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، گرنگَ  اكادیمی یوئكَ نا حكٌمی  یو زراًه ، داموMIRS -تَ رێمایو ٍ ىو ًه بۆ تٌێژینو  مێدیتریانو پهیمانگهی

نێكَ  الیو  ًت ً غازٍ سرًشتَ ً سامانَ ئاًدا، ىاًكات خۆٍ بو نو سیاسهتهگشتییهکانو،بٌارٍ  لو  ًه تٌێژینو  بودات  ئو

 تێً وی ئو گشتَ، یی ً جیيانَ بو تیك ً بارًدۆخَ ناًچو ٍ جیۆپۆڵو باره  لو  ًه زانێت بۆ لێكۆڵینو گرنگَ كاركردن ئو

ً  ًزهكانَ  رچاًه ٍ سو ئێستاً ئاینده  ت بو باره ر ئاستَ جیيانَ دا، سو سو ٍ لو ً گفتٌگۆیانو شدارٍ زانستَ بكات لو بو

سێ زمانَ   كانَ كاركردن بو ره كٌ سێكتو رًه ىو،  ئارادایو  كان لو مرۆییو  تَ ً بٌنیادنانَ ئاشتَ ً كێشو رێمایو ئاسایشَ ىو

 . )www.mirs.co( پێدراًه  ًێبسایتَ ئینستیٌت دا ئاماژه  ینگلیسیی لوبَ ً ئ ره كٌردیی ً عو

 
: سِواْطةيةى ية ثةْاى بة ئاطايؽ نشدْى طيظتةَى ْويَى ٖةسيَُايةتى و حةوصةنإ ًَُالْيَىو صةويؤثؤَيةتيهى  د
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 ختةى ديَبةديَهاسوث

بؤٕ و بة ٖؤى  ىٓية طشاْبوْى ْشخى ْةوت و طاصى طشوػتى ئةبي يإضيَز و  ئيَشإسِووطيا( ةوة، 2022ٖةس يةطةسةتاى )

وةصاسةتى دةسةوةى ئةَشيها ية سِيَطةى   ،يَو ثيَؽ ٖةَيطريطاْى دةْطةنةَاْطوة. ئؤنشايٓابةساَى ٖةَيطريطاْى دةْطى 

و ئيظشائيٌ و قوبشطى ْاسدووة  بؤ بةػى ثةيوةْذيية ئابوسيية ْيَودةوَيةتييةناْى وةصاسةتى دةسةوةى يؤْإ يةوةناخةصيَهى ْافةسَي

( سِائةطشيَت، ئةَةؾ خةوْةنةى ئيظشائيٌ و Med -Eastسِؤرٖةاَلتى دةسياى طجى ) طاصيي نة ثاَيجؼتييةناْى بؤ ٖيًََى بؤسِيي

وصةوة ًَُالْيَياْة صياتش ثةيوةطنت بة ئايا ئةّ  !ئةنوريَت ةوة" ى يؤْاCreteْ-دووسطةى "نشيتية قوبشغ بؤ ٖةْاسدةنشدْى طاص 

وصة( ٖاسيهاسيي ٖةسيَُايةتى اصى طشوػتى )ديؤثؤَيةتيهى ْويَي ط ٖيًََةناْى بؤسِيي اليي َيَزوويي و طياطييإ ٖةية؟يإ قوو

 بةدوادا ديَت؟ ْاوضةييبةدواى خؤياْذا ئةٖيَٓٔ ياخود دةْط و طؤسِاْى 

 وصة و سِادةى ثيَذاويظتى ديٗإ بؤ ْةوت و طاصى طشوػتىيةنةّ: ئاطايؼى 

، واتا ثةيوةْذى و باالْع سِاطشتٔ ية ْيَوإ ئاطايؼى ْيؼتيُاْى و بةسدةطتةنشدْى سِادةى ثيَويظت ية وصةئاطايؼى 

بة ثيَى ئيذاسةى صاْياسيي ووصةى ئةَشيهى طةسضاوةى طشوػتى ٖةسصإ بؤ بةناسبشدٕ و ثشِنشدْةوةى ثيَذاويظتيية ْاوخؤييةنإ. 

(Energy Information AdministrationUS. ية طا )( تشيًيؤٕ ثىَ طيَذا طاصى 53( دا ديٗإ بشِى )1980َيى )

ية طاَيى . (1)( تشيًيؤٕ ثىَ طيَذا طاصى طشوػتى ية ديٗاْذا بةناسٖاتوة113( ةدا )2010طشوػتى بةناسبشدووة، بةالّ ية طاَيى )

( تشيًيؤٕ ثىَ طيَذا طاصى طشوػتى، واتة طاالْة بة بةسدةواَى 146.482( دا خواطتى ديٗإ بؤ طاصى طشوػتى ئةطاتة )2022)

( ةدا ديٗإ سؤراْة 2010ْةوتيؽ بة ٖةَإ ػيَوة، ية طاَيى ) .(2)%( ثيَذاويظتى ديٗإ بؤ طاصى طشوػتى صياد ئةنات4.6)

( 2022( ًَيؤٕ بةسَيٌ ْةوت ية سؤريَهذا بةناسٖيَٓشاوة و ية )91( دا )2020سبشدووة بةالّ ية )( ًَيؤٕ بةسَيًى بةنا86.4)

بة ئاػهشا دياسة خواطت يةطةس طاصى  .(3)( طةت ًَيؤٕ و ٖةػتا ٖةصاس بةسَيًة ية سِؤريَهذا100.80ديٗإ ثيَويظتى بة )

 طشوػتى و ْةوت صيادو صياتشى نشدووة:
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دا، َاْاى واية ٖيَؼتا ْةوت و طاصى طشوػتى سِيضبةْذى يةنةَى ناال باصسطاْييةناْى  ئةَةؾ ية طادةتشئ بيٓني

تؤسِةناْى ناسةباو ثيؼةطاصيية طةوسةو  ناسطةو ناسخاْةو ديٗأْ، ٖيَؼتا ًَيؤْةٖاو بطشة ًَياسةٖا ئؤتؤَبيٌ و فشِؤنةو نةػتى و

طاصى طشوػتى و ْةوت تا سِادةيةنى صؤس دوَية ئةوةطتيَت ية  بة بىَ .َآَاوةْذة دؤساودؤسةنإ ٖةس بة ْةوت و طاص ناس ئةنةٕ

ديٗاْذا. ٖةسوةٖا َاْايةنى تشى ئةوةية، نة طةسةسِاى ئةوةى َشؤظايةتى طةيؼتوة بة دوايني ثًةى ثيَؼهةوتٔ و داٖيَٓاْى طةوسةو 

ة ديَطشةوةى ْةوت و طاصى طشوػتى بيَتة طةسطوسِٖيَٓةس ية َيَزووى خؤيذا، ٖيَؼتا بة ػيَوةيةنى ئةوتؤ ْةتواْشاوة تا ئةّ ضشنةي

سِؤَيى ْةوت، ئيَظتاؾ بة ٖةسوةى ضؤٕ ية طةدةناْى ثيَؼودا خةَيوصى بةسدئ ناسيطةسيي طةوسةى ٖةبو، ثاػإ سِؤَيةنة بو  .ئاساوة

ى ْةبوة بة ( طاصى طشوػتى ناسيطةس2022) طاَيى طاصى طشوػتى ية ناسيطةستشئ سِؤرةناْى تةَةْيذاية، ٖيض ناتيَو ٖيَٓذةى

 :طةس ثةيوةْذيية ْيَودةوَيةتييةناْةوة

  ئ: سِيَطاى ئاوسيؼُى ْويَ، ًَُالْيَيةنى ْوىَ، تةواوناسييةنى ْوىَحةوصةى قةصودووةّ:  

طةوسةتشئ دةسياى داخشاوة ية ديٗاْذا، ٖةسيةنة ية ئيَشإ، سِووطيا، ئاصةسباجيإ، ناصاخظتإ و توسنُاْظتإ  قةصوئ،

ية سِووى دوطشافييةوة  ،ٖةَووػيإ بة ثيَى ثؤيئَ نشدٕ خاوةْى يةدةطى ْةوت و طاصى طشوػتيني : حةوصةية طةس ئةّ ئةنةوْة 

ييٓهى ْيَوإ ضني و ئةوسوثإ. ئةسِوأْ بة طةس دةسياى سِةؾ و بةيتيل و ػاخةناْى قةوقاص )ئةّ ْاوضةية ية سِووى ديوثؤَيةتيهةوة 

نوتًةيةنى  . ئةَاْة(4)بة دَيى ديٗإ ئةْاطيَٓشيَت، ٖةس اليةْيَو نؤْرتؤَيى بهات ئةو اليةْة ية تواْايذاية نؤْرتؤَيى ديٗإ بهات(

ية دواى  .ئةوسوثا بؤ خؤيإ ثيَهةوة بٓةٕيةنيَـى وةنو ئةوةى  يَهى Integration-ني دةَيَهة ضاويإ يةوةية تةواوناسييٖةسيَُ

 .ٖةية( ى ْيَوإ ئةسَيٓياو ئاصةسياجيإ دةسنةوت سِووطيا ٖةرَوٕ و ٖاوثةمياْى تةواوةتى يةّ ْاوضةية 2021طشرييةناْى طاَيى )

 ؟ووطيا خؤى طةسّ ئةناتةوةسِيرت ئةوسوثا بة طاصى ض. 2-1

%( ي طاصى طشوػتى و ئيَشإ 19.9طىَ يةنةَةنةى يةدةطى طاصى طشوػتى ية ديٗاْذا ية ئاطيإ: سِووطيا )

قةتةس ية نةْذاوى عةسةبيذا ئةطةسضى ٖاوثةمياْيَهى ئةَشيهاو دابيٓهةسى طاصى طشوػتى ئةوسوثاية، يةٖةَإ و ئيٓذا %(17.1)

)واتة ئةّ  %( ى يةدةطى طشوػتيية13.1سِووطياؾ ٖةية خاوةْى )  تذا دؤطتى تاَييبإ و ٖاوثةمياْى ئيَشإ و تيَطةيؼتٓى يةطةٍَنا
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%( نة بؤ ثيَويظتى ْاوخؤيي صياتش 6.7ضواسةَيؽ ئةَشيهاية ) .%( طاصى طشوػتى ديٗاْياْة بةدةطتةوةية(50.1طىَ دةوَيةتة 

 %( ى ئةو40) ؾسِووطيا ،( ًَياس َةتش طيَذا طاص بةناس ئةبات540بةناسٖيَٓاْةوة ئةوسوثا طاالْة ). ية سِووى (5) بة ناسى ئةبات

طشوػتى سِووطيا بة  ( ةوة طاصىNord Stream2) 2ثيَذاويظتيية دابني ئةنات، ئةوةؾ ية سِيَطةى ٖيًََى بؤسِى ْؤست طرتيِ 

. (6)قاصاجنهةسيَهى باػة ية وةسطشتٓى بادى تيَجةسِبوْى بؤسِى طاص بة ووالتةنةدااوة ئةطاتة ئةَيُاْيا. ئؤنشائ خؤى ٓيسيَطةى ئؤنشا

دصةى  2طرتيِ -( َةتش ريَش ئاوةنةدا طاصى طشوػتى ية ٖيًََى ْؤسد70ئاػهشا بو نة ية )( دا 2022ى طيَجتةَبةسى  27ية 

دةسةوةى يةنيَتى ئةوسوثا سِووداوةنة بة ئةْكةطت نشدووةتة ْاو ئاوةنةو بؤسِييةنة نووٕ بوة. دؤصيب بؤسيٌَ بةسثشطى طياطةتى 

 ْاوبشدو ئاَاجنةنةػى بؤ ئةوة طةسِاْذةوة نة طاصى طشوػتى يةطةس ئةوسوثا طشاْرت بهةويَت.

 سِووطياو ئؤنشاْيا: ديبًؤَاطى ْةيتواْى بةس بة طةسٖةَيذاْى دةْط بطشيَت دةْطى . 2-2

ى فيَربيوةسى 24وةى بيٓيُإ يةطةٍَ ٖةَيطريطاْى دةْطةنةدا ية )ئةَة ًَُالْيَيةى ْيية ية ْيَوإ دوو واَلتى ئاطاييذا، 

، بةيةنذاداْى اليةْى نةَى دوو نيؼوةسى طةوسةو، ناَيبؤيةوةئيرت طٓوسو طةسوةسى ووالتإ بةطؼتى  تاسِادةيةنى صؤس ( دا2022

يةنة ية سِووطياو نة ٖةس ٖةصاسإ طاٍَ ًَُالْىَ ية ْيَواْياْذا ديَت و ئةضيَت. ٖيَؼتا طةسةتايةدوو ػاسطتاْيةتى دياواصة نة 

ئايا ثشيؼهةنةى  طةيؼتؤتة تايوإ و سِؤرٖةالتى ْاوةسِاطت.  شايٓا بةػيَهٔ ية دةْطةنة،ضني و ئؤنبةسيتاْياو ئةوسوثاو ئةَشيهاو 

 تةْٗا بؤسِييةنى طاص ييَى بةسثشطياسة يإ ية سِاطتيذا نيَؼةنة يةنويَوة ديَت؟ بة ٖةس ئةّ دوونةَية طةوسةيةى نة ديٗاْى طشتؤتةوة

( دةوَيةت يةبةسئةجناَى 16) :( َيخائيٌ طؤسبادوف داسِى نةوتٓى ئيُجشاتؤسيةتى يةنيَتى طؤظيةتى دا1991طاَيى )

ديٗإ ثيَى خظتة قؤْاخيَهى دياواصةوة بة طةسؤنايةتى  .طؤظيةتةوة طةسبةخؤيي خؤيإ سِاطةياْذيةنيَتى ٖةَيوةػاْةوةى  

بةو َةسدةى ٖةرَوٕ و طٓوسى ئيَظتاى بجاسيَضسيَت. بةالّ يةدواى طاَيى  بةو طيظتةَة ْويَيةدا ْائةَشيهاو ْاتؤ، سِووطياؾ داْى 

ٕ بؤ ياْةى ئةوسوثى و ئةياْهةٕ بة ( ةوة بيٓييإ ئةَشيهاو ئةوسوثا ٖةسيةنة ية ثؤَيةْذاو ٖةْطاسياو ضيو باْطٗيَؼت ئةنة1999)

 ئةْذاَى ْاتؤ. ئةَشيها دَيٓيايي دا نة ضةنى ئةتؤَى يةو والتاْة ديَطري ْانات و سِووطياؾ بيَذةْطى ٖةَيبزاسد. 
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( دؤسج دةبًيو بوػى طةسؤنى وياليةتة يةنطشتوةنإ ية ووتةيةنيذا سِاى طةياْذ"سِؤَاْياو 2004ئيٓذا طاَيى )

ئةبٔ بة ئةْذاَى ْاتؤ!. ٖةَوو ئةّ والتاْة ثيَؼوتش بة دةطت يةنيَتى  ياو بويطاسياو ييتواْياو ئيظتؤْيا"طًؤظانياو طًؤظيٓ

( ئيذاسةى ئةَشيها بة 2008طاَيى ) ثاػإ. يَتبةو باوةسِةى نة ٖةسِةػةنة بة توْذى وةسبطش طةيؼت نشًَنيطؤظيةتةوة بوٕ. بؤية 

-بويطاسياو ْةَظاو توسنياو سِؤَاْيا ثشؤرةى ٖيًََى بؤسِى ْابؤنؤ :طةسثةسػتى سِاطتةوخؤى باساى ئؤباَاو ئةْذاَيَتى ٖةسيةنة ية

Nabucco Pipeline ٕطتى بؤ طواطتٓةوةى طاصى طشوػتى ية ْاوةسِاطتى ئاطيا )ية قةصويٓةوة( وة بؤ ْاوةسِا ،ئيُضا ئةنة

 ئةوسوثا )ئةّ طاصةو ٖيًََةنةؾ بة بٓاطويَى سِووطيادا ببةٕ و ٖيض ئةسصػى بؤ داْةْةٕ(.

بةٖؤى ْضيهي صؤسي ية سووطياو ثؤتيٓةوة، بة ثاَيجؼتى ئةَشيهاو ئةوسوثا خةَيهى ْاسِاصى ئؤنشايٓا ..يةطةسِيَهى تشدا   

دووضاسى ٖةَيٗاتٔ نشد بؤ َؤطهؤ ى طةسؤنى ئؤنشايٓايإ  Viktor Yanukovych  -( ظيهتوس ياْؤنؤفيض 2014طاَيى )

تيُيَهى ديهةيإ ٖيَٓاية ثيَؼةوة نة ْضيهٔ ية خؤسئاواوةو، َاوةيةنى صؤسيؼة ية  و نؤػهة ػاٖاْةيةنةػيإ نشد بة َؤصةخاْة.

ْيُضة دووسطةى قشّ )نشمييا( خباتةوة  سِووطيا بريى يةوة نشدةوةئةجماسةيإ، ئؤنشايٓا بهةٕ بة ئةْذاَى ْاتؤ! )بووٕ( ٖةوَيى ئةوةدإ 

( ػةسِى نشميياى نشد )نشمييا: ئةنةويَتة بانوسى دةسياى سِةؾ و باػوسى ئؤنشايٓاوة، 2014ريَش سِنيَفى خؤيةوة. بؤ ئةَةؾ طاَيى )

ضة ديٗاْييةنإ دووسطةنة ية سِووى طةسباصيي و َاددييةوة ثيَطةيةنى طةوسةى ٖةية، بةتايبةت َيٓاى طيفاطتوبوٍ نة صؤسبةى ٖيَ

بة داطرينشدْى نشمييا ئيرت ٖاوثةمياْإ ْاتوأْ ٖيض ٖاسيهاسييةنى طةسباصييإ ية خواسةوة )يةدةسياى  يةويَوة بةس يةى نةوتوٕ(.

َةتشطيي بة يةنذانيَؼاْى ْاتؤ و سِووطيا ية قشّ ٖيًََى بؤسِيي ْابؤنؤى ثةنخظت. بةتايبةتيؽ سِةػةوة( ثيَ بطات. دطة يةوةى 

 اتة ديٗإ طةسقاَيبو بة ػةسِى درة تريؤس )داعؽ( ةوة. ئةون



وهتًوجیهانییهرێمایهمًنىێًههئاسایشكردنًسیستهنايبهپهكلهیهكان:ڕوانگهوزهوملمالنێًحهوزه   2022

 

6 
 

 

 ط بؤ سِووطياْاوضةى ًَُالْيَ و ٖيًََى ثيَؼةوةى دةْ

بياْوى داية سِووطيا بجةسِيَتةوة بؤ دةسياى طجى ْاوةسِاطت و ية دةسياى دا،  (2011ية طاَيى ) ٖةَيطريطاْى قةيشاْى طوسيا

سِةػةوة بة ئاوةناْى َةسَِةسِةدا نةػتيية طةسباصييةناْى سِووطيا طةيؼتٓة َيٓاى تةستوغ ية طوسيا. تا ئيَظتانة سِووطيا 

ئابوسييةناْى ضني و طةسباصييةناْى سِووطيايإ اليةْيَهى طشْطى دةْط و ًَُالْيَهاْة ية طوسيا. ئيذاسةى ئةَشيهاؾ ثةهلاويؼتٓة 

( 2020( ية سِؤَاْياو ية طاَيى )2016بة طةوسةتشئ َةتشطي يةطةس ئاطايؼى ْيؼتيُاْى خؤيإ ثيَٓاطةنشدووة. بؤية ية طاَيى )

 ية ثؤَيةْذا ضةى و َووػةنى دووسٖاويَزيإ ديَطرينشد. 

  Securitization Theoryتيؤسى بة "ئاطايؼهشدٕ" ضةَهظاصيي، تيؤسطاصيي:  طيَٗةّ: 

تيؤس يةْاو بابةتى ثةيوةْذيية ْيَودةوَيةتييةناْذا ياسَةتي صياتشَإ ئةدات بؤ تيَطةيؼنت ية دياسدةنإ. تيؤسى بة  

" ةوة ٖات " ry BuzanrBa-( ية َياْةى ية ضاثذاْى نتيَبةنةى "باسى بوصا1983ٕئةَٓيةتهشدٕ "ئاطايؼهشدٕ" طاَيى )
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خةَيو، دةوَيةت، تشغ: نيَؼةى ئاطايؼى ْيؼتيُاْى ية ثةيوةْذيية ْيَودةوَيةتييةناْذا" دواتش بوصإ و ضةْذ تيؤسطيَٓيَهى تش 

"قوتاخباْةى نؤبٓٗاطٔ" يإ نشد بة بةػيَهى طشْط ية صاْظتى ثةيوةْذيية ْيَودةوَيةتييةنإ. بة ثيَى ئةّ قوتاخباْةية طياطةتى 

ؼتيُاْى ػتيَهى طشوػتى ْيية، بةَيهو بة ووسدى يةاليةٕ طياطةمتةداسإ و بريياساْةوة داسِيَزساوة. ييَشةدا بة ئاطايؼى ْي

ئةَٓيةتهشدٕ ئةوةية ناتيَو ثشطيَو بة "ٖةسِةػة" و "َةتشطى" ْاوةصْذ ئةنشيَت، ئيرت ئةبيَت دةطتةالتى نؤَةاليةتى و طياطى 

ئةنتةسة  يةْاوةوة يةاليةٕ   ة ئةَٓييةنإ ٖةس ية دةسةوة ْايةٕ، بةَيهو ئةبيَتبؤ ئاَادةبهشيَت. بة َاْايةنى تش ثشط

إ " بة َةتشطى يةطةس ئاطايؼى ْيؼتيُاْى، وا ئةنات ئيرت نؤضبةس ْاوْاْى "ئةَٓييةناْةوة ْاويإ ىلَ بٓشيَت، بؤ منوْة 

ؤ سِووبةسِووى ببٓةوة، ية ٖةَوو ئاطتةناْى "نؤضبةس" ية ثشطيَهى نةَرت ية ثيَؼيٓةوة بطؤسِيَت بؤ بابةتيَو نة سِاطتةوخ

نة "بة ئةَٓى ئةنشئَ"  ّ"طٓوسةنإ" دا. ئةّ تيؤسة دةخت يةوة ئةناتةوة نة خؤى ية بٓةسِةتذا ثشطةنإ َةتشطيذاس ْيني، بةال

دى طؤظيةت و ئيرت دةبٓة نيَؼةى ئاطايؽ. ئيٓذا ئةّ "ئاطايؽ" ة ثيَؼووتش يةضواسضيَوةيةنى تةطهذا ية َياْةى دةْطى طاس

وصة" و "ئاطايؼى ش "ئاطايؼى ْاوضةيي" و "ئاطايؼى ئةَشيهادا وةى ثشطى سِووبةسِووبوْةوةى طةسباصيي ئةبيٓشا. ئيرت دوات

ريٓطة" و "ئاطايؼى نؤَةاليةتى" و...تادوايي ٖاتة ْاو دوْياى ْويَوة. ييَشةوة "ثشطةنإ" يإ "دياسدة ْويَيةنإ" ٖةَوويإ بة 

 ، بة ٖةسِةػة بؤ طةس نةيتوسو ْاطٓاَةو ئاطتى ئابوسيي و داٖات ويَٓا ئةنشئَ.ئةَٓى ئةبٔ و

( دا ية ْاناو ٖيَضةناْى ئةَشيها ية ئةفطاْظتإ نؼاْةوة، يةَاوةى نةَرت ية ٖةفتةيةنذا 2021ناتيَو يةطاَيى )

ةوتة دةطتى بضوتٓةوةى تاَييبإ. ( ًَياس دؤالس ضةى و نةسةطتةى طةسباصيي ئةَشيهى ن85تةواوى ئةفطاْظتإ و بة بةٖاى )

بو بة ٖاْذةسيَو بؤ ثؤتني و طوسِى صياتش يةوةؾ ئةَةؾ ثشطياسى طةوسةى يةطةس نةطيَتى ئةَشيها ية ديٗإ دسوطت نشد، 

وةسطشت, ئيرت ية صطتاْيَهى طاسددا ٖةّ طةَاسؤى ووصة خباتة طةس ئةوسوثا و ٖةّ بريؤنةى داطرينشدْى ئؤنشاْيا خباتة 

( طاٍَ يةريَش فةسَاْشِةوايي سِووطةناْذا بوة، بةالى سِووطةناْةوة ئؤنشايٓا بةػيَهى 200. ئؤنشايٓا ثيَؼوتش )(7)شدْةوةديَبةديَه

طشْطة ية ْاطٓاَةو صَإ و دوطشافياو سِةطةْايةتى سِووغ، نة ٖةس َاوةى داسيَو ْاتؤ و ئةَشيها دةطتى تيَوةسئةدةٕ ية 

 بةسرةوةْذى خؤيإ.
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( دؤالس، وَوأل طرتيت دؤسْاٍَ واى بيٓى ْشخى ْةوت 94( دؤالسةوة طةيؼتة )60دةْطةنةوةو ْشخى ية )ٖةس ية طةسةتاى 

 ( دؤالس، دواتش طةيؼتة ٖةَإ ْشخ و صياتشيؽ$120 -100بطاتة ) 
. بةسثابوْى قةيشاْي طةوسةى طاصى طشوػتى ية ئةوسوثا و (8)

تةنة خؤى "سِؤبأل" َاْاى واية سِووطيا ناسى خؤى طةسنةوتواْة داْةويًََةى سِووطي بة دساوى ووال وتةَةْى وطفشؤػتٓى طاصو 

نشدوةو، ئيذاسةى ئةَشيهاؾ ناستةناْى الواصٕ. تةْاْةت ئيذاسةى بايذٕ داواى نشد نة ئؤثيو ئاطتى بةسٖةَٗيَٓاْى ْةوت بةسصتش 

و ئيَشإ طىَ فانتةسى طةوسةٕ ية طةس  بهاتةوة، ئؤثيو ٖةس ية طةسةتاوة طويَيإ بة داوانةى ْةداوة. ٖةسيةنة ية سِووطياو ضني

ْشخى ووصة ية ديٗاْذاو، ٖاوثةمياْى يةنرتٕ. يةاليةنى تشةوة، خاَييَهى ديهةى الواصى  ئةوسوثا ئةوةية نة طوثايةنى  

 يةنطشتوويإ ْيية، ٖةَوو بووْى طةسباصيي خؤيإ بةطتؤتةوة بة "ْاتؤ" وة، ْاتؤؾ ية ريَش ٖةرَوْى ئةَشيهاداية.

  ٖيًََى بؤسِيي طاص ية سِؤرٖةالتى دةسياى طجى :ضواسةّ

وصةدا ضؤْة، بةطرتاوة بة ْاطيٓى حةوصةناْى يةناْى ٖيَض ية ثةيوةْذ بة ثشطى صاْيٓى ئةوةى دؤس و ػيَواصى دابةػبوْى ثةيوةْذي

 طرتاتيذييةناْى ووصة و ٖاوثةمياْيَتييةنإ يةو ْاوضاْة، ئةَةية "ديؤثؤَيةتيهى ووصة":

( ٖةسيةنة ية قوبشغ و ئيظشائيٌ داسِى ئةوةياْذا ية طٓوسة ئاوييةناْى خؤيإ ية ريَش ئاودا طاصى طشوػتييإ 2010طاَيى )

( ٖةسيةنة ية قوبشغ و ئيظشائيٌ و يؤْإ بة ثاَيجؼتى وياليةيةنطشتوةنإ ية ئةطيٓا 2019ية )ئؤطةطتى دؤصيوةتةوة. 

ياسيذةدةسى وةصيشى دةسةوةى  Frank Fannon-تةْاْةت فشاْو فاْوٕ  . وارؤنشدسِيَههةوتٓيإ بؤ ٖاوثةمياْى طاصى طشوػيت

هةى ةيةنيؼةوة ٖةسيةنة ية َيظشو قوبشغ و ئيظشائيٌ و يؤْإ يوتئةَشيها بؤ طةسضاوة طشوػتييةنإ ئاَادةى نؤبوْةوةنة بو. ب

ثيَؼوى ئةَشيها تشاَح و َايو ثؤَبيؤ ثاَيجؼتى ، ٖةسدوو طةسؤى و وةصيشى دةسةوةى وصة ٖةيةدةسياى طجى ْاوةسِاطتيإ بؤ 

-ى ئيظشائيٌ و ئةفشؤديتى  Leviathan-. دؤصيٓةوةى ئةّ يةدةطة ية نيًََطةناْى ييَظاطإطةوسةيإ بؤ ثشؤرةنة سِاطةياْذ

Aphrodite  هى بشغ يةاليةى توسنياى ْيطةسإ نشد ية باػوسى حةوصةى دةسياى طجى ْاوةسِاطت، يةاليةى وةى خةوْيَقو

ْابيَت و، طاص ية قوبشغ )وةى  سِووطيا طرتاتيذى ية باػوسى ئةوسوثا ٖاتؤتة دى، نة ئيذى ئةوسوثا ثيَويظتى بة طاصى طشوػتى

Med  -East-طجى( دا ٖيًََى بؤسِى سِؤرٖةالتى دةسياى 0202يةطةسةتاى ) والتيَهى ئةوسوثى( و ئيظشائيًةوة ٖاوسدة ئةنات.
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Pipeline ( ًَياس دؤالس نةوتة ناس بؤ طواطتٓةوةى طاصى طشوػتى ئيظشائيٌ و قوبشغ ية 7نِ( و بة بشِى )1900بة دسيَزايي )

 ئةّ ثشؤرةية ٖةساو طؤَيُةصى صؤسى ثيَوةية: .(9)سِيَطةى يؤْاْةوة بؤ ئيتاَيياو َةنةدؤْياو طشبياو...تادوايي

َاوةتةوة، توسنيا دإ بة دةوَيةتى قوبشطى يؤْاْيذا ْاْيَت و قوبشطة يةو ْاوضةية نيَؼةى قوبشغ بة ٖةَيواطشاوةيي  -

توسنيةنةؾ بة ثةساويَضخشاوةيي َاوةتةوة يةاليةٕ نؤَةَيطةى ْيَودةوَيةتييةوة، طشفتى طاصى طشوػتى ئةَةػى 

 -ة: قوبشغٖةس طىَ تةوةسة طةسةنيةنةى طاصى طشوػتى ثةيوةْذييةنى خشاثيإ يةطةٍَ توسنيا ٖةي قوَيرتنشدؤتةوة.

 ئيظشائيٌ، ئةَةؾ بوةتة ٖؤى ئةوةى ثشؤرةنة توسنيا ثةساويَض خبات و طشريي ْاوضةيي ىًل بهةويَتةوة. -يؤْإ

ْايةويَت ْاوضةناْى بانوسى سِؤرٖةالتى طوسيا نة يةدةطى ْةوت و طاصى  ؾسِووطيا ية طوسيا خؤى ديَطرينشدوةو، توسنيا -

 طشوػتيإ تيَذاية بة دةطت ٖيَضة نوسدييةناْةوة بٔ.

دةسياى طجى ْاوةسِاطت بؤ خؤى يةنرتبشِيٓى ْيَوإ طىَ نيؼوةسة: ئاطياو ئةفشيهاو ئةوسوثا )ٖةسيةنة ية َيظشو  -

 سى ئاوى ٖاوبةػيإ ٖةية.ئيظشائيٌ و قوبشغ و يؤْإ و توسنيا( طٓو

 يةّ ْاوضةية بةسدةواَى ٖةية. طشفتى ريٓطةو، نؤضبةسإ و، قاضاخضيَتى نشدٕ بة َشؤظ و...تادوايي -

ديَطريبوْى نةػتى طةسباصيي ئيتاَيياو فةسِةْظا وةى دووالت نة ئةنةوْة طةس دةسياى طجى بؤ درايةتى َاْؤسِةناْى  -

 توسنيا.

 َشيهاو بةسيتاْيا ية دةسياى طجىديَطريبوْى نةػتى طةسباصيي ئة -

ٖاْذاْى ئيظشائيٌ ية دةوَيةتيَهى ٖاوسدةناسى طاصى طشوػتييةوة بؤ بةسٖةَٗيَٓةسو ٖةْاسدةناس )ئيظشائيٌ: ية  -

ية  0220تا  0222ْةوةتةناْةوة طاصى طشوػتى ية ئاصةسباجياْةوة بة خانى توسنيادا ٖاوسدة ئةنشد، َاوةيةنيؽ ية 

 ةنشد(.َيظشةوة طاصى ٖاوسدة ئ
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%( ى ثؼهةناْى نيًََطةى 22ى ئيظشائيًى ) Delek Drilling-دا نؤَجاْياى ديًيو دسيًيٓط 2021ية  َاستى  -

 Mubadala Petroleum-( ًَياس دؤالس بة َةبادةية ثيرتؤييؤ1ّى بة بةٖاى صياتش ية )  Tamar-طاصي تاَاس

 . (10)ى ئيُاساتى فشؤػت  

( بة طةسنشدايةتى فةسِةْظا ية ئةوسوثاو ئيظشائيٌ Mediterranean-)َيذيرتياْةحةوصةى دةسياى طجى ْاوةسِاطت  -

ية سِؤرٖةالتى ْاوئ و بةسيتاْياو ئةَشيها ضاويإ يةوةية ئةو يةدةطة ْةوت و طاصةى ية نةسنوى و ٖةسيَُى نوسدطتإ 

نؤَجاْيا  ْطاواْةى خؤسئاوادا،يةبةساْبةس ئةّ ٖةٖةية بيهةْة بةػيَو ية نوتًةى سِؤرٖةالتى دةسياى طجى. بؤية 

 سِووطيةنإ و توسنييةنإ يةٖةَوو بواسةناْى خضَةتطوصاسيي ْةوتذا ية طةسَياْةوة تا صاخؤ بةػذاسيي ئةنةٕ.

 

 َيَذ؟ -. بؤضى ئيذاسةى ئةَشيها بشِياسى نؼاْةوةيذا ية ثاَيجؼتى نشدْى ثشؤرةى ٖيًََى بؤسِى ئيَظت4-1

ئةطاتة بةػةناْى تايبةت بة ثشطى ْاَةيةنى ْافةسَى ية وةصاسةتى دةسةوةى ئةَشيهاوة ( 2022ى داْيوةسى 9سِؤرى )

ئيظشائيٌ، ية ْاَةنةدا ٖاتوة نة ئيذاسةى ئةَشيها ثاَيجؼتييةناْى بؤ ثشؤرةى ٖيًََى  -قوبشغ-وصة ية وةصاسةتةناْى دةسةوةى يؤْإ

طشري ٖةسيَُايةتى ٖيَٓاوةتة ئاساوةو، ثيَويظتة يةدةطى صيادةى طاص ئةّ ثشؤرةية  .سؤرٖةالتى دةسياى طجى سِائةطشيَت  بؤسِييةنةى
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يةو ْاوضةية ية سِيَطةى نيَبًَى ناسةباييةوة بؤ بةسٖةَٗيَٓإ و طةسثيَخظتٓى ثشؤرةى ناسةباى ٖةسيَُايةتى ٖاوبةؾ بةناس بربيَت. ية 

 Non -ْا ناخةص ) ياْة ئاسِاطتة ئةنشيَت ئةوتشيَتصاْظتى ثةيوةْذيية ْيَودةوَيةتييةناْذا بةجمؤسة دؤنيؤَيَٓتاْة نة ْافةسَ

paperنة ئةَشيهاو ئةوسوثا بيَى بيظُياليإ ية سِووبةسِووبوْةوةيةنى َةتشطيذاس نشدووة يةطةٍَ  يةناتيَهذا(. ئةّ ْاَةية، ية

طاصى طشوػتى سِؤرٖةاَلتى  )بة دياسيهشاوى َاْطيَو ثيَؽ ٖةَيطريطاْذْى دةْطى ْيَوإ سِووطياو ئؤنشاْيا بو(. ثشؤرةى سِووطيا

دةسياى طجى بىَ ئةْذاصة طشْطى بؤ ئةَشيهاو خؤسئاوا بة طؼتى ٖةية، بؤية ٖيض بياْويةى ْاناتة ئةوةى ٖيض تويَزةسيَو باوةسِ بةوة 

   ثاَيجؼتى ئةوسوثاو ئةَشيها بؤ ئةّ ثشؤرةية سِائةطرييَت، يةطةٍَ ئةَةػذا ئةّ خاالْةى الى خواسةوة ٖةٕ:بهات نة 

فةسَى نة ية بةػيَهى وةصاسةتى دةسةوةى ئةَشيهاوة دةسضوة، ٖةسوةٖا يةطةَييذا -يةّ طاتةوةختةدا، بة دؤنيوَيَٓتيَهى ْا يةنةّ/

يةنيَتى ئةوسوثاؾ داواى سِاطشتٓى ثشؤرةيةى ئةنات نة وةى ئاوى حةيات ثيَويظتى ئيَظتاى ئةوسوثاية، سِاطتةوخؤ ثةيوةطتة بة 

( 10اَةيةيةنى ئةَشيهاية بؤ توسنيا بؤ ئةوةى ية سِووطيا ْضيو ْةبيَتةوة. ضوْهة ئةّ ثشؤرةية َاوةى )قةيشاْى ئؤنشاْياوة، َود

ةسِيَطةى ئةطةس َةبةطتى ئيذاسةى ئةَشيها بؤ نؤتايي ٖيَٓإ بة ثشؤرةنة بواية، ي طاَية ئاصاسى دٍَ و َيَؼهى توسنيا ئةدات.

 واَلتةوة ية واػٓتؤٕ ئاطاداسى ئةنشدْةوة.  باَيويَضخاْةى ئةو طىَ

ثشؤرةنة بةالى ئيذاسةى ئةَشيهاوة طشريي و ْانؤنى ْاوضةيي ئةٖيَٓيَت ْةى ئاػتى و ٖاسيهاسيي و بوةتة ٖؤى ثؼتطوىَ   دووةّ/

ٖةسبؤية توسنيا بشِياسةنةى ئةَشيهاى وةى طةسنةوتٓيَهى طةوسة بؤ خؤى ويَٓانشد، ثيَذةضيَت  ٓى توسنيا ية ْاوضةنةدا.خظت

 ثةياَةنةػيإ بة خشاخ وةسطشتبيَت، ئةياْطوت " ئةبيَت ٖةَوو ٖيًََيَو بؤ ئةوسوثا ئةبيَت بة توسنيادا تىَ ثةسِبيَت". بةالّ ييَشةدا

 ةْذييةناْى توسنياو ئيظشائيٌ الواصة، ٖةّ توسنيا دإ ْاْيَت بة دةوَيةتى قوبشغ دا.ئةوة ٖةية نة ٖةّ ثةيو

ثالٕ و طياطةتى ريٓطةيي ئةوسوثا بطوجنيَت.   ئةَشيها ئةيةويَت ثشؤرةى طاصى طشوػتى ية سِؤرٖةاَلتى دةسياى طجى يةطةٍَ طيَٗةّ/

%( 25يةنيَتى ئةوسوثا بشِياسى داوة بة سِيَزةى ) و نيَبٌَ ية ْاوضةنةدا.ثيَؼٓياسى نشدووة بهشيَت بة تؤسِيَهى ئاَيوطؤسِى ناسةبابؤية 

 ( ؾ بةتةواوى طاصى طشوػتى بةناس ْةٖيَٓيَت.  2050( بة ناسٖيَٓاْى طاصى طشوػتى نةّ بهاتةوةو تا )2030تا طاَيى )

 ثشؤرةنة تيَضوويةنى صؤسى ٖةيةو وةنو ثيَويظتيؽ ْاتواْيَت ضاسةطةسى قةيشاْى ووصةى ئةوسوثا بهات. ضواسةّ/
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( ةوة بة ييَؼاو 2010ية ناتى دؤصيٓةوةى طاصى طشوػتى دا، نؤَجاْيا صةبةالحةناْى بواسى ووصة ية طاَيى ) بةطؼتى،

 Exxon Mobileو   Noble Energyطاٍَ ٖةسيةنة ية ( 10سِوويإ نشدة سِؤرٖةالتى دةسياى طجى ْاوةسِاطت، َاوةى )

ى ئيظشائيًى،  Delek Drillingى ئيتاَيى، Eniى فةسِةْظى، Totalى بةسيتاْى،  BP -ى ئةَشيهى، بشيتؽ ثيرتؤييؤّ

DEA  ى ئةَيُاْى و بةَذواييةؾ ئيُاساتى عةسةبى ٖةَوو ٖيَضى طياطي و ئابوسيي و ديبًؤَاطي خؤى تةسخإ نشدووة بؤ

( دا يةطةٍَ ئيظشائيٌ و توسنيا 2021ى بةسةو دةسياى طجى ْاوةسِاطت بهؼيَت، بؤ ئةو َةبةطتةؾ ثةيوةْذييةناْى ية طاَيى )ئةوة

( ػذا دواى دواْضة طاٍَ ية ػةسِو قةيشاْى طوسيا طةسؤنى طوسيا "بةػاس ئةطةد" طةسداْى 2022ئاطايي نشدةوةو، يةطاَيى )

وو نؤَجاْيا صةبةالحةى بواسى ْةوت و طاصى طشوػتى و دةيإ نؤَجاْياى ديهةؾ نة ية ئيُاساتى عةسةبى نشد.. ئايا ئةّ ٖةَ

طٓوسى سِؤرٖةالتى دةسياى طجى ْاوةسِاطنت، ية خؤياْةوة ٖاتووٕ؟. ئايا بىَ ئاطإ يةوةى نة ئةوسوثا ٖةصاسإ نيًؤَةتش بؤسِى طاصو 

( 1900ثيَيةناْى خؤياْةوة طاصى طشوػتى دؤصساوةتةوة؟. سِانيَؼاْى )ْةوتى سِانيَؼاوة ية طةدةى ثيَؼوتشدا، ئايا ئيَظتا ية خواس 

( ًَياس دؤالس و دةطتجيَهشدْى طواطتٓةوةى طاصى 7نيًؤَةتش بؤسِى طاصى طشوػتى بةْاوى "ثشؤرةى ئيَظت َيَذ" و خةسدى )

يَهى ئاطاييةو ثًيؼوتش بريى ىلَ ( دا بةتةْٗا بابةت2021طشوػتى قوبشغ و ئيظشائيٌ بةسةو يؤْإ و والتاْى ديهة ية طاَيى )

 ْةنشاوةتةوة؟.

 ثيَٓذةّ: خؤسئاواو ثشطة ريٓطةييةناْى 

" European Green Dealئةو بؤْذةى  ئةوسوثا بؤ ريٓطةى ثاى " بة ثيَى ْيؼاْيذاوة، وصةى ئةوسوثىتؤسِى 

وةى ئاراْظى ووصةى ديٗاْى بة  ،( ئةوسوثا بطةيةْٓة ئاطتى بيَاليةْى ية نيَؼة ريٓطةييةنا2050ٕئاَاجنياْة تا طاَيى ) ٖةياْة 

بة ثيَى ئةّ ْةخؼة سِيَطاية ئيرت ئةوسوثا ٖيضى تش ثؼت بة ْةوت و طاصى طشوػتى  .( ْاوى ئةباتNet Zero -)طفشى تةواوةتى

 ْابةطتيَت )ْة دةسى ئةٖيَٓيَت ْة ٖاوسدةى ئةنات(. 

والتاْى ئةنةوْة طةس دةسياى طجى ْاوةسِاطت سِيَههةوتٓٓاَةى ديَطرييإ ية دواى نؤتايي ٖاتٓى دةْطى ئةوسوثاو 

ضوْهة ئةّ طىَ  :(1999ى طاَيى )  Barcelona Declaration -تٓٓاَةى بةسػةيؤْةطاسدةوة ٖةية، وةنو سِيَههةو
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Mediterranean  -Euroنيؼوةسة ئةنةوْة طةس يةى دةسياو ْاويإ ْاوة ػةسانةتى ْاوضةى يؤسؤ و دةسياى طجى )

Partnershipدو )( ( ئةَة ْاوْشا يةنيَتى بؤ دةسياى ْاوةسِاطت )2008اتش ية طاَيىMediterraneanUnion for  بة )

ثيَى ئةّ سِيَههةوتٓاَاْةػة نة ئةوسوثا دةطت ية ٖةس والتيَو وةسئةدات بةْاوى ٖاوناسييةوة ية دةسياى طجى وةنو: طوسياو يوبٓإ 

 و قوبشغ و ييبياو...تادوايي. 

ٖةسبؤية، ئيذاسةى ئةَشيهاؾ داواى نشدووة بة ثيَى طياطةتة ريٓطةييةناْى ئةوسوثا ثشؤرةى طاصةنةى دةسياى طجى 

 بةسِيَوة بضيَت، بؤ ئةَةؾ دةسخظتةيةنى تش خشاوةتة طةس َيَضةنة: 

ة نةْاساوةناْى داَةصساْذْى ٖيًََيَهى ٖاوبةػى ناسةبايي طةوسة بؤ طواطتٓةوةو بةناسبشدْى ئةو طاصة صيادةيةى نة ي

قوبشغ و ئيظشائيٌ و َيظش دا بةسٖةّ ديَت يةطةٍَ يؤْإ، بةَةؾ طىَ دةوَيةتى دساوطىَ ية نيؼوةسى دياواصةوة ثةيشِةوى ية ريٓطة 

، ئيٓذا ديظإ ئةّ َيٌ( 1300ئةنةٕ. بةالّ ئةوة ئةوةْذة ئاطإ ْيية، ضوْهة سِووبةسيَهى طةوسةى تىَ ئةنةوىَ نة صياتشة ية )

يةؾ ْاسِةصايةتى توسنياى ىلَ ئةنةويَتةوة. ية سِووى ياطايؼةوة، يةو ئاواْةدا بة ثيَى بشِياسى ْةتةوة يةنطشتوةنإ ْاوضةى ثشؤرة

( ٖةية، نة صياتش بةالى توسنيادا تىَ ئةثةسِٕ. بةطؼتى، ثظجؤسِإ الياْواية ية دواى بشِياسةنةى ئةَشيها EEZئابوسيي دياسيهشاو )

ة ئيرت ئةو طاصةى ية سِؤرٖةالتى دةسياى طجى ٖةية تةْٗا بؤ دةسياى طجى و ْاوضةيةنى دياسيهشاوة، ية ( ةو2022يةطةسةتاى )

سِووى ئابوسييةوة ثةيوةْذييةنى ئةوتؤى بة ئةوسوثاوة ْابيَت. وةبةسٖيَٓةناْيؽ صياتش بةدواى قظةو ييَذواْةناْى وةصيشى ووصةى 

( ئؤفيظةنةى صياتش فؤنةغ ئةخاتة طةس ووصة 2022طاَيى ) نة وتى Karin Elharrar-ئيظشائيًى ناسئ حةساس

 .(12)ةخؤسةو وصة بةتايبةتى ية سِيَطةى با وبؤ بةسٖةَٗيَٓاْى  Renewable Energy-طاقة املتجددة-ْويَبوةوةنإ

 عيَشام: تواْا ٖايذسؤناسبؤْييةنإ، ثيَطةى دوطشايف، بشِياسى طياطيي -ٖةسيَُى نوسدطتإػةػةّ: 

( ًَيؤْيإ يةػاسةناْذا ئةرئ. 5( ًَيؤٕ نةطى تيَجةسِاْذووة، صياتش ية )6داْيؼتواْى ٖةسيَُى نوسدطتإ  )رَاسةى 

( 870( ًَيؤْيَو و ضواسطةت ٖةصاس نةغ َووضة ية حهوَةت وةسئةطشٕ، بؤ ئةو َةبةطتةؾ َاْطاْة  يَويظتيإ بة )1.4)
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( ٖةصاس 270تيايذا ٖيَضة ضةنذاسةناْى ٖةسيَِ ) دؤالسى ئةَشيهى.( ًَيؤٕ 750ًَياس ديٓاسى عيَشاقية نة ئةناتة ْضيهةى )

 .(13)نةطٔ

( 5.3بؤ  3.7وةصاسةتى طاَاْة طشوػتييةناْى ٖةسيَُى نوسدطتإ، باْطةػةى ئةوة ئةنات نة ية ْيَوإ )  ئةطةسضى

ثةمياْطةى َيَذيرتياْة بؤ تويَزيٓةوةى   ( ًَياس بةسَيٌ ْةوتى يةدةطى ٖةية.60بؤ  45تشيًيؤٕ ثىَ طيَذا طاصى طشوػتى و )

( دا باَلونشدؤتةوة بةْاوْيؼاْى " طةسنةػيي 2020ييَهؤَييٓةوةيةنى بؤ ػيهشدْةوةى داتانإ ية طاًيى ) MIRS-ٖةسيَُايةتى

ةوة ية طةسضاوة ثيرتؤييةناْى نوسطتإ" ئةوة ئةطةمليَٓيَت ئةو يةدةطة سِاطتةقيٓةى نة ثةطةْذ نشاوة يةاليةٕ نؤَجاْياناْ

نيًًَطةنإ يةوة نةَرتة نة وةصاسةتى طاَاْة طشوػتييةنإ باْطةػةى بؤ ئةنات. ٖةسضؤْيَو بيَت ٖةسيَُى نوسدطتإ ية ْيَوإ 

 .(14)%( ى يةدةطى طاصى طشوػتى ديٗاْى ٖةية5% بؤ  3) ية ْيَوإثًةى حةوتةّ بؤ ْؤيةَني يةدةطى طاصى طشوػتى ديٗاْذاية 

ثيَويظتة ية  ىَيقوو برينشدْةوةى يةنىئاسِاطتةؤْى بؤ ٖةسيَُى نوسدطتإ ية ضواسضيَوةى دةوَيةتى عيَشاقذا، بوْى تواْاى ٖايذسؤناسب

 ْاو طةَةو ًَُالْىَ ٖةسيَُايةتيةناْذا:

وصةى ٖةسيَُى نوسدطتإ، واتة دوطشافياى طياطي و ٖةَيهةوتةى ٖةسيَُى   برينشدْةوة ية ثيَطةى ديؤثؤَيةتيهى

ٖةسيَُى نوسدطتإ سِاطتةوخؤ طةسى يةْاوخواْى   ئةو يةدةطة طشوػتييةى نة ٖةيةتى؟نوسدطتإ ضةْذ ناسيطةسيي ئةخاتة طةس 

ةٖا صؤس سِاطتةوخؤتش طةسى يةْاوخواْى ئةو ئةو دةْطةداية نة يةْاوضةى قةصوئ ية ْيَوإ سِووطياو ْاتؤدا ٖاتؤتة ئاساوة. ٖةسو

وصةو ريٓطةو ًَُالْىَ طياطييةنإ ية ئاساداية. ية ئيَظتادا ى دةسياى طجى ْاوةسِاطت بؤ ثشطى ٖاونيَؼةيةداية نة ية سِؤرٖةالت

اسنشدْى ٖةسيَُى نؤَجاْيا سِووطيةنإ ية نوسدطتإ ناسئةنةٕ، ئيَشاْيؽ وةى ٖاوثةمياْيَهى سِووطيا ية ٖةَوو بواسيَهى ن

( ةوة طةسقاَيى َةػل و سِاٖيَٓأْ بة ٖيَضى ثيَؼُةسطةى 2014نوسدطتاْذا ئاَادةيي ٖةية، يةٖةَإ ناتذا ئةَيُاْةنإ ية )

يةٖةسيَُى   نوسدطتإ و فةسِةْظيةنإ نوسد بة دؤطتى خؤيإ ئةصأْ و، ئةَشيهييةناْيؽ طةوسةتشئ بٓهةى طةسباصييإ

 نوسدطتإ ٖةية.
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وصة: حةوصةى دةسياى نوتًة يإ طىَ حةوصةى دياواصى  ْايةنى تش ٖةسيَِ و طاصة طشوػتييةنةى نةوتؤتة ْيَوإ طىَبةَا 

طجى ْاوةسِاطت ية بانوسى خؤسئاواوة، حةوصةى قةصوئ ية سِؤرٖةالت و بانوسى سِؤرٖةاَلتةوة، حةوصةى نةْذاو )قةتةس و ئيُاسات و 

وصةى نوسدطتإ ْاوضةنة توػى ئاػوبيَهى طةوسة وطةْطى ْةثاسيَضيَت ئةوا ٖيًََى طتة ئةطةس ٖاطعودية( ية باػوسةوة. بؤ ئةّ َةبة

بة ئاػهشا ئةّ سِةْطذاْةوةية ئةبيٓني ية ٖةسيَُى نوسدطتإ، ناتيَو ئيُاسات يةطةٍَ ئيظشائيٌ و توسنيا ثةيوةْذييةناْى  ئةناتةوة.

ئاطايي ئةناتةوة، بةدوايذا طةسؤنى حهوَةتى ٖةسيَُى نوسدطتإ "َةطشوس باسصاْى" طةسداْى ئيُاسات و طةسؤنى ٖةسيَُى 

ى توسنيا ئةنات. ناتيَو قةيشاْى طاصى طشوػتى دسوطت ئةبيَت ية ئؤنشايٓا و، ئةَريى نوسدطتإ "ْيَضريظإ باسصاْى" طةسداْ

( يةطةس باْطٗيَؼتى َريى قةتةس 2022ى ػوباتى 15قةتةس طةسداْى ئةَشيها ئةنات، بةدوايذا طةسؤنى حهوَةتى ٖةسيَِ ية )

وصةى ئةتًةْتيو ية ئيُاسات ةػذاسى يوتهةى ثاػإ طةسؤنى حهوَةت ية َياْةى ب "تةَيِ بٔ حةَةد" طةسداْى قةتةس ئةنات.

يةَياْةى بةػذاسى ية يوتهةى ئيٓذا ( طوتى " طاصى طشوػتى سِةواْةى بةغذاو توسنياو ئةوسوثاؾ ئةنةئ". 2022)ئاصاسى 

ُة طوتى " ئاَاجنى ئيَ دا ديطشى طةسؤنى حهوَةتى ٖةسيَِ "قوباد تاَيةباْى" 2022ْيظاْى  يةية ئةطيٓا ئابوسيي ديًَفي 

 ئةوةية طاصى نوسدطتإ بطةيةْيٓة ئةوسوثا".

ئيرت ٖةس يةّ طةسوبةْذاْةدا، نؤَاسى ئيظالَى ئيَشإ )بة ئاطاداسى سِووطيا( سِاطتةوخؤ َووػةنباساْى ٖةوييَشى 

بؤسِى ْةوتى  %( ٖيًََى04ثايتةختى نوسدطتإ و َاَيى بةسِيَوةبةسى ديَبةديَهاسى ناسطشوخ "ػيَخ باص بةسصجنى" نشد. ية ناتيَهذا )

نوسدطتإ و بةباصاسِنشدْى "سِؤغ ْةفت" ييَى بةسثشطة، ٖةسطيض سِووطياو ئيَشإ سِيَطةْادةٕ طاصى طشوػتى ٖةسيَُى نوسدطتإ ْة 

 ببيَتة ديَطشةوةى طاصى ئيَشاْى بؤ عيَشام، ْة ببيَتة ديَطشةوةى طاصى سِووطيا بؤ ئةوسوثا.

باالْظى ٖيَض بهات و بيَاليةْى خؤى بجاسيَضيَت )وةى ضؤٕ فيًٓةْذا ية   اطتٓىٖةسيَُى نوسدطتإ ناس يةطةس ثاس ئةنشيَت 

سِةْطة باػرتئ طيٓاسيؤ ئةوة بيَت نة ٖةسيَُى نوسدطتإ ية  بةَياّ  بٔ دةطتى سِووطيادا واَلتيَهى ئةوسوثيةو نةغ ْاوى ْاٖيَٓيَت(.

( ى طاَيى 22( و ٖةسوةٖا بة ثيَى ياطاى رَاسة )122و  161، 112، 111ضواسضيَوةى دةطتوسى عيَشاقذا بة ثيَى َاددةناْى )

ٖيَٓاْى دةطتةالتةناْى خؤى ( ى تايبةت بةياطاى ْةوت و طاص ية ثةسيةَاْى نوسدطتإ دةسضويَٓذساوة، ٖةسيَِ َافى بةناس2005)

( يةى 1.6( ةدا عيَشام )2022يةبةساْبةسدا عيَشام طاص بؤ بةسٖةَٗيَٓاْى ناسةبا ية دةسةوة ٖاوسدة ئةنات، ئيَظتا يةّ ) ٖةية.
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ًَياسو ػةؾ طةت ًَيؤٕ دؤالسى ئيَشإ قةسصاسى ثاسةى ناسةباو طاصة، يةى يةطةس طيَى ئةو ناسةبايةى ية عيَشاقذا ٖةية ية 

ية ضواسضيَوةى طضاناْى ئةَشيها بؤ طةس ئيَشإ عيَشام ْاتواْيَت ئةو ثاسةية بذات بة ئيَشإ. بؤية وا ئيَشاْةوة دابني ئةنشيَت. بةالّ 

سِيَطةية بؤ ئةوةى ناسةباى  نة طاصى ٖةسيَُى نوسدطتإ ْضيهرتئ  ،باػة ٖةسيَِ و حهوَةتى َةسنةصى بطةْة سِيَههةوتٓيَو

نإ و ٖةّ ثشطة داساييةناْى ْيَوإ ٖةسدووال ضاسةطةس ئةبٔ، وة ٖةّ ئةّ عيَشاقى يةطةس بيٓا بهشيَت، بةَةؾ ٖةّ طشفتة طياطية

 سِةػةباى دةْطةى يةْاوضةنةدا ٖةَييهشدووة نةَرت سِووئةناتة عيَشام.

يةٖةَوو ػويَٓيَهذا ثشطى ْةوت و طاص، تةْٗا ثشطى ْةوت و طاص ْيية ية سِووى ثيَهٗاتةى نيُياوى و ثيَذاويظتى "

ثيَِ بًَىَ  :، تةْٗا بابةتى ئابوسيي ْيية بةَيهو ثشطى ريٓطةو ئاطايؽ و طياطةت و ديؤثؤَيةتيهيؼة. ئةتواْني بًَيَنيديؤيؤدييةوة

 بؤسِييةنة ية نويَوة ئةسِوات، ثيَت ئةَييَِ ضاسةْوطت بةسةو نوىَ ئةسِوات؟".

 و نؤتاييذاّ ـــــئةْ

ثشؤرةى طاصى طشوػتى وصة" ةوة بة طؼتى بةسصى و ْضَى ْشخى ْةوت و طاصى طشوػتى ية. ئةوةى ثةيوةطتة بة "ئاطايؼى 

سِؤرٖةاَلتى دةسياى طجى بةسدةواّ ئةبيَت، بشِياسى ثاػةنؼةى ئيذاسةى ئةَشيها تةْٗا تانتيهيَو بو ية سِيَطةى ناخةصيَهى 

ت ئةناتةوة، ئيُضانشدْى ديًََيَهى ْويَى ئيظشائيٌ و َيظشو يةنيَتى ئةوسوثاية ية ْافةسَييةوة. ئةوةى ئةَة صياتش ثؼت سِاط

دا بؤ ٖةْاسدةنشدْى ئةو طاصةى ية سِؤرٖةاَلتى دةسياى طجى ٖةية. ٖةسوةٖا طةسؤنى نؤَظيؤْى يةنيَتى  2022حوصةيشاْى 

ػتى قوبشغ و ئيظشائيٌ وةى ديَطشةوةى طاصى ئةوسوثا " ئوسطوال فوْذةسالئ" يةٖةَاْهاتذا سِايطةياْذ، طوود ية طاصى طشو

ئةبيٓٔ. يةطةٍَ ئةَاْةػذا، يةنيَتى ئةوسوثاو ئةَشيها يةطةس بةسْاَة ريٓطةييةناْيإ بؤ نةَهشدْةوةى ثؼت بةطنت بة سِووطيا 

بشِى ْةوت. ْةوت و طاصى طشوػتى بةسدةواّ ئةبٔ. ٖةسوةٌٖ فؼاسخظتٓة طةس ئؤثيو بةسدةواّ ئةبيَت بؤ خظتٓة سِووى صياتشى 

( 2024( و )2023( دؤالسةوة ببيٓني. بةالّ ية )$70( ْشخى ْةوت يةخواس )2023ٖةَوو ئةَاْة ْاناتة ئةوةى تا ْاوةسِاطتى )

يةطةٍَ ئةوةػذا، بؤ ضةْذئ طاَيى داٖاتوو طاصى طشوػتى تةوةسى  ( دؤالسةوة ئةبيٓني.$40دا سِؤريَو ديَت ْشخى ْةوت ية خواس )

  ًَُالْىَ ديؤثؤَيةتيهييةنإ ئةبيَت.  طةسةنى باصاسِ و
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ئةوةى ثةيوةطتة بة "ديؤثؤَيةتيو" ةوة، صياتش سِووطياو سِووطةنإ بايةخى ثىَ ئةدةٕ، ديؤثؤَيةتيو وةى "باصاسِ" ْيية ْاطٓاَةى 

بؤسِييةنةى بة ئةْكةطتى  )نوْهشدٕ( ى ْةبيَت و ْةوت بفشؤػيت و دؤالسى خؤت وةسبطشيت، بةَيهو ييَشةدا طٓوسيَو ٖةية. نوْبوٕ

سِةتهشدْةوةى باصاسِى ئابوسيي طةسَايةداسيي خؤسئاواييةو، طضاداْى خؤسئاواية ية نؤَةَييَو ية دةسياى بةًيتيل  2طرتيِ -ْؤسد

طٓوسةوة.. وةنو دياسيهشدْى دةطتةاَلتى ديؤثؤيةتيهيي سِووطيا، طٓوسى دةسووْى و ِػًَةرإ، طٓوسى ئابوسيي، ناسيطةسيي خشاخ 

 ظتٓة طةس بةٖاى يؤسؤ. خ

تايبةمتةْذييةنى طةسةنى نة ئةّ دةْطةى سِووطياو ئؤنشايٓا ديا ئةناتةوة ية دةْطة ديٗاْييةناْى ديهة، ئةوةية دةْطةنة ية 

بشى ناسيطةسى طةوسةى طةسباصيي و ئابوسيي و داسايي و طياطى خباتة طةس دوو ووالتى سِاطتةوخؤى بةػذاس، قوسطايي و 

بة َاْايةنى سِاطتةوخؤ ية دةْطةنةدا بةػذاسٕ. -تة طةس تةواوى ديٗإ و ئةواْةى بة ْاناسيطةسيية طياطي و ئابوسييةنةى خظتؤ

ديهة، بؤ ْاوةْذيَهى ووصةى وةى ٖةسيَُى نوسدطتإ ضةْذة دةسفةتيَهى طةوسةية يةّ ضةْذ َاْطةدا ريَشخاْيَهى ئابوسيي بةٖيَض بؤ 

ويظتة ريشاْةتش َاَةَية بة ناستى ووصةوة بهات ية خؤى دسوطت بهات بةٖؤى بةسصى ْشخى طاصو ْةوتةوة، ٖيَٓذةؾ ثيَ

 دةَظةسطرييي ْويَى ديٗاْى و ٖةسيَُايةتييذا.

  

لة ثةيوةنديية  ، دكتؤراتوَيذينةوةى هةرَيمايةتيبةهزؤس جةعفةر: سةرؤكى ثةميانطةى مَيديرتيانةية بؤ 
 سانكؤى قوبزصى نَيودةوَلةتى. –ئابوريية نَيودةوَلةتيةكان 
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