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ئایدیا دیپلۆماتیك

بوو  ڕاچەڵەكێنەر  ئێوارەیەكی   ،2017 ئایاری  23ی  ئیوارەی 

عەرەب  دوورگەی  نیمچە  لە  عەرەب  هاواڵتیانی  ملیۆنان  بۆ 

ئەلعربیە  )االخــبــار(ی  پێگەی  هــەردوو  كاتێك  كەنداو  و 

بن  تەمیم  »شێخ  قەتەر  ئەمیری  لێدوانێكی  نیوز  سكای  و 

لە  هەریەك  ستایشی  تیایدا  كە  باڵوكردەوە،  حەمەد«یان 

بە  ئاماژە  دەكات،  حەماس  بزووتنەوەی  حزبوڵاڵو  و  ئێران 

ئاڵۆزییەكانی نێوان دەوحەو ئیدارەی دۆناڵد ترامپ دەكات. 

بەسەر  كاتژمێر   48 تێپەڕبوونی  دوای  تەنها  لێدوانانە  ئەم 

سەرۆكی  لەگەڵ  تەمیم  بن  دۆستانەی  كۆبوونەوەیەكی 

پایتەختی  ڕیازی  لە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەته 

سعودیە. 

بچووكە  واڵتە  ئەو  كە  كاتێكدایە،  لە  ناشازە  دیسكۆرسە  ئەم 

لە  بــووە  بەشێك  سااڵنێك  كەنداو  كاریگەرییەی  خــاوەن 

سیاسەتەكانی دژ بە هەژموونی ئێران لە یەمەن و سوریا بە 

سەركردایەتی سعودیەو واڵتانی ڕۆژئاوا. هەرچەندە، هەرزوو 

ڕایگەیاند،كه  ڕەتكردەوەو  قسانەی  ئەو  دەوحه  حكومەتی 

 - قەتەر  ئەلخباری  »وەكالەتی  واڵتەكەی  حكومەتی  پێگەی 

QNA هاككراوە، بەاڵم ئەمە نەبووە هۆی ڕاگرتنی هەڵمەتی 

زیاتر  سەركردەكانی.  قەتەرو  سەركۆنەكردنی  و  هێرشكردن 

تر  واڵتانی  و  ئیامرات  سعودیەو  میدیایەكی  هیچ  لەوەش 

باڵونەكردەوە.   قەتەرییان  ڕەسمییەكانی  بەیاننامە  و  لێدوان 

و  دیپلۆماسییەكان  پەیوەندییە  پچڕاندنی  پێش  ڕۆژێــك 

لە  ئیامرات  باڵوێزی  ئیمەیڵی  دەوحە،  خستنەسەر  گەمارۆ 

لە ئەمیری  ئەلئۆتابیا«، كە كەسێكی نزیكە  واشنتۆن »یوسف 

ئیمەیڵی  چەندین  و  هاككرا  ــد(،  زای بن  )محمد  ــەی  دوب

بەرپرسانی پێشووی ئەمریكاو ئیدارەی ترامپ و ناوەندەكانی 

پەیوەندییەكانی  تیایدا  باڵوكرانەوە،  بوو  تیادا  لێكۆڵینەوەی 

تیرۆریستییەكانەوە  گرووپە  بە  تر  واڵتێكی  چەند  قەتەرو 

ڕۆژهەاڵتی  سیاسی  شانۆی  ناكاو  لە  بەمەش  پیشاندەدات، 

لە هەستیارترین قەیرانە دیپلۆماسییەكانی  ناوەڕاست یەكێك 

لە چەند دەیەی ڕابردوو بەخۆوە بینی. بە شێوەیەكی كتوپڕ 

سعودیە،  كەنداو:  واڵتی  سێ   ،2017 حوزەیرانی  5ی  لە 

بڕیاری  میرس  لەگەڵ  یەكگرتوو  ئیامراتی  شانشینی  بەحرین، 

بەندی  و  كۆت  و  دیپلۆماسییەكانیان  پەیوەندیی  پچڕاندنی 

تر  رووداوێكی  كە  ڕاگەیاند،  قەتەر  بەرامبەر  ئابووریشیان 

و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  له  زیاتر  ناسەقامگیری  بۆ  بوو 

ئەمنی  ئابووری و  ئاڵنگاری  جیهانی عەرەبی و دروستكردنی 

ناوچەكە. لە  تێكدانی هاوسەنگی هێز  و 

سەرەڕای چەندین هەوڵی دەرەكی بۆ كۆتایهێنان به قەیرانە 

ئاسان  چارەسەری  هێشتا  ناچێت  لەوە  بەاڵم  سیاسییەكان، 

مەترسی  جۆرێك  بە  كەنداو،  ناكۆكییەكانی  بۆ  هەبێت 

 »GCC« كەنداو ئەنجومەنی هاریكاری  یەكگرتوویی  لەسەر 

واڵتانی  پەیوەندییەكانی  پچڕانی  ئاشكرایە  دروستكردووە. 

كەنداو لەگەڵ قەتەر بێ پێشینە نییە، نزیكرتینیان لە ئازاری 

لە  باڵوێزەكانیان  بەحرین(   - ئیامرات   – )سعودیە  2014ە، 

لە  واڵتە  ئەو  پشتگیرییەكانی  بەهۆی  كشاندەوە  دەوحە 

دژایەتیكردنی  و  عەرەبی  واڵتانی  جەماوەرییەكانی  شۆڕشە 

ئەو  میرسدا،  ئیخوانەكانی  بەسەر  ســەربــازی  كــودەتــای 

هەژموونی ئێران و قەیرانی كەنداو
هەڵپەی دەرچوون لە تەڵەزگه

فەرهاد حەسەن عەبدوڵاڵ * 
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ژمارە )32-33( کانوونی یەکەم 2017

لە  عبداللە  شا  فەمانڕەوای  ڕۆژەكانی  كۆتا  تا  ئاڵۆزییانەش 

ڕەهەندەكانی  و  بەاڵم رسوشت  بوو،  بەردەوام   2015 ساڵی 

ئێستا.  ئەو قەیرانە جیاواز بوو لەوەی 

چەندین  قەتەر  سەر  بۆ  گەمارۆكانیان  لە  كەنداو  واڵتانی 

تۆمەتباركردنی  لەوانەش:  بەكاردەهێنن،  جۆراوجۆر  پاساوی 

پارتی  و  حوسییەكان  كــردنــی  پشتگیری  ــە  ب ــە  دەوحـ

ئێران  لەگەڵ  نهێنییەكانی  پەیوەندییە  یەمەن،  ڕیفۆرمخوازی 

و هاوكاریكردنی گرووپە تیرۆریستی و نەیارەكانی سعودیە، 

فرەڕەهەندو  قەیرانێكی  كەنداو،  قەیرانی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

كورت  سەرەكیدا  هۆكاری  سێ  لە  دەشێت  پاڵنەرە،  فرە 

ناوخۆی  ئاستی  لەسەر  هۆكارێك  ئەوانیش:  بكرێتەوە، 

دەوڵەتانی كەنداو، كە زادەی ناكۆكی كەسیی فەرمانڕەواكانی 

سیاسی  دەركەوتنی  عەرەب.  دوورگەی  نیمچە  لە  كەنداوە 

ئیامرات  و  سعودیە  لە  هەریەك  لە  گەنج  شــازادەی  دوو 

هەردووكیان  كە  ــد(،  زای بن  محمد   – سەملان  بن  )محمد 

هۆی  بووەتە  هەیە  هەرێمییان  هەژموونگەرایی  خواستی 

لەسەر  تەمیم.  بن  لەگەڵ  بەریەككەوتنەكانیان  خێراتركردنی 

هەیەو  هەرێمی  ڕەهەندی  قەیرانەكان  ناوچەییش،  ئاستی 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  ڕووداوانەی  زنجیرە  لەو  ناتوانرێت 

بەدەستهێنانی  بە  كێبڕكێ  و  ملمالنێ  لە  كە  جیابكرێتەوە، 

گرتووە. سەرچاوەی  هەرێمییەوە  هەژموونی 

شیعەو  مەزهەبییەكانی  ملمالنێ  بە  پەیوەندی  تر  خاڵێكی   

كۆماری  ناوچەییەكانی  فراوانخوازییه  هەیە.  سوننەوە 

بۆ  سوننیە  سعودیەی  هەوڵەكانی  و  ئێرانی  ئیسالمی 

و  سیاسی  پێشهاتی  كۆمەڵێك  و  تاران  هەژموونی  دەوردانی 

فراوانكردنی  بۆ  بووە  یارمەتیدەر  2003ەوە  لە  نوێ  ئەمنی 

ئەو  سەنتەری  بە  كەنداو  كردنی  و  قەیرانەكان  بازنەی 

بۆ  كەنداو  تری  واڵتانی  سعودیەو  گەمارۆكانی  قەیرانە. 

ڕۆژئــاواو  واڵتانی  سەرسامكردنی  هۆی  بووە  قەتەر  سەر 

نــاوچــەكــە، بــە جــۆرێــك كــە زۆربـــەی واڵتــانــی ئــەوروپــاو 

یەكالیی  خۆیان  ڕاشكاوانە  بە  ــەوەی  ل ــن  دوودڵ ــاوا  ڕۆژئ

بەهۆی  ئەوەش  ملمالنێكە،  الیەنەكانی  لەسەر  بكەنەوە 

وزەی  سەرچاوەی  دابینكردنی  لە  كەنداو  ناوچەی  گرنگی 

ناوچەكە،  لە  جیۆپۆڵەتیكی  ڕەوشی  هەستیاریی  و  جیهانی 

هاوكات  كەنداو،  قەیرانی  نێودەوڵەتی  جێكەوتە  سەرەڕای 

ئاستی  لەسەر  كاردانەوەكان  رسوشتی  كاریگەرییەكانی 

دیاریدەكات. عەرەبی و هەرێمی 

هەوڵەكانی  ئێران  هەرێمیی،  ئاستی  لەسەر  منوونە  بۆ 

لێكرتازانی  و  دابەشبوون  قۆستنەوەی  بۆ  نەشاردەوە  خۆی 

و  هاوسۆزی  دەربڕینی  ڕێگەی  لە  ئەویش  كەنداو.  واڵتانی 

پەل  كەلو  و  شمەك  و  هاوكاری  دابینكردنی  بۆ  ئامادەگی 

سعودیەو  گەمارۆكانی  بەهۆی  كە  دەوحە،  بازاڕەكانی  بۆ 

ئیرسائیل  پێگەشتووە. هەروەها،  زیانی زۆری  ترەوە  واڵتانی 

بــەرەو  قەیرانەوە  ئــەم  بەهۆی  كە  كــرد،  ــەوە  ب ئــامــاژەی 

ئاراوە،  دێتە  سعودیە  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  لە  پێشچوون 

نزیك  چەكدارییەكانی  بزووتنەوە  و  ئێران  قەتەرو  بە  دژی 

لەو دوو واڵتە. بە هەمانشێوە سابارەت به توركیا، مانەوەی 

ئەو  كە  وایكرد،  قەتەر  لەگەڵ  سرتاتیژییەكانی  پەیوەندییە 

فراوانكردنی  و  بنیادنانی  بە  بكات  دەست  هەرزوو  واڵتە 

بنكەی سەربازی لەو واڵتەدا، سەرەڕای دەربڕینی هاوسۆزی 

خۆی لەگەڵ دەوحە، بەاڵم هاوكات هەوڵە دیپلۆماسییەكانی 

بۆ نێوەندگیری و جڵەوگیر كردنی قەیرانەكە دەستیان پێكرد. 

ــەرەڕای  ــی، سـ ــەرەب ــی ع ــان ــه واڵت ــارەت ب ــەب هــەرچــی س

عەرەبی  هاوپەیامنێتی  لە  زۆرینەیان  بەشداریكردنی 

یەكالیی  خۆیان  ناتوانن  ئەوانیش  بەاڵم  حوسییەكان،  دژی 

نزیكییان  بەهۆی  قەیرانەكە  الیەنێكی  هیچ  لەسەر  بكەنەوە 

كوێت  تایبەت  بە  ــە،  دەوح لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  لە 

كە  هەیە،  لەوە  ترسیان  چونكە  عومان،  سوڵتاننشینی  و 

كۆتاییدا  لە  قەتەر  دژایەتیكردنی  و  گەمارۆ  سەركەوتنی 

سیاسی  موختاریی  خوود  بەهۆی  ئامانج  بكاتە  ئەوانیش 

ئەنجومەنێكی  لە  ئەندامبوونیان  سەرەڕای  واڵتانەوه،  ئەو 

جوگرافی- سیاسی- ئابووری، تەنانەت سەربازیش لە كەنداو، 
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و  نێوەندگیری  بە  كردووە  دەستییان  هەمیشە  وەك  بۆیە 

قەیرانەكان. تەشەنەكردنی  لە  ڕێگرتن 

ڕوسیا  و  چین  لە  هەریەك  نێودەوڵەتیش،  ئاستی  لەسەر 

بۆ  دەكــەن  گفتوگۆ  داوای  و  ماونەتەوە  الیەنی  بەبێ 

یەكێتی  واڵتانی  هەرچی  ناكۆكییەكان.  چارەسەركردنی 

هەڵوێستەكانی  ئەڵامنیا،  تایبەت  بــە  ــاشــە،  ــەوروپ ئ

قەیرانەكان  كە  دەبڕی  خۆی  نیگەرانی  قەتەر،  لە  نزیكە 

عەرەبی.  كەنداوی  لە  زیاتر  ناسەقامگیری  هۆی  دەبێتە 

دژیەك  زۆر  ئەمەریكایە  ئیدارەی  هەڵوێستی  هەرچی 

پێشهاتە  ئەو  بەهۆی  ئەویش  دیارە،  پێوە  پارادۆكسی  و 

چەند  هەرچەندە  ڕوودەدەن،  ناوچەكەدا  لە  خێرایانەی 

لەوە  قەتەر  بەاڵم  كرد،  نیگەران  ترامپ دەوحەی  تویتێكی 

هاوپەیامنیە  و  پەیوەندی  ناتوانێت  ئەمەریكا  كە  دڵنیاییە، 

سەربازییەكانی خۆی لە نێوان ڕیازو دەوحە ئاڵوگۆڕ بكات، 

بەاڵم ئەمەریكا دەتوانێت چەند كارێك بۆ سعودییە بكات، 

ئاڵۆزییەكانی  هێوربوونەوەی  هۆی  ببێتە  هاوكات  كە 

مەنسور  حكومەتەكەی  گەڕانەوەی  لەوانەش،  كەنداو، 

هادی بۆ یەمەن، ڕێگرتن لە حوسییەكان و عەلی عەبدوڵاڵ 

دەستپێشخەری  حكومەتە،  ئەو  ڕووخاندنی  لە  ساڵح 

كەنداو،  واڵتانی  ئاستی  لەسەر  نیشتیامنی  دیالۆگی  بۆ 

لەوانەش  گرنگرت  سعودیە،   - یەمەن  سنورەكانی  پاراستنی 

پێگەی  دامەزراندنی  بۆ  ئێران  هەوڵەكانی  شكستپێهێنانی 

هەژموونی و ئایدلۆجی خۆی لە نیمچە دوورگەی عەرەب.  

تایبەت  بە  بۆ هەیە ڕیاز،  ئەمانەش گرنگی خۆی  ئاشكرایە 

بۆ  ڕیاز  دواییەی  ئەم  هەوڵەكانی  چڕكردنەوەی  دوای 

دژی  نێودەوڵەتی  و  هەرێمی  پشتگیری  كۆكردنەوەی 

كەمەوە  الیەنی  بە  ناوچەكە،  لە  ئێران  سیاسەتەكانی 

بە  لوبنان،  سوریاو  فەلەستین،  یەمەن،  وەك  واڵتانی  لە 

سەعد  كێشانەوەی  دەستلەكار  سیناریۆی  دوای  تایبەت 

بە  سعودیەوە  لە  لوبنان  وەزیــرانــی  ســەرۆك  حەریری 

لەو واڵتە. تاران  پاساوی دەستێوەردانەكانی 

مامەڵەكردن  بۆ  سیناریۆیەك  چەند  گشتی  شێوەیەكی  بە 

ناوچەكەدا  لە  ئێران  هەژموونی  كەنداو،  قەیرانی  لەگەڵ 

ئەم  قەتەر.  لە  ڕژێم  گۆڕینی  لەوانەش:  چاوەڕوانكراوە، 

و  گــرووپ  لەالیەن  دەكرێت  لەسەر  كــاری  سیناریۆیە 

بە  ئیامرات،  سعودیەو  بە  سەر  لۆبییەكانی  ڕێكخراوە 

ئەم  بەاڵم  قەتەر،  ئێستای  سەركردایەتی  گۆڕینی  ئامانجی 

سیناریۆیە ئاسان نییە ئەگەر دەستگیرۆیی دەرەكی نەبێت 

یان ڕەهەندی سەربازی لەخۆ نەگرێت، هەروەها ناتوانێت 

بكات  سنوردار  ناوچەكە  لە  تاران  هەژموونی  بۆ  سنورێك 

تیرۆیستییەكان  گرووپە  دارایی  سپۆنسەری  بە  شكست  و 

دووەم،  دوورە.  سیناریۆیەكی  ئەمه  كەواتا  بهێنێت، 

ویالیەته  لە  هەریەك  بــەوەی  قەیرانەكان  چارەسەری 

یەكگرتووەكان و یەكێتی ئەوروپا و نەتەوە یەكگرتووەكان 

قەیرانەكە،  بە  كۆتاییهێنان  بۆ  الیەنەكان  سەر  بخەنە  فشار 

لەسەر دەوحە  گەمارۆكان  بە هەڵگرتنی  ئەم سیناریۆیەش 

كاركردنی  بەڵێنی  قەتەر  بەرامبەردا  لە  دەستپێدەكات، 

تری  واڵتانی  بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی  بۆ  بكات  تەواو 

واڵتەكەی.  دەرەوەی  سیاسەتی  چاالكییەكانی  لە  كەنداو 

سارد  جەنگێكی  دروستبوونی  لە  خۆی  كۆتایی  سیناریۆی 

دەبینێتەوە لە ناوچەكەدا، كە بە دڵنیاییەوە سەردەكێشێت 

لە  سەربازییەكان  ئامادەكارییە  ئاستی  بەرزبوونەوەی  بۆ 

ماوەیەك  بۆ  قەیرانەكانیش  ئەگەر  تەنانەت  داهاتوودا، 

بەرچاو  شێوەیەكی  بە  قەتەر  هێشتا  بكرێت،  جڵەو 

تر،  واڵتانی  لەگەڵ  سیاسییەكان  و  سەربازی  پەیوەندییە 

و  سیاسی  پەیوەندییە  دەكات،  فراوان  توركیا   تایبەتی  بە 

لە  تایبەت  بە  پەرەپێدەدات،  تاران  لەگەڵ  ئابوورییەكان 

هاوبەشەكانی  كێڵگە  لە  رسوشتی  گازی  بازرگانی  بواری 

نێوانیان.  

* سەرنووسەری گۆڤاری جۆڕناڵ


