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 پێشەکی وەرگێڕ

َێىاٌ وەفذی نە ضحراجیجیگفحىگۆ )دیانۆگ(ی  گەڕی یەکەيی ٠٢٠٢ی حىزەیراَی ١١رۆژی ئێىارەی 
، دەربارەیوەزارەجی دەرەوەی ئەيەریکا بەیاَُايەیەکی  رۆژی دواجر دەضحیپێکرد.عێراق و ئەيەریکا 

ايەکەدا ُنەبەیاَباڵوکردەوە.  ی َێىاَیاٌضحراجیجیی دیانۆگی داَیػحُبەڕێىەچىَی یەکەو چۆَیەجی 
هاوبەغی کاری و بەرەوپێػبردَی پەیىەَذییەکاَیاٌ نەضەر  یاٌجەخحهاجبى"َىێُەراَی ئەيەریکاو عێراق، 

کە  اوەنەوەکر باش هاوکات .و ئەيُی و ئابىری و رۆغُبیرییەوەنە روی ضیاضی یاٌ کردوەجەوە، َێىاَ
نە جارێکی دیکە  هەردوال، ىزی ئەيطاڵاٌ بەردەوايذەبٍ و نە ياَگی جەيًیەکاَیضحراجیجیگفحىگۆ 

 ".کۆدەبُەوەٌ ۆواغُح

دو رێککەوجُُايەیاٌ نەَێىاٌ خۆیاَذا واژۆ کرد،  دا،٠٢٢8ئەيەریکاو عێراق نەضاڵی وەک ئاغکرایە، 
کەَاضرا بە  ،رێککەوجُێکیاٌ ئەيُی بى کەيەبەضث نێی کػاَەوەی هێسەکاَی ئەيەریکا بى نەبەغذا

باراک )ئیذارەی  و نەضەردەيیدا ٠٢١١کۆجاییەکاَی ضاڵی  )رێککەوجُُايەی ضۆفا(. ئەو رێککەوجُە نە 
 و نەکاجی دیاریکراوداوابەضحەی رێککەوجُُايەکە بىئەيەریکا وەک خۆی جێبەجێکرا، واجە   (ئۆبايا

 نەعێراق کػاَذەوە.  ضەربازەکاَی

رێککەوجُُايەیەکی جارادەیەک گػحگیرجربى، ئەوەظ رێکەوجُُايەکەی دیکە نەهەياٌ کاجذا واژۆ کرا، 
هاوکاریکردَی  يەبەضث نێی یاٌرێککەوجُايەیەو (. ئەضحراجیجیَاضرا بەرێککەوجُُايەی )چىارچێىەی کە

)ضیاضی و دیبهۆياضی، بەرگری و ئاضایع، رۆغُبیری، ئابىری و وزە، جەَذروضحی و  عێراق بى نەبىاری
جەَها نەبىاری جیۆریذا يایەوەو وەک خۆی  کەژیُگەو بىاری دادوەری ...(. بەاڵو رێککەوجُُايە

 جێبەجێُەکرا. 

نەالیەٌ  ک نەخاکی عێراق،ێبەضەر بەغداعع و دەضحگرجٍ جەَگی دوای دروضحبىَی  دا ٠٢١٢نەضاڵی 
ضەربازی نەئەيەریکا کرد، کاری و پػحیىاَی وها داوای، (حەیذەر عەبادیئەو رێکخراوەوە، حکىيەجی )

 .عێراقخاکی  ضەر گەراَەوە بۆ، جارێکی دیکە سەکاَی ئەيەریکاێبەغێک نەهبەيجۆرە 

ەظ )کۆجایهاجُی جەَگی داعع، ئێطحا نەضەروبەَذی گۆڕاَکارییەکاَی ئەو دواییەی عێراق نەواَ
دروضحبىَی هێسەکاَی حەغذی غەعبی، خۆپیػاَذاَەکاَی عێراق و دەضحهەکارکێػاَەوەی حکىيەجەکەی 
عادل عەبذونًەهذی، کىژراَی قاضى ضهێًاَی و ئەبىيەهذی يىهەَذیص نەعێراق، دروضحبىَی يهًالَێی َىێ 

َێىاَی هێسەکاَی حەغذی غەعبی و ئێراٌ و پەرچەکرداری کىژراَی ضىنەیًاَی نەضەر خاکی عێراق نە
هێسەکاَی هاوپەیًاَاٌ و ئەيەریکا نەخاکی عێراق نەالیەٌ  دەرکردَیدژ بەئەيەریکا، دەرکردَی بریاری 

پەرنەياَی عێراقەوە، پێکهێُاَی حکىيەجی َىێ نەعێراق بەضەرۆکایەجی يطحەفا کازيی ...(. هەيى ئەو 
بەپێىیطحی دەضحپێکردَی قۆَاغێکی َىێ نەپەیىەَذییەکاٌ، بەجایبەت نەَێىاٌ  گۆڕاَکارییاَە بىٌ

 ضحراجیجیحکىيەجی ئەيەریکا پێػُیاری ئەَجايذاَی دایهۆگی  واغُحۆٌ و بەغذا، نەو ضۆَگەیەغەوە
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ئەوەظ بەئاياَجی گەیػحٍ بەرێککەوجُايەیەکی َىێ ، خطحە ضەر يێسی گفحىگۆی حکىيەجی َىێێ عێراق
 . نەَێىاَیاَذا

دارغحُەوەی پەیىەَذییە  بۆ ضحراجیجیئەوەی هەردوال ئاياژەیاٌ بۆ کردوە، يەبەضث نە دیانۆگی 
رێکخطحُەوەی پەیىەَذییە ئەيُی و نەگەڵ . ەی و دیبهۆياضییەکاَی َێىاٌ ئەيەریکاو عێراقضحراجیجی

ی ئەيریکا نە هێسەکاَ یاخىد ضُىردارکردَی ياَەوەپرضی یەکالییکردَەوەی ، ی َێىاَیاٌضەربازییەکاَ
. ئەيەظ ..هحذ(نەبىاری ئابىری و وزە،َێىاَیاٌ پەیىەَذی و هاریکاری نەگەڵ پێذاچىَەوە بە، عێراق

 .ىێیەکاَی عێراق و َاوچەکەو جیهاٌنەچىارچێىەی گۆڕاَکارییە َبەنەبەرجاوگرجُی 

اَىضحاَاَەدا، وەک نەو راپۆرجەدا باش کراوە، دیارجریٍ خاڵێک کەئاياَجی حکىيەجی َىێی عێراقە نەو د
بریحییە نە پرضی کػاَەوەی هێسەکاَی ئەيەریکا نەعێراق، ئەوەظ پػث بەضث بەو بریارەی کەنە 
ضەرەجای ئەيطاڵذا بەدەَگی زۆریُەی غیعەکاٌ نەپەرنەياَی عێراق بریاری نەبارەوەدرا. نەگەڵ 

 َذ ئاياَجێکی دیکە. بەردەوايیذاٌ بەپػحیىاَییەکاَی ئەيەریکا بۆ عێراق نەروی داراییەوە، نەگەڵ چە

ئەوەی نەبەرايبەردا، دەيێُێحەوە ئاياَجی ئەيەریکایە نەو داَىضحاَاَە، کەبێگىياٌ ئەيەریکا بێ بەرايبەر، 
رازی َابێث يم بۆ داواکارییەکاَی عێراق بذات. بەجایبەت ئەوەی کەجایبەجە بەپرضی کػاَەوەی 

ا هەیە بۆ ئەوەی نەو روەوە جارادەیەک دڵی هێسەکاَیاٌ نەعێراق. بەاڵو نەگەڵ ئەوەغذا ئايادەیی جێذ
ەکاٌ رازی بکات. وەک نەبەیاَُايەکەی وەزارەجی دەرەوەی ئەيەریکادا هاجىە کە عێراقیی

و جەخث ی هێسەکاَی نە عێراق کەيذەکاجەوەنە ياوەی چەَذ ياَگی داهاجىدا ژيارەگەیاَذوە"ئەيەریکا رای
نەعێراقذا". بەاڵو ئەيە بەو بُکەی ضەربازیی هەيیػەیی بۆ دايەزراَذَی دەکاجەوە کە ئارەزوی َییە 

واجایە َایات کە ئەيریکا بەیەکجاری نە عێراق دەکػێحەوەو گۆرەپاَەکە چۆڵ دەکات، بەجایبەت کە چەَذ 
ياَگێکە ضیطحەيی بەرگری پاجریۆجی نەدو بُکەی ضەربازی هەریر نەهەونێر و عەیٍ ئەضەد نەئەَبار 

 جێگیرکردوە.

خۆیی نەعێراقذا  ضحراجیجیدیکە ئەيەریکا نەو قۆَاغەدا بیر نەکػاَەوە َاکاجەوە، بەاڵو بەواجایەکی  
دەگۆرێث، بۆ ًَىَە دەیەوێث چەَذ َاوەَذێکی ئاراو بۆ َىێُەرە دیبهۆياضی و هێسە ضەربازییەکاَی 
ا نەعێراق دروضحبکات، ئەوەظ نەالیەک بۆ دوربىٌ نەهەرەغەو يەجرضییەکاَی ئێراٌ و گروپە يیهیػی

غیعەکاٌ و هیسەکاَی حەغذی غەعبی نەعێراق. نەالیەکی دیکەظ بۆ ضەنًاَذَی ياَەوەی نەعێراقذاو 
دورخطحُەوەی هەژيىَی ئێراٌ نەضەر ضیاضەت و بریارەکاَی حکىيەجی جازە دايەزراوی عێراق. ئەياَەو 

 چەَذیٍ ئاياَج و خىاضحی دیکەی هەردوال، کەنە يیاَەی ئەو راپۆرجەدا خراوەجە روو.

ضراوە، ئێًەظ نە ژوری ئەو راپۆرجە نەالیەٌ )يرکس انًطحقبم نهذراضات انطحراجیجیة( بەزياَی عەرەبی َى
دەچێحە چىارچێىەی  ىردی، ئەو راپۆرجەوەرياَگێراوەجە ضەر زياَی کگۆغەی ضیاضی،  -جىێژیُەوەکاٌ

نەضەر کاریاٌ ، کە وابریارە نەداهاجىدا ياٌ نە ژوری جىێژیُەوەکاٌدیکەو پەیپەرێکی چاالکی  چەَذ
 .باڵویاٌ بکەیُەوە اَکاری و پێػهاجە ضیاضییەکاٌڕگۆبەپێی و  بکەیٍ
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دەکات نەضەر ئەَجايذاَی بەپىخحی باش نەئاياَج و خىاضحی الیەَی عێراقی و ئەيەریکی  ئەو راپۆرجە
، ئەوەظ کۆيەڵێک راضپاردە بۆ وەفذی عێراقپێػکەغکردَی نەگەڵ دیانۆگی ضحراجیجی نە َێىاَیاَذا. 

رێککەوجُێکی َىێ، بەئاياَجی دارغحُەوەی  گەیػحٍ بە َىضحاَێکی دروضث بۆانەپێُاو ئەَجايذاَی د
 و بەرَايەی کاری هاوبەغی َێىاٌ واغُحۆٌ و بەغذا، نە ضااڵَی داهاجىدا.ج ضیاضەت و ضحراجی
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 سەرەتا

 ١(ُايەی ضۆفاُکەوجکرێ)عێراق و ئەيەریکا نەياوەی رابردودا دو رێککەوجُايەیاٌ ئیًسا کردوە، یەکەيیاٌ 
ی ضاڵی یسەکاَی ئەيەریکا نەعێراق، رێکەوجُايەکە نە کۆجاێکەَاضرابى بە رێکەوجُايەی کػاَەوەی ه ،بى

چىارچێىەی )دوەيیػیاٌ رێکەوجُايەی  و جێبەجێکرا. کۆجای پێهات ،دا بە قاَىَی و بە عەيەنی٠٢١١
دەکرێث. بەاڵو ئەو رێککەوجُُايەیە بىەجە جێگەی نەضەر ، کەنەئێطحادا کاری بىو ٠(ضحراجیجی

َێى  دروضحبىَی پرضیارو يػحىيرو جیاوازی، ئەوەظ نەروی غیکردَەوەی ئیهحیساياجەکاَی
دوالی دروضحکردوە، نەگەڵ الوازی ئەو هەيى َاڕوَیەی کەَاوەرۆکەکەی بۆ هەر، نەگەڵ رێککەوجُُايەکە

 يیکاَیسيەکاَی بەدواداچىَی جێبەجێکردَی ئیهحیساياجەکاَی رێککەوجُُايەکە. 

رێکەوجُايەکە، بەاڵو ئەو َێى هەرچەَذە هەرودال هاوڕاٌ دەربارەی دیاریکردَی يىدەجی قاَىَی 
جێکردَەوە، بەجایبەت َەچىەجە بىاری جێبە حا نەچىارچێىەی غکڵیذا ياوەجەوەورێککەوجُُايەیە هێػ

کەوجُايەکە، بۆیە نەئێطحادا ئەو رێککەوجُُايەیە پێىیطحی کەکاَی رێدنەروی پێىیطحی بەَاوەرۆک و ياد
بەپێذاوچىَەوەو هەيىارکردٌ و گەغەپێذاٌ هەیە، یاخىد گۆریُی بە رێککەوجُُايەیەکی دیکە، 

کەوجُايەیەوە پێػبیُی ێکوای ئەو رکەهاوغاَی ئەو پێذاویطحی و گۆراَکارییە جیۆضیاضیاَە بێث کە نەد
 دەکرێث. روداَی

  ستراتیجییەکەم: ئامانجەکانی ئەمەریکا لەدیالۆگی  

کۆيەڵێک پاڵُەر وایاٌ نەالیەَی ئەيەریکی کردوە کە باَگهێػحی عێراق بکات بۆ دیانۆگی ضحراجیجی، 
وجىوێژو دیانۆگ و ئەو  یەنەبارەی واقیعی ئێطحاو ئایُذەی پەیىەَذییەکاَی َێىاٌ هەردوال. کەنەواَە

 ی حىزەیراَەوە دەضحپێبکات.١١داَیػحُە نە رۆژی 

ئەيەریکا :"یری دەرەوەی ئەيەریکا رایگەیاَذنەضەرەجای ياَگی َیطاَی رابردو، )يایک پۆيپیۆ( وەز
پێذاچىَەوەو هەڵطەَگاَذٌ دەکات بۆ ضحراجیجی خۆی نەعێراقذا، ئەوەظ نەچىارچێىەی فػاری 

 . ذا"اَی حەغذی غەعبی نەضەر بىَی ئەيەریکا نە عێراقبەردەوايەکاَی هێسەک

پۆيپیۆ ئاياژەی بۆ ئەوەظ کرد هاوکات نەگەڵ جەغەَەضەَذَی ڤایرۆضی کۆرۆَاو دابەزیُی َرخی َەوت 
و پاغەکػەی ئابىری عێراق، ئەگەر هەیە حکىيەجی عێراقی دوچاری َائارايی ببێحەوە، ئەيەظ نەالیەک 

اٌ و دابەغبىَی زیاجری ضیاضەجی َاوخۆیی نەعێراق، نەالیەکی ڕابضەردەکێػێث بۆ فراواَکردَی د
دیکەغەوە هەنێک دەبێث بۆ گەراَەوەی داعع بۆ َێى گۆرەپاَەکە، هاوکات ئەو پێػهاجە َفىزو دەضەاڵجی 

                                                           

 : بۆ زاَیاری زیاجر برواَە دەقی رێککەوجُُايەی کػاَەوەی هێسەکاَی ئەيەریکا نەعێراق )ضۆفا(: ١
-EKL2tscaUyQS-http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=8&fbclid=IwAR1IcewCdvi5SXlhE_s22ZhZ874EOtOF

EYVbnzmGbo1Cc 
 ىەی ضحراجیژی:ێبرواَە دەقی رێککەوجُُايەی چىارچ بۆ زاَیاری زیاجر ٠

V3MoxNADCHdURMbq2lKhttps://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=9&fbclid=IwAR0p3MFJu_2KrDMkwJE6404tYe0c1LtRW4C
JeWrE 

http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=8&fbclid=IwAR1IcewCdvi5SXlhE_s22ZhZ874EOtOF-EKL2tscaUyQS-EYVbnzmGbo1Cc
http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=8&fbclid=IwAR1IcewCdvi5SXlhE_s22ZhZ874EOtOF-EKL2tscaUyQS-EYVbnzmGbo1Cc
https://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=9&fbclid=IwAR0p3MFJu_2KrDMkwJE6404tYe0c1LtRW4CV3MoxNADCHdURMbq2lKJeWrE
https://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=9&fbclid=IwAR0p3MFJu_2KrDMkwJE6404tYe0c1LtRW4CV3MoxNADCHdURMbq2lKJeWrE
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ئێراٌ نەعێراقذا جێگیرجر دەکات، ئەوەظ بەهۆی پػحیىاَیکردَی ضەربازی ئێراٌ نە هێسەکاَی حەغذی 
واجیهە زیاجری وەردەگرێث و دەبێحەوە بە َگیذا، نێرەغەوە ئێراٌ بااڵدەضحیغەعبی نەبىاری جە

 نەعێراقذا.

ئەيەریکا کۆيەڵێک ئاياَج و پاڵُەری راضحەخۆی دیکەی هەیە،  ، بێگىياٌنەگەڵ هەيى ئەياَەغذا
 نەدیارجریٍ ئەو  نەگەڵ حکىيەجی عێراق، ەدیانۆگبباجە بەر ئەيجايذاَی ئەو جۆرە کەوایهێذەکات پەَا

 ئاياَجاَەظ بریحیٍ نەو خااڵَەی خىارەوە:

َفىزی ئێراٌ نەعێراقذا. ئیذارەی دۆَاڵذ جرەيپ پێی دەضەاڵت و  روبەروبىَەوەو کەيکردَەوەی .١
زۆر  ذاوایە َفىزی ئێراٌ نەدوای دروضحکردَی کابیُەی حکىيەجەکەی عادل عەبذونًەهذی نەعێراق

بەهۆی ئەو فػارە ، ەبذونًەهذیعضەرەرای دەضحهەکارکێػاَەوەی کابیُەکەی ئەوە ، ەزیاجر بى
 ضیاضی و گەنیاَەی کەنە دژی بەرپابى. 

گەڕاٌ بەدوای َاوەَذێكی ئاراو بۆ بىَی ضەربازی و دیبهۆياضی ئەيەریکی نەعێراقذا، نەگەڵ  .٠
 ، کەۆياضیدیبه زیاجری پاراضحُی ئەو بىَەی ئەيەریکا نەعێراق، هاوغاَی نێکُسیکبىَەوەی

 بە فاکحەرە ئابىری و ئەيُییەکاَەوە. بێث  گرێذراوو پەیىەضث 
وەک  گرجیەبەر،ئێراٌ  ئەيەریکا دەزاَێث ضیاضەجی فػاری جىَذو ضساداَی ئابىری کە دژ بە .3

 ،بەجایبەجیع نەعێراقذا وجی نەَاوچەکەاڵکەيکردَەوەی دەضەو  پێىیطث بۆ خطحُی ئێراٌ 
ى. هاوکات ئەيەریکا َاغیەوێث چیحر بەرژەوەَذییەکاَی ئاياَجی َەپێکاو ضەرکەوجى َەب

نەعێراقذا روبەروی هێرغی يىغەکەکاَی ئێراٌ و گروپەکاَی حەغذی غەعبی ببێحەوە. ئەيەظ 
ىەببات، بۆ پاراضحُی بىَی ێپاڵُەر دەبێث بۆ ئەوەی ئەيەریکا هەرچی زوە ئەو دیانۆگە بەر

 ضەربازی و دیبهۆياضی خۆی نەعێراقذا.
ایەوێث پاغەکػەی جەواوەجی بکات نەعێراقذا، چىَکە پاغەکػەیەکی نەو جۆرە دەبێحە واغُحۆٌ َ .٢

بۆ ئێراٌ، بۆیە ئەيەریکا نەيکاجەدا زیاجر بەدوای بژاردەکاَی ياَەوەو  ضحراجیجیضەرکەوجُێکی 
ذا دەگەرێث، نەگەڵ گرەَحی کردَی کەيکردَەوەی رۆڵی بەَێى جەواوی ضُىری عێراق باڵوبىَەوە

اقذا. بێگىياٌ ئەيەظ نەرێگەی نێکحێگەیػحٍ و وجى وێژ نەگەڵ حکىيەجی عێراقی ئێراٌ نەعێر
بۆ پێذراو دەرهاویػحەکاَی ئەو دیانۆگەی کە  ،دێحە دی، نەگەڵ رادەی پػحیىاَی ئەيەریکا

 وابریارە ئەَجاو بذرێث.
ضەَگی نەَێىاٌ جىاَاو پەیىەَذییەکاَی عێراق و ئێراٌ، بەجۆرێک کەبەپێجەواَەو وراگرجُی ها .5

ضهبی َەغکێحەوە نەضەر واغُحۆٌ. ئەوەی واغُحۆٌ نەعێراقی دەوێث جەرکیس کردَە نەضەر واقیعی 
ئابىری و دۆخی دابەغبىَی ضیاضی و هەڵچىَی جەياوەری و رێگری نەضەرهەڵذاَەوەی داعع 

یػەی ئەو دیانۆگە بەپێی روئیای ئەيریکی بەرێىەدەچێث و دەوەضحێحەوە بۆ جارێکی دیکە. هاوک
نەضەر بێالیەَکردٌ و دورخطحُەوەی عێراق نە ئێراٌ، نەبەرايبەر پێػکەغکردَی پػحیىاَی 

 پێچەواَەی ئەيەظ راضحە.بێگىياٌ ئابىری و ئەيُی ضیاضی بۆ عێراق، 
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 ،دور نەدەضحی ئێراٌ ،اڵو واغُحۆٌئەيریکا َایەوێث نەعێراقذا روبەروی ئێراٌ بێحەوە. بە .6
فػارەکاَی بۆ بێالیەَکردٌ و خطحُە ضەرپێی   کاردەکات نەضەر بەردەوايیذاٌ بەزیادکردَی

بەجۆرێک ئەيەریکا دەیەوێث عێراق چیحر پێىیطحی بەپػحیىاَی ئێراٌ َەبێث، بێگىياٌ . عێراق
ئەيەظ نەضەر رادەی ضەرکەوجُی ئەو فػاراَە دەوەضحێحەوە کەنەو پێُاوەدا ئەيەریکا 

بەپێی ئەو پێػهات و پێذراوە جازاَە يايەڵە  دەکاتدەیاَخاجەگەڕ، کە دواجار ئێراَیع َاچار 
 نەگەڵ عێراقذا کات.

 

 ستراتیجیدوەم: ئامانجەکانی عێراق لەدیالۆگی 

بریارداٌ بریارەکەی ئەَجىيەَی َىێُەراَی عێراق نەياَگی کاَىَی دوەيی ئەيطاڵ، پەیىەضث بە .١
گرَگحریٍ ئاياَج و فاکحەرە، کەپاڵ بە  کػاَەوەی هێسە بیاَی و ئەيەریکییەکاٌ نەعێراق، بە

گە نەگەڵ ئەيەریکادا. چىَکە نەالیەک ئەيە حکىيەجی عێراقەوە دەَێث بۆ چىَە َێى ئەو دیانۆ
عێراق پێىیطحی بەپاراضحُی ضەروەری و  جا ئێطحاظ پێچەواَەوەی ئەو واقیعەیە کەدەریذەخات

دۆخ و بریاری ضیاضی هەیە، نەالیکی دیکەغەوە وەپێچەواَەی ئەو دابەغبىَە ضیاضییەیە 
ەروی پػحیىاَی و ياَەوەی یاخىد کەدەربارەی جۆرێحی پەیىەَذییەکاٌ نەگەڵ ئەيەریکادا هەیە، ن

 کػاَەوەی نەعێراقذا.
یەکێکی دیکە نەئاياَجەکاَی عێراق، بریحییە نەگەڕاٌ بەدوای رێککەوجُُايەیەکی جێگرەوە، بۆ  .٠

(، کەرێککەوجُێکی َاروٌ و َاعەيەنییە، هاوکات ضحراجیجیرێککەوجُُايەی )چىارچێىەی 
و غکطث و ڵ ، بەبێ ئەوەی فەزهەیە هەردوالداپێچەواَەوەی بەرژەوەَذی هاويايەڵەییە نەَێىاٌ 

 الیەَذاری و يەیهی الیەَێک بذات بەضەر حطابی بەرژەوەَذی الیەَەکەی دیکەدا.
هێسە ضیاضییەکاٌ و حکىيەجی عێراق، دەزاٍَ کە هێسەکاَی ئەيەریکا نەعێراقذا   ئاياَجی ئەيُی: .3

َیاٌ، بەاڵو دواجر نەبُکەکاَی دەيێُُەوە، ضەرەرای کػاَەوەیاٌ نەبەغێک نەبُکە ضەربازییەکا
دیکەیاٌ نەهەرێًی کىردضحاٌ و عەیٍ ئەضەد جێگیردەبٍ. هاوکات بەو دواییاَە ضیطحًی دژە 
يىغەکی پاجریۆجیػی جێگیرکردوە، ئەيەظ واجە عێراق دەبێث نەگەڵ ئەو گۆراَکارییەو 

ەو دیانۆگەدا نێکەوجەکاَذا وەک خۆیی يايەڵە بکات. بۆیە عێراق ئاياَجیەجی نەچىارچێىەی ئ
گرەَحی ئەوە نەئەيەریکا وەربگرێث، کەدەبێث ئەو بُکاَە دژ بەئاياَجە هەرێًییەکاٌ و 
بەرژەوەَذی عێراق و بەرژەوەَذییەکاَی َسیک نەئێراٌ َەگەیەَێث نەعێراقذا، نەگەڵ وەرگرجُی 

نی گرەَحی ئەيەریکی بۆ روبەروبىَەوەی داعع، وە پێىیطحە ئاضاَکاری و هاوکاری و ئیطحیغال
 ئەو يەنەفە َەکرێث بۆ ضساداَی عێراق، چىَکە ئەيە نەگەڵ بەرژەوەَذییەکاَی عێراقذا َایەجەوە.

ئاياَجی ئابىری: الیەَی عێراقی هەوڵذەدات خۆی بەدوربگرێث نەضسا ئابىرییەکاَی ئەيەریکا،  .٢
ە، کە دەغێث نەئەَجايی جێُەگەیػحٍ نەدیذگاو بەرژەوەَذی واغحُحۆٌ نەداهاجىدا بێحە ئاراو

ئەوەظ بەهۆی َسیکبىَەوەو يايەڵەکردٌ نەگەڵ ئێراٌ و گروپە َسیکەکاَی. هاوکات عێراق 
دەیەوێث پػحیىاَی ئابىری ئەيەریکا بەدەضحبهێُێث، بۆ روبەروبىَەوەی نیکەوجەکاَی دابەزیُی 



 
9 

َرخی َەوت و باڵوبىَەوەی کۆرۆَاو قەیراَی يىچەی فەرياَبەراٌ ...هحذ کەنەو کاجەدا روبەروی 
 يەجی عێراق بىەجەوە.حکى

يهیار دۆالری جەرخاَکرد بۆ  6.5زیاجر نە  ٠٢١٢واغُحۆٌ نەرێگەی کۆَگریطەوە نەضاڵی  .5
يهیار دۆالری  ٠.7پرۆگرايی يەغقپێکردَی ضەربازی ئەيەریکا بۆ عێراق، نەالیەکی دیکەوە 

يهیۆٌ دۆالرییػی بەخػییە حکىيەجی  365بەخػییە عێراق وەک هاوکاری يرۆیی، َسیکەی 
ێراق بۆ بەدیهێُاَی ئارايی نەَاوچە ئازادکراوەکاَی دەضحی جیرۆر، ئەوە جگە نەپێذاَی ع

پرۆگرايی هەڵگرجُەوەی يیٍ و پرۆگرايی چاکطازی ئیذاری و داریی گػحی عێراق و چەَذیٍ 
 بەخػیُی دیکەی بەعێراق.

ەوە جگە نەوەی بەغذاد دەیەوێث ئەو جۆرە نەپػحیىاَییە نەئەيەریکاوە بۆ عێراق بەردەواو بێث. ئ
يهیار دۆالری عێراق نەباَکی فیذراڵی ئەيەریکادا هەڵگیراوەو حکىيەجی عێراقی دەیەوێث  35کە 

ضىدی نیىەربگرێث نەچىارچێىەی ئەو قەیراَاَەدا. چىَکە جەجًیذکردَی ئەو پاراَە، یاخىد 
ث. ئەو هەڵگرجُی پاراضحٍ نەضەریاٌ، بەضٍ بۆ ئەوەی دۆخی ئابىری عێراق بەجەواوی دابروخێ

خاڵە بەجەَها بۆ خۆیی، گرَگحریٍ ئاياَجی ئەو دیانۆگەیە نەدۆخی ئێطحادا، بێػک گرەَحی 
 کردَی بەدەضحهێُاَی ئەو الیەَەظ بۆ عێراق، بەبێ بەرايبەر بەدەضث َایەت.

ئاياَجی ضیاضی: عێراق دەیەوێث پابەَذبىَی ئەيەریکا وەربگرێث بۆ پػحیىاَی کردٌ نە   .6
عێراقذا. وە هەوڵذەدات بابەجی يهًالَێی ئەيەریکا نەگەڵ ئێراٌ دۆخی ئارايی ضیاضی نە

َەبەضحرێحەوە بەپرضی ئارايی عێراقەوە. هۆکارەکەظ ئەوەیە کەواغُحۆٌ زۆر کارجی 
بەدەضحەوەیە بۆ جێکذاَی دۆخی ضیاضی عێراق، جیا نەدۆخ و کارجی ئەيُی و ئابىری 

ذی واغُحۆٌ نەگەڵ هەَذێک نەپێکهاجەو کەئاياژەياٌ بۆ کرد نەپێػحردا. بەًَىَە بىَی پەیىەَ
قەويیاجەکاَی عێراق، نەگەڵ بىَی بُکەی ضەربازی نەضُىری هەرێًی کىردضحاٌ. نێرەدا بەغذا 
دەیەوێث هاریکاری واغُحۆٌ بکات، نەبەرايبەردا ئەيەریکا، گرەَحی پاراضحُی یەکپارچەی و 

بىَەوەو یاخیبىٌ بکات. نەگەڵ دابەغُەکردَی خاکی عێراق و پاڵپػحی َەکردٌ نەهەوڵەکاَی جیا
گەڕاٌ بەدوای ئەواَەی پیالَذەگێرٌ دژی عێراق، واجە ئەيەریکا َەبێحە الیەَێک بۆ پػحیىاَی 
الیەَێک دژ بەبەرژەوەَی الیەَێکی دیکە. هاوکات هەوڵُذەرێث يەنەفی خۆپیػاَذاَەکاٌ 

ی عێراق َیٍ. بەدیهێُاَی بەکاربهێُذرێث، بەجایبەت دژ بەو الیەَاَەی کەهاورای بەرژەوەَذییەکاَ
ئەو ئاياَجاَەظ، واجە عێراق گرەَحی ئەوەی دەوێث، کە هیچ الیەَێک، َەک بەجەَها واغُحۆٌ، 

 چیحر دەضحێىەرداٌ َەکات نەبەرێىەبردَی ضیاضەت و دۆخی َاوخۆیی عێراقذا.

 نە اوڕحکىيەجی َىێ بەضەرۆکایەجی يطحەفا کازيی ببێحە کەَاڵێکی داب دەخىازێثعێراق  .7
واغُحۆٌ و ئێراَذا، بەجایبەت پەیىەضث بەيەنەفی عێراقەوە.  الیەَذرای نەَێىاٌپەیىەَذی 

 نەضەر عێراق. َێىاَیاٌ بارگرژیدۆخی  ذاٌ بەبەبەردەوايی بەدیاریکراویع ئەوەی پەیىەَذیذارە
، ی عێراق نەیەکێکیاٌچىَکە ئەگەر هەیە هەر نێکُسیکبىَەوەیەکی دیاریکراو یاخىد َاراضحەوخۆ

، ئەيەظ یە دژ بەیەکەکاَی ئەو الیەَاَە زیاجر بکاتپێکذاچىَی ئاياَج و بەرژەوەَذی ذائەَجاينە
خسيەت بەدۆخی عێراق َاکات. بۆیە دەبێث هەوڵبذرێث گۆرەپاَی عێراق نەو يهًالَێ و گرژیاَە 

 پاکبکرێحەوە.
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ڵ واغُحۆٌ بکات، ئەيەظ پێىیطحی بەوەیە کە حکىيەجی عێراقی بەبێ هیچ َێىەَذگیرییەک گفحىگۆ نەگە
نەبارەی چۆَیەجی يايەڵەکردٌ نەگەڵ ئێراٌ نەَاو خاکی عێراقذا. ئێراٌ پێػىازی نەو دیانۆگەی ئەيەریکاو 
عێراق َاکات، جەَها نەیەک کاجذا َەبێث، کەدیانۆگەکە يەبەضث نێی کػاَەوەی ئەيەریکا بێث. بێگىياٌ 

اٌ، رەَگذاَەوەیاٌ دەبێث نەضەر دۆخی ئەيەظ ئەگەر روبذات، ئەوا ئەو کێػاَەی کەپێػحر کەباضکر
عێراق، بۆیە ئەگەر حطاب بۆ گۆڕاوی ئێراَی َەکرێث نە َێى جەوەرەکاَی وجىوێژی ئەو دیانۆگەدا، ئەوا 
ئەو دیانۆگە نەو خاڵەدا هیچ بەرهەيیکی َابێث، نەبەرايبەردا ئەيەظ واجە بەردەوايیذاٌ بەهێسەکاَی 

بەرژەوەَذییەکاَی ئەيەریکا نەعێراق، کەدەغێث جەَاَەت  حەغذی غەعبی نەهەڕەغکردٌ بۆ ضەر بُکەو
بەاڵو گەر ئەوە بکرێث ئەوا ئەوضیاضیاَەظ بگرێحەوە کەبەردەواو دژی بەرژەوەَذی ئەيریکاٌ نەعێراقذا. 

جۆرێک نەپحەوی و بەردەوايی بۆ ضیطحەيی ضیاضی عێراق و دۆخی َاوخۆیی پارجە ضیاضیەکاٌ 
 َسیکٍ.نەو دۆخەوە َەی دەگێرێحەوە، بەجایبەت ئەو پارجا

 

 ستراتیجیسێهەم: بەرچاوڕونی بۆ وەفدی دانىستانکاری عێراقی لەدیالۆگی 

کىرجُەکردَەوەی ئەو دیانۆگە جەَها نەبىاری ئەيُی و ضەربازی، کەپەیىەضث بێث بەيەضەنەی  .١
بىارەکاَی ياَەوەی هێسەکاَی ئەيەریکاو بابەجی بُکە ضەربازییەکاٌ، بەڵکى دەبێث ئەو دیانۆگە 

 ئابىری و ضیاضی و رۆغُبیری و جەَذروضحیع ... بگرێحەوە.
دورخطحُەوەی بەرژەوەَذی و يهًالَێی جاک و کەضی نە وجىێژەکاٌ، نەگەڵ یەکطخحُی دیذگا  .٠

بێالیەَەکاٌ نەو دیانۆگەداو داَىضحاَکردٌ نەپێُاو بەرژەوەَذی َیػحیًاَی عێراقی، کەخۆی 
 پێکهاجە ضیاضی و کۆيەاڵجەییەکاَی عێراق. دەبیُێحەوە نەبەرژەوەَذی ضەرجەو

جەوزیفکردَی هىَەرو جىاَای وەفذی داَطىجاَکاری عێراقی، نەوەی دەریبخەٌ کەئەواٌ خاوەَی  .3
گڵۆپی ضەوزەی پػحیىاَیٍ نەو دیانۆگەدا، ئەيەظ دەخىازێث ئەو وفذە گىێ بگرٌ بۆ ضەرجەو 

 ضیاضی بۆ ئەو يەنەفاَەی دەخرێُە ڕو. دیذگا پێػُیازکراوەکاٌ، نەپێُاو بەدەضحهێُاَی پػحیىاَی
پێىیطحە وەفذی داَىضحاَکاری عێراق دیذگای خۆی یەکبخات بۆ ئەو دیانۆگە، هاوغاَی  .٢

بەرژەوەَذییە بااڵکاَی عێراق. َەک نەگۆغەَیگای  بەرجەضک و هەڵىێطث و داواکارییەکی 
َێىاَەدا، واجە  دیاریکراوەوە دیانۆگ ئەَجاو بذەٌ، چىَکە جیاوازییەکی گەورە هەیە نەو

بەدەضحهێُاَی بەرژەوەَذییەکی بەردەواو کەيەبەضث نێی پػحیىاَی و هاوکاریکردٌ بێث، 
جیاوازو نەبەدەضحهێُاَی بەرژەوەَذی و داواکارییەکی بچىک، کە جەَها بۆ قۆَاغی ئێطحا بێث، 

 کەدەغێث بػبێحە هۆکاری جۆخکردَەوەی يهًالَێ و جیاوازییەکاٌ.
ەفذی داَىضحاَکار گرَگە ئەوەیە، کەپێىیطحە کەضاَێکی چاوکراوە بٍ گرَگحریٍ غث کە بۆ و .5

و درک بەو بەرژەوەَذی و ئەو الیەَاَە بکەٌ کەدەبُە جێگەی بایەخی هەردوال، َەک جەَها ئەو 
بابەجاَەی دەبُە جێگەی بایەخی الیەَەکەی خۆیاٌ، پێىیطحە نەکاجی بەدەضحهێُاَی دەضحکەوت و 

، گرەَحی بەئەيەریکاظ ببخػێث، هەر ئەيەظ وادەکات دیانۆگەکە  بەرژەوەَذییەکاٌ بۆ عێراق
 واقیعی بێث و غایەَی ضىدنێبیُیٍ و جێبەجێکردٌ بێث.
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ئەگەر وەفذی داَىضحاَکار گەیػحە رێککەوجٍ )رێککەوجُُايەیەکی َىێ( یاخىد هەيىاری  .6
ی ئەيجارە رێککەوجُايە کۆَەکەی کرد، پێىیطحە َاوەرۆک و بەَذو ياددەکاَی ریککەوجُايەکە

روٌ و رەواٌ بێث، بەجۆرێک کەچیحر هیچ يادەو بەَذێکی رێککەوجُەکە غایەَی نێکذاَەوەو 
غیکردَەوەی جیاوازی هەردوال َەبێث. پێىیطحە ئەو رێککەوجُايەیە خاوەَی جایبەجًەَذی 
عەيەنی بێث و غایەَی جێبەجێکردٌ بێث، نەگەڵ دەضحُیػاَکردَی يیکاَیسو و نیژَەکاَی 

راضحەوخۆ بۆ جێبەجێکردَی رێکەوجٍ و ئیهحیساياجەکاَی َێى رێککەوجُُايەکە، نەگەڵ پەیىەَذی 
رێگاکاَی گرەَحی جێبەجێبەجێکردٌ و ياهیەجی قاَىَی رێککەوجُُايەکە، نەگەڵ دەضحُیػاَکردَی 

 ئیهحیساو و ئەگەری پابەَذَەبىَی هەر الیەَێک بەرێککەوجُُايەکەوە.
هیچ یەکێک نەالیەَەکاٌ ەنەو دیانۆگەدا پێىیطحە، پێىیطحە غەفافیەت و روَی گرَگحریٍ غحێکە ک .7

و بەَهێُی نەدەرەوەی ئەو رێککەوجُايەیە رێکُەکەوٌ نەضەر چەَذ يادەو ئیهحیساياجێکی ژێر بەژێر
ژێربەژێر، بەڵکى پێىیطحە کۆی برگەو يادەکاَی رێککەوجُُايەکە روٌ و ئاغکرابێث، ئەگەر َا 

 ۆگ و داَىضحاَە جەَها دەبێث غحێکی غکڵی بێ ضىد.چارەَىش و دەرهاویػحەی ئەو دیان
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 ئەنجام 

بگیرێث، بۆ بەضحٍ و ئەَجايذاَی  پێىیطحە بڵێیٍ، کەزۆر گرَگە فاکحەری کات نەبەرچاونەکۆجایذا 
رێککەوجُُايەکە، یاخىد بۆ هەيىارکردَی رێککەوجُُايە کۆَەکە، بەجۆرێک رەَگذاَەوەی بەرژەوەَذی 
عێراق و الیەَی بەرايبەر بێث. نەگەڵ دواَەخطحٍ و درێژَەکردَەوەی کاجی ئەو رێککەوجُُايەیە بۆ 

یەَی عێراقیذایە، ئەيەظ نەوچىارچێىەی ئەو جێبەجێکردَی دەرهاویػحەکاَی، چىَکە کات نەخسيەجی ال
، کەوا نەئیذارەی دۆَاڵذ پیادا جێپەر دەبێثئەيەریکای دۆخی خۆپیػاَذاٌ و َارەزایەجییەی کەئێطحا 

جرەيپ دەکات بەدوای رێگاو دەرهاویػحەو دەضحکەوجی دیبهۆياضیذا بگەرێث نەيەنەفی عێراق و َاوچەی 
دَی ئەَجايی هەڵبژاردَەکاَی ضەرۆکایەجی نەئەيەریکا، چىَکە خۆرهەاڵجی َاوەراضحذا، وەچاوەرێُەکر

هەڵبژاردَەوەی جرەيپ واجە بەردەوايیذاٌ بە ضیاضەجی کارپێکراوی ئێطحای ئیذارەی جرەيپ و 
گرجُەبەری رێىغێُی جىَذجر نەداهاجىدا بەرايبەر بەئێراٌ و عێراق. بەاڵو نەحاڵەجی هەڵبژاردَی 

واجە بەخػیُی کاجی زیاجر بۆ هەڵطەَگاَذَی پەیىەَذییەکاَی ضەرۆکێکی َىێ نەدیًىکراجەکاٌ، 
دەرەکی ، بەرايبەر جەواوی دیکە ئەيەریکا نەگەڵ عێراق. دواجر گەیػحٍ بەضحراجیژ و ضیاضەجێکی 

َاوچەکەو گەیػحٍ بەرێککەوجُُايەی عێراقی ئەيەریکی. بەاڵو ئەو ئەگەرە کاجێکی زۆر زیاجری دەوێث 
هەڵبژاردَی پێػىەخطث و نێکەوجەکاَی، کەدەغێث ضىدی عێراقی جێذابێث، نەچىارچێىەی داواکاری 

 پەیىەضث بەو دۆخەی کەئێطحا هەردوالی پیادا جێپەر دەبٍ.
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 سەرچاوە

، مركز  رؤيت ححليليت ألهداف الحىار االسخراحيجي بيه العراق الىالياث المخحدةد.احمد عدوان الميالي،   .１

 المسخقبل للدراساث السخراحيجيت، على المىقع:

-http://mcsr.net/news572?fbclid=IwAR3sxCMLOosFIIZoCoFPHWZ
x8_28R11dZmExJxlOSffZ8JLy_CQ2IFYQhY 

 بشأن اوسحاب قىاث الىالياث المخحدة مه العراق اق بيه جمهىريت العراق و الىالياث المخحدة األميركيتاحف .２

 ، على المىقع:فيه  وحىظيم أوشطخها خالل وجىدها المإقج

-http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=8&fbclid=IwAR1IcewCdvi5SXlhE_s22ZhZ874EOtOF
EYVbnzmGbo1Cc-EKL2tscaUyQS 

، على و الىالياث المخحدة األميركيت احفاق اإلطار اإلسخراحيجي لعالقت صداقت وحعاون بيه جمهىريت العراق  .３

 المىقع:

https://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=9&fbclid=IwAR0p3MFJu_2KrDMkwJE6404tYe0c1LtRW4CV3
rEMoxNADCHdURMbq2lKJeW 

 

４. Joint Statement on the U.S.-Iraq Strategic Dialogue, at the site: 
-strategic-iraq-s-u-the-on-statement-https://www.state.gov/joint

-dialogue/?fbclid=IwAR3o1Il9NSOws2V
9B7VX3PJMLqCyhEhomc7366WETzy3Kjh89nJbDEf48w#:~:text=On%20economic%20and%20

%20economic%20reformsenergy%20issues,to%20enact%20fundamental 

http://mcsr.net/news572?fbclid=IwAR3sxCMLOosFIIZoCoFPHWZ-x8_28R11dZmExJxlOSffZ8JLy_CQ2IFYQhY
http://mcsr.net/news572?fbclid=IwAR3sxCMLOosFIIZoCoFPHWZ-x8_28R11dZmExJxlOSffZ8JLy_CQ2IFYQhY
http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=8&fbclid=IwAR1IcewCdvi5SXlhE_s22ZhZ874EOtOF-EKL2tscaUyQS-EYVbnzmGbo1Cc
http://www.cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=8&fbclid=IwAR1IcewCdvi5SXlhE_s22ZhZ874EOtOF-EKL2tscaUyQS-EYVbnzmGbo1Cc
https://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=9&fbclid=IwAR0p3MFJu_2KrDMkwJE6404tYe0c1LtRW4CV3MoxNADCHdURMbq2lKJeWrE
https://cabinet.iq/PageViewer.aspx?id=9&fbclid=IwAR0p3MFJu_2KrDMkwJE6404tYe0c1LtRW4CV3MoxNADCHdURMbq2lKJeWrE
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-u-s-iraq-strategic-dialogue/?fbclid=IwAR3o1Il9NSOws2V-9B7VX3PJMLqCyhEhomc7366WETzy3Kjh89nJbDEf48w#:~:text=On%20economic%20and%20energy%20issues,to%20enact%20fundamental%20economic%20reforms
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-u-s-iraq-strategic-dialogue/?fbclid=IwAR3o1Il9NSOws2V-9B7VX3PJMLqCyhEhomc7366WETzy3Kjh89nJbDEf48w#:~:text=On%20economic%20and%20energy%20issues,to%20enact%20fundamental%20economic%20reforms
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-u-s-iraq-strategic-dialogue/?fbclid=IwAR3o1Il9NSOws2V-9B7VX3PJMLqCyhEhomc7366WETzy3Kjh89nJbDEf48w#:~:text=On%20economic%20and%20energy%20issues,to%20enact%20fundamental%20economic%20reforms
https://www.state.gov/joint-statement-on-the-u-s-iraq-strategic-dialogue/?fbclid=IwAR3o1Il9NSOws2V-9B7VX3PJMLqCyhEhomc7366WETzy3Kjh89nJbDEf48w#:~:text=On%20economic%20and%20energy%20issues,to%20enact%20fundamental%20economic%20reforms

