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 ٌ.ي عةرةيب لةبةردةم بريارصكي مصذووي داية)قمة(كؤبونةوةي لوتكةيي

  ابوبكر امحد سپصمان 
  
   

سةراين عةرةب لةكؤبونةوةيةكي لوتكةيي داكؤدةبنةوة ، ثصدةضصت مةسةلةي ) بريوت(انن ي ئةم مانطةلةوآليت لوب27رؤذي ضوار شةممة
ياوة،دووخاپي مةحوةري وئةساسي كؤبونةوةي ئةم جارةي  سةراين عةرةب فةلةستني وئةطةري لصداين عصراق لةاليةن امريكاوبةريتان

بصت،بؤيةئةم جارة سةرؤكي دةوپةتاين عةرةيب لةبةردةم مسئوليةيت بريارصكي مصذووي دادةبن سةبارةت بةهةپوصستصكي رؤشن 
يستداهةپوصستصكي يةكطرتوانةو لةبةرامبةرئةم دووكصشةيةدا،ثرسيارئةويةئايةسةرؤكي دةوپةتاين عةرةيب دةتوانن لةئاسيت ثصو

لةبةرذةوةندي ئةمين قةومي ناسيؤناليسيت عةرةيب و دورلةبةرذةوةندي دةسةآلت وحاكميةيت خؤيان لةبةرامبةرسياسةيت شةرئةنطصزي 
ياي وداطريكةرانةي ئيسرائيل وسياسةيت خؤسةثاندن وملهورانةي امريكادالةوناوضةيةوةربطرن ؟ بةبرواي من بةهؤي ئةوة  كةجوطراف

نيشتيماين عةرةيب بةسةردوومةوقعيةيت سةرةكي جياوازي ستراتيجي دا دابةش بوةلة رووي ئابوري يةوة، كةمةوقعيةيت يةكةميان برييت 
يةلةدةوپةتةبضكؤلةكاين نةوت خيزي حةوزةي خليج وكةطةورةترين سةرضاوةي ثترؤپي نيشتيماين عةرةيب ثصك دةهصنن 

ي دووهةمي جيهاين يةوة لةاليةك امريكاوبةشصكي ترلةوآلتاين ئيمثرياليسيت جيهاين بةشصوةي لةناوضةكةدا،بةتايبةيت لةدواي شةر
جؤراوجؤربةمةبةسيت كؤنترؤپ كردين ئةم ناوضةية وةك سةرضاويةكي طرنطي كةرةستةي خاوي بةرهةم هصنان وبةستنةوةي حةرةكةيت 

اري جيهاين يةوة وبةتاآلن بردين بةشصكي هةرةطةنك لةسةروةيت بازرطاين ئةم دةوپةتةثرخصروبةرةكةتانةبةثاشكؤي بازاري سةرمايةد
نيشتيماين عةرةيب وهةميشةدةستيان خستؤتةناوكاروباري ئةم ناوضةيةوبةهيض جؤرصك نايةنةوصت دةست لةيةخةي خةپكي ئةم 

ةهةوپي ئةوةدابون كةريزةكاين ناوضةيةبكةنةوةوسةروةت وساماين ئةم ناوضةيان لةدةست بضصت،لةروي سياسي شةوةبةردةوام لةوماوةيةدال
دةوپةتاين عةرةيب لةبةريةك هةپوة شصنن ،لة اليةكي ترةوة بةهؤي سةرهةپداين خيالفايت جؤراوجؤرلةنصوان دةوپةتاين حةوزةخليض 
ودةوپةيت عصراق وهةروةها يةمةن وعةرةبستاين سعودي لةسةرسةروةت وسامانصك كةلةوناوضةيةداكؤبؤتةوة، مرينشينةكاين ئةم 

وضةيةبةمةبةسيت ثاراستين حوكم ودةسةآليت خؤيان لةدةست هةرةشةكاين دةوروبةردةستيان خستؤتةناودةسيت امريكاو نا
آلت وسةروةت وسامانصك كةلةدةستيان داية بةهةزاران لةبةرذةوةندي يةباآلكاين نيشتيماين  بةريتانياوثاراستين سةري خؤيان وحوكم ودةسة

ةوةودةستيان طرتوة بةكآلوي خؤيانةوةبانةي بات، مةوقعيةيت دووهةم بريتيةلةودةوپةتةعةرةيب يانةي وناسيؤناليسي عةرةيب نايُُ طؤرن
كةبةرذةوةندي يان لةدةرةوةي ئةم بازنةيةداية وكةم تازؤرلةرصطاي ترويج بةئةحساسايت قةومي ونيشتيماين  دةيانةوصت ئاستةنط 

هبصنن ،دةوپةيت عصراق يةكصكةلةودةوپةتةعةرةيب يانةي كةلةدواي لةبةردةم سياسةتةكاين امريكاوترؤستايت جيهاين بةوجود
ةشصوةيةكي فةعاالنةخةريكي رصكخستين بةرةيةكي وةبةردةوام لةم مةيدانةداب1968كودةتاسةربازي يةكةي ساپي

وة )جملس تعاون العريب(ثصضةوانةبوةلةبةرامبةرهةميةنةي دةسةآليت بصطانةوجيهاين دةرةوة لةوناوضةيةدا،هةرلةدامةزراندين 
ة مةترسي جددي لص بطرةتادةطاتةثةالمارداين كوصت وهةرةشةكردن لةدةوپةتاين كةنداو وتةهنا دةوپةتصكي عةرةيب يةكةبةالي امريكاو

دةكرصت بؤسةرئيسرائيل،ئينجادةوپةيت سورياوليبياو يةمةن بةدةرةجةي سوكتروآلتاين تري عةرةيب،بؤيةكصشةي امريكابةتايبةيت لةطةپ 
ي سيبتةمبةرةوة،وةنةهيض ثةيوةنديةكي هةيةبةوةي كةرذصمي عصراق ضةندة 11رذصمي عراق تازةين يةوهيض رةبتصكيشي ين ية بةروداوةكةي 

بةهانةي ترناين (درندةيةوضةكي كؤمةپ كوذي لةدذي خةپكي وآلتةكةي خؤي بةكارهصناوة،وةك هةندص جارامريكائاماذةبةم خاپةدةكات
بةپكوثةيوةندي يةكي مصذووي هةيةبةسةرجةم هةموئةوروداوانةوةكةبامسان كردن، بةآلم تائةو جصطايةي كةئةم باسةرةبت )جؤينة

ةراين عةرةب وئةوةندةي ثةيوةندي هةيةبةكصشةي فةلةستينةوة،ثصش تةرحةكان وانيشان ئةدةن دةبصتةوةبةكؤبونةوةي لوتكةيي س
ئةجنامي ئةم كؤبونةوةيةش هيضي لةموبادةرةكةي مةليك فةهدي سعودي يةزياترلص ضاوةروان ناكرصت،كةدةپصت لةبةرامبةرئةرزداتةواوي 

ل بكةن وثةيوةندي خؤياين لةُطةپدائاساي بكةنةوة،ئةمةيةكةم جارين دةوپةتةعةرةيب يةكان ئيعتراف بةشةرعي يةيت دةوپةيت ئيسرائي
يةسةراين عةرةب لةشصوةي لوتكةداكؤدةبنةوة،بةآلم نةك هةرنةيان توانيوة هةپوصستصكي رؤشن ويةكُرتوانةلةبةرامبةركصشةي سياسي 

ركص بةُطورطاخنواردوداون وجورئةت يان نةكردوة فةلةستني لةخؤنيشان بدةن بةپكوهةموجارصك الواين فةلةستيين يان بةقؤضةقاين وبةردةف
الين كةم ضةكيان بدةنص نةكوامريكاناوي تريؤرسيت يان بةسةردابسةثصنصت،ئيسرائيل لةهصرشي داطريكةرانةي خؤيدا بؤسةر فةلةستيين 

 يةكان تائصستابةهةزاران يان يةكان لةبةرامبةركوشتين سةربازصكي خؤيدائامادةية شارصكي فةلةستيين يةكان بروخصنصت بةآلم فةلةستيين
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دةوپةيت عةرةيب جطةلةطلةيي وطازندةي سةرلصوان نةيان تونيوة يةك هةنطاوي عةمةيل بنصن، بةآلم بةنيسبةت 21لص كوذراوةو 
عصراقةوةبؤخودي دةوپةتاين عةرةب وبةتايبةيت ئةودةوپةتانةش كةلةناوضةكةداكصشةيان لةُطةپ عصراقدا هةيةلةمنونةي كوصت 

ةقسةيةكي ترهةپ دةطرصت، ثةالمارداين عصراق وروخاندين رذصم لةاليةن امريكاوبةريتانياو ة لةبةرذةوةندي ئصستاي مةسةلةك
خؤياندانايبينن بةتايبةيت كةلةدواي جةنطي كةنداو وتصك شكاندين تواناسةربازي يةكاين ئةم رذصمةبة جؤرصك كةلةئصستادامةترسي 

ؤيان نابينن بةثصضةوانةوةمةترسي تةقسيمايت عصراق ودةست تصوةرداين دةوپةيت يةكي ئةوتؤ لةاليةن ئةورذصمةوة لةسةرخ
توركيالةكاروباري كوردستاين عصراق ونارؤشين بةرنامةوثالين امريكاسةبارةت بةئايدةي عصراق ، ثصدةضصت ئةم جارةسةراين عةرةب 

الةوةشاندين طورزصكي سةربازي كةببصتةهؤي روخاندين رذصم سةبارةت بةكصشةي عصراق ودةربريين نارةزايةيت لةبةرامبةرهةرةشةكاين امريك
  .                                                                  هةمويان يةك هةپوصست بن
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