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 يةككيََمطةى كؤرمؤر وةك منونة سِواُطةيةن بؤ ثاساطتِى ئاطايؼى ووصة هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ:    

  -بـةهـزؤس جةعـفـةر  -

 
 

        
دامةشزاوةيةكى ناحكومى ئاكادميية، طسنطى ئةدات بة توَيريهةوة  ،MIRS -بؤ توَيريهةوةى هةزَيمايةتى ثةميانطةى ميديرتيانة 

لة بوازى نةوت و غاشى ضسوشتى و ضامانى ئاودا، هاوكات خؤى بةاليةنَيكى طسنطى كازكسدن ئةشانَيت بؤ لَيكؤَليهةوة لةبازةى 
لةبةزهةموَيهانى توَيريهةوةى جيؤثؤَلةتيك و ئاضايش و  بازودؤخى ناوضةيي و جيوانى بةطشتى، تا لةم ِزَيطةيةوة بةشَيك 

ضةبازةت بة ئَيطتاو ئايهدةى ضةزضاوةكانى ووشةو طفتوطؤيانةى لةضةز ئاضتى جيوانى شانطتى و بةشدازى بكات لةو 
ازكسدن لة وَيبطايتى ئاضايشى هةزَيمايةتى و بونيادنانى ئاشتى و كَيشة مسؤييةكان لةئازاداية )هةزوةكو بوازةكانى ك

             بة ضَى شمانى ئيهطليصى و كوزدى و عةزةبى ئاماذة ثَيدزاوة. s.cowww.mir مَيديرتيانة

  Jafarbahroz@gmail.comيان    Info@mirs.co: ئيمةيَل

 114190110092020يان  114190929440900  تةلةفؤن:
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 ثوختةى جيَبةجيَلاس  

هةطةيَ طةسٓةَهذاُى قةيشاُى ئابوسيي جئاُى بة ٓؤى ثشطى ووصةو ئاطايؼى خؤساكةوة، ثشؤطة ُةوتييةكاُى ٓةسيٌَى 
هةٓةًاْ كاتذا  .كوسدطتاُيؽ كةوتوُةتة بةسدةَ ٓةسِةػةى ئةًِى و طياطي و ياطايي و ئابوسيي و جيؤهؤجى جؤساوجؤسةوة

هة ذسؤكاسبؤُييةكاُى كوسدطتاْ و صيادكشدُى دآات ٓاتؤتة ثيَؼةوة. طةوسةؾ بؤ ثةسةثيَذاُى تواُا ٓاي-دةسفةتى طةوسة
كيََوطةى كؤسًؤس بة سِيَزةى ( ةوة، كؤًجاُياى داُاطاص صيادبوُى ئاطتى بةسٓةًٔيَِاُى غاصى هة 2222طةسةتاى طاَهى )

ووى ئيذاسييةوة ئةكةويَتة كة هة سِ هة ُاو ُاذيةى قادسكةسةًى كؤُذا ػاُى داداوة،كيََوطةى كؤسًؤس  %( سِاطةياُذ.02)
ضةُذ كيََوطةيةكى ديلةى طةسةكى و الوةكى ُةوت  ،هةَ ُاوضةيةو طِوسى طةسًياْ بة طؼتى. ةوةطِوسى قةصاى ضةًضةًاَه

هةطةسة، وةكو: كيََوطةى تاصة، ضيا طوسخ، جؤساوجؤسياْ  ةػةىٍسٓةئةكشيَت، ئةواُيؽ تيادا  بةسٓةًٔيَِاُياْو طاص ٓةْ، كة 
 لاُة، بوؤكى طةسًياْ،  ضةًضةًايَ، باػوسى طةُطاو، قةسةٓةجنري، ٓةسوةٓا ػاكةي و تؤثخاُة.كوسدةًري، ثوَه

ئةَ بابةتة، ئةيةويَت هةطةيَ تيَطةيؼنت هة ثشؤطة ُةوتييةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةطؼتى و بوؤكى كؤسًؤس بةتايبةتى دا، 
ثةمياُطةى "يةكى ئةكادميى خباتة سِوو، سِواُطةيةكة هة هة ٓةسيٍَ بة ػيَوةدةسفةت و ًةتشطيةكاُى بةسدةَ ئاطايؼى ووصة 

بؤ تيَطةيؼنت هة ثةيوةُذيي ُيَواْ طةسضاوة ًشؤييةكاْ و طةسضاوةطشوػتتيةكاْ  "ًيذيرتياُةوة بؤ تويَزيِةوةى ٓةسيٌَايةتى
 ٓةسوةٓا ثةيوةُذيي ُيَواْ طاًاُى ئابوسيي و ٓضسي طياطي هةاليةكى تش. هةاليةن و،

 ُاطاُذُيَلى طؼتى بؤ كؤًجاُياى داُاطاص و كيََوطةى كؤسًؤسيةكةَ/ 

( ة، كة دواُياْ هة سِؤرٓةالتى ُاوةسِاطنت )داُاطاص Consortium-ثيَشي ثيرتؤهيؤَ، يةكطشتِى ثيَِخ كؤًجاُيا )كؤُظريتيوَ
ضيِة عيَشاقى و داُيؼتوى ٓةسدوكيؼياْ خاوةُذاسيَتيةكةياْ ئةطةسِيَتةوة بؤ يةن خيَضاُى بة بِ -و كشيَظِيت ثيرتؤهيؤَ

( ثيَلةوة هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ وةبةسٓيَِاْ هة بواسى طاصو ُةوت دا ئةكةْ، ٓاوبةػيياْ ٓةية هةطةيَ طىَ ى عةسةبىئيٌاسات
ثؼلةكاُيؽ وا  . (ى ئةَهٌاُىRWE(ى ٓةُطاسى و )MOL( ى ُةًظاوي و )OMV) : ئةوسوثى دا ٓةية كؤًجاُياى 

كة ٓةًاْ  ،%( و طىَ كؤًجاُيا ئةوسوثيةكةؾ50%( و كشيظِت ثيرتؤهيؤَ )ُةفت ٓيالي( )50)دابةػلشاوْ كة: داُاطاص 
ئةكشد بؤ طواطتِةوةى طاصى طشوػتى هة   Nabucco Pipeline–ئةو كؤًجاُياُةْ كاسياْ هة ٓيََوى بؤسِى ُابؤكؤ 

 .(0)%( ى ٓةية هة طشيَبةطتةكةدا02ُاوةسِاطتى ئاطياوة بؤ ُاوةسِاطتى ئةوسوثا ٓةسيةكةياْ ثؼلى )

هة بِضيِةدا، جئاْ دةًيَلة ئاطاداسى تواُا ٓايذسؤكاسبؤُييةكاُى كوسدطتاُة، بؤ منوُة بؤ يةكةجماس هة سِؤرٓةالتى 
كشاوة. ٓةسيةكة  Chia Surkh-( دا هة كيََوطةى ضياطوسخ0020اْ و دؤصيِةوةى ُةوت هة طاَهى )ُاوةسِاطتذا كاسى طةسِ
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( هة اليةْ ئيِطويضةكاُةوة يةكةَ كاسى طةسِاْ و 0020( و )0021هة كيََوطةى كؤسًؤس و ضةًضةًاَهيؽ طاَهى )
وًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بة ثيَضةواُةى ( ذل2222. هة دواى ثشؤطةى ئاصادييةوةو هة طاَهى )(2)ٓةَهلةُذُياْ تياكشاوة

" ْ، طشيَبةطتى PSC-تةواوى طشيَبةطتةكاُى تشى ُةوت و طاص هة ٓةسيٍَ كة هةطةس ػيَواصى "بةػذاسى و بةسٓةًٔيَِاُّ
( ًاُط هة كاسكشدْ تواُيياْ هة كيََوطةى كؤسًؤس 00( و دواى )2221هةطةيَ داُاطاصو كشيظِت ثيرتؤهيؤَ كشدووة، طاَهى )

 بةسٓةَ بٔيَِّ. طاص

 دووةَ/ تايبةمتةُيةكاُى كيََوطةى كؤسًؤس  

تايبةت بة كيََوطةى كؤسًؤس و كؤًجاُياى داُاطاص،  داتاو صاُياسىدواى ووسدبوُةوةو، طةسداُى ًةيذاُى و كؤكشدُةوةى 
 ُذا ُيية:( تايبةمتةُذى دةطت ُيؼاْ بلةيّ كة ُة هة ُاوضةكاُى ديلةو ُة هة كيََوطةكاُى ديلةى كوسدطتا0ئةكشيَت )

 . هة سِووى يةدةط و ئاطتى بةسٓةًٔيَِاُةوة1. 2

" كة كؤًجاُيايةكى دةسةكى بواسى ووسدبيِى ية، طاَهى Gaffney, Cline & Associates" -( GCAبة ثيَى )
( هة باػوسى ئةًشيلا داًةصساوة، هة بؤطنت و هةُذةْ و طةُطافوسا و ٓيِذطتاْ كاسى جؤساوجؤسى هة بواسى 0092)

( تشيويؤْ طتاُذاس ثىَ طيَحا 4.4بشِى يةدةطى ثةطةُذكشاو و ضاوةسِواُلشاو تيايذا ئةطاتة ) :ثةسةثيَذاْ و ووسدبيِى دا كشدووة
  .(5)(LPG( ًويؤْ تةْ / ًةتش هة غاصى ػى )05.5، ٓةسوةٓا )( ًويؤْ بةسًيى ُةوت059)وة  طاصى طشوػتى. 

كٍ بو، دواتش كشاية  522هة ثيَؼذا سِووبةسةكةى : ية 2( ك202ٍُضيلةى )بةجمؤسة، كيََوطةى كؤسًؤس كة سِووبةسةكةى 
هةو بشِةؾ  ًويؤْ دؤالس 630ةوة بة ضشِى خةسيلى طةوسةكشدُى ويَظتطةكاُّ بة بشِى صياتش هة  2220هة طاَهى  ! 2ك020ٍ
. ةكةو ويَظتطةكاُذا خةسجى بلاتبؤ داُاطاص هة فشاواُرتكشدُى كيََوطجؼتى وياليةتة يةكطشتوةكاُة ًويؤْ دؤالسى ثاَه 202

 :طىَ جؤس بةسٓةًى ٓةيةئيَظتا هة كاتيَلذا طشوثة ضةكذاسةكاْ ٓيَشػى ًووػةكى ئةكةُة طةس ئةَ كيََوطةية، 

( 2222( ًويؤْ ثىَ طيَحا طاصى طشوػتى بةسٓةًٔيَِاوة، هةًاوةى طىَ طاَهذا و هة طاَهى )520)( ةدا 2201هةطاَهى ) 
بةثيَى داُاطاص و كشيظِت ثيرتؤهيؤَ ئاطتى بةسٓةًٔيَِاْ هة  . ثىَ طيَحا طاص بةسٓةَ ئةٓيَِيَت ( ًويؤ402ْدا سِؤراُة )

( ًويؤْ ثىَ طيَحا طاص 920بؤ  922( ؾ ئةو ئاطتة ئةطةيةُّ بة )2225%( بةسصبؤتةوة و، طاَهى )02كيََوطةكةدا بؤ )
( كٍ ئةطاتة ػاسى غاص 022هة كؤسًؤسةوة بة دسيَزايي ) ( ئيِحى24بةسٓةًةؾ سِؤراُة بة بؤسِييةكى ) . ئةَ(4)هة سِؤريَلذا

هةاليةْ  ( ًوياسيَم و دووطةت ًويؤْ دؤالس0.2بة بشِى صياتش هة ) ،هة ضةًضةًايَ كة ويَظتطةيةكى طةوسةى كاسةبايية
كٍ( ٓةس 022)بةسٓةًٔيَِاُى كاسةبا بيِاكشاوة، ئيِحا هةويَؼةوة بة ُضيلةى بؤ  "ئةمحةد ئيظٌاعيى" خاوةُى ًاغ طشوثةوة

ويَظتطةيةكى ديلةى كاسةباؾ هة باصياْ   . جطةهةوةىٓةوهيَش بؤ ويَظتطةى كاسةباى صى كؤسًؤس ئةطاتة ُاوضةى ثريداودطا
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بةٓةًاْ ئةو طاصة طشوػتيية كاس ئةكات. بة دسيَزايي ئةو ًاوة جوطشافيية هةُاو خةَهلى الديَلاُذا كةطيَم ياْ دوواْ وةن 
دوواْ و طياْ طاص بؤ ئيؽ ثيَلشدُى ًؤهيذةى -شاوْ و، ًاُطاُةؾ طودًةُذ ئةبّ هة بةسًيويَمثاطةواُى بؤسِييةكة داُ

 الديَلاُياْ.

هة ُيَواْ  .جيا ئةبيَتةوةو، ئةًباس ئةكشيَتبةسٓةًيَلى ديلةؾ، ُةوتة، كة هة ئةجناًى دةسٓيَِاُى طاصةكةوة، وةن ضشِى هيَى 
( بةسًيى ُةوتى هة سِؤريَلذا بةسٓةًٔيَِاوة، ئةوةؾ بة 22222بؤ  09222ةواَ )( دا بةسد2222بؤ  2201طاَهى )

تةُذةس دساوة بةضةُذيّ كؤًجاُياو خاوةْ تةُلةس ئةطويَضسيَتةوة بؤ خةصاُةكاُى كيََوطةى خوسًةَهةو، هةويَؼةوة تيَلةيَ بة 
يَوطةكاْ ياْ ٓةُاسدةكشاوة بؤ ئيَشاْ و بةُذةس عةباغ هة ثيَؼوتشدا ئةَ ُةوتة بؤ ثاَه .جةئاْ ئةكشيَت -ٓيََوى بؤسِى كوسدطتاْ

بةسٓةَ ئةٓيَِيَت، ئةًةؾ بة تةُذةس  LPG-( تؤْ طاصى ػى0202سِةواُة كشاوةو فشؤػشاوة!. طةسباسى ئةًةؾ، سِؤراُة )
يةى ُاذ -، هة طةس سِيَطةى طةسةكى ضةًضةًايَدؤالس ($500هةاليةْ داُاطاصةوة دساوة بة كؤًجاُياى هؤكاَهى و تةُى بة )

تةكيةى كاكةًةُذ خةصاُيَلى طةوسةياْ دسوطتلشدوةو، ٓةَهى ئةطشْ، ثاػاْ هةويَوة بؤ ضةُذ كؤًجاُيايةكى تش و، ئةواُيؽ 
 ئةيلةْ بة بوتَوى غاصةوةو، بؤ ثيَذاويظتى ًاالْ هة ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا بةكاسى ئةبةْ.

 . هة سِووى كؤًةاليةتييةوة2.2

" ةوةو وةن بشاُذيَلى Dana Gas-" بة توُذى طشيَذساوة بة ُاوى "داُاطاصKhor Mor-ئيَظتا ُاوى طوُذى "كؤسًؤس
ضةًضةًايَ،  بةدياس ضةَ و كولة دسيَزبوةوةكةى قةصاى باصسطاُى هئَاتووة. ٓةس هةُاو ُاذيةى قادسكةسةًى كؤْ و هة باػوسى 

بةيةكةوة طةسَ و صةسد ٓةَهٔاتو ػاُياْ  ىسدةبةُاو ٓة -سِووباسة ووػم ٓةَهٔاتوةكةى سِؤخاُةوة، دةػتيَلى دووسو دسيَزو ُاو
، ئةًةية "كؤسًؤس". طةت طاَهى ثيَؼوو ُاوضةكة ئةوةُذةياْ ضةػتوة بة دةطت قاتوقشِى و بةسخوداْ و تؤًاسكشدُى داوة

  طةيش بةدةطت ذلوًةتة يةكوةدواى يةكةكاُى عيَشاقةوة، ُةن هة كوسدوطتاُذا هة ئاطتى جئاُيؼذا-دةياْ ئةفظاُةى طةيش
، ئةطةس الديَلاُى ئةَ ويَِةى ئةَ تاالوة دةطٌةُة. ٓيََوى ثيَؼةوةى جةُط ئيَشة بوة، ئةُفاهظتاْ و ػةٓيذطتاْ ئةَ ُاوضةيةْ

طوُذةكاُى طةسةكيرتيّ   طِوسة ئةطةسِيَيت، ٓيَؼتا صؤسبةياْ سِيَطةوباْ و خضًةتطوصاسيية طةسةتاييةكاُياْ ثيَؼلةؾ ُةكشاوة.
 قةسةضيَواس، قةػكة، ويََوة، قةاَلًلايى، قايتةوةْ، ثاسياويََوة،  ، طؤهةًةو، ئاهياوة، عةىل ًظتةفا، ضةًظوسخاو" ئةَ طِوسة:

كؤسًؤسى طةوسةو بضون، ئاوايي جةالي، عةصيض بةط،  ًؼليباْ، طؤهباخ، هةن ٓيذايةت، قريضة،تاصة ػاس، كاُى قادس، 
 ."و...و...ضةُذ طوُذيَلى ديلةى تش (0)بِةكة، ٓةسِيَِة، بشايٍ غوالَ. ػاون، طةسِاوى
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 ٓةَهلةوتةو ًيَزووييةوة . هة سِووى 3. 2

سِريٌَى طةداَ بؤ ئةوةى ُاذيةى  بىَ ئةوةى ئةَ ُاوضةية تاكة يةن خيَضاُى هة سِةطةصى عةسةب تيادا بوبيَت،( 0029طاَهى )
قةصاى دووص خوسًاتو، دووص خوسًاتوػى خظتة طةس قادسكةسةَ هة هيواى طويٌَاُى و كةسكون دابربِيَت، ُاذيةكةى خظتة طةس 

ثاسيَضطاى طةالذةديّ. هة ٓةػتاكاُذا ٓيض الديَيةن ُةًا هةَ طِوسةى كة هة بةس هووتى سِريٌَى عيَشاقذا ٓةَهلةوتوة خاثوس 
( دا ٓاويؼتِى  2222 ذوصةيشاُىهة كؤتايي )بؤية قوسباُييةن،، دوواْ،، ضواس و صياتشى ُةبوبيَت.  ُةكشيَت، كةَ ًايَ ٓةية

ًووػةكيَم، ئيِحا دوواْ و طياْ بؤ كيََوطةى كؤسًؤس و طِوسةكة، بابةتيَلى تةواو ضاوةسِواْ كشاو بو، هةطةيَ ئةًةػذا 
  طودًةُذْ هة بوُى كؤًجاُياكة. داجيا-هة ئاطتى جياخةَهلى طِوسةكة  بةػيَلى

 . هة سِووى جؤسى طشيَبةطتةوة4.  2

هة كؤى ئةو طشيَبةطتاُةى كة ذلوًةتى ٓةسيٍَ هةطةيَ كؤًجاُيا ُةوتييةكاْ ئةجناًى داوة، تةُٔا ئةوةى داُاطاص "كؤسًؤس" 
دا دةوَهةتى خاُةخوىَ  (مدة اخل عقود) هة طشيَبةطتى خضًةتطوصاسيهةطةس ػيَواصى طشيَبةطتى خضًةت/ خضًةتطوصاسيية. 

)واتة وةصاسةتى طاًاُة طشوػتييةكاْ ًافى دةطتوةسداُى صياتشى   هة طةسةتاوة بؤ كؤتايي ًاًةَهة هةطةيَ ثشؤطةكةدا ئةكات
دةسٓيَِاْ  ، كؤًجاُياى دياسيلشاو تةُٔا بؤ كاسى طةسِاْ و ثؼلِني وهة كيََوطةى كؤسًؤسدا ٓةية بةبةساوسد بةواُى ديلة(

ياْ ُةطوجناُى بؤ ، كؤًجاُياكةؾ بةسثشطياسيَتى ٓيض ًةتشطييةكى داسايي ياخود خشاثبوُى كيََوطةيةن بةكاسديَت
. ئيِحا هةَ طشيَبةطتةدا كؤًجاُيا )بة ثيَى طشيَبةطتةكة هة ػويَِيَم بؤ ػويَِيَلى ديلة( وةبةسٓيَِاْ هة ئةطتؤ ُاطشيَت

جئاُييةكة "باجى ٓاتِة ُاوةوة" ُادات، باػييةكةى ئةوةية دةوَهةت هة طةسةتاوة بؤ كؤتايي كيََوطةو برية ُةوتييةكاُى خؤى 
، بةَهلو بة ثيَى ثؼليَم ياْ ثيَذاُى كؤًجاُيايةكى بياُى و ًوَهلذاسيَتى هة ئةطتؤى خؤيذا ُةٓيََويَت ُاداتة دةطت

)ضوُلة هة ٓةُذىَ ػويَّ كؤًجاُيا ٓةية وةن باسًتة ًاًةَهة هةطةيَ  ػايظتةى داسايي ذلوًةت هةطةَهياْ سِيَم ئةكةويَت
 كيََوطة ُةوتييةكاْ ئةكات(.

 هةضواسضيَوةى ثةيوةُذيية ُيَودةوَهةتييةكاُذا كؤًجاُيا فشةسِةطةصةكاْ تيَطةيؼنت هة طئَةَ / 

ثشِة هة ئاَهؤصيي  ،طشُطة بؤ طيظتةًةكاْ، دةوَهةت و ٓةسيٌَةكاْ بضاُّ كة ضؤْ ًاًةَهة هةطةيَ "ئيَظتا" يةكذا ئةكةْ
ئةوةؾ بة بوُى سِووئيايةكى قوويَ و سِةُططشتوو بة صاُظتى طةسدةَ ئةبيَت. ئيٌَة ٓةسطيض ُاتواُني طشيَبةطتيَم جؤساوجؤس. 

 هةطةيَ كؤًجاُيايةكى فشةسِةطةصدا ئيٌضا بلةيّ، ئةطةس تيَطةيؼتٌِاْ بؤ بِةًاو سِؤَهى كؤًجاُيا فشةسِةطةصةكاْ ُةبيَت؟

" بيَت، ئيرت Corporation-طويَى هة ووػةى "كؤًجاُياة ُيَودةوَهةتييةكاُذا هة صاُظتى ثةيوةُذييٓةسكاتيَم ثظجؤسِيَم  
 MNCs–، بةتايبةت ئةطةس ئةو كؤًجاُياياُة فشةسِةطةص ئةضيَت طةمليَِشاويةكظةس ًيَؼلى بؤ كؤًةَهيَم سِاطتيي 
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(Multi-National Corporations بّ و جطة هة باسةطاى طةسةكيياْ هة دوو بؤ طىَ والتى ديلةدا طةسًايةطوصاسى)
 بلةْ: 

ى هة ئةكتةسة كؤًةاليةتى  بةسطش –طياطيي  -ئابوسيي -وةن قوتاخباُةيةكى فيلشى هة سِووى تيؤسييةوة، يةكظةس هيرباَهيضَ 
، سِيَلخشاوة جئاُيية ُاذلوًى و ذلوًييةكاْ، دةوَهةتييةكاْ ئةكات )وةكو كؤًجاُيا جئاُيةكاْ، صاُلؤ طةوسةكاْ-ُا

 ئةبيَت جةخت هةوة ئةكةُةوة كة ضوُلة هيرباَهيظتةكاْ ٓةًيؼة ُاوةُذةكاُى تويَزيِةوةو كؤسِو كؤسِبةُذةكاْ و...تادوايي(.
اطاُلاسيي ( هة دةطتى دةوَهةتذا قةتيع ُةكشيَت، بةَهلو ئةكتةسة ُا دةوَهةتييةكاُيؽ ئةتواُّ خضًةت و ئPower-)ٓيَض

و ٓةسيٍَ و يةكة ذلوًييةكاْ  ىدةوَهةت ىهة سِةوتى ثةيوةُذيية ُيَودةوَهةتييةكاُذا بلةْ، هيرباَهيضَ تا ئةُذاصةيةن كاساكتةس
تؤ ُةوتى خؤت ، بةالَ بشِواى ئةوتؤى بة طِوسى جوطشافى ُيية، تةُٔا ئابوسيي باصاسِ و باصاسِى ئاصاد ٓةية، ثؼتطوىَ ُاخات
ئةواْ السى خؤت وةسئةطشيت، ئيرت ض طِوسيَلى جوطشافى ياْ ًةصٓةب و سِةطةصيَليت ئةوة طشُط ُيية. ئةفشؤػيت و دؤ

 ئاسطيؤًيَِتةكةياْ ئةوةية كة:

 .بةػذاسى ئةكةْ هة طةػةثيَذاُى طةسًايةدا هة ضةُذيّ دةوَهةتذا -

 ةْ.كاسيطةسى ثؤصةتيعياْ ٓةية هةطةس ئابوسى ٓةسدةوَهةتيَم كة طةسًايةطوصاسى تيا ئةك -

 الياُواية هة طةسدةًى جئاُطرييي و كشاُةوةى باصاسِدا دةسفةتى كاس ئةسِةخظيَت. -

طةػةو ئاَهوطؤسِى باُليي بشةو ئةطيَِيَت، ٓةسوةٓا ٓةًةضةػِةكشدُى طةسًايةطوصاسى هة بواسى جياجيادا دسوطت  -
 ئةبيَت.

كة بةيةن ووػةؾ باطى  .( ٓةNeo-liberalismْضةُذ ثيَيةن ئةوالتش هة هيبرياَهيظتةكاْ، هيرباَهيية ُويَيةكاْ )
هة كؤتايي طةدةى ُؤصدة بةٓؤى صيادبوُى ًوٌالُىَ كؤًةاليةتييةكاْ هة ئةًاُة ، سِؤَهى دةوَهةت و تواُاى دةوَهةت ُاكةْ
 هةدواى دووةًني جةُطى جئاُى و تا ئةُذاصةيةن كشاُةوةى ئيرت .خؤياْ سِاطةياُذ ئةجناًى طةػةكشدُى طةسًايةداسى

هة ئاطتى دةوَهةت و ُاوةُذةكاُى  دةسفةت بؤ ئةًاُيؽ سِةخظا كةدوُياو، ثشؤرةى ًاسػايَ بؤ طةسثيَخظتِةوةى ئةوسوثا، 
ئةبيَت ئاصاد بيَت، ٓةميةُة ئةبيَت ٓةميةُةى باصاسِ بيَت، و "باصسطاُى" برييذا يةكجاسضة دةطتياْ داية ئةوةى كة "باصاسِ" 

هةطةسةتاوة بؤ كؤتايي ئةبيَت كاسطةو . (9)لاتةوةو كةستى تايبةت قةبةتش بلاتدةوَهةت ئةبيَت خةسجى خؤى كةَ ب
سِؤرطاس ٓاتو  .كاسخاُةو باُم و كؤًجاُيا سِؤيَ ببيِّ بة بىَ ئةوةى دةوَهةت و طيظتةًةكاْ ٓيض دةطتوةسداُيَم بلةْ

و دةطتطة ًيذياييةكاُيؼياْ كشِى ضوو، ئةًاُة بووْ بة ُوخبةيةن كة ٓةس بة كؤًجاُياو باُلةكاُةوة ُةوةطتاْ، بةَهل
ثياواُى دةوَهةتيؼياْ  ةطةس كاسوباسى جئاُى خظتة طةسِ.كاسيطةسيي داُاْ ه طةوسةياْ بؤ كؤَهيِةوةو -، ُاوةُذى طةوسةو
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هة صؤس ػويَِى جئاْ ئةًاُة طةسؤن و وةصيش و كاسبةدةطتى وابةطتة بةخؤياْ ٓةية، هة تاوةسة  !كشد بة ٓاوبةػى خؤياْ
طشُط ئةوةية تةُٔا اُةوة ثالْ بؤ دةطتبةطةساطشتّ و بشِياسداْ هةطةس ضاسةُووطى ٓةس ػويَِيَم ئةدةْ. ئيرت بةسصةك

"بةسٓةَ" ئاطتةكةى بةسص بيَت، ُاطِاًةو ُةتةوةو بةٓا كؤًةاليةتييةكاْ ُةٓى و ُةفى ئةكةْ. بة يةن ووػةؾ باطى 
ئابوسيي و بةتايبةت هيرباَهيضًة ُويَيةكاُةوة تووػى ئةَ ئةو كاسةطاتة ريِطةيياُة ُاكةْ كة بةٓؤى هيرباَهيضًى 

 :ٓةطاسةية بووة

 -2200هة طاَهى )كة ًاُطاُة بة دةياْ ًويؤْ كةغ طوود هة داتاكاُياْ وةسئةطشْ،  Statisca -بة ثيَى طتاتيظلا
ٓةصاس كؤًجاُيا ( دووطةت و طياُضة ًويؤْ و ثةجناو ػةؾ 205.09واتة طاَهيَم ثيَؽ ظايشؤطى كؤسؤُا( ُضيلةى )

( ػةطت ٓةصاس كؤًجاُياى فشةسِةطةص ٓةبوة كة كؤُرتؤَهى صياتش هة 92222ُضيلةى )  هةجئاُذا تؤًاسكشاوة.
بة ثيَى وتةكاُى  .(2)ثيَِخ طةت ٓةصاس كؤًجاُياو هكى ديلةى خؤياْ كشدووة هةَ طؤى صةوييةدا (022222)

هة  "Ngozi Okonjo-Iwealaُغوصى ئوكِحى ئيوال "ئةًيِذاسيي طؼتى سِيَلخشاوى باصسطاُى جئاُى 
( 050هة جئاُذا ) 00-هة ثيَؽ باَلوبوُةوةى ثةتاى كؤظيذدا ئةَهيَت: ( 2222 -ًوُتةداى ئابوسيي جئاْ )داظؤغ

   ! (1)( ًويؤْ كةغ229( دا سِيَزةكة طةيؼتؤتة )2222ًويؤْ كةغ بةدةطت بشطيَتيةوة ئةياُِااَلُذ، ئةًشِؤكة هة )

 : ئاطتةُط و ثيَذاضوُةوةئاطايؼى ووصةى كوسدطتاْ: ضواسةَ

ئةو قوتاخباُةو تيَضة فةهظةفيياُةى طةسةوة، تيؤسيَلى ٓةسة طةسةكى هةُاو بابةتى ثةيوةُذيية ُيَودةوَهةتييةكاُذا ثيَضةواُةى 
(. كة هة طةسةتاى يةكةًني جةُطى Realism Theory-سِياهيضَ -ٓةية ثيَى ئةطوتشيَت )قوتاخباُةى واقيعييةت

جئاُييةوة تا ئيٌشِؤكة بة تةواوى سِةُطذاُةوةى ٓةية هة طياطةتى دةسةوةى ئةًشيلادا. باوكى داًةصسيَِةسى سِياهيضًى 
( ضاثى 0041. ًؤسطيِتاو طاَهى ))هة ئةَهٌاُيا هةدايم بوة( هة ُيؤسن ة( 0012 -0024كالطيم ٓاُع ًؤسطيَِتاو )

باَلوكشدةوة. ثاػاُيؽ "  بةُاوباُطةكةى " طياطةت هة ُيَواْ طةالْ دا: تيَلؤػاْ هة ثيَِاو ٓيَض و ئاػتى دا" يةكةًى كتيَبة
" ئيِحا كتيَبى " ثياوى صاُظتى هة In Defense of the National Interest -بةسطشيي هة ئاطايؼى ُيؼتيٌاُى

". هةًاُةدا و هة كؤى تيَضى ئةُذاًاُى Scientific Man versus Power Politics –بةساُبةس طياطةتى ٓيَض دا 
( طشُطة، ٓيَض بؤ كىَ؟ بؤ دةوَهةت ُةن كؤًجاُياو تان و Power-تةُٔاو تةُٔا ضةًلى )ٓيَض ،ديلةى ئةَ قوتاخباُةيةدا

بة  جا ،دا ... بؤضى ثيَويظتة هة ٓةًوو ًةيذاُيَلى ئابوسيي و طةسباصيي و طياطي و كةهتوسى و ديبوؤًاطيفاَلْ و فيظاس
 ٓةًوًاْ خةسيلى بةٓيَضكشدُى تواُاكاُى دةوَهةت ٓةسبةو  Hard Power–بةكاسٓيَِاُى ٓيَضى سِةق ياْ ػيَوةى ُةسَ 

ٓةسيٌَةكةًاْ ياْ كياُةكةًاْ بني؟ ئةَهيَت: بؤ ئةوةى بةسرةوةُذى ُيؼتيٌاُى ًظؤطةس بلةيّ. ئةًاْ ثيَياُواية ئةطةس ياْ 
ئةطةس خاوةُى تاُم و تؤث و كياُى ُيؼتيٌاُى و طةسوةسى ُةبني، ئةبيِة ُاطةيّ بة ئاػتى،  ئةوا  ،)ٓيَض( ًظؤطةس ُةكةيّ
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خؤسةى دةطتى ئةواُى تش، بةالَ ئةطةس )ٓيَض( ًاْ بةدةطتخظت ئةوا داُوطتاْ و ئاػتيؽ ًظؤطةس ئةكةيّ. بؤية بةٓيض 
كتةسى ديلةى كؤًةاليةتى ػيَوةيةن ُابيَت دةوَهةت ٓيَضى خؤى ثةست بلات و بيذات بةَ كؤًجاُياو بةو ُوخبةو بة كاسا

بةَهلو ئيٌَة تةُٔاو تةُٔا بةدواى بةٓيَضكشدُى  ووػةكاُياْ بّ. قظةو ئةواُيؽ خةسيلى خؤياْ و سِاصاُذُةوةىو...و...
با ة بؤ خؤى ئةكظؤْ ًؤبيوةو  Exxon Mobile-دةوَهةتةوةيّ بؤ بةٓيَضكشدُى ئاطايؼى ُيؼتيٌاُى. ئةكظؤْ ًؤبيى

هة كؤتاييذا تؤ كؤًجاُيايةكى ئةًشيليت، ئةوة  دةسفةتى كاس دسوطت بلات، بةالَ هةوطةسةوة وو  طةسًاية كةَهةطة بلات
 "ئةًشيلا" ية بشِياس ئةدات و ئةوة تؤيت ثيَويظتة بة دواى بةسصسِاطشتِى ٓيَضى ئةًشيلاوة بيت.

 صة" ى "كوسدطتاْ"ئةخويَِذسيَتةوة:ى " وو ئةهيَشةوةية "ئاطايؽ"

واتة دووسخظتِةوةى ًةتشطى ياخود هة ُةبوُى ٓةسِةػةو ًةتشطى دا بيطوصةسيَِيت. "ووصة" واتة ٓيَض )هة فيضيادا  :ئاطايؽ 
" بة ٓةًوو Energy-ٓةس تةُيَم بؤ ئةوةى ظوَهيَت ثيَويظتى بة ٓيَضيَم ياْ ووصةيةن ٓةية بيحوَهيَِيَت(. كةواتة "ووصة

ةدا، ئةطةس ووصة ُةبيَت ٓةطاسةى صةوى جووَهةى تيَذا ُابيَت ياْ صؤسكةَ جؤسةكاُييةوة طةسضاوةى جووَهةْ هةَ طةسدووُ
ئايا تؤ ئاًادةيت ٓيَض و ووصةى خؤت  ئةبيَتةوة. "كوسدطتاْ" واتة ضواسضيَوةيةن بؤ كوسداْ، واتة كياُى ُيؼتيٌاُى.

 ثيَؼلةؾ بة ذلوًةتى بةغذاو ًيويؼياكاْ بلةيت؟ 

 ُةوةى يةدةطى طشوػتى . ئةو فاكتةساُةى ئةبِة ٓؤى كةًبو1. 4

( 9بؤ طةساُظةسى جئاْ و، ٓةسيٌَى كوسدطتاُيؽ ) (MIRSئيٌَة هة ثةمياُطةى ًيذيرتياُة بؤ تويَزيِةوةى ٓةسيٌَايةتى )
ى )ُةوت و طاص( كةَ ئةبِة ٓؤى ئةوةى يةدةطى طشوػتياْ كة ٓةسيةن هةواُة  .(0)ػةؾ فاكتةسى طةسةكييٌاْ دياسيلشدووة

جةخت هة هيَشةدا ثرت  .بؤ باصاسِ Suply-وووة ياْ ئةبِة ٓؤى كةًبوُةوةى ئاطتى خظتِة سِ هة دةطت بضيَت، وببِةوة
 فاكتةسى ئةًِى ئةكةيِةوة:

 يةكةَ/ فاكتةسى جيؤهؤجى

كاتى دةسٓيَِاُى دا. ًاددة ُةوتييةكاْ هةبةٓؤى خشاثبوُى بريةكاْ، ياخود داخوسًاْ، ياْ تيَلةَهبوُى ئاو بة ضشِى و ئةًة 
ياخود خشاث ًاًةَهةكشدُى كؤًجاُياكاْ هةطةيَ بريةكاُذا، ياْ كةَ ئةصًوُى كؤًجاُياكاْ و ٓةراسيياْ هة سِووى ئاطتى 

بةسيتاُى هة طاَهى  -تةق كة طةُةي ئيِشجى وةن كؤًجاُيايةكى توسكى-تةكِيلييةوة. منوُة صؤسْ، هةواُة: كيََوطةى تةق
( ٓةصاس بةسًيى ُةوتى بةسٓةَ ئةٓيَِا، ئيٌشِؤكة هة 042( سِؤراُة )2200ئةكات. تا طاَهى ) ( ةوة كاسى تيا2229)
 ( ٓةصاس تيَجةسِ ُاكات.2بؤ  9( دا )2222)
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 Price volatility–ٓةَهطةسِاُةوةى ُشخ   /دووةَ

ُشخ هة دواى ٓةس  ٓةًيؼة ٓةَهطةساُةوةىبةو جؤسةى ئيَظتاؾ ُاًيَِيَتةوة. ، ُشخى ُةوت ًتٌاُةى هةطةس ُاكشيَت
طشيَبةطتًيم ئةطةسيَلى كشاوةية. جطة هةًاُة بة دةياْ بةَهطة ٓةْ كة جئاْ هة ئايِذةدا ُةوت بةكاس ُآيَِيَت ، ثؼت 
بةطنت بة ووصةى ثان و بة ووصة ُويَبوةوةكاْ هة سِيَطةى خؤس، با، ثيرتؤكيٌياوييةكاُى تشةوة صياتش ئةبيَت، ئؤتؤًبيوةكاْ ئةبّ 

بة ٓةصاساْ ًوياس دؤالسياْ بؤ ئةَ ًةبةطتة وياليةتة يةكطشتوةكاْ، ئيظشائيى، كةُذاو  ئةوسوثا، ي و ثاتشي.بة كاسةباي
 ..تةسخاْ كشدووة.

 فاكتةسى ئةًِى  طئَةَ/

بةٓؤى ػةسِةوة هة دةطتذاوة، ٓةَ بوةتة ٓؤى ئةوةى كؤُرتؤَهى   ًيِايةكى ئةًة تشطِاكرت فاكتةسياُة، صؤسجاس دةوَهةتيَم 
طاص هة دةطت بذات، ٓةَ هة ئاطتى ئابوسيي جئاُذا كاسيطةسى هةطةس بةسصى و ُضًى ُشخ داُاوة. هة دواى طاَهى ُةوت و 

 ( ةوة بةسدةواَ ذووطييةكاْ ًةتشطي بوْ هةطةس ُةوتى طعودييةو ًووػةكباساُى خةصاُة ُةوتييةكاُياْ كشدووة.2200)

يَلةوة ض بة جياجيا بة طويَشةى طياطةتى طةسدةَ ٓةويَ ئةدةْ كوسد هة ًاوةيةكى كةَ ُيية كة: ئيَشاْ و توسكياو عيَشاق، ض ث
 )هة باػوسو سِؤرئاواى كوسدطتاْ(: ثشطى ووصة دووس خبةُةوة

ةكاُى مجوجوَهةٓؤى ب .ًاوةيةتى داسِي و كؤًةالشاُى هةطةس ئاطتى ئابوسةتى ئيَطةو دةوَهكؤًةَهؤكة شِئيٌ -
هةُاو تاساُذا  ،ِة ٓةطتياسةكاْدةطتى طةيؼتوة بة ٓةًوو ػويَئيظشائيى  ،شاُذائةًذواييةى ئيظشائيى هةُاو ئيَ

يِى بةسثشطاُى شاْ دةطتى كشدووة بة طؤسِسى ئيظالًى ئيَبةتوُذى كؤًاؤية ب !ى ئيظشائيى بةسصكشايةوةئاال
 "ُةفتاىل بيِت"ئيى ئيظشاةسؤكوةصيشاُى ط .ياُةلى ديلةؾ كة طوًاُى هيَطةسباصيي و صيِذاُى كشدُى صؤسيَ

شاْ ت ئيَئةكشيَ يَضاوةسِكةواتة  ."شاْ ئةدةيّ ُةن يةًةْ و طوسياو هوبِاْشاُذا هة ئيَهةُاوخودى ئيَ "تيَئةَه
ػادةًاسى  دا كة شاقعيَهة بةتايبةت  .تضيَو دةطت هة ٓيض ُةثاسيَ اصييةكاُى بةتةواوى توُذتش بلاتة طةسبمجوجوَه

  .شاُةضى ئيَٓيَ

( طشوثى ًيويؼياى ضةكذاس كة هة دةسةوةى دةطتةالتى ٓيَضى دةوَهةتّ، 22ُاطةقاًطرييي دؤخى عيَشاق و بوُى ) -
بوُى ُاوةُذيَلى بشِياسى يةكطشتوو هة عيَشاقذا و هةدةطتذاُى طةسوةسى طةسٓةَهذاُةوةو مجوجوَهةكاُى داعؽ، ُة

عيَشاق هة ئامساْ و صةويذا، طشفتى طياطى و ًةصٓةبى هة ُيَواْ طووُِةو ػيعة، ٓةسوةٓا دابةػبوْ هةُاوخؤى 
شاقى وةن طووُِةكاْ و تشاصاُى بىَ ضةُذوضوُى ُاوخؤى ًاَهى ػيعى هة عيَشاقذا ئةو طشفتة طةسةكيياُةْ كة عيَ

دةوَهةت ُةٓيَؼتؤتةوةو، ُاوةسِاطت و خواسووى عيَشاق كةوتوُةتة بةسدةَ كاسةطاتى طةوسةى ريِطةيي و ًشؤيي و 
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ٓةسيٌَى  طةس بةػة ئاساًةكةى عيَشاق "ئابوسيي و ئةًِى طةخت، كة ئةَ طشفتاُة سِاطتةوخؤ كاسيطةسيياْ بؤ 
 ئةبيَت. "كوسدطتاْ

( كيوؤًةتشداية، هة طيَلوضلةى دياهةو ذةًشيّ و 202بؤ  022هة ُيَواْ )كيََوطةى كؤسًؤس سِووبةسةكةى  -
كةسكون دا داعؽ بة ئاػلشا هة ضاالكيذاية، هة سِؤرئاواو باػوسو سِؤرٓةالتى كيََوطةكةوة ذةػذى ػةعبى و طوثاى 

( 09اتش هة )( كيوؤًةتش دووسْ هة كيََوطةى كؤسًؤسةوة. ذلوًةتى عيَشاق ُاتواُيَت بة صي00بؤ  02عيَشاق )
، يةن فريقة ( كيوؤًةتش ضواسطؤػةية02ٓةصاس ثاطةواْ ُاوضةى طةوص هة بةغذا بجاسيَضيَت كة سِووبةسةكةى تةُٔا )

( والتى 51هة طوثاو دةصطا ٓةواَهطشييةكاْ و درة تريؤس ُاوضةى طةوص ئةثاسيَضْ، كة ُويَِةسايةتى و باَهويَضخاُةى )
ةًشيلاى هيَية كة خؤياْ بةسطشى هة خؤياْ ئةكةْ، بيِاى ثةسهةًاْ و ًاَهى هيَية، طةوسةتشيّ باَهويَضخاُةى ئ

ثةسهةًاُتاساْ و طةسكشدةكاُى عيَشاق و ئةًيِذاسيَتى طؼتى ئةجنوًةُى وةصيشاْ و ًاَهى صؤسبةى طةسكشدةكاُى 
" هةوةتةى  ( ئةَهيَت2220ى ػوباتى 05عيَشاق هةُاوضةى طةوصة. طةسؤكوةصيشاُى عيَشاق "ًظتةفا كاصًى" هة )
هة دواى ٓةَهبزاسدُة ثيَؼوةختةكةى . (02)بوًةتة طةسؤكوةصيشاْ ئةًةويَت بيِاى دةوَهةت هة عيَشاقذا بلةَ"

( دا دوو دسؤْ ًاَهى طةسؤكوةصيشاْ هة ُاوضةى 2220ى تؼشيِى دووةًى 2هة ) ى  عيَشاق 2220ئؤكتؤبةسى 
 سِصطاسى بو".طةوصدا ئةكةُة ئاًاُخ و بة سِيَلةوت هة ٓيَشػةكةدا 

( و بةكاسٓيَِاُى ٓيَض درى كوسد هة كةسكون و ُاوضة دابشِاوةكاْ، ٓةسيٌَى 2202هة دواى سِووداوةكاُى طاَهى ) -
( ٓةصاس بةسًيى ُةوتى سِؤراُةى هةدةطتذا، ئةوةؾ هةدةطتذاُى ئةو يةدةطة طشوػتيية بو كة 502كوسدطتاْ )

جوطشافياى كيََوطةو برية ُةوتييةكاُى طِوسى دةطتةالتى  بة ثيَى بةجمؤسة، ئةيويظت خؤى هةطةس بيِا بلات.
دةسئةكةويَت ػةؾ كيََوطةى ُةوت و طاصى ٓةسيٍَ ًةتشطي و ٓةسِةػةياْ هةطةسة، كة دواُياْ  ٓةسيٌَى كوسدطتاْ،

كيََوطة طةسةكييةكاُّ: كؤسًؤس و خوسًةَهة، ٓةسوةٓا هة طِوسى ثاسيَضطاى دياهةوة ضياطوسخ، هة طةسًياُةوة 
َوطةى ثوَهلاُة، هة باكوسى كيََوطةى خوسًةَهةوة بريةكاُى دةًريداخ، هة طِوسى ًوطَوةوة ًةتشطى هةطةس جةبةي كيَ

 ٓةية. تةًاػاى ئةَ ويَِةيةى الى خواسةوة بلةْ: Jabal Kand-كةُذ
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بةسٓةًٔيَِاْ دسوطت ئةًةؾ طشفت هة طةس ئاطتى ، ضوُيةكى ُةوتةكةدا-ضواسةَ: كيَؼة هة جؤسيَتى ًاددةى خاو و ُا
 ئةكات.

 ثيَِحةَ: دابةصيِى ئاطتى بةسٓةَ ٓيَِاْ بة ٓؤى ٓةَهةى كؤًجاُياكاْ ياْ ثيَؼبيِى ٓةَهةوة

ئةَ طشفتة ٓةًيؼة ضاوةسِواُلشاوةو، بة بةساوسد بةواُى ديلة تا سِادةيةن ئاطايية سِووبذات. كؤًجاُيايةن طةسِاْ و ثؼلِني 
وةكو وةٓا دةسُاضيَت كة برية ُةوتةكاْ بؤ باصسطاُى طوجناو بيَت، ياخود سِووداويَلى ئةكات، دواتش ياْ خةًاَلُذُةكة 

( دؤالس دائةبةصيَت، ياْ هة والتاُى 22ُشخى ُةوت تا ئاطتى )طفش بؤ كة بة ٓؤيةوة  (2204)طةسٓةَهذاُى داعؽ هة 
اسةى ثيَؼوةخت بذات، دواتش كؤًجاُياكة ديلةػذا سِووئةدات كؤًجاُيايةن سِائةكيَؼِة ُاو طشيَبةطتيَلةوة بؤ ئةوةى ث
 طشيَبةطتةكة ئةفشؤػيَتةوة ذلوًةت.طشيَبةطتةكةى كشدوةو، بةسدةواًيؽ هة صياُذاية، بؤية بة ضةُذ ًويؤْ دؤالسيَم 

 ػةػةَ: طشفتى ٓةُاسدةكشدْ

طجى ُاوةسِاطت  هة سِووى جيؤثؤهةتيليةوة، ٓةسيٌَى كوسدطتاْ سِاطتةوخؤ طةسى هةُاوخواُى كوتوة ووصةكةى دةسياى
( داية، كة هة سِؤرٓةالتى دةسياى طجى ٓةسيةكة هة قوبشغ و ئيظشائيى و ًيظش طاصى Mediterranean-)ًيذيرتياُة

طشوػتى هةكةُاسى دةسيا بةسٓةَ ئةٓيَِّ، هةطةيَ يؤُاُيؽ ٓاوثةمياُيَتى طرتاتيحي و هوتلةى طاصى طشوػتياْ ٓةية. بة 
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بؤسِى طةيؼتؤتة دووسطةى كشيت ى يؤُاْ. بةالَ سِووطياو ئيَشاْ ئةبِة ًةتشطى طةوسة هة ( كٍ بة ريَش ئاودا ٓيََوى 0022)
بةسدةَ ئةوةى طاصى كوسدطتاْ بضيَتة طةس ُةخؼةى ووصةى دةسياى طجى. توسكياؾ هة سِؤرئاواى كوسدطتاْ داطريكاسى ئةكات 

 ة بةو ئاسِاطتةى خؤسئاوا ُةضيَت.ةوة دووس(كٍ ى ئاويي هة قوبشط012بؤ ئةوةى ئةو يةدةطةى هةويَ ٓةية كة تةُٔا )

 ريِطةى عيَشاق ٓةسِةػةية بؤ طةس ئاطايؼى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ  .2. 4

خشاثى دؤخى ريِطةيي يةكيَلى تشة هة ٓؤكاسةكاُى بة فريِؤداْ و ًةتشطييةكاُى طةس ئاطايؼى ووصةو ًشؤيي ٓةس 
 ُاوضةيةن:

و غاص هة عيَشاقذا ًوَهلى ٓةًوو عيَشاقييةكاُة هة ٓةًوو ٓةسيٍَ و هة دةطتوسى عيَشاق ئةَهيَت: ُةوت  000ًاددةى 
ؾ ئةَهيَت: ذلوًةتى فيذساَهى ٓةَهئةطيَت بة ئيذاسةداُى كةستى ُةوت و غاص بة  002ثاسيَضطاكاْ. ٓةسوةٓا ًاددةى 

دوايي. هيَشةدا، ذلوًةتى ٓاوبةػى هةطةيَ ٓةسيٍَ و ثاسيَضطاكاْ، وة دابةػلشدُى دآات بة ثيَى رًاسةى داُيؼتواْ و...تا
عيَشاق صؤسبةخشاثى ئيذاسةى كةستى ُةوت و غاصى داوة، دآاتيَلى صؤسى بة فريِؤداوةو، ريِطةو رياُى عيَشاقى خظتؤتة 

ثيَضيِةوة هة ذلوًةتى فيذساَهى بلةْ هة صؤس بابةتى  ًةتشطييةوة، بؤية ٓةسيٍَ و ثاسيَضطاكاُيؽ ًافى خؤياُة هيَ
 يٌَى كوسدطتاْ" بةػيَم ُةبوة هيَى :ًةتشطيذاسدا كة "ٓةس

( 9.0( ٓةصاس دؤالس طاص ئةطوتيَت و بة فريِؤ ئةضيَت، واتة سِؤراُة )202" ٓةًوو طةسى كاتزًيَشيَم هة عيَشاقذا بة بةٓاى )
( دوو ًوياسو ُيو دؤالس! ئةًة دؤخى ووالتيَلة كة يةدةطى طاصة 2.0ًويؤْ دؤالس و طاالُةؾ ئةطاتة صياتش هة )

( ًويؤْ ثىَ طيَحا طاص ئةطوتيَِيَت و بة 222( تشيويؤْ ثىَ طيَحا ئةخةًَويَِشيَت و طاالُة )029.2طشوػتييةكةى بة )
( 04) هة ، هةكاتيَلذا ٓةُذيَلحاس بةيةكةوة(00)فريؤى ئةدات. بة ًويؤُةٓا ًؤهيذةى كاسةبايي ًاُطاُة ديَتة ُاو عيَشاقةوة

( ًوياس دؤالس بؤ 12( ةوة )2225هة دواى طاَهى )ةكياْ هة طةسًاى ٓاويِذا ُيية! ثاسيَضطاى عيَشاق ٓيض جؤسة كاسةباي
( ٓةصاس ًيَطاوات كاسةبا 20222 -00222( دا عيَشاق بؤ خؤى )2222هة طاَهى )كاسةبا خةسد كشاوة! كةضى ٓيَؼتا 

%ى كاسةبا ئةبيَت هةدةسةوة 42 )واتة ُضيلةى (02)( طى ٓةصاس ًيَطاواتة52222بةسٓةَ ئةٓيَِيَت، بةالَ ثيَويظتى بة )
بة طىَ ٓيَِذةى ُشخى ئاطايي باصاسِ طشاُرت طاص هة ئيَشاُةوة ٓاوسدة ئةكات، بةالَ سِيَطة بةخؤى ُادات هةُاو  .ٓاوسدة بلات(

ت و والتةكةى خؤيذا "كيََوطةى كؤسًؤس" بجاسيَضيَت و طاص هة طِوسى ذلوًةتى ٓةسيٌَةوة بؤ دابني كشدُى كاسةباى ُاوةسِاط
 خواسووى عيَشاق ببات! 
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، ًاوةى ضواسطاَهة يةكوةدواى يةن عيَشاق هة سِيضبةُذى دووةًى ئةو والتاُة ( دا2220هة ) بة ثيَى سِاثؤستى باُلى جئاُى
ديَت كة طاص بة فيَشؤ ئةدةْ و ئةيظوتيَِّ، ثشطياسةكة ئةوةية سِووطياو ئةًشيلاو والتاُى طةوسةى ثيؼةطاصيي دياسة كة بؤضى 

 ئةو طاصة ئةطوتيَِّ، ئةى عيَشاق هة ثيَِاو ضى دا؟.

 تةقاُذُةوةى بري ُةوتةكاُى طةياسة: منوُةيةكى ًةتشطيذاس . 2. 2. 4

( بريى ُةوت 02( داعؽ برية ُةوتةكاُى طةياسةى هة ًوطًى تةقاُذةوة، هة ئةجناًذا صياْ بةس )2209هة )تؼشيِى دووةًى 
( بريى تةواوةتى هة 20( ًويؤْ دؤالس تيَضووى ٓةبو، )222بةطةسِخظتِةوةياْ صياتش هة )كةوتّ، كة ُؤرةُلشدُةوةو 

، عيَشاق كة ُضيلةى (05)( ًاُط بةسدةواَ بو1كيََوطةكةدا هة كةَهم و بايةخ خشاْ. ئاطش و طشِة رةٓشاوييةكةى بؤ ًاوةى )
، تواُاى تةكِيلي هة كوةيت و ضةُذ ػويَِيَلى دةسةوة ( طاَهة ُةوتى خؤًاَهي كشدووة، هةتواُايذا ُةبو بيلوريَِيَتةوة022)

بؤ ثةيذاكشد. هة ئةجناًذا ضةُذيّ جؤسى ًاددةى وةٓا ثيع خشاية ريِطةوة كة ووالتيَلى طةوسةى ثيؼةطاصيي هة طاَهيَلذا 
يَضاْ ًاَهبةدةس بوْ ( خ022ئةوةُذة صياْ بة ريِطة و ثيظبوُى ٓةوا ُاطةيةُيَت، جطة هةوةى هة دةوسوبةسى طةياسة صياتش هة )

 و ُاوضةكة بةكةَهلى رياْ ُةًا!.

 
 ( ويَِة: ػةسقوئةوطةت2209دميةُى طشِطشتوى برية ُةوتةكاُى طةياسة بةٓؤى تةقاُذُةوةياْ هةاليةْ داعؼةوة )  
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 ثيَِحةَ/ طشيَبةطتة ُةوتييةكاْ: طشفتةكاْ هة كويَوة ديَّ؟

( دة ٓةصاس بةسًيى ُةوت يةكالبؤتةوةو ثشوظ كشاوة، ُشخى 02222هة يةكيَم هة كيََوطةكامناُذا ) بؤ منوُة: ٓةس بة طادةيي،
( يةن ًويؤْ دؤالس ٓةية. ضؤْ ئةًة بلةيّ بة ثاسةو ئةو ثاسةيةؾ هة ُيَواْ والتى 0(ة، كةواتة هيَشةدا)$022ُةوت بة )

" يَلةوة دةطت ثىَ ئةكات. Contract-"طشيَبةطت خاُةخوىَ و كؤًجاُياكةدا دابةؾ بلةيّ؟ بيَطوًاْ ٓةًوو ػت هة
كةواتة طشيَبةطتة ُةوتييةكاْ ئةو ثشؤطةى ضؤُيةتى دابةػبوُى دآات و طةسًايةية هة ُيَواْ اليةُة طودًةُذبوةكاُذا، 

ضةُذيّ  ٓةس ئةًة ُيية، بةَهلو بة ثيَى طشيَبةطتةكة دياسى ئةكشيَت كة كىَ ئيذاسةى ثشؤطةكة بذات؟ ضؤْ ًاًةَهة هةطةيَ
  .(04)طةػةثيَذاُى ئابوسيي ُاوخؤيي و، ًاف و ثشؤطشاًة كؤًةاليةتيية ُاوخؤييةكاُذا بلشيَتثشطى دياسيلشاو وةكو: ريِطة، 

هة واقيعذا، ضواس جؤس طشيَبةطتى ُةوتى طتاُذاسد ٓةية هة جئاُذا )ئةطةسضى جؤسى ديلةؾ ٓةية(. ٓةس ذلوًةتيَم 
طت هةطةيَ باسودؤخى جيؤهؤجى و طياطي و ئابوسيي و ياطايي و دةطتوسى ئةودا طوجناوةو، ًافى خؤيةتى كاَ ػيَواصى طشيَبة

ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هةطةيَ كؤًجاُيا جئاُييةكاْ ٓةس ٓةًوياْ )جطة هة ٓةَهي ئةبزيَشيَت. طشيَبةطتةكاُى ذلوًةتى 
عيَشاق ٓةًوياْ هةطةس ( جؤسى "بةػذاسى بةسٓةًٔيَِاُة". بةالَ ئةواُةى ذلوًةتى كة ٓاوػيَوةى ئةواُةى عيَشاقة كؤسًؤس

 ْ.Service Contract-ػيَواصى طشيَبةطتى خضًةتطوصاسيي

 

 كاسى طةوسةى هة ثشؤطةى ُةوت و طاصدا ئةجناَ داوة: ضواسذلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ، 

( ى تايبةت بة 2222( ى طاَهى )22داًةصساُذُى وةصاسةتى طاًاُة طشوػتييةكاْ و دةسضواُذُى ياطاى رًاسة ) يةكةًياْ،
 ُةوت و طاص.

ئةجناًذاُى طشيَبةطتة ُةوتييةكاْ هةطةس ػيَواصى "بةػذاسى بةسٓةًٔيَِاْ" هةطةيَ كؤًجاُيا جئاُييةكاُذا.  دووةًياْ،
سثشطياسيَتى سِيظلى كؤًجاُياكاْ و اليةُى تةكِيلى و ُةطوجناُى بريو كيََوطةكاْ ضوُلة هةَ جؤسة طشيَبةطتةدا ذلوًةت بة

بةتايبةتى هةو طةسدةًةدا تواُاى ئابوسيي و  ٓةَهِاطشيَت. Non Commercial–بؤ ئةوةى بلشيَتة بابةتى باصسطاُى 
 تؤ بطشيَت.ًشؤيي و تةكِيلى كوسدطتاْ صؤس هةوة الواصتشبوة كة خؤى بةػيَم هةو ئةسكاُة هة ئةط

بوُيادُاُى ريَشخاُى ٓيََوى بؤسِى كوسدطتاْ، هةطةس ئاطتى جئاُذا خيَشاتشيّ بوُيادُاُة. كة صؤسبةى كيََوطةكاْ  طئَةَ،
بةيةكةوة بةطرتاوُةتةوة. ٓةسوةٓا غاصى طشوػتى صؤسبةى كيََوطةكاْ بة بؤسِى كؤُيَلت كشاوة بة ويَظتطةكاُى بةسٓةًٔيَِاُى 

 كاسةباوة.
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تا ئةُذاصةيةكى باػيؽ تواُيويةتى بةسطةى فؼاسة ُيَوخؤيي و عيَشاقى و دةسةكييةكاْ ٓةًوو تةُطزةكاْ طةسةسِاى  ضواسةَ،
 هةَ ضواسضيَوةيةدا بطشيَت.

 هة كويَوة ديَّ؟ ةكاْ. طشفت 1. 5 

ئاصاسبةخؼةكاُى  ٓةس يةكيَم هةو ضواس ػيَواصة جئاُييةى طشيَبةطتى ُةوت اليةُى باؾ و خشاثى خؤى ٓةية. طشفتة ٓةسة
 بواسى ُةوت و طاصى كوسدطتاْ هةَ خاالُةى الى خواسةوة ديَّ:

( هة 0142، يةكيَلى تشة هة ثيَؼةُطةكاُى قوتاخباُةى سِياهيضَ، طاَهى ) Friedrich List-فشيذسيض هيظت/ ةَيةك
( The National System of Political Economy -ئةَهٌاُيا كتيَبى )طيظتةًى ُيؼتيٌاُى ئابوسيي طياطي

ئةُوطيَت. هيظت، ثةيوةُذييةكى سِاطتةوخؤ هةُيَواْ ٓضسى طياطي و طاًاُى ئابوسيي دا دياسى ئةكات. ُاطيؤُاهيضًى 
ئابوسيي طشيَ ئةدات بة وةسػةى بضون "ًاُيفاكتؤس"، بةجؤسيَم ئةطةس خودى دةوَهةت خؤى ياْ كؤًجاُيا ُاوخؤييةكاُى 

ئةتواُّ خؤياْ بةٓيَض بلةْ و كيرَبِكىَ هةطةيَ ئةواُى تشدا بلةْ. ٓةسبؤية هة بووْ بة خاوةُى وةسػةو ثيؼةطاصيى بضون، ئيرت 
ضواسضيَوةى ئةوسوثادا بةسيتاُيا وةن الُلةى ػؤسِػى ثيؼةطاصيي وةسػةو ثيؼةطاصيي ئاسِاطتةى ئةَهٌاُياكشد، ئةَهٌاُيةكاُيؽ 

سِياهيضَ" كةوتة  -طى جئاُى جئاْ "واقعييةتخؤياْ بةٓيَضكشدو ًوٌالُيَى ئةواُى تشى ثيَ ئةكةْ! هةدواى دووةًني جةُ
 خؤى و، ياباْ وةن ذلوًةت ثاَهجؼتى ثيؼةطاصيي بضوكى كشد، ئيِحا بووْ بة والتيَلى ثيؼةطاصيي.

دةوَهةتييةو، ياسيلةسيَلى طشُطيؼة هة طياطةتى ُاوضةيي دا. بةالَ ثيَطةيةن  -هيَشةدا، ٓةسيٌَى كوسدطتاْ، يةكةيةكى ُا
طاصيي و، ٓةًوو كةسةطتة طةسةتاييةكاُى هةدةسةوة ٓاوسدة ئةكات، كشيَى ٓةًوو وةبةسٓيَِاُيَليؽ خؤى ُيية بؤ ثيؼة

 ئةيذات.

( ةوة ثيَويظت بو هة بشى دةطتربدْ بؤ طشيَبةطتى ُةوت هةطةيَ كؤًجاُيا بياُييةكاُذا، 2229ٓةس هة طاَهى )/ دووةَ
دجيتاَهيضةكشاو  -بواسى خضًةتطوصاسييةكاُى ُةوتيي -ُيؼتيٌاُى -خؤًاَهى -كؤًجاُيايةن ياْ ضةُذ كؤًجاُيايةكى كوسديي

خبشايةتة طةس ثىَ، ئيَظتاو هةًاوةى ئةو ػاُضة طاَهةى سِابشدودا، ذلوًةتى ٓةسيٍَ تووػى بةالى قةسةبوكشدُةوةو قةسةبوداُةوةى 
 يةكاُذا. ئةو دةياْ ًوياس دؤالسة بؤ كؤًجاُيا جئاُييةكاْ ُة ئةبوْ هة دادطا ُيَودةوَهةتي

طةكيوستييةوة تا ئةطاتة  كؤًجاُياكاُى بواسى هؤجيظتى و طواطتِةوةو ( صؤسة، ٓةسCost/ تيَضووى كؤًجاُياكاْ )طئَةَ
دةسضوُى ضةُذ ئةُذاصياسيَم، تا ئةطاتة ئةواُةى خضًةتطوصاسيي بؤ كؤًجاُيا بياُييةكاْ دابني ئةكةْ تيَضووةكةياْ صؤسة. 

)صؤسبةى كات هة ٓةسيٍَ  ِاُى بةسًيويَم ُةوت هة ٓةسيٍَ ٓةس صؤستشة هةوةى هة عيَشاق ٓةيةجطة هةوةى تيَضووى بةسٓةًٔيَ
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ئةطةس كؤًجاُيايةكى خؤًاَهى بواسى ُةوت هة ٓةسيٍَ دامبةصساية، ئاطاُرت  .دؤالس( 00دؤالس كةوتوةو هة عيَشاق  02
 هيَجشطيِةوة هةطةيَ ثشؤطةكةدا ئةكشا.

( طاَهةدا بة ٓةصاساْ كادسى تةكِيلى و 09كوسديي ٓةبواية، هةًاوةى ئةو ) –/ ئةطةس كؤًجاُيايةكى خؤًاَهى ضواسةَ
بةسدةطت ئةبوْ، هةتواُادا ٓةبو هة والتاُى ثيَؼلةوتووى بواسى ُةوتذا وةكو: كاساًةى بواسى ُةوت و طاصى خؤًاَهى كوسديي 
ُظا، ضني، صؤستشيّ خوي هة بواسى ًاًةَهة كشدْ هةطةيَ ًةتشطييةكاُذا هةُاو ُةسوبخ، ٓيِذطتاْ، ئةًشيلا، بةسيتاُيا، فةسِة

 -كيََوطة ُةوتييةكاُذا ببيِّ. ئيٌشِؤكة هة ئةطةس و ًةطةسى بة جئَيَؼتِى كؤًجاُيا جئاُييةكاُذا ئةَ تواُا ًشؤيية
كشيَلاسى و ػؤفيَشى و  :ٌى كوسدوطتاْبياُييةكاْ ٓاتوُةتة ٓةسيَ ئةطشتِةوة. ئةى بةالَ! كؤًجاُياخؤًاَهيية جيَطةياْ 

ثاطةواُى و ُاوُوطني بة كوسدةكاْ و دةسضواُى صاُلؤكاُى كوسدطتاْ ئةكات، بةالَ بةسيَوةبةسو ٓيَذو ئةُذاصياسو تةكِيللاسة 
كةواتة ثيَؽ طةسضاوة طشوػتييةكاْ  داوةتة دةطت كةطاُى بياُى و هةطةيَ خؤى ٓيَِاويةتى. HR-و ٓيََض ئاسِةكاُى

يَوةبشدُى طةسضاوة ًشؤييةكاْ هةُاوخؤى كوسدطتاُذا بريى ىلَ ُةكشاوةتةوة، ياْ بة دوو ٓيََوى تةسيب دسوطتلشدْ و بةسِ
 ُةٓاتوْ.

/ طشفتيَلى ديلةى بِضيِةيي ئةوةية، ثشؤطةى ُةوت تةُٔا طشيَبةطت و طةسِاْ و ثؼلِني و دةسٓيَِاْ و ثاالوتّ ثيَِحةَ 
ُةوت و طاص ثيَويظتى بة هؤبى بؤ كشدُة هة جئاُى ثيَؼلةوتوودا. ئةًةؾ ُيية. بةَهلو ٓةُاسدةكشدْ و بة باصاسِكشدُى 

ُى كةَ بة ئاًادةطى كوسد ئةبيَت هة باطوخواطتة جئاُييةكاُذا، هة كؤسِوكؤسِبةُذة طةوسةكاُذا بةسطشيي هةثشطةكةى يةال
و دةسةوةدا ئةجناَ بذات. بؤ ئةوةى ٓةَ  هة ُاوخؤخؤى بلات. ياْ ٓةسخودى خؤى ئةو جؤسة كؤُفشِاُع و ثاُيَىَ و تويَزيِةواُة 

 فاكت و طةسضاوةى صاُظتى بةسدةطت بّ، ٓةَ ثاَهجؼتى جؤساوجؤس بةدواى خؤيذا بٔيَِيَت.

 

 طةسئةجناَ 

ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم، طشيَبةطتة ُةوتييةكاُى ذلوًةتى ٓةسيٍَ ثيَويظتى بة ثيَذاضوُةوةية هةو سِواُطة تيؤسييةى هةطةسةوة 
ػِرت هةًة: بة ئةطةسيَلى صؤسةوة، كةطاُى باال هة ذلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا و هة ًاوةى كابيِةكاُى بامساْ كشد. سِؤ

ثيَؼوتشدا دةطت تيَلةالويياْ ٓةبووة هةطةيَ كؤًجاُيا جئاُييةكاُذا )سِاطتةوخؤ بيَت ياْ هة سِيَطاى ئةًالوالى ديلةوة(. بؤ 
( وةصاسةتى طاًاُة طشوػتييةكاْ، ذلوًةتى ٓةسيٍَ هة باػرتيّ 2205و  2202ٓةس بةثيَى سِاثؤستةكاُى طاَهى )  منوُة:

(. ضى ئةبيَتة ٓؤى ئةوةى بة ئةُكةطت دةطتٔةق و ػايظتة 2205بؤ  2220دؤخى داسايي خؤيذا بووة هة ًاوةى طاالُى )
ًوياس و  2س بلات و، دواتش )داساييةكاُى كؤًجاُياكة ُةدسيَت و، ئةويؽ بضيَتة دادطاى ُيَوبزيواُى هةُذةْ طلاال تؤًا

( ًويؤْ دؤالس هة اليةْ ذلوًةتى ٓةسيٌَةوة وةن قةسةبو بذسيَتة كؤًجاُياى داُاطاص؟. ئيِحا ُشخى ثؼلى داُاطاص و 222
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، هةطةسوو ئةًةػةوة طشيَبةطتةكةى داُاطاص هة كشاوةٓاوبةػةكاُى هة ٓةسدوو كيََوطةى كؤسًؤس و ضةًضةًايَ صياتش 
 (.2240ديَت، دواُضة طاَهى ديلةى بؤ دسيَز ئةكةُةوة تا )ُيظاُى ( كؤتايي 2252)

هةبةسئةوةى جئاْ دةًيَلة ئاطاداسى تواُا ٓايذسؤكاسُييةكاُى ئةَ ُاوضةية، ثيَويظتة ثشؤطة ُةوتييةكاُى ٓةسيٌَى 
بة داًةصساوةيي كشدُى كوسدطتاُيؽ ٓاوتةسيبى ثشطى ووصة هة جئاُذا بشِوات، باػرتيّ كةسةطتةؾ بؤ ئةًة، تةُٔاو تةُٔا 

، تا هةُاوةوة صياتش بري هة ثاساطتِى ئاطايؼى ووصة ُةكشيَتةوة، هةدةسةوة ثرت وثرتى ثشطى ُةوت و طاصة هة ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا
-م داًةصساوةى ُيؼتيٌاُى و صاُظتى و ئةًِى و ئابوسيييَفةصاكة بة كؤًةَهئةطةس  داُجياُاْ بة ئاطاُى ًظؤطةس ُاكشيَت.

و داسايي و ى ياطايي َوئةكةوُة بؤطةو بةس فشتوفيَ ىَتاُى خاُةخوئةوا هةو طةسةوة ذلوًةت و وال ،تباُليي ُةتةُشيَ
 طةت طايَ بؤ طىَ -ٓةياُة دووطةت)دواجاس ئةو كؤًجاُياية وُلة ض .ةطةصةكاْشةسِفكؤًجاُيا  و ريِطةيي ديبوؤًاطيي

هة ئاكاًذا ضةُذيّ  ،تِيَيَؼةى ُاوخؤييةوة ئةُاَهيؽ خؤى بةدةطت دةياْ طشفت و طةسئيٌَى خاوةْ ًاَهٓةسيَ (ئةصًوُى ٓةية
 .تيَِيًَوياس ئةدؤسِ

 

 سِاطجاسدةكاْ

وةى ُشخى ُةوت و طاص هة ضواسضيَوةى قةيشاُى بؤ ئةوةى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةو دةسفةتة طةوسةيةى بةسصبوُة  يةكةَ/
ئابوسيي جئاُى هةًةسِ ثشطى ووصة هة دةطت ُةدات، ثيَويظتة هةطةيَ ذلوًةتى عيَشاق و ثةسهةًاُى عيَشاق هة سِيَطةى 

بطةُة سِػتةيةن بؤ دةسضواُذُى ياطاى ُةوت و طاصى عيَشاقى. ئةًة تا ئةُذاصةيةكى صؤس ٓةسيٍَ و  تيٌى ثظجؤسِةوة، 
 لوًةتى ًةسكةصي هةطشفتةكاْ دووس ئةخاتةوة.ذ

دووسطشتّ هة دسيَزكشدُةوةى ًاوةى طشيَبةطت بؤ ٓةس كؤًجاُيايةكى دةسةكى و هؤكاَهى، ٓةسوةٓا طةسثيَخظتِى  -خؤ  دووةَ/
كؤًجاُياى خضًةتطوصاسيي بواسى ُةوت و طاص، ثاػاْ كؤًجاُياى خضًةتطوصاسيي بواسى ووصة ُويَبوةوةكاْ بة ثيَى ثالُى 

اوةكو هةَ سِيَطةيةوة طاصو ُةوتيَلى كةَ هةُاوةوة بةكاس بربيَت، ريِطة (. ت2242( و )2252يةكيَتى ئةوسوثا بؤ طاَهى )
 ثاكرت بيَتةوةو، طةسجنى والتاُى ثيَؼلةوتوو و ثيؼةطاصيي بؤ ئةَ ُاوضةية سِابليَؼشيَت.

ثيَويظتة  ًةتشطيية ريِطةيي و ئةًِييةكاُى كة هة عيَشاقةوة ديَّ بة ٓةُذ وةسبطرييَت. بؤ بةسطشتّ بةَ كاسةطاتة، طئَةَ/
ثيَؼوةخت هة كوسدطتاْ كاديشى كاساًةو ئةُذاصياسى خؤًاَهى ثيَؼوةخت كة خاوةُى بشِواُاًةى ثشاكتيلى و تيؤسى بّ هة 

" ُاطشاوة. ياخود NEBOSHبواسى " دةطتةى تاقيلشدُةوةى ُيؼتيٌاُى هة طةالًةتى تةُذسوطتى ثيؼةيي  بة "
 " ُاطشاوة. IOSHثيؼةيي كة بة " بشِواُاًةى "داًةصساوةى طةالًةتى و تةُذسوطتى
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ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ثيَويظتة وةن والتاُى قةتةسو ئيٌاسات هة ُاوةُذة كاسيطةسةكاُى جئاُذا بؤ خؤى هؤبى بلات.  ضواسةَ/
طاالُة بة دةياْ ًويؤْ دؤالس بؤ ئةو بواسة خةسد بلات هة ٓاُذاُى ُاوةُذةكاُى تويَزيِةوةو، كؤُفشِاُظة جئاُييةكاُذا 

 طوتاسى خؤى ُيؼاْ بذات.

ػةفافيةت! بابةتيَلى ئةوةُذة قوسغ ُيية كة دةطتةالتى طياطيي بةدةطتييةوة طريى خواسدووةو، بةٓؤى ئةَ  ثيَِحةَ/
دةُط كةس ضوُةتة ثةسهةًاُةكاُةوةو، بةسِاطت و ضةثذا كةطيَتى كياُى كوسديي -ٓةالُةػةوة كةطاُى بةتايَ و دةُطة

ويظت بة ووسدبيِى سِيَلخشاوة بياُييةكاُيؽ ُاكات. هةُاو باصاسِى ٓةوهيَش و دٓؤن و طويٌَاُى و هةكةداس ئةكةْ. ٓيض ثيَ
ضةًضةًايَ و ػاسةكاُى تش ػاػةيةكى تةهةفضيؤُى طةوسة ٓةَهبواطيَت و، سِؤراُةو ػةواُة داتاو ويَِةو ضاالكييةكاُى تيا 

 ديَويَلى ُوىَ بؤ قظةكشدْ هةطةيَ ذلوًةت دا.باَلوبلشيَتةوة )ئةوةُذةى ثيَويظت بيَت(. ئةًة ئةبيَتة ًؤ

طوتاسةكة بؤ جئاْ و ُويَِةسايةتيية ديبوؤًاطييةكاْ ئاوٓاية " ئيٌَة دويَِىَ هةطةس صةوى تاكة ٓيَضبويّ ػةسِى   ػةػةَ/
جئاْ كةوتؤتة قةيشاُى ئابوسييةوة بة ٓؤى ثشطى ووصةو ئاطايؼى داعؽ و طشوثة تريؤسيظتيةكامناْ كشد، ئيٌشِؤكةؾ كة 

خؤساكةوة، ئاًادةييٌاْ ُيؼاُذاوة بؤ ئةوةى طاصو ُةوتى كوسدطتاْ خبةيِة سِوو. فةسًووْ هة ضواسضيَوةى ئةَ ُاتؤ ُويَيةى ئيَوة 
 بؤ ويَِاكشدُةوةى سِؤرٓةالتى ُاوةسِاطت دةطتتاْ داوةتىَ ئيٌَة ضى بلةيّ؟."

دةسياى طجى ُاوةسِاطت )ًيذيرتياُة( تاكة ذةوصةى ووصةو جيؤثؤَهةتيلى طشُطة بةدةطت خؤسئاواوة ًابيَت  َ/ذةوتة
هةُاوضةكةدا. ُاوضةى قةصويّ هة ريَش كؤُرتؤَهى سِووطياو ئيَشاُذاية، كةُذاويؽ خؤى هة سِيَطةى ئيٌاساتةوة ٓةويَ ئةدات خؤياْ 

ى دةسياى طجى. ئةَ ُاوضةية سِاطتةوخؤ طةسى هةُاوخواُى كوسدطتاُذاية. ٓةسيٌَى بطةيةُِة ذةوصةو ٓيََوى بؤسِى سِؤرٓةالت
كوسدطتاْ بة ُٔيَِى ياْ بة ئاػلشا ثيَويظتة بةسدةواَ وةفذو هؤبيظت و داًةصساوةى صاُظتى هةَ ُاوضاُةو هة ئةًشيلاو 

ئةًِى و ديبوؤًاطي ثشطى ووصةى كوسدطتاْ هةُذةْ ئاًادة بيَت. بةالى كةًةوة، ئةو والتاُة ئةتواُّ ٓاوكاسى تةكِيلى و 
 بّ.

دياسيلشدُى قوواليي طرتاتيحى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ، قوواليي طرتاتيحيي ٓةًيؼة بةو ُاوضةو ثيَطاُة ئةوتشيَت كة  ٓةػتةَ/
كوسدطتاُة. ئةكةوُة ُيَواْ خؤت و دورًِاُةوة. بةجمؤسة ٓةس هة جةهةوالوة تا ئةطاتة خاُظؤس و طِوُىَ قوواليي طرتاتيحى 

 Fireثيَويظتة ض كوسد خؤى ٓيَضى ٓةواَهطشيي و طةسباصيي هةوُاوضاُة بيَت، ض بتواُيَت كاس هةطةس سِاطشتِى ئاطش )

Break بلات، ئةًة بةو ذاَهةتة ئةوتشيَت كاتيَم خةسًاُيَم ٓةية، بؤ ئةوةى ئاطشةكةى ثىَ ُةطات، هة دووسى ضةُذ طةت )
 ت بؤ ئةوةى ئةطةس ئاطشيَم ٓات ُةطاتة خةسًاُةكة.ًةتشيَلةوة ضاَهيَم ٓةَهئةكةُشيَ
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ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بة ٓؤى ثاَهجؼتيية دةسةكييةكاُةوة بيَت، ياخود دؤصيِةوةى سِيَطا ضاسةيةكى دةطتوسيي و ياطايي  ُؤيةَ/
 هة اليةْ عيَشاقةوة، داًةصساُذُى ضواسضيَوةيةكى بةسطشيي ئامساُى ثيَؼلةوتوو خباتة طفتوطؤوة.

كةستى باُليي هة ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا الواصة، هة ثؼت ٓةًوو طيظتةًيَلى ئابوسيي سِاوةطتاوةوة، طيظتةًيَلى دةيةَ/ 
باُلى ثيَؼلةوتوو ٓةية. هةكاتيَلذا هة كوسدطتاْ باُلة باصسطاُييةكاْ ٓيض قاصاجنيَلى ئةوتؤ ُاطةيةُّ و، باُلةكاُى 

 دُى ًووضة.ديلةؾ تةُٔا كاسياْ بووةتة بابةتى دابةػلش

( جؤس باد بذات، ثيَويظتة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بة ٓيض 0بة ثيَى بة دواداضوُةكامناْ كؤًجاُياى ُةوت ثيَويظتة ) ياُضةٓةَ/
 ػيَوةيةن هة ٓيض جؤسة باجيَم خؤؾ ُة بيَت هة ثيَِاو سِيَلخظتِةوةو صيادكشدُى دآات دا.

  

يَديرتيانة بؤ تويَذينةوةى هةريَمايةتى، دكتؤرا لة ثةيوةنديية ئابوريية بةهزؤس جةعفةر/ دامةسريَنةرو سةرؤكى ثةميانطةى م*
 نيَودةوَلةتييةكان.

 

 

 طةسضاوةى ثيَويظت طودى هيَوةسطرياوة 

(1) Hydrocarbons-technology (2022) Khor Mor Gas Field Expansion, Kurdistan Region, 

Iraq. For more see here:  

https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/khor-mor-gas-field-expansion/ 

(2)   Mackertich, D. S and Samarrai, A,I (2015) History of hydrocarbon exploration in the 

Kurdistan Region of Iraq. Gulf PetroLink, Bahrain. P: 182 

(3) Dana gas company: Official web https://www.danagas.com/operations/kri/  

(4) Reuters (2021) UAE’s Dana Gas secures U.S. agency funding for Iraqi Kurdistan project 

https://www.reuters.com/business/energy/uaes-dana-gas-secures-us-agency-funding-

iraqi-kurdistan-project-2021-09-08/  

 

https://www.hydrocarbons-technology.com/projects/khor-mor-gas-field-expansion/
https://www.danagas.com/operations/kri/
https://www.reuters.com/business/energy/uaes-dana-gas-secures-us-agency-funding-iraqi-kurdistan-project-2021-09-08/
https://www.reuters.com/business/energy/uaes-dana-gas-secures-us-agency-funding-iraqi-kurdistan-project-2021-09-08/


ووزە لە هەرێمی کوردستان            پەیمانگەی مێدیترینانە بۆ توێژینەوەی هەرێمایەتی ڕوانگەیەک بۆ پاراستنی ئاسایشی  
 

20 
 

بةسئةجناًى طةسِاْ و ثشطياسو ضاوثيَلةوتِةكاُى تويَزةس هة ُاذيةى قادسكةسةَ و كيََوطةى كؤسًؤسةوة تا ويَظتطةى ػاسى غاص هة  (0)
 ضةًضةًايَ.

(6) Smith, R. El-Anis, I. Farrands, C (2017) International Political Economy in the 21st 

Century: Contemporary Issues and Analyses.  2nd Edition. ISBN 9781138808416 

(7) Statisca (2021) Estimated number of companies worldwide from 2000 to 2020 

                https://www.statista.com/statistics/1260686/global-companies/ 

 ًعّبشة أسقاَ خالي ًّ 2222 هعاَ اهعاملي االقتصادي املِتذى( : ٢٢٢٢طويع اُفو ) (1)

-https://www.swissinfo.ch/ara/topic/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA

-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9

-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA

/44226570 

(9) Jaafar, B. Wali, H (2020) Stubborn Kurdish Petroleum Resources: Surveying Actual data 

and investigating the declared Numbers. Mediterranean Institute for Regional Studies 

 . انظر هنا:الكاظمي: لن نتنازل عن بناء الدولة وال تهاون مع المتجاوزین (: 0202) العربیة (02)

                                                                    https://www.alarabiya.net › 2021/02/09 
(11)  The World Bank (2021) Seven Countries Account for Two-Thirds of Global Gas Flaring 

 ملیار دوالر.. أرقام صادمة عن قطاع الكهرباء في العراق 02( بعد 0202الحرة )( 20)

                                                                                 https://www.alhurra.com › 2021/07/03 
 

 القيارة بال دخان... للن األضرار كبرية ( 2209) األوسط الشرق( 21)

 الدراسات جملة. حوهلا كردستان واقليم ااحلتادية احللومة وخالفات النفطية العقود( ٢٢٠٢طارق كاكه رش  )  (04)
 .220 -225ص  (.الرابع) العدد الثانية السنة. السياسية و القانونية

 

 

 

 

 

https://www.statista.com/statistics/1260686/global-companies/
https://www.swissinfo.ch/ara/topic/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-/44226570
https://www.swissinfo.ch/ara/topic/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-/44226570
https://www.swissinfo.ch/ara/topic/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-/44226570
https://www.swissinfo.ch/ara/topic/%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-/44226570
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/02/09/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/02/09/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/iraq/2021/02/09/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%86

