی ئەمەریكا
سیاسەتێكی بێالیەنانە لە ملمالنێی نێوان سعودیە و ئێراندا
پەیرەو بكات ،بابەتێكی مەحاڵ بوو .ئەو نێوەندگیری

ئەمەریکا هێدی هێدی گۆڕانكاری لە سیاسەتەكانیدا
دەك��ات و هەنگاو ب��ەرەو رووی ت��اران هەڵدەنێت
ب��ەب��ێ گ��وێ��دان��ە ت���رس و ن��ی��گ��ەران��ی��ی��ەك��ان��ی
عەرەبستانی سعودیە «هاوپەیمانە دێرینەكەی»

و هەواڵنەی بە درێژایی ماوەی گفتوگۆ ناوەكییەكان لە
نێوان ئێران و ئەمەریكادا ،كە هەریەك لە كێری و هاوكارە
ئەمەریكییەكانی و هاوتا ئێرانییەكانیان بۆ ئاساییكردنەوەی
پەیوەندییەكانی نێوان هەردوو واڵت داوییانە ،لە بەرامبەردا
عەرەبستانی سعودیەی نائومێد كردووە.
وەلی رەزا ،لە لێدوانێكیدا بۆ گۆڤاری () Foreign policy
ی ئەمەریكی وتویەتی" :سعودیە ناتوانێت دنیایەك قبوڵ
بكات كاتێك سەرۆكی ئەمەریكا لەناو بالك بێریەكەیەوە
قسە لەگەل هاوتا ئێرانییەكەیدا بكات" .چاودێرانی سیاسی
پێیانوایە ،هەڵوێستی ئەمەریكا لە هەمبەر قەیرانی سوریا،
پاشەكشەكردنی ئۆباما لە پشتگیریكردنی حوسنی موبارك،

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەرۆكی پێشووی میرس لە دوای نارەزایەتییەكانی خەڵكی
ئەو واڵتە لە ساڵی 2011دا ،لەگەڵ ئامادەگی واشنتۆن بۆ
هەڵدانەوەی پەڕەیەكی نوێ لە بۆتەی پەیوەندییەكانی
لەگەڵ تاران ،شانشینی سعودیەی گەیاندووە بەو باوەڕەی،
كە چیدی ویالیەتە یەكگرتوەكان قەاڵیەك نییە بۆ پشتگیری
و هاوكاریكردنی خۆی و واڵتانیرتی عەرەبی هاوپەیامنی
شانشینی سعودیە.
لە ئەنجامی هاتنەناوەوەی سەربازی خێراو بەرفراوانی
عەرەبستانی سعودیە لە دژی چەكدارە حوسییەكانی
س��ەر بە ئێران لە كێشەكانی یەمەندا ،ڕی��از نەك
نەیتوانی سەركەوتنێكی ئەوتۆ بەدەستبهێنێت ،بەڵكو،
بارودۆخەكە وەرگەرایە سەر زەلكاوێك كە هەڕەشە لە
خۆدی سعودیە دەكات .دیپلۆماتكارە ئەمەریكییەكان
بە شێوەیەكی نهێنی و تایبەت داوایان لە حكومەتی
ریاز كردووە تا لە هەوڵی دۆزینەوەی ڕێگەچارەیەكی
ئاشتی بدات بە مەبەستی چارەسەركردنی كێشەكانی
ناوخۆی یەمەن و چیدی هەوڵەكانی خۆی بەفیرۆ
نەدات.
هەرچی سەبارەت بە ئەمەریكایە ،واشنتۆن بەرامبەر بە
سعودیە رەشبین و نائومێدە لە نەگرتنەبەری ڕێوشوێنی
پێویست بۆ تێكشكاندنی چەكدارانی رێكخراوی داعش،
وەكچۆن تواناكانی لە یەمەن بەكاردەبات .ئەمەریكییەكان
و ئەوروپییەكان و دۆستەكانیان لە رۆژهەاڵتی ناوەراست،
ترسییان هەیە لە داه��ات��وی ناجێگیری سیستەمی
پاشایەتی (پرسی جێنشینی) لە سعودیە ،سەرەڕایی كێشە
ناوخۆییەكانی تری ئەو واڵتە .لە لێدوانی دەوڵەتانی
ڕۆژئ��اوادا دەردەكەوێت ،كە لە كوشتنی نەمر ئەلنەمر
زۆر نیگەرانن ،بە تایبەتی ئەم رووداوە دوای چەندین
هەوڵی دیپلۆماسی واڵتان دێت بۆ رازیكردنی ئێران و
واڵتانیرتی پەیوەندیدار بە بابەتی كێشەی سوریاوە لە
پێناو رازیكردنیان تا جەنگ لەو واڵتە كۆتایی پێبێت و
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كێشەی سوریا بە ڕێگەیەكی ئاشتیانە چارەسەر بكرێت،
بەاڵم هەفتەی رابردوو برێت مەكگۆرك وتەبێژی فەرمی
كۆشكی سپی ،لە بابەتی هاوپەیامنی دژی داعش بۆ
رۆژنامەنوسان پێشبینی وەالنانی كێشەكانی هەردوو
واڵت (ئێران سعودیە)ی بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێكی
سیاسی بۆ كێشەكانی سوریا كردووە و ئاماژەشی كردووە
بە هەوڵەكانی ریاز لەو بارەیەوە .هەروەها مەكگۆرك
راشیگەیاند" :عەرەبستانی سعودیە ئاگادارە لەوەی
پێشبینی دەكرێت كێشەو ئاڵۆزییەكان كەمببنەوە ،بۆیە
پێویستامن بە هەندێك پرۆسەی سیاسیە و من ئەوەم
بیستووە كە سعودییەكان دەلێن :نابێت هیچ شتێك
ببێتە ڕێگر لەبەردەم ئەو پرۆسەیەی لە ڤیەننا دەستی
پێكردووە".
هەندێك لە چاودێران دەڵێن :ئێران خۆی بەدوور دەگرێت
لە كاردانەوەی توند بەرامبەر بە سعودیە و هەوڵدەدات
هەڵوێستەكانی بەپێی كاردانەوە و هەڵوێستەكانی سعودیە
رێكبخات ،چونكە دەیەوێت لەژێر رۆشنایی ڕێككەوتننامە
ئەتۆمیەكەیدا ئابوری واڵتەكەی ببوژێنێتەوە و ئەم
رێككەوتنەی لەدەست نەچێت .لە دوای الوازبوونی ئابوری
ئێران لەژێر گەمارۆ ئابورییەكاندا ،ئێستاش دابەزینی نرخی
نەوت دۆخەكەی خراپرت كردووە ،سەرەڕای ئەوەی تاران
ئێستا لە هەوڵی دەستڕاگەشتنە بە بەدەستهێنانەوەی
نزیكەی ( )100ملیار دۆالری بلۆككراوی خۆی .سوككردنی
سزا ئابورییەكان لەسەر ئێران وا دەكات تاران دەرهێنانی
نەوت لە یەك ملیۆن بەرمیلەوە بەرز بكاتەوە بۆ زیاتر لە
 2.5ملیۆن بەرمیل لە رۆژێكدا ،ئەمەش ئاستی بەرهەمهێانی
نەوت لەو واڵت��ەدا بۆ پێش سەپاندنی سزا ئابورییەكان
دەگەڕێنێتەوە .ماتیۆ مەكینیس ،ئەندامی پێشووی دەزگای
هەواڵگری ئەمەریكا ( ،)CIAكە ئەركی چاودێریكردنی
كاروباری ئێران بووە دەڵێت " :ئێمە نابێت پێویستی ئەوان
بۆ دابینكردنی ئاسایشی ڕێككەوتننامەی ئەتۆمی بەكەم

بگرین".
وەلی رەزا پێشیوایە ،كە لە داهاتوویەكی نزیكدا واشنتۆن
ناچار دەبێت بە پەیوەندییەكانی لەگەڵ سعودیەدا
بچێتەوە ،چونكە بەرژەوەندییەكانی هەردوو واڵت رووەو
ئاراستەی جیاواز هەنگاو دەنێن ،هەرچەندە ئەمەریكا
ل��ەدوای راگەیاندنی ڕێكەوتننامەی ئەتۆمی هەوڵی
باشرتكردنی پەیوەندییەكان لەگەڵ شانشینی سعودیەدا
دەدات ،كە ساردی تێكەوتبوو .لەم بارەیەوە هەندێك
بەرەوپێشچوون بەدەست هێرناوە ،ب��ەاڵم لە ئێستادا
كۆشكی سپی سەبارەت بە لەسێدارەدانی (ئەلنەمر)
ڕێگایەكی ئاشكرای هەڵنەبژاردووە بۆ هۆشداریدان
بە سعودیە .بەپێی لێكدانەوەكانی وەلی ،واشنتۆن لە
داهاتوویەكی نزیكدا روب��ەروی كۆمەلێك بابەتی نوێ
دەبێتەوە لەگەڵ سعودییەكاندا ،چونكە بەرژەوەندییەكانی
هەردووال ئاراستەكانیان جیا دەبێتەوە .وەلی دەشڵێت" :لە
هەندێك رووەوە سعودیە ناچارمان دەكات كە پێیان بڵێین
ئەم كارەتان زیان بە بەرژەوەندی ئێمە دەگەیەنێت" .ئەم
كارانەی ئەمەریكا ،وایكردووە لە ناوچەی دەسەاڵتی خۆی
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست پاشەكشە بكات و هانی دەوڵەتە
عەرەبییەكانی داوە بۆ كرانەوەیان بەڕووی سیاسەتەكانی
روسیا ،ئەو سیاسەتەی كە نەیهێشت ڕژێمەكەی ئەسەد
بكەوێت و تا ئێستاش لە پشتگیری هاوكاریكردنی
بەردەوامە .هەر سەبارەت بە روسیا ،لە كاتێكدا شەڕی
راگەیاندنی نێوان تاران و ریاز دەستیپێكرد ،سێرگی الڤرۆڤ،
وەزیری دەرەوەی روسیا ئاشكرایكردووە كە روسیا ئامادەیە
نێوەندگیری ئێران و سعودیە بكات ،تاكو كێشەكانیان بە
رێگەی گفتوگۆ چارەسەر بكەن.
سەرچاوە :
گۆڤاری ( )Foreign policyئەمەریكی
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ملمالنێی خواستەكانی سعودی ه  -ئێران
لە ناوچەی ساحل و خۆرئاوای ئەفەریقیا
د .الحسین الشیخ العلوی
لە عەرەبییەوە :بابان ئەنوەر
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نـ

نفوزی سیاسی س���عودیە لە ئەفەریقیا لە سەرەتاكانیدا پاڵنەری ئاینیی لە پشتەوە بوو
زیاتر لە پاڵنەری سیاسی ،گرنگیدانی سعودیە بەو كیشوەرە بە پلەی یەكەم دەگەڕێتەوە
بۆ الیەن���ە بانگەوازییەكان (دع���وە) و پەروەردەییەكان لە نێوەن���دی ئەو ئەفەریقییە

موس���وڵمانانەی كە زۆرینەی دانیشتوانی ناوچەی ساحل و خۆرئاوای كیشوەرەكە پێكدەهێنن
و پەیڕەوكەری ئاینزای مالیكیین،

پوختە

بەاڵم سەپاندن و زاڵبوونی سیامی سۆفیزمی زۆردارانە بە
سەر موسوڵامنەكانی ئەفەریقیا ،كە ()%78یان پەیڕەو و
شوێنكەوتەی رێبازی سۆفیگەریین ،وەهای كردووە تەوژمی
كولتوری سعودی خاوەن پاشخانی سەلەفیی زەمینەیەكی
لە بار بۆخۆی نەدۆزێتەوە ،لە ناوەندە ئەفەریقییەكاندا.
وەك دەزانرێت چەند ناكۆكییەكی بنچینەیی لە نێوان
ه��ەردوو قوتابخانەی سۆفیزم و سەلەفیزمدا هەیە.
موسوڵامنی ئەفەریقی مەزارگە و گۆڕی پێشینانیان وەك
بەشێكی رەس��ەن لە میراتی ئاینی خۆی دەزانێت ،كە
ئەمەش خستویەتییە بەرەی دژی تێڕوانینی سەلەفیزمەوە.
ئ��ەم پێكهاتەیە لە الی��ەن ئێرانەوە ق��ۆس�تراوەی��ەو لە
مامەڵەكردنی لەگەڵ موسڵامنانی كیشوەرەكەدا ،ئێران
هەڵنەستا بە دژایەتیكردنی سۆفیزمی ئەفەریقی ،بەڵكو بە
جۆرێك لە جۆرەكان هاوكاریكردن و بەوچەشنە مامەڵەی
لەگەڵدا دەك��رد ،كە رێبدات بە چوونەناوەوەی خۆی
بۆناو یەكەكانی موسڵامنان لە خۆرئاوای كیشوەرەكە.
ئێران كەوتە هەوڵدان بۆ فراوانكردنی نفوزی خۆی لە
كیشوەری ئەفەریقیا ،بەوپێیەی لە الیەك هەستی بە
گرنگی ئەو كیشوەرە كردبوو بۆ دراوسێ عەرەبییەكانی،
لە الیەكی دیكەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو رۆڵە گرنگەی
چاوەڕواندەكرێت كە كیشوەرەكە لە داهاتوودا بیگێڕێت،

كە ئەمەش ببێتەهۆی ئ��ەوەی بە شیعەكردن (تشیع)
زۆرێك لە ناوچەكانی ئەفەریقیا بگرێتەوە .نوسەری ئەم
وتارە پێیوایە كە چەند ئاماژە و پێدراوێك هەن پێشبینی
ئەوە دەكەن كە سعودییە دەستیكردووە بە بەرەوپێشربدن
و گۆڕینی سیاسەتەكانی بە ئاڕاستەی ئەفەریقیا،
بە تایبەتی ئ��ەو بۆشاییەی كە ئێران لە كیشوەری
ئەفەریقیا پڕیكردۆتەوە پاش كوژرانی سەركردەی لیبیا
(معەمەر قەزافی) ،كە زۆرێك لەم كارانەی ئێران لەسەر
حسابی سعودییە بوون و وای لێكرد ،كە پێویستیی بە
بەرەوپێشربدنی سیاسەتە ئەفەریقییەكانی هەبێت.
ناوچەی خۆرئاوای ئەفەریقیا منایندەی قورساییەكی
دیمۆگرافی گەورە دەكات كە دانیشتوانەكەی زیاتر لە
 300ملیۆن كەسە ،هاوكات گەورەترین بارستەی ئیسالمی
لە كیشوەرەكەدا دەنوێنێت ،ئیسالم ئاینی زۆرینەی
دانیشتوانە .ناوچەی خۆرئاوای ئەفەریقیا هەرێمێكی
ف�راوان��ە و لە رووی جوگرافییەوە لە خ��ۆرئ��اواوە لە
سەنیگالەوە درێژدەبێتەوە بۆ واڵتی چاد لە رۆژهەاڵت،
هەروەها مۆریتانیا لە باكورەوە بۆ نایجیریا لە باشور ،ئەم
ناوچەیە  17دەوڵەت لە خۆدەگرێت.
ملمالنێی خواستەكان لە ناوچەی ساحلی ئەفەریقیا و
خۆرئاوای كیشوەرەكە چەندین قۆناغی بە خۆوە بینیووە
كە پاڵەوانەكانی بەشێكی زۆر لە هێزە هەرێمییە كیشوەری
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و عەرەبی و نێودەوڵەتییەكان بوون بە درێژایی ماوەی
پاش پاشەكشەی شەپۆلی كۆڵۆنیالیزم لە كیشوەرەكە و
دەركەوتنی دەوڵەت و كیانە سەربەخۆكان لە ئەفەریقیا،
بەاڵم ئەم ملمالنێیە لەم چەند دەیەی دوایدا لە نێوان
حەوت دەوڵەت دابوو ،كە بریتین لە :مەغریب ،جەزائیر،
لیبیا ،چین ،ئیرسائیل ،سعودیە و ئێران ،كە ملمالنێی
نێوان ئەم دوانەی دواییان گەیشتە ئاستی دەمەقاڵێ و
بەریەككەوتنی ناسەربازی لەسەر زیاتر لە ئاستێك ،كە
سەركەوتنگەلێكی بەرچاوی بۆ هێزی نەرمی ئێرانی هێنا
لەسەرحسابی شانشینی عەرەبی سعودییە لە ماوەی سێ
دەیەی دواییدا ،ئەمەش لە میانەی گۆڕینی  7ملیۆن لە
موسڵامنی سونەی ناوچەی ساحل و خۆرئاوای ئەفەریقیا
لە ئاینزای سونیی مالیكییەوە بۆ ئاینزای شیعەی دوانزە
ئیاممی (بە بەكارهێنانی جبەخانەیەكی پڕوپاگەندەی
زەبەالح و خەرجكردنی دەیان ملیار دۆالر و بە گەڕخستنی
سوپایەك لە بانگخواز و پسپۆڕ و راویژكار و بازرگان ،كە
ژمارەیان دەگاتە زیاتر لە  ٣٠هەزار كەسی ئێرانی و لە
رەگەزەكانی دیكە ،كە زۆرینەیان لوبنانی بوون) ،بەاڵم

هێزى ئاسامىن عهرهبستاىن سعوديه

ئایدیا دیپلۆماتیك

سیاسەتەكانی سعودییە دوای بە دەستەوەگرتنی كارەكان
لە الیەن (مەلیك سەملان كوڕی عەبدولعەزیز)ەوە ،بە
پلەیەكی بەرچاو توندیی و بەریەككەوتنی بەخۆیەوە
بینیووە كە چاوەڕوان دەكرێت ببێتەهۆی دورخستنەوە و
كۆتایهێنانی بەشی هەرە گرنگی ئەو ئیمپراتۆریە ئێرانییە
شاراوەیەی لە خۆرئاوای ئەفەریقیادا هەیە.
ریشەكانی سەرهەڵدانی ملمالنێی هێزە هەرێمییەكان لە
ناوچەكەدا
دیبلۆماسیەتی چاالكی مۆریتانیا لە كۆتایی شەستەكان
و سەرەتای حەفتاكانی س��ەدەی بیستەمدا ،رۆڵێكی
تەوەرەیی بینیوە لە چەسپاندنی بناغەكانی نفوزی
سعودی لە ناوچەی ساحلی ئەفەریقیا و خۆرئاوای
كیشوەرەكە ،ئەمەش لە میانەی بە كارهێنانەوەی ئەو
دیبلۆماسییەتە مۆریتانییەی لەو سەردەمەدا الی واڵتانی
دراوسێی ئەفەریقی بوونی هەیە لە باشور و رۆژهەاڵت.
رێبازی سۆفیزم و هاوشێوەی لە دیاردەكانی مەزارگە و
گۆڕی پیاوچاكان ،دەرخەری بەشێكی رەسەنە لە میرات
و پێكهاتەی ئاینی ئیسالم لە ئەفەریقیا و تێپەڕاندنی یان
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بە مانایەكی دیكە بەربەرەكانێكردنی گەلێك قورسە ،ئەوە
لە دڵی هەر موسڵامنێكی ناوچەی ساحل و خۆرئاوای
ئەفریقیادا چەسپیووە كە ئیسالم ئەمەیە و هەر فۆڕمێكی
دیكەی جیاواز لێی ،هێنانەوەیی و قبوڵكراو نییە و
بەوپەڕی كۆڵنەدانەوە بەرگریی لەم بیروباوەڕانە دەكەن
كە زۆرینەیان پێناسەكردنێكی لۆكاڵی ئەفەریقییە بۆ
ئیسالمی ئەفەریقیا.
ئەمە ئەو پێكهاتەیەیە كە بە بەشێكی رەسەن دادەنرێت
لە عەقلییەت و ویژدانی مرۆڤی موسڵامنی ئەفەریقیادا،
كە هەریەكە لە لیبیا و ئێران دركیان بەمە كرد و لە
مامەڵەكردنیان لەگەڵ موسڵامنانی كیشوەرەكەدا.
ئێران دژایەتی سۆفیزمی نەكرد لە كیشوەرەكەدا ،لە
هەمان كاتدا هاوكاریشی نەكردن ،بەاڵم بووە هاوكاری
میتۆدە سۆفیستییەكان و سیمبولەكانیان لە بەدیهێنانی
مەرامەكانی خۆیدا و دزەكردنەنێو ریزەكانی موسڵامنان
لە خۆرئاوای كیشوەرەكە .بەاڵم لیبیا زۆر زیاتر لەوە
رۆی��ش��ت ك��ە ئ��ێ�ران ك��ردب��ووی ،ئ��ەو واڵت��ە میتۆد و
ئاڕاستەكانی سۆفیزمی لە خۆگرت و پاڵپشتیكردن و
بودجەیەكی چەسپاوی بۆ سیمبولەكانی ئەو رێبازە
تەرخانكرد كە ببوونە میوانی شەرەفی تەرابلوس بە
شێوەیەكی هەمیشەیی و بەهرەمەند ببون لە رێزلێگرتن
و پێشوازییەكی گەرم ،هەر لەم بارەیەدا دەبینین كە
(قەزافی) زیاتر باوەشی بۆ سیمبولەكانی رێبازی سۆفیزم
و سوڵتانەكان و پادشا لۆكاڵییەكان دەكردەوە ،وەك لە
سەرۆكی دەوڵەتە ئەفەریقییەكان (جگە لە نیلسۆن
ماندێال).

فراوانبوونی شەیعەگەرایی ئێرانی لە ناوچەی ساحل
و خۆرئاوای ئەفریقیا

ئامادەیی و بوونی ئێران لە كیشوەری ئەفەریقیا
دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای شەستەكانی سەدەی بیستەم،
ئەویش لەگەڵ دەركەوتنی كیانە تازە سەربەخۆبووە
ئەفەریقییەكان ،لە میانەی پەیوەندییە دیبلۆماسییەكانیان
لەگەڵ ئێرانی پادشایەتیدا ،لەو ماوەیەدا ئێران هیچ
ویستێكی ف�راوان��خ��وازی��ی ن��ەب��وو ،بەڵكو لە م��اوەی
جەنگی سارددا لەسەر بلۆكی خۆرئاوا ئەژماردەكرا بە

سەركردایەتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا .بەاڵم
لەگەڵ بەرپابوونی شۆڕشی ئێران لە ساڵی ()1979
دا و دەركەوتنی پڕۆژەی خومەینی بۆ هەناردەكردنی
شۆڕش ،نیگای ئێرانییەكان روویكردە ئەفریقیا ،بەوپێیەی
بوارێكە بۆ باڵوكردنەوەی ئایدیاكان و بەرەنگاربوونەوەی
بەرامبەرە سونییەكەیان .ئێران توانی بە درێژایی  30ساڵ
كاركردنی كۆڵنەدەرانە و رێكخراو ،بۆشایی و شانەی
گونجاو بۆ ئایدیای شیعەی دوانزە ئیاممی بكاتەوە لە
ناوچەی خۆرئاوای ئەفەریقیادا ،بێگومان بە جیاوازیی هێز
و دەسەاڵتی خۆی لە واڵتێكەوە بۆ واڵتێكی دیكە ،هەموو
ئەم كارانەشی لە میانەی رێكخراو ،دەستە ئەهلییەكان،
ن��اوەن��دە كولتورییەكان و پ���ڕۆژە ئابورییەكانەوە
ئەنجامدەدا.
لە ماوەی دوو دەیەدا ،سێ سەرۆكی یەك بە دوای یەكی
ئێران (رەفسنجانی ،خاتەمی ،ئەحمەدی نەژاد) ،چەند
گۆڕینی  7ملیۆن موسڵمانی سوننی ناوچەی ساحل و
خۆرئاوایئەفەریقیالەسوننیمالیكییەوەبۆشیعەیدوانزە
ئیمامی بە خەرجكردنی دەیان ملیار دۆالر و بەگەڕخستنی
سوپایەك بانگخواز و پسپۆڕ و راویژكار و بازرگان

سەردانێكی یەك لە دوای یەك و لە ئاستێكی بااڵ و بە
وەفدی گەورە بۆ ئەم دەوڵەتانە و ئەنجامدانی چەندین
رێككەوتننامەی دوو قۆڵیی هابەش لە نێوان ئەم
دەوڵەتانە و ئێراندا ،كە ئەمش چەندین دەستكەوتی بۆ
ئێران بە دەستهێنا.
بە پشتبەسنت بە چەند لێكۆڵینەوەیەك ،ئێران هەستا بە
دانانی پالنێكی كاركردن كە لە سێ قۆناغ پێكهاتووە و
زامنی ئەوەیە ئێران نفوز و دەسەاڵتی خۆی لە ناوچەكە
بێنێتەدی و موسوڵامنانی ناوچەكە بكاتە شیعە:
.1قۆناغی یەكەم (:)1995-1989
لەم قۆناغەدا ئێران هەستا بە چڕكردنەوەی چاالكییەكانی
لە خۆرئاوای ئەفەریقیا ،بە بونیادنانی پڕۆژەی خێرخوازی
لە دوو كایەی گرنگدا ،كە ئەوانیش بریتین لە :تەندروستی
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محهمهد خاتهمى

مهحمود ئهحمهدى نهژاد

هاشمى رهفسنجاىن

و پ��ەروەردە .لە ماوەی  6ساڵدا ئێران كاریكرد لەسەر
بونیادنانی  68یەكەی تەندروستی بە گشت جۆرەكانییەوە،
هەروەها هەستا بە دروستكردنی  92دەزگای پەروەردەیی
هەر لە قۆناغی سەرەتاییەوە تا زانكۆ.
.2قۆناغی دووەم (:)2000-1995
لەم قۆناغەدا ئێران هەستا پاڵپشتیی ( )8673پڕۆژەی
بچوك و مامناوەندی لە رێگەی بەخشین و پێدانی قەرزی
بێسوود كرد ،كە نزیكەی ( )130095تاكی ئەم دەوڵەتانە،
كە لەو ژمارەیە ( )87305كەسیان كرانە شیعە ،واتە
()67%یان .
 .3قۆناغی سێیەم ( 2000-تا ئێستا):
بەشداریكردن و چوونەناو پ��ڕۆژەی سەرمایەگوزاریی
زەبەالحی هاوبەش لەگەڵ كەرتی گشتی و تایبەتی ئەم
دەوڵەتانە ،زۆرێ��ك ل��ەم پ��ڕۆژە زەبەالحانە لە  5واڵتی
سەرەكییدا چڕبوونەتەوە :نەیجیریا ،كە بە هۆیەوە بووە
گەورەترین واڵت لە رووی ژمارەی شیعەوە ( 5ملیۆن ،لە
كۆی  7ملیۆن شیعەی ئەفەریقی ،واتە  .)70%غانا و بەنین
و نەیجەر ،كە ئەو سێ واڵتە یەدەگی گەورەیان لە یۆرانیۆم
هەیە .سەنیگال ،كە بریتییە لە رووخساری دیبلۆماسیی ئێران
لە ئەفەریقیای خۆرئاوا ،كە بە هۆیەوە ئێران توانی نیوەی
موسوڵامنەكانی ئەو ناوچەیە بكاتە شیعە .

هێزی نەرمی سعودیە

ئایدیا دیپلۆماتیك

ناوەندەكانی لێكۆڵینەوەی خۆرئاوا دەڵێن :لە ماوەی
چارەكە سەدەی پێش رووداوەكانی 11ی سێپتەمبەری
 ،2001سعودییە  112ملیار دۆالری ئەمەریكی وەك
بەخشین و هاوكاری بە دەوڵەتانی ه��ەژاری ئاسیا و
ئەفەریقیا لە هەردوو جیهانی ئیسالمی و عەرەبیدا ،كە
لەو بڕەیە  84ملیار دۆالری ئەمەریكی تەرخانكرا بۆ ئەو
چاالكییانەی رەهەندێكی ئایینی و بانگخوازییان هەیە بۆ
رێباز و ئاڕاستەی سەلەفیی سونیی .لەگەڵ ئەمەشدا خانە
و سەنتەرەكانی لێكۆڵینەوەی جیهانی دەڵێن :هۆكاری
ناهاوتایی خەرجییە دەرەكییەكانی سعودیە لەگەڵ
پێگەی ئەو واڵتە لەسەر ئاستی هەرێمی و نێودەوڵەتی
دەگەڕێتەوە بۆ ئەم هۆكارانە:
 .1زۆربەی هاوكارییەكانی سعودیە لە فۆڕمی هاوكاریی
راستەوخۆی مادیدا ب��وون و بە شێوەیەكی ئاشكرا
نەخراونەتە بەرچاو ،بەمجۆرەش هەر لە بنەڕەتەوە پیاوانی
سیستەمی بااڵدەست لەو دەوڵەتانە سوودمەند بوون لێی
و زۆرینەشی چۆتە چوارچێوەی كاری گەندەڵییەوە.
 .2لە رووی سیاسییەوە ،سعودیە پەنایربدۆتە بەر جۆرە
پرەنسیپێكی بێالیەنانە و بەكارنەهێنانی بژاردەی هێز ،
مەگەر لە كاتی پێویستدا نەبێت.
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 .3بەرهەمهێنانی داخ �راوی��ی��ەك��ی ت��ون��د ل��ە الی��ەن
دیبلۆماسییەتی سعودییە و پیشان نەدانی سەركەوتنەكانی
خۆی و پیاهەڵنەدان و وەسفنەكردنیان.
 .4نەبوونی خانە و دەزگ��ا ئەزموندارە لۆكاڵییەكانی
سعودیە ،كە رۆڵی بارۆمەتر دەبینێت لە رەنگڕێژكردنی
سیاسەتە دەرەكییەكانی ئەو واڵتە ،بە شێوەیەكی تەواو
پراگامتیستییانە.

میحوەری سعودی-مۆریتانی-سەنیگالی

پاش وەرگرتنی جڵەوی دەسەاڵت لە الیەن (مەلیك سەملان
كوڕی عەبدولعەزیز)ەوە ،سیاسەتی دەرەوەی سعودیە
وەرچەرخانی جەوهەری بە خۆیەوە بینیوە و كاریكردووە
لەسەر گۆڕینی وێنەئاسایی و باوەكەی كارلێكی سعودییە
لەگەڵ رووداوەك��ان ،كە ئەم كاركردنەش دیارترینیان
لە دوو بابەتی سەرنجڕاكێشدا بەرجەستە دەبێت و لە
بنەڕەتەوە پەیوەسنت بە سیاسەتی سعودییە لە بارەی
ئێران ،كە ئەوانیس بریتین لە:
 .1كاركردن بە چاپوكی و هێزەوە بەرامبەر هەڕەشەكانی
ئێران لە ناوچەكەدا ،لە رێگەی بە كارهێنانی هێزی
زبرەوە لە یەمەن بۆ بەرپەرچدانەوەی هێرشی بە هێزی
(حوسییەكان) كە دەستیان بەسەر زۆربەی بەشەكانی
یەمەندا گرتووە كە لەالیەن ئێرانەوە پاڵپشتی دەكرێن،
هەروەك چۆن هەستا بە دامەزراندنی "لیژنەی كاروباری
سیاسی و ئەمنی" كە بە هاوڕێیەتی هەواڵگریی
گشتی كارە سەرەكییەكەیان بریتییە لە چاودێریكردنی
هەڕەشەكانی ئێران لە عێراق ،سوریا ،لوبنان و یەمەن،
هەروەها دانانی سیاسەتی پێویست بۆ بەرپەرچدانەوە
و نەهێشتنی گەشەكردنی نفوزی ئێران لەسەر ئاستی
ناوچەیی و هەرێمەكە.
 .2نینۆك بڕین و سنوردانان بۆ ئێران لە ناوچەكانی نفوزی
خۆی لە نێو جیهانی عەرەبی و دەرەوەی جیهانی عەرەبی.

دەرئەنجام

چ��ادێ��ران وردە وردە هەستیان ب��ەوە ك���ردووە كە
سیاسەتەكانی سعودیە بەرامبەر هەڕەشەكانی ئێران
و گەشەكردنی دەس��ەاڵت��ی ل��ەو هەرێمە (ساحل و
خ��ۆرئ��اوای ئەفریقیا) ب��ەرەو هەڵكشان رۆیشتووە

پاش وەرگرتنی جڵەوی دەس��ەاڵت و كاروبارەكان لە
الیەن (شا سەملان كوڕی عەبدولعەزیز)ەوە ،پاشان
بە روونی ئەوە دەركەوت سعودیە بڕیاری ملمالنێ و
تێكهەڵچوونی داوە لەسەر زیاتر لە ئاستێك ،بە تایبەتی
پاش نیشانەكانی كرانەوە و دەرچ��وون لەو دابڕانەی
كە ئێران بەدەستییەوە دەینااڵند بە هۆی سەپاندنی
گەمارۆی نێودەڵەتیییەوە لە دەرئەنجامی پرۆگرامی
ناوەكی ئێران ،ئەمەش پاش گەیشتنە لێكتێگەیشتنی
سەرەتایی لە نێوان خۆرئاوا و ئێران لە (نیسانی )2015
دا ،پاش زنجیرەیەك لە گفتوگۆی ماراسۆنی دەربارەی
پرۆگرامە ناوەكییەكەی.
بۆ قەرەبووكردنەوەی ئەو شكستەی رووبەڕوی سعودیە
ب��ووەوە لە مەلەفی ئاڵۆزی سوریا و سەرنەكەوتنی
لە عێراق و لوبنان ،سعودیە بڕیاریدا بچێتەنێو
جەنگێكی گشتگیری رانەگەیەندراوەوە دژ بە ئێران،
كە گۆڕەپانە ه��ەرە دیارەكەی خۆرئاوای ئەفریقیا
و ناوچەی ساحلە ،ئەو ناوچەیەی كە بۆتە سییەكی
ئەڵتەرناتیڤ بۆ ئێران بە درێژای ماوەكانی رابردوو،
هەروەها زۆرێ��ك لە كاریگەرییەكانی ئەو گەمارۆ
خنكێنەرەی كەمكردۆتەوە كە لە الیەن كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتییەوە خرابووە سەری و بەشداربووە لە
كردنەوەی ئەو دابڕانەی بەرانبەر ئێران هەبوو .لە نێو
ئەم ملمالنێ و كێبڕكێیانەدا (نواكشۆت) دەبێتە سەری
رمەكە و شانبەشانی هاوپەیامنەكەی (داكار) ،هاوكات
دەوڵەتانی ئەم ناوچەیە ناسەقامگیری بە خۆیانەوە
دەبینن لەبارەی پەیوەندییەكان لەگەڵ تاراندا كە
رەنگە لە ماوەی چەند ساڵی كەمی داهاتوودا ببێتە
مایەی پچڕانی پەیوەندییە دیبلۆماسییەكانی لەگەڵ
زیاتر لە چەند پایتەختێكی خۆرئاوای ئەفەریقیا.

سەرچاوە:
سەنتەری توێژینەوەكانی (الجزیرە)
h ttp : / / s tu d i e s . a l j a z e e r a . n e t / r e p o r
htm.20151119103417638618/11/ts/2015
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