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ثوختةى ديَبةديَلاس
ثشؤطة ُةوتييةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ كةوتؤتة بةسدةَ ضةُذ تةسةددايةكى ُاوخؤيي و عيَشاقي ،كة هيَلةوتةى ئابوسيي-
َى عيَشاق بشِياسى ُا-
َى فيذساه
َةتيياْ ٓةية .سِؤرى ( 51ى ػوباتى  )2222دادطاى باال
طياطي و ٓةسيٌَايةتى و ُيَودةوه
ياطايبوُى طةسضاوة طشوػتييةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاُى دةسكشدو ،طشيَبةطتة ُةوتييةكاْ و ٓةُاسدةكشدُى ُةوتى
َتى داوة بة سلوًةتى ًةسكةصي كة دؤطيةى ُةوتيى هة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
كوسدطتاُى بة ُا-دةطتوسي ُاوبشدو دةطتةال
وةسبطشُةوة .ئةَ (سِاثؤستى ثؤهةطي) ية هة ثةمياُطةى ًيَذيرتياُة بؤ تويَزيِةوةى ٓةسيٌَايةتى MIRS-ةوة ئةيةويَت هة بةػى
يةكةًى دا ،ثاُتايية ًيَزووييةكاُى ثشطى ُةوتى كوسدطتا ،فاكت و كاستةكاُى بةسدةطتى سلوًةتى عيَشاق و ٓةسيٍَ سِووْ
بلاتةوة .ثاػاْ هة بةػى دووةَ دا ،بزاسدةكاُى سِووبةسِووبوُةوةو سِاطجاسدة صاُظتيةكاُى خباتة سِوو.

بةػى يةكةَ :دئاْ و تواُا ٓايذسؤكاسبؤُييةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
دئاْ ،دةًيَلة هة تواُا ٓايذسؤ -كاسبؤُييةكاْ (ُةوت و طاصى طشوػتى) كوسدطتاْ ئاطاداسة .هة بِضيِةدا ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
َى ( )2221دسوطت ُةبوة:
دواى سِووخاُى سِريٌَى طةداَ سوطيَّ ( )2222و بة تةُٔا بة ثيَى دةطتوسى عيَشاقى-فيذسايَ هة طاه
َتى
َلى كوسدطتاْ درى دةطتةال
َلو ( )51طايَ ثيَؼوتش هة ٓةهوًةسدى ػةسِى كةُذاوى دووةَ و ،ثاػاْ سِاثةسِيِى خةه
بةه
ًةسكةصيي و ديلتاتؤسياُةى سِريٌَى بةعع ،ثاػاْ دسوطتلشدُى ُاوضةى درة فشِيّ هةاليةْ وياليةتة يةكطشتوةكاْ و
ئةجنوًةُى ئاطايؼى ُةتةوة-يةكطشتوةكاْ و ،بشِياسى رًاسة ( )689ى تايبةت بة ُةوت بةساُبةس بة خؤساكى ُةتةوة
َى ( )5662دا دسوطتبوة (بى بى
يةكطشتوةكاْ ،ئةَ ٓةسيٌَة بة ثةسهةًاُى كوسدطتاْ و سلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هةطاه
طى.)2252 .
بةٓةًاْ ػيَوة ،طةسِاْ و دؤصيِةوة بةدواى ُةوت دا هة باكوسى عيَشاق (كوسدطتاْ ياْ ُاوضةى صاطشؤغ) ًيَزووةكةى ُاطةِسيَتةوة
َى ( )2222كة ثةسهةًاُى كوسدطتاْ
َى ( )2229كة وةصاسةتى طاًاُة طشوػتييةكاُى ٓةسيٍَ داًةصساوة ،ياخود طاه
بؤ طاه
َى
َتى ُاوةسِاطتذا طاه
َلو يةكةًني (بري) ى ُةوت هة سِؤرٓةال
ياطاى رًاسة ()22ى تايبةت بة ُةوت و طاص دةسضواُذووة .بةه
َطةى ضيا طوسخ ( ،)Chia Surkhئةَ بوؤكة ئةكةويَتة ُاوضةى طةسًياْ
( )5625هة باػوسى كوسدطتاْ دؤصساوةتةوة هة كيَو
َى ()2222
َتى سِووباسى طريواْ ٓةتا ئةطاتة ُاسيةى قوسةتو و طِوسى ئيَشاْ ئةطشيَتةوة ( ،)Aqrawi, 2010هة طاه
سِؤرٓةال
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ةوة ٓةسيةكة هة ثيت ئؤيةيَ Pet Oil-و طةُةيَ ئيِشدى ئؤثةسةيؼتِى تيا ئةكةْ .ئيَظتا ئاطتى بةسٓةًٔيَِاْ هة ضيا طوسخ
دابةصيوة هة ُيَواْ ( 2222بؤ  )2222بةسًيوى سِؤراُةداية و ،تةُٔا ( )2بريى ئيؽ ئةكات (.)Pet Oil, 2022
َة ( )5628و تةق –تةق
َى ( )5622و كؤسًؤس ( )5628و ضةًضةًايَ ( )5626و خوسًةه
َلاُة طاه
َطةكاُى ثوه
ٓةسيةكة هة كيَو
َلةُذُياْ تيادا كشاوة ( Mackertich and Samarrai,
( )5618و دةًريداخ ( )5692و دةبةيَ كةُذ ( )5685كاسى ٓةه
:)2015: P: 184

َى ( )2003دؤصساوُةتةوة.
َطاُةْ كة ثيَؽ طاه
َة طوسةكاْ ئةو كيَو
َطةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،خاه
ئةَ ُةخؼةية بةػيَلة هة دوطشافياى كيَو
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َيَم تةًاطي ُضيلياْ
َطاُةى هة طةسةوة ُاوبشاْ ،بة دسيَزايي ٓيَو
" ئةطةس بة ووسدى تىَ بى ُى بلةيتٓ :ةًاْ ئةو كيَو
َتى سلوًةتى عيَشاق ٓةيةو ،ئةًشِؤكة ًةتشطى ئةًِى و دةطتبةطةساطشتِياْ هة طةسة
هةطةيَ ُاوضةكاُى ريَش دةطتةال
هةاليةْ سلوًةتى عيَشاق ياْ ٓيَضة ًيويؼياكاُةوة".
سلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاُْ ،اتواُيَت ٓةُطاو بِيَت بة بىَ ئةوةى ئةو سيلايةت (ُةسةتيظ )Narrative-اُة
ُةُاطيَت كة سلوًةتى ًةسكةصيي بةغذا ٓةيةتى:
.1.1

ئةو فاكتاُةى كة سلوًةتى عيَشاق درى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ٓةيةتى

َطةى كؤسًؤس ىلَ دةسضيَت) ٓةًوياْ هة دؤسى بةػذاسى و
يةكةَ :طشيَبةطتة ُةوتييةكاُى سلوًةتى ٓةسيٍَ (كيَو
بةسٓةًٔيَِاُّ ( ) PSCبة ثيَضةواُةوة سلوًةتى عيَشاق طشيَبةطتةكاُى هةطةيَ كؤًجاُيا ُةوتيية فشة سِةطةصةكاُذا
َتذا
هةطةس ػيَواصى طشيَبةطتى خضًةتطوصاسيّ ( )Service Contractثشطياسةكة ئةوةية ئايا ئةكشيَت هة يةن ووال
دوو ثيؼةطاصيي ُةوت و طاصى دياواص ٓةبيَت؟
َبيَت،
دووةَ :بةالى سلوًةتى عيَشاقةوة واية كة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةيةويَت هة فؼاسةكاُى "دادطاى ئيتيشادى" ٓةه
َيَوطة ئيظشائيوييةكاْ ،هةٓةًاْ كاتذا قةسصى
ضوُلة ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةسدةواًة هة فشؤػتِى ُةوت بة باصسطاْ و ثاه
ًوياسةٓاى هة ٓةسيةكة هة كؤًجاُياكاُى "فيتؤيَ" و "سِؤغ ُةفت" كشدووة.
َى بشِياسةكاُى بشِياسى كؤتايني و ٓيض اليةُيَم ُاتواُيَت تاُةى ىلَ بذات ،بة ثيَى ئةو
َى فيذساه
طئَةَ :دادطاى باال
َوةػاوة دا ئةُشيَت ،ضوُلة ثيَضةواُةى ًاددةكاُى ( )552و
بشِياسةؾ ياطاى ُةوت و طاصى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بة ٓةه
( )555و ( )552و ( )551و ( )522و ( )522ى دةطتوسى عيَشاق ( )2221ةٓ .ةسوةن ػاسةصا ياطاييةكاُى سلوًةتى
عيَشاق وةكو (عةىل تةًيٌى) ئاًارةى ثيَذاوة ،ئةَ بشِياسة ثةيوةطتة بة ثاساطتِى طةسوةسى عيَشاق و ئةبيَت ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ ِسيَطة بة وةصاسةتى ُةوت و ضاوديَشى داسايي عيَشاق بذات ئةَ كةيظة وةسبطشْ (احلشة.)2222 ،
َى هةطةس كةستى ُةوتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
َى ( )2252و ( )2252ػذا دوو طلاال
ضواسةَ :سلوًةتى عيَشاق هة طاه
َى سلوًةتى عيَشاقة
َى ،دووةًياْ ،طلاال
تؤًاسكشدوة .يةكةًياْ ،طلاالًى وةصيشى ُةوتى ثيَؼوتش بو هة دادطاى فيذساه
َكةى
هةطةس توسكيا هة دادطاى ثاسيع بؤ يةكالكشدُةوةى ُاكؤكيية باصسطاُييةكاْ ( ،)ICAسلوًةتى عيَشاق طلاال
هةطةس ئةو بِةًاية كشدووة كة بؤضى توسكيا بة بىَ ئةوةى بطةِسيَتةوة بؤ بةغذا سِساطتةوخؤ هةطةيَ ٓةوهيَشدا
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َةَ
َى بؤسِى كوسدطتاْ -دةئاُى توسكيياْ سِاكيَؼاوة ،ئةًةؾ بة ػلاُذُى طةسوةسى عيَشاق هة قةه
ِسيَللةوتوةو ٓيَو
ئةدات و ،داواى (ً ) 22وياس دؤالس قةسةبو هة توسكيا ئةكات .ئةطةس هةَ دادطايةدا توسكيا بيباتةوة ئةوة دووس ُيية
توسكيا تةواوى ُةوت و طاصى كوسدطتاْ هة ئايِذةدا خباتة ريًش سِكيَفى خؤيةوة ،ئةطةس سلوًةتى عيَشاقيؽ بيباتةوة
ئةوة ٓيَأل ى بؤسِى كوسدطتاْ و تةواوى ثشؤطة ُةوتييةكاُى ٓةسيٍَ ئةكةوُة ريَش سِكيَفى بةغذاوة .هة تةمموصى 2222
َى عيَشاق ٓيَضى
َةتى ٓةية .بشِياسِةكةى ػوباتى  2222ى دادطاى فيذساه
داُيؼتِى دادطاو رووسى باصسطاُى ُيَودةوه
َةتييةكاُذا درى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ.
َةتى صياتش ئةبةخؼيَت بة عيَشاق هة دادطا ُيَودةوه
ياطايي و ُيَودةوه
 .2-1ثيَطةى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ :ديظلؤسطيَلى ُوىَ بةساُبةس عيَشاق
َى عيَشاق ثؼتطوىَ خبشيَت ،واتة ئةطةس عيَشاق (بيةويَت) ئةوا
ئةطةسضى هة تواُادا ُيية كة بشِياسةكةى دادطاى فيذساه
ئةتواُيَت كؤًجاُيا ُةوتييةكاُى ٓةسيٍَ هةكاسكشدْ سِابطشيَت .بةٓةًاْ ئاسِاطتة بةَ ُضيلاُةؾ ُاتواُذسيَت طؤسِاُلاسيي
هة ٓةُاسدةكشدُى ُةوتى عيَشاق دا بلشيَت ،ضوُلة تا ئيَظتا توسكيا ِسيَطة ئةدات ُةوتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هة خاكى
َتةكةيةوة بطاتة باصاسِة دئاُييةكآْ .ةسوةكو طةسؤكوةصيشاُى عيَشاق "ًظتةفا كاصًى" سِايطةياُذ "ئةَ بشِياسة
ووال
ٓةسوا بة ئاطاُى و بة ثةهة دىَ بة دىَ ُاكشيَت" .هة طةسوو ٓةًوو ئةًاُةػةوة كؤًجاُيا فشةسِةطةصةكاُى بواسى ُةوت
ثؼلى طةوسةياْ هة ُةوتى ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا ٓةية ،بؤ منوُة " دى ئيَّ ئؤ "DNO-و " طةُةيَ ئيِيَشدى"
َيَِيَت ئةوا ثةيوةُذييةكاُى توسكياو عيَشاق بةتةواوى
( .)Wahab, B. 2022ئةطةس عيَشاق بةخيَشايي ئةَ ثشطة جبوه
تيَم ئةضّ..
ئةكشيَت فاكتةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةساُبةس سلوًةتى ًةسكةصيي ئةًاُةى الى خواسةوة بّ:
َيةتى ُةوت هة دواى سِووخاُى طةدداَ سوطيَّ 2222-بؤ ئةوة
يةكةَ :هة بِةًادا سِةػِوطى ثشةُيظجى فيذساه
ئاًادةكشا كة عيَشاق دووس بلةويَتةوة هة ديلتاتؤسييةت و ٓاوػيَوةى فةسًاُشِةوايةتى و تاكشِةوى طيظتةًى ثيَؼوو
دووباسة ُةبيَتةوةٓ ،ةسوةٓا ثيَلةوة سلوًةتى بةغذاو ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و ثاسيَضطاكاُى تشى عيَشاق ئيذاسةى
ََ وةن دياسة عيَشاق ئاسةصووى ئةوة ئةكات كة بطةِسيَتةوة طةسٓةًاْ سِةوتى
طةسضاوة طشوػتييةكاْ بذةْ .بةال
كاسكشدُى سِريٌَى ثيَؼوتش .بةًاُايةكى تش دميوكشاطى هة عيَشاق ٓةسةطى ٓيَِاوة ،دابةػبوُى عيَشاق هةَ
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َى
َلو بةسةو ئةوة ئةضيَت هة ِسيَطةى كودةتاى ياطايي و طةسباصييةوة كؤُرتؤه
ٓةهوًةسدةدا ئةطةسيَلى ُضيم ُيية ،بةه
عيَشاق بلشيَت.


َى و وةصاسةتى ُةوت بة بةػذاسيي
َى تةُاُةت ئاًارةى بةوة كشدووة كة سلوًةتى فيذساه
دووةَ :داد طاى فيذساه
ََ بةٓيض ػيَوةيةن ئاًارةى بة ًاف و ػايظتة داساييةكاُى
ثيَلشدُى ثظجؤسِاُى بياُى بطةُة ئاطتيَلى بشِياسداْ .بةال
َلةكةى ُةكشدووة ،ئةطةس ٓةسيٍَ ُةوت سادةطتى بةغذا بلات دواى ئةوة ًاف و ثؼلى
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و خةه
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ضؤْ و ضةُذ ئةبيَت؟.
ََ ِسيَزةى كوسد هة طوثاى
طئَةَ :هة كاتيَلذا كوسد ِسيَزةى ( )%52ى بوددةى عيَشاق بة ػايظتةى خؤى ئةصاُيَت ،بةال
عيَشاقذا ُاطاتة ( .)%5هة كةستى ُةوتيؽ دا كوسد ُاطاتة ( )%2و هة تةواوى ئةو طفتوطؤياُةى طةباسةت بة ثشطى ُةوت
هة ُيَواْ ٓةسيٍَ و بةغذا كشاوْ ،وتشاوة كوسد ُةوتةكةى سِادةطتى طؤًؤ بلات ،بىَ ئةوةى كوسد يةن تاكةطى هة
َى كؤًجاُيايةكى ُيؼتيٌاُى
ََ دواداس سِؤه
طؤًؤدا ٓةبيَت ( سِاطتة طؤًؤ داًةصساوةيةكة بؤ بة باصاسِكشدُى ُةوت ،بةال
عيَشاقى ئةطيَشِيَت).
َى ()5622
ضواسةَ :بوُى توسكيا هة ُاو كةستى ُةوتى عيَشاق و ٓةسيٌَى كوسدطتاُذا ،بابةتيَلى تاصةو ُاًؤ ُيية ،طاه
َى كشاوة ،كؤًجاُياى ُةوتى عيَشاق ثيَؼوتش ُاوى كؤًجاُياى
ُةوتى عيَشاق هة طةس بِةًاى ُةوتى كةسكون خؤًاه
َبِلياْ Calouste Gulbenkian-ياْ ًظتةس  %1ثيَِر هةطةت بةُاوباُطة داى
ُةوتى توسكيا بوة كة "طؤه
َطةى
ًةصساُذوة .توسكةكاْ هةويَوة ثؼلى خؤياْ ٓةس ٓةبوة .هة قؤُاخى يةكةًذا ( )5621 -5622بةسٓةًى كيَو
َى
َى ( )5612دا " واتة كؤتا طاه
ُةوتى كةسكون ( )%62ى ئاطتى بةسٓةًى ٓةًوو عيَشاقى ثيَم ٓيَِاوة ،هة طاه
طةسدةًى ثاػايةتى هة عيَشاقذا" ِسيَزةى بوُى ُةتةوةكاْ هة كةستى ُةوتى كةسكوكذا بةَ ػيَوةية بوْ:
 عةسةب ( )%5يةن هةطةت! كوسد ( )%28بوة ،توسكٌاْ ( )%59و ئاػوسى ( )%22و ئيِطويض ()%2َى ( )2222دا ِسيَزةى عةسةب هة كؤًجاُياى ُةوتى باكوس -كةسكون ( )%92و توسكٌاْ (،)%29
ََ! هة طاه
 بةالكوسديؽ كةًرتة هة (* )%2
ثيَِذةَ :عيَشاق ،هة طيَبتةًبةسى  2225ةوة ،دةطتةى طةػةثيَذاُى ثيؼةطاصيي طةسباصي صيِذوو كشدووةتةوةٓ .ةس
بة ثيَى ياطا ثيَويظتة ُويَِةسيَلى وةصاسةتى ثيَؼٌةسطةى تيا بيَت (ُي ية) .بة ثيَى طؤظاسى " " CEOWORLDهة
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َى ( )0202عيَشاق هةطةس ئاطتى تةواوى دئاُذا بؤ ٓاوسدةكشدْ و كشِيِى ضةن سِيضبةُذى ( )22ياُضةيةًيِى
طاه
ٓةية .ئاػلشاية ( )%12ى طةسضاوةى كشِيِى ضةكى عيَشاق هة ئةًشيلاوة ديَت ،كؤى خةسدى و تيَضوى بواسى
َى ( )0202دا بة ( )04.324بيظتوسةوت تشيويؤْ و ػةؾ طةتو سةظذة ًوياسد ديِاس
طةسباصي هة بوددةى طاه
داُشاوة (واتة صياتش هة ً 02وياس دؤالس) .ئةًةؾ بؤ ٓةًوو تيَضووى كاسكشدْ "ُةفةقاتى تةػغيوى" و ضةكذاسكشدْ و
ئةسكذاس كشدُى داًةصساوة طةسباصييةكاُى تايبةت بة درة تريؤس و طوثاو دةطتةى سةػذى ػةعبى و وةصاسةتى ُاوخؤ
بة ٓةًوو ثؤهيَّ بةُذييةكاُييةوة (ثةمياُطةى ًيذيرتياُة بؤ تويَزيِةوةى ٓةسيٌَايةتى .)0202 ،ئايا ٓةسيٌَى
كوسدطتاْ و ثيَؼٌةسطة بةػيَم ُني هة عيَشاق و طيظتةًى بةسطشى ؟ بؤضى عيَشاق يةن فيؼةن ٓاوكاسى ثيَؼٌةسطةى
ُةكشد هة ػةسِى داعؽ دا؟ .بؤضى عيَشاق دسؤُى ٓةية ثيَؼٌةسطة ُييةتى؟.
َتاُى دئاُذاً ،افى خاوةُذاسيَتى كشدُى ُةوت و طاص ئةطةِسيَتةوة بؤ
َيةت و دةطتوسى صؤس بةى وال
ػةػةَ :هة فيذساه
ٓةسيٌَةكاْ  -كاُتؤُةكاًْ -ريُيؼيِةكاْ ،وةكو كةُةداُ ،ةجيرييا ،ئيٌاسات .بؤ منوُة :هة دةطتوسى ئيٌاساتى
َى (ً ) 5625افى خاوةُذاسيَتى كشدُى ُةوت و طاصى داوة بة ًريُؼيِةكاْ واتة ٓةسيٌَةكاْ،
يةكطشتوى عةسةبى طاه
َيَت " خاوةُذاسيَتى كشدُى طاًاْ و طةسضاوةى طشوػتى هة ٓةًوو ًريُيؼني
هةًاددةى ( ) 22ى ئةو دةطتوسةدا ئةه
"ئةًاسةتةكاْ" ئةطةِسيَتةوة بؤ ئةو ًريُؼيِة بة تايبةتى ،وة طةي بؤ بةسرةوةُذى ُيؼتيٌاُى بةكاسى ئةٓيَِّٓ ،ةس بة
َلو هة بِةسِةتذا ئةوة بؤ
ثيَى ئةَ ًاددةية سلوًةتى ُاوةُذى ئيٌاسات ُاتواُيَت خاوةُذاسيَتى هةو ثشطة بلات ،بةه
ًرييِيؼيِةكاُة (دطتوس االًاسات اهعشبية املتشذة.)2225 ،
َلى طةىل عيَشاقة"ٓ .ةسوةٓا هة
َيؽ دةخت هةوة ئةكةُةوة" ُةوت و طاص ًوه
سةوتةَ :دةطتوسى عيَشاق و دادطاى فيذساه
َيَت سلوًةتى ئيتيشادى هةطةيَ ٓةسيٍَ و ثاسيَضطاكاْ ثيَلةوة ئيذاسةى ُةوت و طاص ئةدةْ .كةواتة
ًاددةى ( )220ئةه
َيَتةوة و طاصُذةى ٓةبيَت ،وة بة
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ًافى خؤيةتى هة ػيَواصى ئيذاسةى ُةوت و طاص هة عيَشاق بلؤه
ثيَضةواُةػةوة .بؤ منوُة :بؤضى عيَشاق طاص بة (ٓ )3يَِذةى ُشخى ئاطايي باصاسِ طشاُرت هة ئيَشاُةوة ٓاوسدة ئةكات بؤ
َتةكةى خؤى بة فريِؤ ئةدات؟.
ََ طاصى طشوػتى ووال
بةسٓةًٔيَِاُى كاسةبا ،بةال
بة ثيَى ئاراُظى ووصةى دئاُى ،ئةو طاصةى سِؤراُة هة عيَشاق بة فريِؤ ئةضيَت بةػى كاسةباى ( )3طىَ ًويؤْ ًايَ
ئةكات (اجلضيشة .)0202 ،هة ٓةًوو طةسة كاتزًيَشيَم بة بةٓاى (ٓ )092ةصاس دؤالس طاص هة عيَشاقذا ئةطوتيَت و بة فريِؤ
َُةؾ ئةطاتة ( )0.2دوو ًوياسو ُيو دؤالس .بة ثيَى سِاثؤستى باُلى
ئةضيَت ،واتة سِؤراُة (ً )3.9ويؤْ دؤالس و طاال
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َتاُة ديَت ،كة صؤستشيّ طاصى طشوػتى
َى هةطةس يةكة عيَشاق هة ثوةى دووةًى ئةو وال
دئاُى ًاوةى ( ) 1طاه
ئةطوتيَِّ ،ضواس يةكةًةكة ئةًاُةْ :سِووطيا ،عيَشاق ،ئةًشيلاو ئيَشاْ ( .)The World Bank. 2021ثشطياسةكة
َتى ثيؼةطاصيي طةوسةى دئاْ و بةسٓةًٔيَِاُى طةوسةى ٓةًةدؤسياْ
ئةوةية ئةواُى ديلة كة طاص ئةطوتيَِّ ووال
ٓةية ،هة عيَشاق بؤضى ئةَ طاصة بة فريِؤ ئةضيَت؟
دةطتوس وتويةتى "ُةوت و طاص" بةٓاوبةػى بةِسيَوة بضيَت ،كةواتة ٓةسيٌَى كوسدطتاُيؽ ًافى خؤيةتى ثشطياس هة
عيَشاق بلات ٓةًوو ئةًاُة بؤضى واْ؟
ُ .2-2ةوت و طاص هة ُاو سِووداوةكاُذا :ئايا سِووداويَم سِووئةدات؟
َُى طى و ضوةكاُى طةدةى بيظتةًذا بةسةو بةُذةسى سةيفا سِةواُة ئةكشا ،دواتش سِةواُةى
ُةوتى عيَشاق ،هة طاال
َى ( )5628ويظتياْ بة ٓؤى سِاكيَؼاُى هووهةيةكةوة ُةوتى كةسكون و ُاوةسِاطت
َتاُى كةُذاو كشا .ئيِذا طاه
ووال
سِةواُةى ئةسدةْ بلةْ و هةويَؼةوة بؤ دةسياى طووس ،كاتيَم دةُطى ئيَشاْ عيَشاق بؤ ًاوةى ( )8طايَ سِوويذا ،ئةَ
َةكاْ و ثشؤطةى ُةوتيي عيَشاق بةٓؤى دةُطى كةُذاوةوة
َى ( )5665يؽ تةواوى ٓيَو
َوةػايةوة .طاه
ثشؤرةية ٓةه
َُيَم كةستى ُةوتياْ خظتةوة طةس طلةى
َياُذا و دواى طاال
ويَشاْ بو ،ثاػاْ كاديش و تةكِيلاسة عيَشاقييةكاْ ٓةوه
َى ( )2222سِريٌَى طةداَ سِووخا و هةًاوةى ُيَواْ ( 2222بؤ  )2226وةصاسةتى ُةوت و
خؤى .ئيِذا هة طاه
كؤًجاُياكاُى طةس بة وةصاسةت و ًةهةفةكاُياْ كةوتة بةس دصيّ و هةُاوضوْ و دياسُةًاْ (ػشيف حمظّ عوي،
.)2252
َى ( )2255عيَشاق ِسيَللةوتِى هةطةيَ ئةسدةْ كشد ،كة بؤسِييةن سِاكيَؼّ هةكةسكوكةوة تا
ئيِذا داسيَلى تش ،طاه
بةُذةسى عةقةبةى ئةسدةْ ،ثشؤرةكة هة ( )2252ضووة بواسى ديَبةديَلشدُةوة ،ئةجماسةػياْ داعؽ ٓات و ئةو
َى بؤسِى ُةوتى كةسكون -دةئاْ ى تةقاُذةوة.
َوةػايةوةٓ .ةسوةٓا "داعؽ" ٓيَو
ثشؤرةية هة سِةط و سِيؼةوة ٓةه
َى ( )2252بةدواوة ٓةسدوو وةصيشى ُةوتى عيَشاق عةبذوهلةسيٍ هوعيَبى و ئيَشاْ " بيزةْ صةُطةُة"
ئيِذا طاه
ِسيَللةوتِيَلياْ بة بةٓاى (ً ) 122ويؤْ دؤالس وارؤكشد كة ُةوتى كةسكون و ُةوتى ُةفتخاُةى ُاوضةى خاُةقني
َذ تشاًح" بوة طةسؤكى ئيذاسةى ئةًشيلاو ،طضاى توُذى بةطةس ئيَشاُذا
سِةواُةى ئيَشاْ بلةْ ،ئةجماسةياْ "دؤُاه
َوةػايةوة .ئيرت عيَشاق بشِياسى دا ُةوتى كةسكون بؤ بةكاسبشدُى ُاوخؤيي
طةثاُذ ،بةو ٓؤيةوة ئةو ثشؤرةيةؾ ٓةه
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َى
َيَوطةكاْ ،ئيَظتا هة ( )2222دا هة كاتيَلذا بةغذا بة ٓيَو
طةسف بلات و ،دوو ٓيَِذةو طىَ ٓيَِذة بيذات بة تةواوى ثاه
َةدا
َيَت ُا-ياطايية خؤى سِؤراُة ( 82بؤ ٓ )522ةصاس بةسًيى ُةوتى كةسكون بةو ٓيَو
بؤسِى كوسدطتاْ -دةئاْ دةه
سِةواُةى باصاسِةكاُى دئاْ ئةكات .ئيَظتا ئةطةس ُةوتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ سِادةطتى بةغذا بلشيَت ئةويؽ ٓيض
ِسيَطةى ديلةى ُييةٓ ،ةس ئةبيَت هة سيَطةى بةُذةسى دةئاُةوة ٓةُاسدةى بلات! .ئةطةس واية بؤ ُةوتى كةسكون ُاباتة
كةُذاوى بةطشة!
َى ( )2252هة
ٓةسضى ثةيوةُذى بةٓةسيٌَى كوسدطتاُةوة ٓةية :بةٓةًاْ ػيَوة كاتيَم سلوًةتى ًةسكةصي هة طاه
َياْ درى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
َةتييةكاْ طلاال
َى تؤًاسكشدو هة ( )2252هة دادطا ُيَودةوه
َى طلاال
دادطاى فيذساه
َى ( )2256ةدا سلوًةتى ٓةسيٍَ و بةغذا هةطةسدةًى
دةطتجيَلشد ،ػةسِى داعؽ ئةوةى بري بشدُةوة .دواتش هةطاه
كابيِةكةى "عادي عةبذوملةٓذى" ِسيَم كةوتّ كة ٓةسيٍَ (ٓ )212ةصاس بةسًيى ُةوت سِادةطتى بةغذا بلات و،
هةبةساُبةسدا ٓةسيٍَ بشِى (ً )212وياس ديِاس وةن ػايظتةى داسايي وةسبطشيَت ،دواى ًاوةيةكى كةَ خؤثيؼاُذاُةكاُى
َوةػاُةوةى كابيِة ضةُذ ًاُطييةكةى عادي عةبذوملةٓذى .ئيِذا ٓةس كةُاوى
تؼشيِى ( )2256بووة ٓؤى ٓةه
َجؼتى خؤياْ بؤ داُاُى كاصًى وةن طةسؤكوةصيشاْ دووثات
"ًظتةفا كاصًى" ٓات ،سيضبة كوسديية تةواوى ثاه
كشدةوة ،كةضى بة دةياْ طةسداْ و كؤبؤُةوة بةغذا ًاُطاُة (ً )222وياس ديِاس بؤ ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةُيَشيَت.

َوةػاُذُةوةى طياطةتى ُةوتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
َى عيَشاق بشِياسى كؤتايي هةباسةى ٓةه
ئيَظتا كة دادطاى فيذساه
داوة :عيَشاق و ثشؤطةى طياطي كةوتؤتة بةسدةَ ِسيَطةيةكى داخشاو بؤ ثيَلٔيَِاُى سلوًةت ،دةًظةسطرييية
ٓةسيٌَايةتييةكاُى وةن توسكيا-ئيٌاسات -طعوديية -ئيظشائيى هةاليةن و ،ئيَشاْ -سِووطيا -سةػذى ػةعبى
هةاليةكى تش ٓ ،ةسوةٓا طشاُبوُى ُشخى ووصة بةٓؤى قةيشاُى ئؤكشايِاوةِ ،سيَباصى ئةَ سِووداواُةو ضاسةُوطى
طيًلتةسى ُةوت و طاص هة عيَشاق و ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةسةو كوىَ ئةبةْ؟ ئايا سِووداويَلى تش بةَ صواُة سِووُادات كة
ئةَ ًوٌالُىَيةؾ هة بري بباتةوة؟
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بةػى دووةَ :سِاطجاسدةو ًيلاُيضًةكاْ بؤ سلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ
هةُيَواْ ( )2222 -5622طةت طايَ تىَ ئةثةِسيَت بةطةس بوُى كوسد هة عيَشاقذا .هةٓةًوو طةسدةًةكاُيؼذا كوسد
َى هة عيَشاقذا ٓةبوة :هةطةسدةًى ثاػايةتى دا "دةعفةس عةطلةسى" كوسد بوةو
وةصيشو كاس-بةدةطتى باال
طةسؤكوةصيشاْ بوة ،هةو سِؤراُةى كوسد ئةُفاي و كيٌياباساْ ئةكشيَت )2( ،كةطى كوسد بة ثوةى وةصيش هة بةغذا هة
كاسدا بوْ .ئيَظتاؾ كة تةعشيب هة كةسكون و دةوسوبةسى بةسدةواًةو ،عيَشاق قةسةبوى ئةُفاىل ُةكشدؤتةوةو ،بةغذا
َ هة بةغذا بةدةطت كوسدةوةْ!.
داواى تةواوى ثشؤطة ُةوتييةكاُى ٓةسيٍَ ئةكات ،طةسؤن كؤًاس و دةياْ ثؤطتى باال
هةبةس سِؤػِايي ئةو فاكت و ػيلاسيياُةى هة بةػى يةكةَ دا ٓاتوْ ،دسوطتلةساُى بشِياسى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةبيَت
ئةَ قةيشاُاُة وةسبطيَشِْ بؤ دةسفةتى دؤساودؤس:
َى ( 2221ةوة بؤ  )2222كوسد هة طةس ضى
طةسةكيرتيِياْ :ثيَِاطةكشدُةوةى بوُى كوسدة هة عيَشاقذا ،ئايا هة طاه
َيَِى ثيَؼوةخت؟
بِةًايةن " بووْ" ى ٓةية هةعيَشاقذا :بِةًاى دةطتوسيي؟ بِةًاى طاصاْ؟ ِسيَللةوتّ و بةه
بؤية ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،ثيَويظتة:
يةكةَ :طرتاتيذى خؤى وا ويَِا بلات كة :طاصى طشوػتى بفشؤػيَت بةعيَشاق ،ضوُلة دواى ًاوةيةكى صؤس كةَ
ئيرت هة ريَش فؼاسةكاُى ئةًشيلادا عيَشاق ئةو ًاوةيةى كؤتايي ثيَ ديَت كة هة ئيَشاُةوة طاص ٓاوسدة بلات .ئةَ
ئاًاجنة بة ٓةًآةُطى هةطةيَ ئيذاسةى ئةًشيلا و ٓةسيٌَى كوسدطتاْ بةدى ديَت ،ئةكشيَت طاصى طشوػتى ببيَتة
ٓؤكاسى كةًلشدُةوةى قةيشاُة طياطييةكاُى ُيَواْ ٓةسيٍَ و سلوًةتى ًةسكةصيي بة ئاطتيَلى صؤسٓ ،ةسوةٓا
َى بؤسِى بؤ دةسةوةى
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ قاصاجنيَلى داسايي صياتش ئةكات هةبشى ئةوةى سِيظم بلات و ٓيَو
كوسدطتاْ بيِا بلات.
دووةَ :طرتاتيذى دووس ًةوداى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةوة بيَت كة ُةوت و ثشؤطة ُةوتييةكاْ سٍادةطتى بةغذا
ُةكات .بةهًلو ٓةسيٍَ خؤى – بؤخؤى بة تةواوى ثشؤطة ُةوتييةكاُذا بضيَتةوة (هة طشيَبةطتةكاُةوة تا
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ٓةُاسدةكشدْ) ئةًةؾ هة ثيَِاو ئةوةى دآاتيَلى صياتشى بؤ بطةِسيَتةوةو ،ببيَتة ياسيلةسيَلى طةسُر سِاكيَؽ
هةُاوضةكةدا:
َيَتةوة :ئايا ريَش بةريَش هةطةيَ بةغذا ِسيَم ُةكةوتوْ! ئايا بةغذا
 ثيَؽ ٓةًوو ػتيَم هة كؤًجاُيا فشةسِةطةصةكاْ بلؤهتا ئيَظتا طشيَبةطتة ُةوتييةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاُى هة ال ُةبوةو ُيية كة داواى ئةكات؟ ضؤْ ثيَى طةيؼتوة؟
كىَ ثيَى داوْ؟.
-

َى داوا ئةكات كة بة ٓةًآةُطى هةطةيَ ثظجؤسِاُى بياُى بواسى ووصةو طشيَبةطتة
هةبةسئةوةى دادطاى فيذساه
ُةوتييةكاْ بةغذا ئاًادةكاسيي بلات بؤ سِاطشتِى ٓةُاسدةكشدْ و طشيَبةطتةكاُى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،ثيَويظتة
بةٓةًاْ ػيَوة ٓةسيٌَى كوسدطتاُيؽ ضةُذ ئاراُظى تويَزيِةوةو هؤبى بؤ كشدْ و ثظجؤسِى بواسةكة بٔيَِيَتة
ُاوةوة.

َةى كوػِذةو طرتاتيذى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ هة ثشطى ُةوت دا ،كة هة دةياْ كؤسِو كؤسِبةُذدا
 طةوسةتشيّ ٓةهبامساْ كشدووةٓ ،ةسوةٓا وةصيشى طاًاُة طشوػتييةكاُى ٓةسيٍَ "كةًاي ئةتشوػى" هة (ػوباتى  )2225بة
َيلشاو-
سةطشةتةوة باطى كشد ،ئةوةبوة كة هةطةسةتاوة ٓةسيٍَ ئةبو كؤًجاُيايةكى ُيؼتيٌاُى -خؤًاه
َيضةكشاوى ثيَؼلةوتووى -باسطاوى بة ثيَطةياُذُى كاديشى تةكِيلى بواسى ُةوتى دامبةصساُذاية .كةضى
دجييتاه
َةتى ٓيَِشاُة ُاوةوةى كوسدطتاْ كة بةػيَلياْ وةن "باسًتة" طةيشى
بة دةياْ و طةداْ كؤًجاُياى ُيَودةوه
سلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةكةْ .بؤية ثيَويظتة يةن بؤ دوو كؤًجاُياى طةوسةى كوسديي بواسى ووصة ئاًادة
َّ.
َطاُةى كة بشِياسة هة ئايِذةدا ٓةُذيَم كؤًجاُياى فشةسِةطةص بة ديَياْ بٔيَو
بلشيَّ بؤ وةسطشتِى بةػيَم هةو كيَو
َى ( )2212بة ووسدى خبويَِيَتةوة بؤ
 ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ثالُى يةكيَتى ئةوسوثا هةًةسِ ثشطة ريِطةييةكاْ بؤ طاهئةوةى تا ئاطتيَلى صؤس هةُاوخؤ دا ثؼت بة ووصةى ثان ببةطتيَت ،بؤ ئةو ًةبةطتةؾ بة ٓاوكاسى ػاسةصاياْ و
ثظجؤسِاْ بةسدةواَ ثشؤرةى ُوىَ خباتة طةسِ بؤ بةسٓةًٔيَِاُى ووصة هة ِسيَطةى (با) ةوة ،هة ِسيَطةى (خؤس) ةوة،
هةِسيَطةى ثةييِى كيٌياييةوة .بؤ ئةوةى ويَظتطةكاُى بةسٓةًٔيَِاُى كاسةبا كةًرتيّ بشِى طاصى طشوػتى طةسف
بلةْ هة ُاوخؤدا.
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َتاُى كةُذاو طيَشظةسى خؤى
 كةستى ُةوت و طاص كاتيَم ػةفاف و ًؤديَشُرت دةسئةكةويَت كة ٓاوػيَوةى ووالَى بلشيَت.
ٓةبيَت و بة دجييتاه
َيَوطةى ُا-ياطايي كة ُةخضًةت بة سلوًةت ُة تةُاُةت بة سيضبةكاُيؽ ئةكات.
 داخظتِى دةيةٓا ثاه كؤًجاُيا ُةوتييةكاْ ضةُذيّ طشفتى طةوسةتشياْ دسوطتلشدووة ،هةواُة :هة سِووى فةهظةفييةوة دياواصىَطةى كوسديي دا دسوطت كشدووة ،بؤ منوُةٓ :ةصاساْ ئةُذاصياسو كاسًةُذو ئؤثةسةيتةسياْ هة
ضيِايةتياْ هة كؤًةه
َلى
ََ بة ٓةصاساْ دةسضووى صاُلؤكاُى كوسدطتاْ كة خؤياْ خةه
َ تاُى دةسةوة داًةصساُذوة هةطةيَ خؤياْ ،بةال
ووال
َطة ُةوتييةكاُّ ياْ داياْ ُاًةصسيَِّ ،ياْ بة ثاطةواْ و ػؤفيَش كاسياْ ثىَ ئةكةْ!.
طِوسى ُاوضةو كيَو
-

كؤًجاُيا ُةوتييةكاْ بة طؼتى تيَضووياْ صؤسة ،تيَضووى دةسضوُى تيٌةكاْ و دابني كشدُى خؤسان و طةكيؤستى
َى بؤسِى بؤ
َتى خاُةخوىَ كشيَى ٓيَو
َذسيَت .هةًةؾ طةيشتش ئةوةية هة ٓةًوو دئاُذا ووال
بة ًيلاُيضًيَم ُةٓيَو
َى بؤسِى بؤ ُاوخؤى خؤى ئةدات بة
دةسةوةى خاكى دوطشافى خؤى ئةداتٓ ،ةسيٌَى كوسدطتاْ كشيَى ٓيَو
كؤًجاُياى بياُى (سِووغ ُةفت) وةن منوُة.

َيةتييةكاْ ( )CSRبلشيَت ،كة كؤًجاُياكاُى بواسى ُةوت و
 دةطتبةدىَ ثياضووُةوة بة ثاسةى ثشؤطشاًة كؤًةالطاصى طشوػتى بة ثيَى طشيَبةطتةكاْ ثيَويظتة سِؤيَ ببيِّ هة ئاوةداُلشدُةوةو ضاكلشدُةوةى ِسيَطاو باْ و
ََ بةػيَلياْ ُة
ثاساطتِى ريِطةو كشدُةوةى قوتاخباُةو ُةخؤػخاُةو...تادوايي هة بوددةى ( )CSRبةال
ئةًةياْ كشدووةُ ،ة باز ئةدةُْ ،ة ثاسةى ثيرتؤ-دؤالسيؽ ئةدةْ.
-

َيةتى خشاخ ئةطيَشِْ ،بة
َى ًؼةخؤسى و كؤًةال
َيَِذةسى كوسد كة ٓيض ئاطتيَلى خويَِذةواسيياْ ُيية ،سِؤه
دةياْ بةه
ٓاوبةػى هةطةيَ بةسثشطاُى ُاوضةكة ياخود بةسثشطاُى ئةًِى دةياْ و طةداْ ًويؤْ دؤالس قاصاجنياْ كشدووة،
َلةوةْ ،كاتيَم ئيؼيَلياْ ىلَ وةسئةطرييَتةوة بة صةبشى ثاسة خضَ و كةغ و
ٓةس ئةواُة هةثؼت ُاسِةصايةتى خةه
َلى طِوسى الديَلاْ ٓاْ ئةدةْ سيَطة هة تاُلةسةكاْ بطشْ و طشفت دسوطت بلةْ.
خةه
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َةتييةوة
 .1-2هة سِووى ٓةسيٌَى و ُيَودةوه
َى طةسةكى:
َة بة دةُطى سِووطياو ئؤكشايِاوةٓ ،اوكات طووسة هةطةس دوو خاه
ئيذاسةى بايذْ  ،هةطةيَ ئةوةى تةواو طةسقاه
يةكةًياْ ،كةًلشدُةوةى ثؼت بةطتِى عيَشاق بة طاصى ئيَشاْ بؤ بةسٓةًٔيَِاُى كاسةباو طوتاُذْٓ .ةسوةٓا يةكطشتوويي
سلوًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ و دسوطتلشدُى يةن ُاوةُذى بشِياسى يةكطشتوو هة ُيَواْ يةكيَتى و ثاستى هة ضواسضيَوةى
َى و كاسى ُا-دؤس بذةْ.
سلوًةتى عيَشاق دآ .ةسوةٓا ُةوت و طاص ُةكةويَتة دةطت ًيويؼياكاْ و بةسدةواًى بة طةُذةه
ئةًةؾ بةتةواوةتى خضًةتى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ئةكات.
ثةيوةُذيية ٓةسيٌَايةتييةكا ْ ،ئؤسدةسيَلى ُويَياْ ٓيَِاوة :ئاطايبوُةوةى ثةيوةُذييةكاُى توسكياو ئيٌاسات سِاطتةوخؤ
َةتةؾ هةطةيَ ئيظشائيى ثةيوةُذييةكاُياْ
كاسيطةسيي هةطةس كةستى ووصةى ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ٓةيةٓ .ةسيةكة هةَ دوو دةوه
ئاطايي كشدؤتةوة ،توسكيا خواطتيَلى صؤسى بؤ ووصة ٓةيةو ،كؤًجاُياى ًوبادةهة ثيرتؤهيؤًى ئيٌاساتيؽ بة بشِى (ً )5وياس
َطةى (تاًاس) ى ئيظشائيوى كشِيوةو ،ئيَظتا ئيٌاسات بةػيًلة هة ٓاوثةمياُيَتية طرتاتيذييةكةى
دؤالس ( )% 58ثؼلةكاُى كيَو
َتى دةسياى طجى ُاوةسِاطت.
سِؤرٓةال
ٓةسيٌَى كوسدطتاْ ،كاتيَم ئةتواُيَت ببيَتة ياسيلةسيَلى طةسجنشِاكيَؽ كة :بريكةسةوةى بةٓيَضى هة بواسى ووصةدا ٓةبيَت،
َجؼتى دآ .ةسوةٓا
ُاوةُذى بةٓيَض هة دةسةوةى خؤى بؤ هؤبى كشدْ خباتة طةسثىَ و ٓاسيلاسيياْ بلات هة وةسطشتِى فةُذو ثاه
َُةى طةسةوة دىَ بة دىَ بلات.
ئةو خاال

----------------------------------------------------

"بةٓشؤص دةعفةس :داًةصسيَِةس و

طةسؤكى ثةمياُطةى ًيَذيرتياُةية بؤ تويَزيِةوةى ٓةسيٌَايةتي ،دكتؤسا هة

َةتى".
َةتيةكاْ – صاُلؤى قوبشؿى ُيَودةوه
ثةيوةُذيية ئابوسيية ُيَودةوه
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https://www.alhurra.com/arabic-andinternational/2022/02/17/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82ثةميانطةى ميَديرتيانة بؤ تويَذينةوةى هةريَمايةتى ( )2225ثزؤسة نةوتييةكان لة هةريَمى كوردستان :ليَكةوتةكان ،ئاستةنطةكان،
رِاسثاردةكان .بةهزؤس جةعفةر ((www.mirs.co
اجلشيزة ( )٣٢٣٢تبذيز ملوارد العزاق ..تعزف إىل ثاني أكرب دولة مبددة للغاس الطبيعي يف العامل .امحد دباغ.
شزيف حمضو علي ( )2252مهتدى العزاقي للهخب واللفاءات  :نفط العزاق  ..التاريخ واملضتكبل .نائب رئيط جلهة
الصهاعة والطاقة  ،املهتدى العزاقي للهخب واللفاءات
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