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�
كا� به ت
ملمان� نێودەوڵه�
ئاش� چاسهرەكرد�
میكان�ەمه
به شس یهكهم :
ي
ض
يض
میكان�مه دبلۆماسیهكان بۆ به ت
ض�
ملما� نێودەوڵهتیهكان
ئاش� چارەسهركرد�
باس یهكهم  :دانوستان وەك یهكێك له
ض
يض
میكان�مه دادوەرییهكان بۆ به ت
ض�
ملما� نێودەوڵهتییهكان.
ئاش� چارەسهركرد�
باس دووەم ( :تحكیم الدوىل) وەك یهكێك له
�
ملمان� نێودەوڵهتیهكان
به شس دووەم  :دانوستان و تحكیم دەوىل له چارەسهری ئاشتیانهی
ي
ڵ
ض
�
ملمان� ي ض
چ� و تایوان
باس یهكهم  :رۆ� دانوستان لهچهرەسهركرد�
ي
ڵ
ض
ملمان� یهمهن و ئه ت
�
ری�یا..
باس دووەم  :رۆ� تحكیم دوىل لهچارەسهركرد�
ي

پێشهیک

كارھێنا� ســهربازی و ئابڵۆقهی ئابوری و فشارخســتنه ســهر یهكێكه لهسیاســهته پهیڕهوكراوه ف
ف
كا� ناوچهكه
ههمیشــه شــهڕو پێكدان و به
بهگشـ تـى  ...لـ �ـرهدا نامانهوێــت بــاس لــهم ملمالنێیانــه بكهیــن ،بــه ڵ�م ئــهوهی گرنــگ بێــت بــاس لــه ڕێگهچــارهی ئاشــتیانه بكهیــن بــۆ چارهســهر ف
كرد�
ي
ـال� نێودهوڵهتیــهكان كــه پهیوهنــدی بــه بهشارسـ ف
ـال� دهوڵهتیــهكان  ،ئهمــهش واتــه بهئاشـ تـى چارهســهر ف
ـتا� و ئاسـ تـى تێگهیشـ ف
كرد� ملمـ ف �
ملمـ ف �
ـتى
ســهركردهكان و گونجاندنــه لهگــهڵ سیســتى نوێـ يـى جیهـ فـا� و یاســای گشـ تـى نێودهوڵــه ت� .
ـال� نێودهوڵهتیهكانمــان كــردووه ،لهدووتـ �
كا� بــه ئاشـ تـى چارهســهر ف
میكانرمــه ف
يف
كرد� ملمـ ف �
ـو� دووبهشــدا ،بــه شس
بۆیــه لــهم توێژینهوهیــهدا بــاس لــه
ي
يف
میكانرمــه دیپلۆمــاس و ســیاس و دادوهرییهكانمــان كــردووه ،كهدابــهش بــووه بــۆ دوو بــاس  ،بــاس یهكــهم باســمان لــه دانوســتان
یهكــهم بــاس
يف
يف
میكانرمه دادوهرییهكان
میكانرمه دیپلۆماسیهكان ،وهله باس دووهمدا باسمان له تحكیم دهوىل) كردووه ،كه یهكێكه له
كردووه ،كه یهكێكهله
يف
ي�
ملمالنى نێودهوڵهتییهكان
میكانرمهكان و دانوســتان (تحكیم دهوىل) كردووه ،لهچارهســهری ئاشــتیانهی
 ،لهبه شس دووهمدا باســمان له ههردوو
ڵ
رۆ� دانوســتان لــه چهسـ ف
 ،كهئهویــش دابــهش بــووه بــۆ دوو بــاس  ،بــاس یهكــهم باســمان لــه ملمالنـ ي �ـى چـ ي ف
ـپاند� ئاشـ تـى ،وهلــه
ـ� و تایــوان كــردووه،
بــاس دووهم تحكیــى دهوىل لــه ئاشـ تـى و چارهســهر ف
كرد� ملمالنـ �ـى یهمــهن وئه ت
ریریــا كــردووه.
ي

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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گریمانهی توێژینهوەكه (اإلشكالیة):

ڵ
ملمالنـ ي �ـى نێودهوڵــه ت� و بهرژهوهنــدی نێودهوڵــه ت� دووانــهی لهیــهك دانهبـڕاون بــۆ ههركاتێــك مهتــرس لهســهر بهرژهوهنــدی وو�تـ فـا� زلهـ ي� فـر دروســت

بـ ب �
ـى ملمالنێیــهكان چارهســهر دهكرێــن.
میتۆدی توێژینهوەكه (منهج) :
لهم توێژینهوهیهدا پشت به ت
ف
وص� .
ومنه�
سراوه به میتۆدی شیكاری(تحلیى)
ب

پرسیاری توێژینهوەكه:

ڵ
كرد� ملمالنـ �ـى نێودهوڵهتییــه ف
وو�تـ فـا� زلهـ � فـر ویسـ تـى چارهســهر ف
بـ پ
كا� ال دروســت دهبێــت كاتێــك  ،كــه رێــڕهوی گواســتنهوهی ئــاوی
ـۆ�
ي
ي

كێشــهی بــۆ دروســت دهبێــت یاخــود لهســهر بهرژهوهندییهكانیــان مهتــرس دروســت دهبێــت ؟.
ئامان� توێژینهوهكه:
ب
)1ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان زیــادی كــردووه ،كــه ئهمــهش كاردانــهوهی ههبــووه لهســهر داهـ تـا� دهوڵهتــان كــه خــه بر� زۆری بــۆ تهرخــان دهكــهن،..
خۆئامادهكــردن بــۆ جهنــگ یــان بهرگریكــردن جگهلــه كڕیـ فـى چــهك و تهقهمــه ف� و تهكنهلۆژیــای ســهربازی خــه بر� بــواری ســهربازی زیــاد دهكات
لهســهر داهــات وه خهزینــهی دهوڵــهت.
ش
� لهسهر ت
)2ههرجهنگ و ملمالنێیهك كاردانهوهی ده ب �
وئاشای� نێودهوڵه ت�.
ئاشى
گ
گ
گرن� پێدراوه لهیاســای گشـ تـى نێودهوڵه ت� و بڕیاره ف
كا� بهئاشـ تـى چارهســهر ف
میكانره ف
يف
ي�
كا� ئهنجوومه ف�
ملمالنى نێودهوڵهتیهكان ،كه
كرد�
)3گرن�
ئاسـ ش
ـای� نێودهوڵــه ت� بهپـ ي �ـى بهنــدی شهشــهم و حهوتــهم.

ڵ
میكانرمه ف
يف
كا� لێك تێگه ت ف
تف
یش�.
دانوس� و
یاسا� بهرانبهر گفتۆگۆكردن و
رۆشنبری و هۆشیاری
)4ب�وبوونهوهی
ي
ي
ـدا� مانــۆرو ئاگاداركردنــهوهی و مۆڵــهت پێـ ف
)5فشارخســتنه ســهر الیــه ف� ناكــۆك بۆمــل دان بهئاشــتى وهك ئهنجامـ ف
ـدا� بــۆكاتێــ� دیاریكـراو  ،ههروههــا
ي
ـاندا� هاوپه ف
نیشـ ف
یما� ســهربازی ســیاس و دیپلۆماس .

ض
ض
ت
يض
�
كا� به ت
ئاش� چاسهرەكرد�
میكان�ەمه
ملمنان� نێودەوڵه�
به شس یهكهم :
ي
ض
ض
يض
كا� به ت
ض�
ملما� نێودەوڵهتییهكان
ئاش� چارەسهركرد�
میكان�مه
به شس یهكهم:

كا� چارهســهر ف
میكانرهمــه ف
هــه پر� كتێــب و مامۆسـ ف
يف
كرد� ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتییــهكان
ـتایا� یاســای گشـ تـى نێودهوڵــه ت� ههیــه كهبــاس لــه
يف
دهكــهن كهبهشــێوازی ئاشــتیانه چارهســهر دهكرێت،دهڵـ ي� ف
میكانرمانه(میكانـ ي فـرم دیپلۆمــاس و میكانـ ي فـرم ســیاس و میكانـ ي فـرم دادوهری یــه).
ـ� ئــهو
میكانـ ي فـرم دیپلۆمــاس دانوســتان ونێوندگـ يـری و نوێنــهری نیازپــایک( المســاع الحمیــدة) وتحقیــق و توفیــق دهگرێتــهوه  ،هــه پر� میكانـ ي فـرم سیاســیه
پهنابــردن بــۆ رێكخ ـراوه ههرێــى ونێودهوڵهتییــهكان دهگرێتــهوه.
ڵ
يف
الدوىل) واته دادگای دادی نێودهوڵه ت�.
به�م
میكانرمه دادوهرییهكان بریتییهلهپهنابردن بۆ تحكیم و(قضاء
ي
گرنگریــن پرانســیى دیپلۆماســییه بــۆ چارهســهر ف
میكانرمــه ف
ت
ت
يف
كرد�
كا� دیپلۆمــاس( دانوســتاندن) بــاس دهكهیــن كــه به
گرنگریــن میكانـ ي فـرم لــه
ئێمــه وهك
پ
كێشــه نێودهوڵهتییــهكان و گرێـ ف
ـدا� گرێبهســته نێودهوڵهتییــهكان و هیــچ كارێــ� نێودهوڵــه ت� نیــه بــه ب �
� دانوســتاندن ئهنجــدام بدرێت.ههروههــا لــه
میكانزمــه دادوهرییــهكان بــاس تحكیــم دهوىل دهكهیــن.
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ض
يض
میكان�مه دیپلۆماسیهكان بۆ به ت
ض�
ملما� نێودەوڵهتییهكان:
ئاش� چارەسهركرد�
باس یهكهم  :دانوستان وەك یهكێك له
دانوستان :

جــۆرج كینــان ي� ش
مروونــووس و ســیاس ئهمریــ� دهڵێــت (:لــهوه خۆشـ تـرنیه بۆكــهس دبلۆماتــكار كاتێــك دانوســتاندن دهكات پشــت بهســتوو
بێــت بــه ي� ف
هرێــ� ســهربازی ئامــاده) ( .عبدالغفــور كریــم عــى  ،و مســعود حمیــد اســماعیل .)333 : 2016 ،
ي�لرهوه بۆمان دهردهكهوێت دیپلۆماسیهت و ي� ف
هری سهربازی دووانهیهك لهیهك دانهبڕوان ،ههردهولهتێك كه لهڕووی سهربازییهوه جوڵه دهكات
� ئامانجێــ� ســیاس دیاريك ـراو  ،ههروههــا پشــت بهســتوو بهدیپلۆماســییهتێ� ژیرانــهو لۆجیكانــه ،ههمیشــه دهســت كهوتــه ســهربازییه ف
بــه ب �
كا� لــه
ف
ـتكرد� كێشــه بــۆی هیـ پـ� تــر نیــه كــه دهشــبێت دهســتبهرداری ئــهو ســهركهوتنانهش بێــت ،بهههمــان شــێوه ئــهو دهوڵهتــهی
ده ســت ده دات ودروسـ
ههردهســت پێشــخهریهك دبلۆمـ تـا� كهلهپشــت ئــهو دهســت پێشــخهریهوه ئهگــهرهكان خوێندنــهوه نهبێــت بۆتوانــا ههمهچهشــنه ســهربازییه ف
كا�
جگهلــهوهی كهنــاگات بهئامانجــه ف
كا� بهڵكــو كۆمهڵێــك كێشــهی درێژخایهنیــش بــۆ دهوڵــهت دروســت دهكات (عبدالغفــور كریــم عــى و مســعود
حمیــد اســماعیل.)334 : 2016 ،

قامگرو ت
يف
حس�.)238 : 2003 ،
جێگر وبهردهوام نێوان دهوڵهتان له جیهاندا(د.عدنان سید
ئاشى نێودهوڵه ت� بهنده بهپهیوهندی
دیاره سه
ي
ي
ڵ
میكانرمــه دیپلۆماتیــه ف
يف
كا� ههمیشــه ســازش بــۆ
و�تـ فـا� زلهـ ي� فـری وهك ئهمریــكا و روســیای فیــدراڵ ههمیشــه لــه گفتۆگۆكانیانــدا جگهلــه باوهڕبونیــان بــه
ـوڤێى جــاران سـ ڵـا�  1968دهســت تێــوه ف
یهكـ تـر دهكــهن ،لــه نموونــهی ئــهو سازشــانه كاتێــك یهكێـ تـى سـ ت
ردا� كــرد لــه چیكۆســلۆڤاكیا وه ئهمریــكا هیــچ
دهنگێــ� لێوهنههــات ،كــه جیهــان سیســتهم دووجهمســهری بهســهریدا زاڵ بووبهرامبــهر بــهوه یهكێـ تـى ســۆڤیهتیش هیــچ كاردانهوهیــهك نهبــوو
كاتێــك شــۆڕش لــه پرتــوگال ڕوویــدا و ســۆڤیهت پشـ تـى كردهشــیوعییه ف
كا� شــیى(د.أحمد رهبــان.)127 :2007،
ئهم كارانهش له بواری دیپلۆماسیهتدا بهموساومه دادهنرێت كهیهكێكه له بنه ف
ماكا� دانوستاندن.

ض
ناساند� دانوستاندن:
یهكهم:

دانوســتان واتــه یهكسـ فـا� و هاوبــه شس كــردن و ف
دا� شــتێك وه وهرگرتـ فـى شــتێ� ترلــه جیـ تـا� (ابــن منظــور ، )415: 2004 ،ههرچهنــده

پێناســهی دانوســتاندن یاخــود دانوســتاندن زۆره و هــهر كهســێك كــه پســپۆره لــهم بــوارهدا بــه جۆرێــك پیناســهی دهكات  .د(عبداالمـ يـر االنبــاری)
ڵ
يف
میكانرمــه بــۆ رێكخسـ ف
ـتى پهیوهندیــه نێودهوڵهتیــهكان  ،ئیـ تـر ئــهو پهیوهندییــه پهیوهنــدی دووقــۆ� دوو
دهڵێــت (:دانوســتاندن باشـ تـرین رێــگاو
ف
دهوڵــهت ب �
جیها�(د.عبداالمـ يـر االنبــاری .)60 :1987 ،
� یاخــود كۆمهڵــه دهوڵهتێــك لــه دهوڵهتـ فـا�
ههروهها(دكتــۆر محمــد علیــوة) ده ڵ �
� دانوســتان بریتییــه لــه پهیوهنــدی زارهك و لــه ڕێــگای قســهكردن و گفتوگــۆ وه لــه نێــوان دووالیــهن یــان زیاتــر
بهمهبهسـ تـى گهیشـ ت ف
ـ� بــه رێكهوتننامهیــهك هاوبــهش كــه هــهردوو الیــه ف� – دانوســتان -كــه پـ ي �ـى ههڵدهســن لــه ڕیگــهی گفتوگۆكردنــه.
ههرچهنــده (دكتــۆر صالــح الشــاعري) پێناســهی دهكات بــهوهی كــه دانوســتان بریتییــه بێــت له(مناقشــات) و گفتوگۆكــردن و ههردووالیــهن
ف
ف
ت
ف
ـ� الشــاعري:2006 ،
ههڵدهســن بــه خســتنهڕووی پێشــنیازوبۆچوونهكا� خۆیــان و گوێگرتــن و وهرگرتــى پێنشــنیازو و بۆچــوو� یهكر(د.صالــح یـ ي
.)29
ف
لهگــهڵ گهشهســه ف
ـچوو� شارســتانییهتهكاندا دانوســتان و لێــك تێگهیشـ ت ف
ـ� ههبــووهو بــهرهو پێشــچووه  ،هــهروهك
ند� مرۆڤایــه ت� و بهرهوپێشـ
ـتا�( وادی الرافیدیــن) لهبابــل و (ســومر) ســوودیان لــهم جــۆره تهكنیكــه دیپلۆماســیه وهرگرتــووه بــۆ چارهســهر ف
چــۆن شارسـ ف
كرد� كێشــه جیــاوازهكان
ـتى بــازر ف
لهگــهڵ شارسـ ف
ـتا� دهوروبــهرو رێكخسـ ف
گا� ومامهڵــه جیــاوازهكان و بهههمــان شــێوه ســوود لهدانوســتان ك ـراوهو خهڵــ� شــارهزا و كهســایه ت�
ت
بههـ ي� فـر تهرخــان كـراوه كهبــهم كاره ههڵســن كــه ســوودیان �
گراوهبــۆ بــواری سیاسیش(د.شــو� نـ بـا� جــواد ،عبــاس أبــو التمــن.).31-32 :1991 ،
ىل وهر ي
ڵ
دانوســتان درێــژهی پێــدراوه و ،كاری پێكـراوه ههتاكــو گهیشـ ت ف
ـ� بــه پهیماننامــهی ویســت ڤالیــا ســا�( ،)1648ودهركهوتـ فـى دهوڵــه ت� نهتــهوه ي� پاشــان
بهدانوســتان دهوت ـرا ( دبلوماســیة /المؤتم ـرات) دیپلۆماســیه ت� كۆنگــرهكان و ،ههمــوو كیانێــ� ســیاس و دهوڵهتێــك پهیــرهوی دهكــرد تــا گهیشـ ت ف
ـ�
گ
گ
گ
ف
بــه قۆنــاع هاوســهن� هـ ي� فـرهكان و پــاش هــهردوو جهنــ� جیهـ فـا� و لهســهردهم جهنــ� ســاردو تاكــو ئێســتا دانوســتان كاری پێدهكرێت(د.مثـ فـى عـ يـى
المهــداوي.)1 :2007 ،
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ڵ
میكانرمــه ف
يف
كا� ههمــوو دهوڵهتێــك
لهبــهر ئــهوهی پهیوندییــه نێودهوڵهتییــهكان هـ فـا� ب�وبوونــهوهی دانوســتان وكارپێكــردن دهكات بــه
بهئارهزوومهندانــهوه ئازادانــه ڕوولــه دانوســتان دهكات ،جگهلــهوهش ههردهوڵهتێــك كــه داوای دانوســتان دهكات لــه كۆمهڵــگای نێودهوڵهتیــدا بــه(
قامگری ناوچهكــه دهكات  ،ئهمــه لهالیــهك لهالیــهك تــرهوه لــه دانوســتان
حســن النیــة) دهدرێتــه قهڵــهم كــه شــهڕ خوازنیــهو حــهز بــه ئاشـ تـى و ســه
ي
ـتى بــۆ كاتێــ� دیاریكـراو  ،بۆیــه ههڵـ شـر ف
ههردهوڵهتێــك ئــازاده بهئهنجــام ف
يف
میكانرمــه یاخــود دواخسـ ف
ارد� دانوســتان بهپـ ي �ـى ههمــوو رێكهوتننامــه
دا� ئــهم
ب
و بهڵگهنیودهوڵهتیــهكان بهباشـ تـرین میكانـ فـرم دادهنرێــت بــۆ چارهســهر ف
كرد� كیشــه نیودهوڵهتیــهكان بــه ڕێــگای ئاشــتیانه بهڵكــو تهنانــهت ڕای زۆر
ي
ههیــه ،كــه دهڵێــت دهبێــت دهوڵــهت ســهرجهم رێــگا دیپلۆمــاس و ســیاس و ئیعالمییــهكان بــهكار بهێـ ف �
ـى پێــش بهرزكردنــهوهی ههركێشــهیهك بــۆ
(التحكیــم أو القضــاء ) بــۆ لجنــهی تحكیــم یاخــود دادگای دادی نێودهوڵه ت�(كاظــم هاشــم نعمــه.)415 :1988 ،
ف
بۆیه ههموو دهوڵه ف
واژۆكرد� ههر رێكهوتننامهیهك دانوستان دهكهن.
تا� جیهان پێش
واتــه گرنـ گـ� ئهنجامـ ف
ـدا� دانوســتان بــۆ دووالیــهن لــهوهدا خــۆی دهبینێتــهوه ،كــه ههریهكهیــان جۆرێــك لهبهرژهوهنــدی ههیــهو پێداویسـ تـى تایبهتیـ شـ�
ـ� بكرێــت واتــه لهنێــوان دووالیــهن كــه دانوســتان دهكــهن بهرژهوهنــدی و ئامانــ� دژبهیهكیــان ههیــه بۆیــه یهكێــك لهبنهمـ ف
ههیــه ،كــه دابـ ي ف
ـاكا�
ب
� بڕوایــان بــهوه ههبێــت كــه ههركهیــان دهبێــت ســازش بهرامبهرالیــه ف� بهرامبــهر بــكات بــۆ دهســتكه ف
دانوســتان ســهرهتا ههردووالیــهن ده ب �
وتى
ف
ئامانجێــ� دیاریك ـراو كــه خواســتیه ت� بهدیبهێـ ف �
ـتهێنا� ئامانجێــ�
ـى .یاخــود ههردووالیــهن ســازش لهپێگهیــهك یــان دهســتكهوتێك بكــهن بــۆ بهدهسـ
ف
ـا�.)19 :2002 ،
گهورهتــر بــۆ هــهردووال (فكــرت نامــق العـ ي

ـاس هــهردووال وه ههوڵـ ف
وتى دانوســتانهكان بهسـ تـراوهتهوه بهنیــهت بـ ش
لهگــهڵ ئهوهشــدا دانوســتان كــه ســوودی زۆره ،ســهركه ف
ـدا� هــهردووال بــۆ
ســهركه ف
وتى دانوســتانهكه ،وه پێویســته دووالیــهن كــه دانوســتان دهكــهن هاوســهنگیهك هــه ب �
� لهنێــوان هـ ي� فـری هــهردووال  ،ئهگــهر ئــهو هاوســهنگیه
ڵ
كا� دهولـ ت
نهبێــت مهتــرس ئــهوه ههیــه ههمــوو مهرجــه ف
ـة� بههـ ي� فـر فهرزبكرێــت بهســهر دهوڵــه ت� الواز ،لهگــهڵ ههمــوو ئــهو بۆوچونانــهش بــه�م
ـ� و ســاردكردنهوهی ههمــوو كێشــه گهرمــهكان به ت
دانوســتان وهك رێگهچارهســهرێ� ئاشــتیانه بــۆ نههێشـ ف
ـتى لهیــهك نهگهیشـ ت ف
چاكریــن ڕێــگا
ـمو� فــوق العــادة.)678 : 1969 ،
دادهنرێت(سـ
ي

دووەم :پێگهی دانوستان لهبهڵگهنامهنێووودەوڵهتیهكان:
پێــش ئــهوهی بــاس لــه دانوســتان بكهیــن لهبهڵگهنامــه نێودهوڵهتیهكانــدا ده ب �
� بزایــن دانوســتان ههمیشــه بهمهبهسـ تـى چارهســهری كێشــه
ـتكرد� پهیوهنــدی یاخــود بهرفراوانكـ ف
ف
ـرد�  ،یاخــود مهبهســت لــه دانوســتان تهنهــا تهكنیــك نیــه،
نیــه ،زۆرجــار دانوســتان ئهنجــام دهدرێــت بــۆ دروسـ
پهیوهســت بێــت بــه دهوڵــهت و پیـ ف
ـاوا� دهوڵــهت بهڵكــو ئــهو تهكنیكــه ههمــوو رێكخراوێــ� ســیاس و ئابــووری و بگــره ههمــوو رێكخراوێــك تهنانــهت
ئهگــهر لۆكاڵیــش بێــت بـ ي فـر فا� و بهكاربـ ـهیـ ف �
ـى وهك رێكخ ـراوی ژنــان ،رێكخ ـراوی كرێــكاران ،رێكخ ـراوه پیشــهییه جیــاوازهكان بــهڕای ئێمــه تهنانــهت
ـ� و ،كهسـ فـا� نزیــك لــه خۆمــان �
خرانیــش لهســهر ئــهم تهكنیكــه ڕا ف
پێویســته ئهندامـ فـا� ي� ف
بهێرێــن و دان بهمـ فـا� بهرامبــهردا بنـ ي� ف
وافربكهیــن چــۆن پێمــان
ي
خۆشــه ســوود لــه ئامانجێــك بكهینكهبهدهسـ تـى دهیهنـ ي ف
ـ� ده ب �
� پێمــان خــۆش بێــت بهرامبهریــش زهرهرنــاكات بهڵكــو ســوود وهربگرێــت.
ڵ
لـ ي�ـرهدا بــاس بهڵگهنامهنێودهوڵهتییــهكان دهكهیــن  ،بــاس رێكهوتننامــه و بهڵگهنامــهی الهــای دهكهیــن كــه ســا� ف� ( )1899و( )1907بهسـ تـراوه
گ
كهبــاس لــه گرنــ� چارهســهری ئاشــتیانه دهكات بــۆ كێشــه كردۆتــهوه نێودهوڵهتیــهكان .پاشــان (كۆمهڵــهی گــهالن و دادگای ههمیشــه ي� نێودهوڵــه ت�)
ڵ
ڵ
بهههمــان شــیوه جهختیــان سهربهئاشـ تـى چارهســهر ف
كرد� كێشــهی نێودهوڵــه ت� وهلهســا� ( )1954لــه پرۆتۆكــۆ� جنێــف دیســان جهختیــان لهســهر
گ
ههمــان مهبهســت كــردهوه بــه ههمــان رێچكــه نهتــهوه یهكگرتــووهكان كــه مـ يـرات ههڵگــری كۆمهڵــهی گــهالن و دوای جهنــ� دووهم جیهـ فـا� دامــهزرا
كا� كــرده یهكێــك لــه پرانســیپه ف
كرد� كێشــه نێودهوڵهتیــه ف
 ،كــه جهنـ گـ� قهدهغهكــرد و دانوســتان و بهئاشـ تـى چارهســهر ف
كا�(د.كاظم هاشــم نعمــه،
409-410 : 1988

ڵ
كرد� كێشــه ف
بۆیــه ههمــوو دهوڵهتێــك الی خۆیــهوه گرنـ گـ� دهدات بــه دانوســتان و ئاشـ تـى چارهســهر ف
كا� لهگــهڵ و�تـ فـا� تــر و دانوســتان بۆتــه هۆكارێــك
گ
كا� بــكات لــه ڕێگــهی سیاســه ت� دهرهوهو تهرخانكـ ف
كــه دهوڵــهت لــه ڕێگایــهوه بــه ئامانجــه ف
ـرد� خهڵــ� شــارهزا و پســپۆر گرنــ� بــهم بــواره دهدهن.
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ڵ
و� چارهســهر ف
يف
كرد� بدرێــت وهك رێگــه
میكانرمهكانیــهوه هــه
لـ ي�ـرهوه دهردهكهوێــت ههمــوو كێشــهیهك نێودهوڵــه ت� دهبێــت لــه ڕێگــهی دانوســتان و
چارهیــهك ئاشــتیانه وه ئهگــهر چارهســهرنهبوو پاشــان داوای پێكهێنـ فـا� (تحكیــم دوىل) دهكــهن  ،ئهگــهر ههرچارهنهكـرا بهرزدهكرێتــهوه بــۆ ( دادگای
دادی نێودهوڵــه ت�).

ڵ
ئێســتا ههمــوو كێشــه نێودهوڵهتیــهكان لــه ڕێگــهی دانوســتانهوه چارهســهر دهكرێــت وهك كێشــهی چــهك داماڵـ ي ف
ـ� و كۆتـ يـا� هێنــان بــه دهســه� ت�
ڵ
وب�وبونــهوهی چــهك ئهتــۆم و ..هتــد..
كۆلۆنیالـ ي فـرم و بهرهنگابوونــهوه

ڵ
دیســان دهگهڕێینــهوه ســهر رۆ� بهڵگهنامــهی رێكخ ـراوی نهتهوهیهكگرتــووهكان كــه وهك بهڵگهنامهیــهك نێودهوڵهت ــی زیاتــر كاردهكات لهســهر
ف
دابینكـ ف
ڕوودا� ههركێشــهیهك نێودهوڵــه ت� نهتهوهیهكگرتــووهكان هـ فـا� الیهنــهكان دهدات دهســت بهگفتوگــۆ و
ـرد� ئاشـ تـى نێودهوڵــه ت� لهگــهڵ
دانوســتان بكــهن وهئهگــهر نهگهیشــتنه چارهســهر دهكرێــت لــه ڕێگــهی نێوهندگــری و( مســاع حمیــدة) هــهوڵ ف
دا� نیازپــایک كهلهالیــهن سـ �
ـكرتری
ي
ي
نهتهوهیهكگرتــووهكان یــان لهالیــهن كۆمهڵــهی گشـ تـى نهتــهوه یهكگرتــووهكان نوێنهرێــ� نیازپــایک ده ي�نرێــت وه ئهگــهر نهگهیشــتنه رێكهوتــن دهكرێــت
لــه ڕیگــهی تحكیــم یاخــود دادگای دادی نێودهڵهتیــهوه چارهســهربكرێت بۆیــه كاری نهتهوهیهكگرتووهكانــه پارێ ـزگاری لهئاشـ تـى و ئاسـ ش
ـای� جیهــان
بــكات كهلهپێشــدا هـ فـا� الیهنــهكان دهدات گفتوگــۆ بكــهن و بهرێــگای دیپلۆمــاس و نێوهندگـ يـری و تحكیــم ودادگای دادی نێودهوڵــه ت� كۆتـ يـا�
بهكێشــهكه بهێـ ف ف
ـ� بهپـ ي �ـى (الفصــل الســادس)  ،وهئهگــهر هــهر رێــك نهكهوتــن نهتهوهیهكگرتــووهكان دهتـ ف �
ـوا� بهپـ ي �ـى( الفصــل الســابع) هـ ي� فـر بــهكار
بهێـ فـى بــۆ كۆتایهێنــان بههــهر كێشــهیهك  ،كــه بهپـ ي �ـى ( فصــل الســادس) چارهســهرنهكرا(نزیه عــى منصــور.)63 : 2009 ،

ـ� كـ ف
� دا بهڵكهنامــه نێودهوڵهتیــهكان وهك بهڵگهنامــهی نهتــهوه یهكگرتــووهكان كــه جهخـ تـى لهســهر كــردووه بــۆ دابـ ي ف
دیــاره وهك ئاماژهمــان پ �
ـرد�
ـوو� نێودهوڵــه ت� و بهرزكردنــهوهی ئاسـ تـى خــۆش گــوزهر فا� بــۆ گــه ف
ـپاند� یهكسـ فـا� و ڕێزگرتــن لــه پاپهندبـ ف
ف
ئاشـ تـى و ئاسـ ش
ال�
ـای� جیهــان و چهسـ

ڵ
جیهــان و گهشهســه ف
ند� ئابــووری و كۆمه�یه ت�(رامــز محمــد عمــار.)16 : 2003 ،

ت
سێیهم  :كاریگهری دانوستان لهسهر كۆمهڵگای نێودەوڵه� :

•ههمــوو جیهــان بهســهرجهم دهوڵهتــه جیــاوازهكان گرنـ گـ� دانوســتانیان بــۆ دهركهوتــووه لــه چارهســهر ف
كرد� كێشــه نێودهوڵهتیــهكان كــه بهڕێــگا
چارهیــهك ئاشــتیانه دهدرێتــه قهڵــهم .
ڵ
•وو�تـ فـا� جیهــان كــه بهرژهوهنــدی دژ بهیهكیــان ههیــه یــان خواسـ تـى جیاوازیــان ههیــه حــهز دهكــهن ئامانجهكانیــان بهدهســت بهێـ ف ف
ـ� ئهگــهر پ�
� دهكات ،كــه هــهر لهســهرهتای قهیـران و ملمـ ف �
ـال� دهســت پ �
دهوڵــه ت� بهرامبــهر زهرهر بــكات ئهمــهش وا دهكات قهیـران و ملمـ ف �
ـال� كــه ئــهو دهوڵهتانــهی
كــه كێشــهیان ههیــه تـ ش
ـووس زیــان دهبــن كــه كێشــهكه چارهســهر ناكرێت(.بشـ يـر العــالق )18 :2007 ،
بــۆ ههمــوو كێشــهیهك بهتایبــهت لــه كێشــه نێودهوڵهتیهكانــدا چارهســهری مــام ناوهنــد ههیــه كهالیــه ف� بهشــهڕ هاتــوو یاخــود كــه لێــك نهگهشــتنیان
ههیه پهنای بۆ دهبهن واته ههردوو الیهن ڕازی دهبن نهقازانج بكهن نه زهرهر لهگهڵ ئهوهشــدا بهرژهوهندی ههردوو الیهن مســۆگهر دهكات(نادر
أحمد أبو شــیخة..)234 : 2009 ،

ض
يض
ت
ض�
ملما� نێودەوڵهتیهكان
ئاش� چارەسهركرد�
میكان�مه دادوەریهكان بۆ
باس دووەم  /تحكیم دوىل وەك یهكێك له

كا� بهئاشـ تـى چارهســهر ف
میكانرمــه ف
يف
يف
كرد� ملمـ ف �
میكانرمێكــه وهك میكانـ ي فـرم دبلومــاس و ســیاس و
ـال� نێودهوڵهتیــهكان كــرد كــه چهنــد
باســمان لــه
ت
يف
میكانرمــه دبلومــاس یــهكان .
گرنگریــن
دادوهری،ههروههــا بــاس (دانوســتان )مــان كــرد وهك
ڵ
يف
يف
میكانرم دهگرێتهوه (تحكیم الدوىل)و (قضاء الدوىل) واته دادگای دادی نێودهوڵه ت� .
میكانرمه دادوهری یهكان دوو
به�م كهدێینه سهر

� دهكرێــت بــۆ بهئاشـ تـى چارهســهر ف
يف
میكانرمانــهی لــه جیهانــدا زۆر كاری پ �
كرد�
لـ ي�ـرهدا هــهوڵ دهدهیــن (تحكیــم الــدوىل) بــاس بكهیــن كــه یهكێكــه لــهو
ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان .

َ ُ ْ َ
َ َ
ْ ُْ
(تحكیــم الــدوىل) لــه ق ـرأن ی پـ يـرۆز لهچهنــد ئایهتێكــدا ئیشــاره ت� پێــداوه كــه خــوای گــهوره دهفهرموێــت (َ :و ِإن ِخفتـ ْـم ِشــقاق َب ْي ِن ِه َمــا ف ْاب َعثــوا َحك ًمــا
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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َ
َْ
َْ
ِّمـ ْـن أه ِلـ ِـه َو َحك ًمــا ِّمـ ْـن أه ِل َها)(.ســورة نســاء  ,ئایــه ت� ژمــاره.)35-
ِّ ْ
َ ُ َ ُ ْ ف َ ُ
َ َ َ َ ِّ َ َ ُ ْ ُ َ َ تَّ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ
َ َ َ
ههروههــا فهرمــوودهی قورئـ فـا� يپرۆز(فــا وربــك ال يؤ ِمنــون حــى يحكمــوك ِف
يمــا شـ َـج َر َب ْين ُهـ ْـم ثـ َّـم ال َي ِجــدوا ِ ي� أنف ِسـ ِـه ْم َح َر ًجــا ِّم َّمــا قض ْيــت َو ُي َســل ُموا
َت ْسل ً
يما)(ســوره ت� نســاء  .ئایــه ت� ژمــاره .)-65-
ِ
ڵ
(تحكیــم الدوىل)یهكێكــه لــه شــێواز و ڕێــگا یاســاییهكان،كه لهیاســای گشـ تـى نێودهوڵــه ت� و پشــت بهســتو بــه رێكهوتنامــهی الهــای ســا� 1899
پهیوهســته بــه ئاشـ تـى چارهســهر ف
كرد� ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان( .أحمــد بــن عــى ) 2015،

ض
الدوىل):
پایهكان یاخود رەگهزەكا� (تحكیم
ي

(تحكیــم الدوىل)رێگایهكــه بــۆ چارهســهر فكرد� ئاشــتیانهی ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان و پشــت بهســتوه بــه یاســای گشـ تـى نێودهوڵــه ت� وهبڕیــاری مــاف
الرامات)وهكهبــاس مــاف و یاســا دهكات لــه بڕیــاره ف
دهدات وه فــهرزی پابهندبــوون دهدات (تقــرر حقوقــا وتفــرض ت ف
كا� (تحكیم)مهبهســت یاســای
گشـ تـى نێودهوڵــه ت� یــهو یاســای ناوخــۆ ناگرێتــهوه
ت
پێشر دووالیهنه ناكۆكهكه (دهست نیشانیان كردووه).
كاتێك (تحكیم)چارهسهری كێشهیهك دهكات بههۆی ئهو دادوهرانهوهیه كهڵ
ـال� كــه (تحكیم)بڕیــاری لهســهر بــدات بــه پ �
وو� ت� ناكــۆك واژۆی ڕێكهوتنامهیــهك دهكــهن كــه ملمـ ف �
� ی ئــهو ڕێكهوتنامهیــه بهئـ يـرادهی
كاتێــك دوو� پابهندبــن بهشــێوازی كاركــردن و بڕیــار ف
دا� ي ش
خۆیــان ده ب �
(لرنــهی تحكیــم)و دهرئهنجــام بڕیــارهكان

دوىل)ملزمن.
-ههموو بڕیارەكان(تحكیم ي

میكانرمه ف
يف
ت
ت
ف�
گشى نێودهوڵه ت� ده ب �
به پ �
ئاشى چارهسهر بكهین .
كا� چهسپاندی
ملمال� و كێشه نێودهوڵهتیهكان به
�
� یاسای
وهههرچهنــده دوای جهنـ گـ� جیهـ فـا� یهكــهم لــه سـ ڵـا�  1920دادگای دادی ههمیشــهی دامــهزرا بــه ڵ�م بــه پ �
� ی (میثــاق عصبــة االمــم) بهڵگهنامــهی
كۆمهڵــهی گــهالن جهنــگ قهدهغــه نهك ـرا وهدهوڵهتـ فـا� جیهــان پابهنــد نهك ـران بــهوهی ئاشـ تـى یانــه چارهســهری ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان بكــهن
گ
ـوو� دادگایــهك تایبــهت بــه چارهســهر ف
 .بــه ڵ�م بـ ف
كرد� ملمـ ف �
چونكــه وهك ئامــاژهكان پ �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان
� دا كۆمهڵــهی گــهالن جهنــ� قهدهغهنهكــرد
گ
ڵ
خــۆی لــه خــۆی دا بــهرهو پێــش چوونێــ� بــاش بــوو بــۆ چارهســهر ف
كرد� ئاشــتیانهی ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان بــه�م دوای جهنــ� جیهـ فـا� دووهم و
دامهزر ف
اند� ڕێكخراوی نهتهوه یهكگرتووهكان دادگای دادی نێودهوڵه ت� دامهزرا و به پ �
� ی بهڵگهنامهی نهتهوه یهكگرتووهكان جهنگ قهدهغهكرا
میكانرمانــهی كــه ئاشـ تـى دهپارێــزن كرایــه پرنســیپێ� گرنــگ و جۆرێــك پابهندبـ ف
يف
ـوو� لهالیــهن
لــه ههمــوو دهوڵهتـ فـا� جیهــان و گهڕانــهوه بــۆ ههمــوو ئــهو
دهوڵهتانــهوه دروســت كــرد.
واتــه لـ �ـرهوه بۆمــان دهردهكهوێــت (قضــاء العــدىل) بهكارده ف
هێرێــت وهك (دادگایــهك ههمیشــهی) والقضــاء التحكیــى وهك دادگایــهك نێودهوڵــه ت�
ي
ي
بهكاردێت(احمــد �حــال )450 :1995،
لهگــهڵ ئــهوهی هیــچ جیــاوازی یــهك ف� یــه لهنێــوان (القیمــة القانونیــة) بایــه ف� یاســای ئــهو بڕیارانــهی كهلــه دادگای دادی نێودهوڵــه ت� دهردهچــن
یاخــود لــه ئهنجومــه ف� تحكیــم نێودهوڵــه ت� یهوه(هیئــة التحكیــم الدولیــة) دهردهچــن .
ف�
ملمال� و كێشه لهنێوانیان دایه.
ئهو بڕیارانه(حكم) قاطع و ملزمن بۆ ئهوالیهنانهی كه
ـرد� دهوڵهتــان بۆتحكیــم لــه دوو حاڵــهت بــهده ف
پهنابـ ف
ر� یــه یهكهمیــان كاتێــك دوو دهوڵــهت رێكهوتنامهیــهك واژوو دهكــهن لــه ڕێكهوتنامهكــه یاخــود
� كـ ف
لــه (ملحــق) رێكهوتنامــه ئیشــارهت بــهوهدهدات ئهگــهر تـ ش
ـووس هــهر كۆســپێك بــوون لــه (تفسـ يـر)معاهده كــه یاخــود چۆنیــه ت� جێبــه ب �
ـرد�
پهنــا بــۆ تحكیــم ببــهن واتــه پێــش ســهرهه ف
ڵدا� ملمـ ف �
ـال� .حاڵــه ت� دووهم  ،كاتێــك دوو دهوڵــهت كێشــهیهكیان ههیــه بڕیــار دهدهن لهڕیگــهی تحكیــم
چارهســهری بكــهن بهحالــه ت� یهكــهم دهوترێــت تحكیــى ئیجبــاری و بهحاڵــه ت� دووهم تحكیــى (اختیاری)(أحمــد بلقاســم.)121 :2006،

ڵ
ـال� ی ههیــه لهگــهڵ دهوڵهتێــ� تــردا ،كهمیكانـ فـرم بهئاشـ تـى چارهســهر ف
كرد� ملمـ ف �
وو�ت كــه كێشــهی یاخــود ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان
زۆر
ي
ت
دوىل ههڵدهبژێرێــت لهبــهر چهنــد هۆكارێــك لهوانــه ( تحكیــم الــدوىل) نهێـ فـى
ههڵدهبژێرێــت لهنێــوان تحكیــم و دادگای دادی نێودهوڵــه�  ،تحكیــم ي
كهیســهكه دهپارێزرێــت وهكــهس ناتـ ف �
ـوا� ئــاگاداری ووردهكاری كهیســهكه بێــت جگــه لــه دووالیــهن و پارێزهرهكانیــان و حاكمــهكان ئهوانیــش نهێـ فـى
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پێبگرێــت كــه
دۆســیهكه دهســت پێوهدهگــرن بهپێچهوانــهوه ی دادگای ئاســاییهوه كــه ههمــوو نهێنیــهكان ئاشــكرا دهكرێــت و ناتوانرێــت بــهری
ي
ـاس یــه ف
ئهمــهش زیــان بهالیهنــهكان دهگهیهنێــت یهكێــ� تــر لهبـ ش
كا� تحكیــم پارێ ـزگاری لهپهیوهنــدی نێــوان دووالیهنهكــه دهكات كهملمالنێیــان
ههیــه لهگــهڵ یهكـ تـر ،ههروههــا تحكیــم ڕێگایــهك هـ ي�ـرش كردنــه ســهر الیهنــهكان ف� یــه بهڵكــو شــێوازی نــهرم و زیاتــر ئــهو ڕێگایانــه بهكاردێـ ف �
ـى كهلێــك
ـ� دروســت دهكات لهنێــوان الیهنــهكان و یهكێــ� تــر لــه باشــیه ف
تێگهشـ ت ف
كا� تحكیــم گهرانــهوهی كاتــه ههندێــك كێشــه لهچهنــد مانگێــك ههندێــ�
ـ� .یهكێــ� تــر لهباشــیه ف
تــر لهكێشــهكان بهچهنــد ههفتهیــهك كۆتــای دێــت ههروههــا لــه تحكیــم دوىل الیهنــهكان بــه هاوبــهش حاكمــهكان دادهنـ ي� ف
كا�
ي
تحكیــم پــارهو تێچـ ف
� دهچێــت جیــاواز لــهو كهیســانهی لــه دادگای ئاســای ئهنجــام دهدرێــت جگــه لــهوهی بهچهنــد قۆناغێــ� ســهختدا ت��
ـوو� كهمـ تـر ت �
ف
ت
ئ
ـمر جاویــدات .)22 :2014 ،
دهپهڕێــت وهك قۆنــاع ابتــدا� و اســتئناف و نقــض لهگــهڵ ئیشــكاال� تنفیذ(سـ ي

دوىل):
جیاوازی (صلح)و(تحكیم ي

� گفتوگــۆ بكــهن و جهوهــهری صلــح ئهوهیــه كــهده ب �
كاتێــك دووالیــهن دهیانهوێــت صلــح بكــهن هــهردوو الیــهن ده ب �
� هــهردووال ههنــدێ ســازش(تنازل)
لهههندێــك لــه مافــه ف
كا� خۆیــان بكــهن بــۆ یهكـ تـر لهگــهڵ ئهوهشــدا صلــح تهنهــا رێكهوتنێكــه لهنێــوان دووالیــهن وهتنفیــذ ناكرێــت مهگــهر حوكمێــ�

دادگای پ �
� دهربچێت(د.عــى رمضــان بـركات  ،بــدون ســنة .)53 :
ڵ
بــه�م لــه تحكیــم دوای ئــهوهی ههمــوو زانیــاری و بهڵگهنامــهكان دهدرێــت بــه تحكیــم دوىل تحكیــم خــۆی بڕیــار دهدات بــۆ چارهســهری ئاشــتیانهی
ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان (د.مختــار احمــد بربــری،
يف
میكانرمــه دبلومــاس
.)17 :1995كهبــاس تحكیــم دهكرێــت چهنــد زاراوهیــهك تــر دێتــه بهرچــاو وهك نیوهندگـ يـری و توفیــق .كــه ئــهم دووانــهش له
ڵ
یهكانــن بــۆ بهئاشـ تـى چارهســهر ف
كرد� ملمـ ف �
ـال� نێودهوڵهتیــهكان  .بۆیــه پێویســت دهكات ڕۆ� نیوهندگـ يـری و توفیــق روون بكهینــهوه .

-توفیق :

ـال� یــه ف
ـال� لهنێوانیاندایــه و بڕیــار دهدهن بهئاشـ تـى یانــه كۆتــای بــهو ملمـ ف �
كاتێــك دوو دهوڵــهت كــه ملمـ ف �
بهێرێــت الیهنێــك یــان كهســێك دیــاری دهكــهن
ڵ
بگرێــت .واتــه لهنزیــك كردنــهوهی ڕوانگــهی هــهردووال و بهیــهك گهیانـ ف
ڕۆ� (توفیــق) �
كــه
ـد� داواكاری هــهردووال بهیهكـ تـر و كۆتــای هێنــان بهكێشــه
ي

كه(د.مختــار احمــد بربــري.).17 :1995،

ندگ�ی (الوساطة):
-نێوە ي

یهكێكــه لهشــێوازه ف
كا� توفیــق واتــه نزیــك كردنــهوهی ڕوانگــهی ههریهكهیــان لــهوی تــر ،واتــه كاری نیوهندگـ يـری ..ئهوهیــه وهك شــارهزایهك
دێتهكێشــهكهو بــۆ چوونــه ف
كا� ههریهكیــان لــهوی تریــان نزیــك دهكاتــهوه و ،پێشــنیازی چارهســهر دهكات ئهگــهر الیهنــه ناكۆكــهكان پ �
� ی ڕازی
بوون،ئــهو پێشــنیازه دهكرێــت بهنو�اوێــ� فــهرم و ههردووالیــهن واژووی دهكــهن وه ئهگــهر ڕازی نهبــوون و نو�اوهكــه واژوو نهكرا،ئــهو كات
نو�اوهكــه هیــچ بههایــهك نابێــت (د.عـ يـى رمضــان ب ـركات،

).56 :

ض
كا� تحكیم ملزمن :
بڕیارە

بڕیــاره ف
كا� تحكیــم دهردهچێــت لهســهر بنهمــای ئــهوهی الیهنــهكان كــه ملمـ ف �
ـال� یــان ههیــه لــه رێكهوتنامهیهكــدا ڕێــك دهكــهون بهئـ يـرادهی خۆیــان
ملمـ ف �
ـال� كــه دهخهنــه بــهردهم تحكیــم كــه بریــاری لهســهر بــدات ،بۆیــه هــهر بریارێــك بــدات تحكیــم (طابعێــ� ملزم)ههیــه چونكــه لهســهر ئهســاس
ئـ يـرادهی الیهنــهكان بنیادن ـراوه كــه لهرێكهوتنامهیهكــدا بهبریــاری تحكیــم ڕازی بــن ههروههــا بریــاری تحكیــم لهســهر بنهمایــهك یاســای تونــد و تــۆڵ
دهردهچێــت بۆیــه بڕیــاره ف
كا� تحكیــم ملزمــن .
ســهبارهت بــهو ملمـ ف �
ـال� یانــهی كــه ههیــه لهنێــوان چهنــد دهوڵهتێــك مهبهســت لـ ي�ـرهدا دوو دهوڵــهت وزیاتــر ســهبارهت بهتفسـ يـری رێكهوتنامهیــهك
دهكرێــت تحكیــم بانگــهواز بــكات لهكاتێــ� گونجــاو بریــاره ف
كا� ســهبارهت بهتفسـ يـری رێكهوتنامهكــه بخاتــه روو.
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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پــاش خســتنه رووی ڕای تحكیــم ســهبارهت بــه (تفسـ يـر) ی رێكهوتنامهكــه ســهرجهم دهوڵهتـ فـا� بهشــدار لــه ڕێكهوتنامهكــه (ملزمــن) بــهو تهفسـ يـرهی،
كرد�،وهبریــاری تحكیــم پێویسـ تـى بهتصدیــق ف� یــه لهالیــهن هیــچ دهوڵهتێــك ههروههــا دادگای نیشـ ف
ف
� بــه ب �
كــه ك ـراوه واتــه بــۆ ب �
ـتما� هیــچ
�
دهوڵهتێكیــش بــۆی نیــه دهســت تێــوهردان لهبڕیــاری تحكیــم بــكات .
بــه پ �
� ی مــاده ()81لهڕێكهوتنامــهی الهــای ( )1907ئامــاژهی بــهوه داوه كــه بڕیــاری تحكیــم ســنوور بــۆ ملمالنێــكان دادهنێــت وهســیفه ت� (قطــ�)
ههیــه .ههروههــا بــه پ �
� ی مــادده ( )30لــه نموونــهی (قواعــد تحكیــم) “نمــوذج قواعــد التحكیــم” ئامــاژهی بــهوهداوه كــه بڕیــاری تحكیــم ملزمــه
ڵ
ســهبارهت بهالیهنــهكان ههروههــا لهگــهڵ دهرچـ ف
ـوو� بڕیــاری تحكیــم دهبێــت وو�تـ فـا� پهیوهســت بــه ملمالنێــكان كهبریــاری تحكیــم دهیــان گرێتــهوه
ـد� یاســای پێویســت و ئامادهكـ ف
دهبێــت دهســت بكــهن بــه دهرچووانـ ف
ـرد� پیداویسـ تـى یــه دارا� و دادوهریــهكان دابـ ي ف
ـ� بكــهن بــۆ ئــهوهی هــاوكار بێــت بــۆ
ي
ـپاند� بڕیــاره ف
ف
كا� تحكیــم (احمــد بلقاســم..).214 : 2006،
چهسـ
� بــه ب �
ســهبارهت بــه (إعــادة نظــر) لهبڕیــاری تحكیــم ئــهو كاتــه دهچێتــه بــواری ب �
� كــردن بــۆ چاوخشــاندهوه بهكێشــهكه  ..كــه پێشـ تـر ههردووالیــه ف�
ناكــۆك رێكهوتنامــه واژۆ دهكــهن لهڕێكهوتنامهكــهدا دهســت نیشـ فـا� (إعــادة نظــر) پیاچوونــهوه بهكێشــهكهدا بكرێــت واتــه ئهگــهر لــهو ڕێكهوتنامهیــه

� ئــهوهی الیهنــهكان مـ فـا� چاوخشــاندنهوهیان هــه ب �
� تنفیــذ بكرێــت بــه ب �
بــاس (إعــاده نظــر) نهكرابــوو بریــاری تحكیــم ملزمــه و ده ب �
� بهســهر كێشــهكه .

ئهویــش بــه پ �
� ی مــاددهی ( )55لهڕێكهوتنامــهی الهــای  1899كــه دیســان مــادهی  82رێكهوتنامــهی الهــای  1907ئامــاژهی پێداوهتهوه(نــرص الدیــن
ف
تجا� .)46 :2018،
أحمد
ي
ســهبارهت بــه (طعن)تانهلێــدان ســهبارهت بــه تفسـ يـری (ق ـرار تحكیم)بــه پ �
� ی مــاددهی  82لهرێكهوتنامــهی الهــای  1907الیهنــهكان ئــهو مافهیــان
ههیــه (رۆســو شــارل..)311 :1982 ،

�
به شس دووەم /ڕۆىل دانوستان و تحكیم له چارەسهری ئاشتیانهی
ملمان� نێودەوڵهتیهكان
ي

ف
يف
ســهركه ف
ـتهێنا� ئامانجێــ� بــاش بهسـ تـراوه بــهو كێشــهو ملمالنێیانــهی كــه بهئاشــتیانه چارهســهر كـراوهو كۆتـ يـا� پێهێنــاوه
رمیكانرمێــك و بهدهسـ
وتى هه
بهكێشمه ش
ي�
ملمالنى نێوان ي ف
چ� و تایوان باس كراون له رێگهی دانوستان و بهشێوازێ� ئاشتیانه
كێ� ملمالنێیهكان  .ي�لرهدا و لهم بهشهدا نمونهی
ملمالنى نێوان یهمهن و ئه ت
ي�
ریریاكراوه كهله ڕێگهی( تححكیم دوىل) بهشــێوازێ� ئاشــتیانه چارهســهركراوه.
چارهســهركراوه و ههروهها باس له

ڵ
ض
�
ملمان� ي ض
باس یهكهم :ڕۆ� دانوستان لهچارەسهركرد�
چ� وتایوان
ي

ـ� وهك ســهرهتایهك لهســهرهداوی جهنـ گـ� جیهـ فـا� دوومــهوه بــاس بكهیــن  ،كــه كاتێــك چـ ي ف
ـ� وتایــوان دهتوانـ ي ف
كێشــهی نێــوان چـ ي ف
ـ� چــووه بــهرهی
گ
هاوپهیمـ فـا� ،كهئهمــهش بــووه هــۆی ئــهوهی هــهردوو حــز� نیشـ ف
ـتما� و شــیوع هاوكاریــهك بكــهن و بهیــهك ریزچوونــه جهنــ� جیهـ فـا� دووهم
ب
گ
ف
ت
ـز� شــیوع
 ،كــه دژی یابــان شــهڕیان كــرد ،وه دوای كۆتـ يـا� هاتـ فـى جهنــ� دووهم جیهــا� هــهردوو حــزب كهوتنــهوه ملمالنـ ي �ـى یهكــر .دیــاره حـ ب
ـوا� حــز� نیشـ ف
ـتما� لهالیــهن ئهمریــكاوه  .لــه كۆتــا� ملمالنێكــهدا حــز� شــیوع تـ ف
لهالیــهن یهكێـ تـى ســۆڤیهت پشــتگری دهك ـراو حــز� نیشـ ف
ـتما�
ي
ب
ب
ي
ب
ڵ
ف
ف
ف
نیشتیما� ڕوویان لهفررمۆزا كرد.
حز�
دووربخاتهوهو توا� پایتهخت بگرێت لهسا� ( )1949بهم شێوهیه الیهنگرا� ب
( مصطـ فـ� الدبــاغ.).251 :1999 ،
ناجێگروپڕ ئاڵۆزی لهنێوان ي ف
چ� و تایوان دروستبوو.
بهم شێوه پهیوهندیهك
ي
ف
ـارودۆ� نێــوان ههردووكیــان وئهمریكایــش وهك الیهنێــ� دیاركاریگــهری ههبــووه
بــهم شــێوهیه ئــهو پهیوهندیــه ناجــۆرهی كاریگــهری ههبــوو لهســهر بـ
ف ڵ
ڵ
و�تهیهكگرتــووه ف
كا� ئهمریــكا لهســهفاره ت� چـ ي ف
ـ�
لهســهر ههردووالیــهن  ،هــهر ئــهم هۆكارانــهی وای كــرد كهلــه ئایــاری ســا� ( )1999هـ ي� فـری ئاســما�
 .لــه یۆغســالفیا بهپاســاوی ههڵهكــردن لــه ت
كا� بوردومانــه ئاســمانیهكان  .دیــاره ئهمریــكا بــهردهوام چــهك و هــاوكاری ســهربازی گهیاندۆتــه
بــدهن
ـ�  ،دیــاره تایــوان لــه ڕووی نێودهوڵهتیــهوه پهیوهنــدی بــازر ف
گا� و دیپلۆمــاس بـ ش
تایــوان كــه بۆتــه هــۆی نیگــهر فا� چـ ي ف
ـاس لهگــهڵ رۆژئــاوا و ئهوروپــا
ـ� زۆر لــه دوای ئهوبهروارانــهوه ف
ـتبهێى ،دیــاره چـ ي ف
ف�
دا�
دا ههیــه و بهههمــان شــێوه تایــوان توانیوهیــه ت� دان پیانـ فـا� نهتــهوه یهكگرتــووهكان بهدهسـ
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پیان ـراوه وهك دهوڵــه ت� ســهربهخۆ .
ڵ
ف
يف
مصط� الدباغ.)252-253 :1999 ،
چ� له سا�  1949تایوان بهبهشێ� جیانهبووهو دانهبڕاوله خۆی ئهژمار دهكات بهبهردهوام( .
ـ� وتایــوان سـ ڵـا�  1999بــوو كاتێــك ســهرۆك تایــوان رایگهیانــد كــه تایــوان پێویســته دهوڵهتێــ� جیابــووه بێــت لــه چـ ي ف
ـ� قهی ـران لهنێــوان چـ ي ف
دوایـ ي ف
ـ�
ـ� پهیامهكــهی وهك خــۆی وهرگــرت كــه دهچێتــه قاڵـ بـى ئــهوهی كــه تایــوان خــۆی بهبهشــێك لــه چـ ي ف
بۆیــه چـ ي ف
ـ� نازانێــت كهئهمــهش پێچهوانــهی ئــهو
ـ� بــر لــه كاری ســهربازی بكاتــهوه دژی تایــوان لــه ت
كا�
وتوووێژانــه بــوو كــه پێشـ تـر لــه نێــوان هــهردووال ئهنجامدرابــوو .بۆیــه ئهمــهش وایكــرد لــه چـ ي ف ي

ـ� بهرامبــهر بــه تایــوان ڕاگهیانـ ف
 ..ههرلــه درێــژهی رهفتــاره بهرهنگارییــه ف
ـ� بــو  ،كــه خــاوه ف� بۆمــى ت
ف
ـد� چـ ي ف
كا� چـ ي ف
نێرۆنیــه ،
خۆ�
ب
راگهیانــد� ســهربه ي
هرتــره ،ههروههــا راگهیانـ ف
كهئــهم جــۆره چهكــه زۆر پێشــكهوتووو وبهدهیــان كــهرهت لــه بۆمـ بـى ئهتــۆم بــه ي� ف
ـد� چـ ي ف
ـ� بــهوهی ،كــه مانــۆڕی ســهربازی
ئهنجــام دهدات لهناوچهی(مضیــق تایــوان) (گــهرووی تایــوان) وه لــه درێــژهی قهی ـران و ملمالنێیكــه ســهرۆك چـ ي ف
ـ� بهســهرۆك ئهمریــكای راگهیانــد،

ـ� بــۆ چارهســهر ف
كــه چارهســهری ســهربازی بــه دوور نازانـ ي ف
كرد� ئــهو كێشــهیه.
دیــاره هــهر ئــهم كێشــانه بــوو كــه سـ ڵـا� ف� ( )1996 1995-بــووه هــۆی ئــهوهی چـ ي ف
ـ� لــه( گــهرووی تایــوان) مانــۆر ئهنجــام بــدات  ،چهندههــا چــهك
ڵ
م� بهكاردههێنێت بۆكهناره ئاوییه ف
ت
م� به زه ي ف
رۆكێى زه ي ف
كا� تایوان  ،ئهمهش وهك وه�مدانهوهیهك
قورس بهكار بهێنێت و كار گهیشته ئهوهی كه
كاتێــك ســهرۆك وهزیـر فا� تایــوان ســه ف
ردا� ئهمریــكا كــرد .دیــاره ئێســتا هاوكیشــهكان گــۆڕاون و هـ ي� فـری تریــش هاتوونهتــه نــاو هاوكێشــه كــه وهك كۆریــای
باكــوور كــه خاونــه ف� چــهك سـ تـر ي ش
اتری و ئهتۆمییــه  .كــه چهنــد جارێــك ناوچهكــهی خســتۆته بــهردهم ههڕهشــهی جهنــگ و دوایــن جــار تاقیكردنــهوهی
ڵ
موشــهكێك بــوو كــه ئاسـ ف
ـما� یابـ فـا� بــڕی كهئهمــه ش جۆرێــك لــه ئالــۆزی لهناوچهكــه دروســتكردله ســا� ( )1998كــه مانگــه دهســتكردهكان

ڵ
گری لهناوچهكــهدا دروســتبوو كــه
جموجــو� تریشــیان تۆماركــرد كــه ههمــووی ئاماژهبــوون بــۆ تاقیكردنــهوهی دووهم ،بۆیــه جۆرێــك لــه جهمســهر ي
ـ� تــرس ئــهوهی ههبــوو كــه ههرجوڵهیــهك ســهربازی بــكات دوور نیــه یابــان و ئهمریــكا بهپشــت بهسـ ت ف
چـ ي ف
ـ� بــه تایــوان لــهڕووی ســهربازییهوه مهتــرس
لهســهر چـ ي ف
ـ� دروســت بكــهن.
لهبهرامبهردا تایوان ئاماژهی بهوهدا كه تایوان سهربهخۆی ڕاناگهیهنێت كه وهك ي ف
چ� به پێچهوانهوه تێگهیووه.،
ڵ
و�تــه یهكگرتــووهكان ڕاگهیانــد كــه ههمیشــه بڕوایــان بــهوه ههیــه چـ ي ف
ـ� یــهك پارچهیهو(خـ فـرص عبــاس عطــوان ، ).50 :2004 ،داوای
لــه ههمــان كاتــدا
بۆهرنهبــهن بــۆ چارهســهر ف
ي� ف
لــه ههردووالیــهن كردكــه پهنــا
كرد� كیشــهكه و لــه ڕیگــهی ووتووێــژو چارهســهری ئاشــتیانه چارهســهری ئــهو كێشــهیه
بكرێــت.
ههروههــا لــه درێــژی هێوكردنــهوهی كیشــهكه ئهمریــكا ڕایگهیانــد ئــهو شــاندهی كــه لــه بهرنامــهدا بــوو ســه ف
ردا� تایــوان بــكات ههڵوهشــاندهوهو
ئهمریكییــهكان شــاندێكیان نــارده هــهردووال وهك نیازپاكییــهك بــۆ رهواندنــهوهی قهی ـران وكیشــهكه ..
ڵ
كا� ئهمریــكا وكۆمــاری چیـ فـى میلــى لــه سـ ڵـا�( )1949تاكــوه ســهره ف
و�تهیهكگرتــووه ف
تاكا� ههفتــاكان بریتیــه بــوو لهدژایهتیهكــردن،
دیــاره پهیوهنــد نێــوان
ـ� بــكات و بهئاشــكرا پشــتگری تایـ ف
بۆیــه واشــنتۆن ف
دا� بــه وهدانهنــا ،كــه كۆمــاری چیـ فـى میلــى نوێنــهری بهرژهوهنــدی چـ ي ف
ـوا� دهكــرد .ئــهم ههڵوێســته
ي
لهسـ ڵـا�( )1972گــۆڕا كاتێــك ســهرۆك ئهمریــ� نیكســۆن ســه ف
ردا� چیـ فـى كــرد و قۆغێــ� نــوێ لــه پهیوهندییــهكان دهســتیپێكرد لهنێــوان دوو دهوڵــهت
تێگهیشــتنێ� نــوێ لهنێــوان ئهمریكییــهكان و چیینهكانپهیدابوو(عبدالعزیــز حمــدی عبدالعزیــز.).189 : 2003 ،
ـ� ڕازی بكــهن و بــازر ف
لهسـ ڵـا�  1981بــهرهو دوا ســهرۆكه ف
كا� ئهمریــكا ههمیشــه بهوئاراســتهیه كاریــان كــردووه  ،كــه چـ ي ف
گا� لهگــهڵ بكــهن  ..لــه
ئهمهشــدا هــهردوو ال ســوود وهردهگــرن لهالیــهك و لهالیــهك تریشــهوه قهی ـران و ئالۆزییــه ف
كا� نێومــان چـ ي ف
ـ� و تایــوان خاوتــر دهبێتــهوه .
ڵ
و�تـ فـا� زلهـ ي� فـر ههرگـ ي فـر ناتوانرێــت تهنهــا لهســهر هــاوكاری یاخــود ملمـ ف �
ـال� دروســت
ئهمریكییــهكان ههمیشــه بڕوایــان بهوهیــه ،كــه پهیوهنــدی نێــوان
ڵ
ف
ف
ف
بكرێــت بهڵكــو دهبێــت بهرژهوهندییــهكان رێگرییــان �
ـتكرد� ملمالنـ ي �ـى الیــه ف� كــهم لهســهر دیموكـر تا� و مــا�
ىل نهكرێــت بۆبهدهسـ
ـتهێنا�  ،بــه�م دروسـ
مــرۆڤ ههمیشــه وهك كارتێــك و روویــهك ملمالنـ �ـى بهكارهاتــووه كــه ههندێــك جــار سـ ش
ـازس بهرامبهركـراوه  ،هــهروهك كۆمارییــهكان ههمیشــه دهیــان
ي
� ڵ
ف
ت
ـا� چـ ي ف
ووت نـ ب �
ـ� هـ ي� فـر بهكاربــهێـ ف �
� وه�مبداتــهوه و تایــوان پــڕ چــهك بــكات بهپـ ي �ـى یاســای پهیوهنــدی
ـى بهرامبــهر تایــوان لــهكا� بهكارهێنــا� ئهمریــكا ده ب

لهگــهڵ تایــوان .
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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( یاســای پهیوهنــدی لهگــهڵ تایــوان :یاســایهك ئهمریكییــه  ،كــه ســهرۆك ئهمریــكا جیــى كارتــهر لهسـ ڵـا� ( )1979واژۆی كــرد  ،كــه ده ب �
� ئــهو چهكــه
بدرێــت بهتایــوان كــه پێویســتییه ت� بــۆ بهرگــری لهخۆكــردن).

ف
ســهرۆكه ف
كا� ئهمریــكا ههمیشــه سیاســه ت� جیاوازییــان گرتۆتهبــهر  ،ســهرۆك( بیــل كلینتــۆن) كــه بــاس چیـ فـى دهیكــرد قۆناغهكــهی بــه قۆنــاع(
المشــاركه البنــاءة) هاوبــه شس دروســتكهرناودهبرد .بــه ڵ�م كاتێــك ســهرۆك( بــۆش) كــه بــاس چیـ فـى دهكــرد بههاوبــهش و شــهری� سـ تـر ي ش
اتری نــاو نــه

ئهبــرد بــه ڵكــو بهڕكابــهری دائهنــا لــه ڕووی جیهـ فـا� و به(عدومحتمــل) ئهگــهر ى گــۆر فا� چـ ي ف
ـ� بــۆ دوژمنێــ� داهاتوو(منــال حســونة : 2015 ،،ر .).
كــه پێویســته لهقۆناغێكــدا وهسـ ف
ـتا� پێبكرێــت یاخــود لــهم قۆناغــهدا دوابخرێــت و نهبێتــه هــۆی ههڕهشــه بۆســهر ئهمریــكا ..لهگــهڵ ئهوهشــدا دوای
گ
نهمـ فـا� جهنــ� ســارد سیاســه ت� ئهمریــكا زیاتــر ڕووی لــه میانــرهوی كردلهســهردهم ســهرۆكهكان( بیــل كلینتــۆن )2001 -1993-و جــۆرج بــۆش بــاوك(

 )2009 2001و بــاراك ئۆبامــا( )2013 2009-بهرامبــهر چـ ي فـ�.
ڵ
ڵ
و�تــه یهكگرتــووه ف
كا� ئهمریــكا وچـ ي ف
ـ� زیاتــر تونــدو تــۆڵ بــكات و جۆرێــك لــه متمانــه بداتــه بهرامبــهر
ســهرۆك ڕۆناڵــد ریــگان هــهو� دا پهیوهنــدى نێــوان
ـوو� پهیوهندیــه ف
ـرد� كێشــهی تایــوان كــه بههــۆكاری ڕێگــری لهبهرـهوپێشـ ف
ـ� واژۆ كــرد ،بــۆ �كـ ف
بۆیــه رێكهوتننامهیــهك لهگــهڵ ســهرۆك چـ ي ف
كا�
دهز فا� بــۆ زیاتــر بــرهودان بــه بــازر ف
گا� و وهبهرهێنــان(.)Richard.C.Thomton,2003.310
� ف
ههرلهســهردهم جــۆر بـ ش
ـ� دوای نانــهوهی ئــاژاوه لهچـ ي ف
�ا خرایهســهر چـ ي ف
زنجرهیــهك لــه ف
ـۆس باوكــدا ف
اكا� ســهپاند كــه بریـ تـى
ـ� بۆیــه ســهرۆك بــوش
ي
ڵ
كا� بــازر ف
ـرد� ت
بــوو لــه �كـ ف
ف
ـتاند� ههمــوو ســهردانێ� دیپلۆمــاس نێــوان هــهردووال
گا� كهلوپــهىل ســهربازی نێــوان هــهردوو و�ت  ،ههروههــا وهسـ
ڕ
ڵ
پاشــان ئــهم ف
�ایانــه ســا�  1992الب ـران (.).Shirley.A.Kan,2014:1
بهههمــان شــێوه پهیوهندیــه ئابــووری و بازرگانییــهكان زیاتــر گهشــهیان كــرد و بهرف ـراوان بــوون  ،لهگــهڵ ئــهوهی كێشــهو ملمالنـ ي �ـى نێــوان هــهردووال
ڵ
ههبــوو ،بــه�م درێــژه بهپهیوهندیهئابــووری وبازرگانییــهكان درا .

ض
ما� مرۆڤ وەك جیاوازی:

دیاره جگهله مافه ف
كا� مرۆڤ وهبههادیموكراتییهكان جیاوازی تریش ههن كه وادهكات ي ف
چ� ناكۆك بێت لهگهڵ ئهمریكا .
ـ� تاكــو گۆرانــكاری بهئاراســتهی چاكســاز لهبــواری مافــه ف
ـوا� فشــار دروســتبكات لهســهر چـ ي ف
ئهمریــكا ههمیشــه لــهو بڕوایهدابــوو  ،كــه دهتـ ف �
كا� مــرۆڤ
گ
و كرانــهوهی دیموك ـر تا� ئهنجــام بــدات  ،لهبهرچهنــد هۆیــهك بههــای ســهركهوتووی یهمریكییــهكان كــه هــۆكار بــوو بــۆ ســهركهوتن لــه جهنــ� ســاردا

گ
ڵ
 ،ههروههــا ههژمــوون و با�دهسـ تـى ئهمریــكا لــه ڕووی ســهربازی و تهكنهلۆجییــهوه وهك دهركــهوت لــه جهنــ� كهنــداو  ،ههروههــا لــه ههمــووی
ڵ
وو�تهیهكگرتــووه ف
كا� ئهمریــكا ئهمانــهوای كــرد ،كــه پێشـ ف
گرنگـ تـر پشتبهســتوی چـ ي ف
ـبيى ســیاس بــكات كــه ههژمونێــ� گــهورهی
ـ� بــه ههنــاردهی
دروســتكردووه كــه بتـ ف �
ـوا� مــه بر� گهمــه سیاســیهكهی بردبێتــهوه(.)David M. Lampton ,same Bed, ,2001 ,31
ـۆس بــاوك كۆمهڵێــك لێـ ف
ڵراردنــهكان ههركــه بیــل كلنتــۆن خــۆی كاندیــد كــرد بهرامبــهر بــه بـ ش
ـ� كاتێــك هه ب ش
بۆیــه دهبینـ ي ف
ـدوا� دا ســهربارهت بــه چۆنیــه ت�
� ڵ
ـتیوا� بالوكردنــهوهی بههــای دیموكـر تا� و مافــه ف
كا� ئهمریــكا پاڵپشـ تـى و پشـ ف
و�تــه یهكگرتــووه ف
مامهڵهكــردن لهگــهڵ چـ ي ف
كا� مــرۆڤ بــكات
ـ� كــه ده ب�
�ا ئابــووری وبازرگانیــهكان نــهك ســفر ف
 ،ئهویــش لــه ڕێگــهی بهكارهێنـ فـا� ف
كرد� كێشــهكان لهگــهڵ سیســتهم نادیموكـر تا� و ههمــوو ئــهو دهســهالتانهی
پێشــێى مافــه ف
كا� مــرۆڤ دهكــهن(.) )Bill Clinton, )August13,1992
ڵ
و�تهیهكگرتــووه ف
كا� ئهمریــكا توانیبێـ تـى فشــار دروســت بــكات لهســهر چـ ي ف
ـ� هیــچ دهرفهتێــ� لهدهســتنهداوه بهئاراســتهی گۆرانــكاری
ههركاتێــك
ڵ
لهرهفتــاری چـ ي ف
ـ� و دهســت تێــوهردان لــهو و�تــه  .ههرچهنــده ههردووالیــهن ســووربوون لهســهر بــهردهوام و جێگـ يـری پهیوهندییهئابــووری و
ڵ
ـێلكرد� مافــه ف
ف
كا� مــرۆڤ لــه تهمــووزی ســا�
بازرگانییــهكان  ،ههرلهبهرئــهوهش بــوو ،ئهنجوومــه ف� نوێنــهر فا� ئهمریــ� چیـ فـى تاوانباركــرد بــه پێشـ
ـتكرد� ڕادیــۆی( ئاســیای ئــازادی)دا ،كــه پهخشــهكهی بــۆ ئاراســته ف
ف
كرد� گــهىل چـ ي ف
ـ� بــوو ههرلهبــهر
( )1995ئهنجوومــه ف� پـ يـران بڕیــارى دروسـ
ـ� زۆر بهتونــدی ئــهم كارهی رهتكــردهـهوه و لــه وتــاری پهنجــا ســالهی دامهزرانـ ف
ئــهوهش ســهرۆك چـ ي ف
ـد� نهتهوهیهكگرتــووهكان ئامــاژهی دا بــهوهی كــه
هرێــ� گــهورهی دیاریكـراو خــۆی مه ڵ�ســداوهو لــه ژێرنــاوی دیموكـر تا� ومافــه ف
ي� ف
كا� مــرۆڤ بــۆ ئــهوهی دهســت تێــوهردان و یهكێـ تـى خــاك و ســهروهری
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ڵ
ڵ
و�تهیهكگرتــووه ف
و�تـ فـا� تــر بشـ ف
كا� ئهمریــكا بــوو(.)Jian Zemin ,J )October 25,1995
ـێوێى كهمهبهســت لـ ي�ـرهدا تهنهــا
ارد� ســهرۆكايه تیــدا كاتێــك بیــل كلنتــۆن بانگهشــهی ههلـ شـر ف
لــهوادهی ههڵـ شـر ف
ارد� بۆخــۆی دهكــرد بهرامبــهر چـ ي ف
ـ� زۆر توندوبــوو لهســهر دۆســیهی
ب
ب
ئــازادی و مافــه ف
كا� مــرۆڤ و ..هتد.بــهالم كۆندۆلـ ي فـرا رایــس ههسـ تـى پێكــرد كهئــهم جــۆره وتــار وفشــارانه كــه دهخرێتــه ســهر چـ ي ف
ـ� لــه كۆتاییــدا زیــان بــه

بهرژهوهنــدی ئهمریــكا دهگهیهنێت(منــال حســونة).27 : 2015 ،
ئهوڕایــه ڵب�وكرایــهوه كــه ئــازادی ئابــووری و ئــازادی بــروڕا هــان دهدات بــۆ تهشــهنهكردن وبالوبوونــهوه ،ئهمــهش بــهوه دێتــه دی كــه ئــازادی بــازر ف
گا�
ي
ـ�  ،ئهمــهش باشـ تـرین رێگایــه بــۆ باشـ تـر ف
� بــۆ كۆمپانیــا ئهمریكییــهكان بگهنــه بــازاره ف
كا� چـ ي ف
بێتــه دی  ..كــه ئهمــهش وادهكات دهرفــهت هــه ب �
كرد�
مافــه ف
كا� مــرۆڤ و كرانــهوهی دیموكر تا�(منــال حســونة.).28 : 2015 ،
ـ� هاوبهشــێ� بــازر ف
ـ� بچێتــه رێكخ ـراوی بــازر ف
گا� جیهـ فـا� كهلــهم رێكخ ـراوهدا چـ ي ف
ههرلــه ســهردهم ســهرۆك (بــۆش)دا هـ فـا� ئــهوه دهدرا كــه چـ ي ف
گا�
كهمتمانــهی پێبــكات دهبینێتــهوه كهئــهم مافــهش بهههمــان شــێوه بــۆ (تایوان)یــش دهكرێــت بهرجهســته ببێــت لهالیــهك تریشــهوه لــه وتــاری پـ ت
ـار�
كۆمــاری كــه بــۆ بانگهشــهی ههلـ شـراردن خرایــه ڕوو ئهوهبــوو  ،كــه پـ ت
ـار� كۆمــاری پاڵپشـ تـى هاوپهیمانــهكان دهكات لهیابــان و كۆریــا باشــوور و تایالنــدو
ب
ڵ
ف
فلپـ ي ف
قامگری لــه دهربهنــدی تایــوان و پارێزگاریكــردن
ـتیكرد� ئاشـ تـى و ســه
ـ� وه كاردهكات بــۆ وهســتان و ب�ونهبوونــهوهی چــهك كۆمهڵكــوژ و پاڵپشـ
ي
لــه مافهكانـ يـى مــرۆڤ(.)Republican Party Plat from 2000
لراردنــه ف
ههرلهمــاوهی هه ب ش
كا� ئهمریــكا بــۆ ســهرۆكایه ت� كاتێــك بــۆش خــۆی كاندیدكــرد لــه بانگهشــهكهدا جهخــت دهكاتــهوه كــه ههركاتێــك چـ ي ف
ـ�
هـ �ـرش بكاتــه ســهر تایــوان ئهمریــكا بهپــه پر� دهداتــهوهو پاڵپشـ تـى تایــوان دهكات بــۆ بهرگــری كــردن لــه خــۆی و ئهمریــكا بههیــچ جۆرێــك لــه بهڵێنــه ف
كا�
ي
ف
ـتیكرد� دهوڵهتێــ� دیموك ـر تا� راســتهقینهو هاوپهیمـ فـا� كــه بۆماوهیــهك دوورودرێــژه لهگهڵیدایهوبۆیــه بــهردهوام ئــهو
پهشــیمان نابێتــهوه لهپالپشـ
دا� كــه بتـ ف �
چهكــهی ده ت �
ـوا� بهرگــری لــه خــۆی بــكات(.)Rice, Campaing 2000,57
كا� تــازه كردۆتــهوه لهبــهر ههژمـ ف
كا� خــۆی وبهرنامهســهربازی و بهرگرییــه ف
ـ�) لهمــاوهی ئــهم چهنــد دهیــهدا هـ � فـره ف
ـ� ( چـ ي ف
لهبهرامبــهردا بهكـ ي ف
ـوو� و
ي
ڵ
ف
ف
و�تــه یهكگرتــووه ف
ـتبوو� لهیهكنهگهیشـ ت ف
ـتبوو� ئالــۆزی ســیاس لهگــهڵ هـ ي� فـره ههرێمایهتییــهكان
ـ� و دروسـ
كا� ئهمریــكا وه مهتــرس دروسـ
مهتــرس
ـ�  ،ههرلهبــهر ئــهم هۆكارانــه تازهكردنــهوه و نوێگــهری ئهنجامــدهدات لــه هـ � فـره ف
و وابهســتهبه كێشــهی تایــوان و قهیـر فا� دهریــا� باشــووری چـ ي ف
كا� تاكــو
ي
ي
ههژمـ ف
ـوا� قـ ف
ـۆر� كێشــهی تایــوان و ناوچــهی دهوروبــهری بــكات ههرلــهم ههنگاوانــهی بهكـ ي ف
ـوو� بهكـ ي ف
ـ� زیاتــر بێــت و بتـ ف �
ـ� مهتــرس گــهورهی ئهمـ فـى
الی یابــان و ئهمریــكا دروســتكرد(.)Michael D.Swaine et al. 2013,1-2

ڵ
ض
ملمان� یهمهن و ئه ت
�
باس دووەم  :رۆ� ( تحكیم دەوىل) لهچارەسهركرد�
ری�یا
ي

ڵ
س كیشــوهر  ،و ناوچهیــهك زۆر گرنــگ لهبهیهكــهوه بهسـ ف
دهریــا ســوور خـ ڵـا� بهیهكگهیشـ ف
ـتى �
ـتى رۆژهــه� ت� ناوهراســت و جیهـ فـا� عــهره ب� و (قــرن
االفریـ تـ�)  ،ههروههــا ئۆقیانــوس هنــدی و دهریــا ناوهراســت.

ـى بهچهنــد دهریــاو شـ ف
گرنـ گـ� دهریــای ســوور لهوهدایــه  ،كــه دهریــای عــهرهب دهبهسـ ت �
ـوێى ئــاوی زۆرگرنــگ  ،لهوانــه دهریــا سـ پـى ناوهراســت لــه باكــوورو
ڵ
لهباشــوور ورۆژهه�تیشــهوه بهچهنــد دهریــا ودهربهنــدی گرنــگ وهكــو( مضیــق هرمــز).
بــهڕای ئێمــه یهكێــك لــه خاڵــه بههـ � فـره ف
كا� ئـ ي�ـران ئهوهیــه لــه هــهر كێشــهو ملمالنێیــهك نێودهوڵــه ت� دهتـ ف �
ـوا� مهتــرس بــۆ ئــهو دهروازه ئاوییــه دروســت
ي

ـص كامــل صالــح ســبیب ..).27: 1994 ،
بــكات كــه بــه( دهربهنــدی هرمز)نا�اوه(قـ ي
ڵ
ریریــا لــه ڕووی گرنگییــهوه بــه خــا� وهسـ ف
بــه ڵ�م گرنـ گـ� دهریــای ســور و پێگــهی یهمــهن و ئه ت
ـتا� گــوزهری ئــاوی دادهنرێــت كاتێــك مهتــرس لهســهر
دروســت ب �
� بههۆی (مضیق باب المندب) دهربهندی المندب كه دهریای ســوور له باكورهوه بهدهریای سـ پـى ناوهراســت و لهباشــوورهوه بهدهریای
ڵ
عــهره ب� دهبهســتێتهوه  .بــهڕای ئێمــه كهبههــۆی حوســیهكانهوه كــه ئێســتا لــه یهمــهن دهســه�تیان گرتۆتــه دهســت مهتــرس لهســهر بــاب المنــدب
ڵ
دروســتبووه كــه دهتوانــن كۆنـ تـرۆ� گــوزهر بكــهن بهدهریــای ســووردا.

ڵ
و� ت� یهمــهن وئه ت
ریریــا جیادهكاتــهوه ،بههــۆی چهنــد دوورگهیهكــهوه كهلهدهريــای ســوردا ههیــه و بهتــهواوی
جگهلــهوهی دهریــای ســوور هــهردوو
ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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ت ڵ
ف�
ملمال� لهنێوان ئهم دوودهوڵهتهدا..
كۆنرۆ� دهریای سوور و رێرهوی ئاوی و دهربهندی باب المندب دهكات بۆته سهرچاوهی كۆمهڵێك كێشهو
ف
كا� ( كمـران ،حنیــش گــهوره ،حنیــش بچــووك و بریــم و زقــر و
ژمــارهی دوورگــهكان دهگاتــه( )11دوورگــه يــه كــه ژمارهیهكیــان گــهورهن وهكــو دوورگــه ي
زوبـ يـر و طـ يـر ...هتــد( مصطـ فـ� الدبــاغ.)133 :1999 ،
بــه ڵ�م دوورگــهی میـ ف
ـو� یهمــه ف� دهربهنــدی بــاب المنــدب دهكاتــه دووبــهش و بهتــهواوه ت� بهســهریدا زاڵــه ههروههــا دوورگــهی ســقطرة كهلــه دهریــای
گ
عــهره ب� دایــه و لهكهنــاره ئاوییــهكان یهمهن()150كــم دووره و ()650كــم چــوار گۆشــهیه ،ئــهم دوورگانــهی كــه باســكران گرنــ� تایبهتیــان ههیــه
ڵ
بۆنموونه(ئهرخیــى حنیــش) كهلــه �
س دوورگــه پێكهاتــووه بهتــهواوی كۆنـ تـرۆ� دهربهنــدی بــاب المنــدب دهكات جگهلــه كۆمهڵێــك دوورگــهی
بچــووك.
دوورگــه گــهورهكان ههریــهك لــه دوورگــهی( جبــل زقــر  122كــم چوارگۆشــه) و( دوورگــهی حنیـ شـ� گــهوره 67كــم چوارگۆشــه) و( حنیــش الصغــری
25كــم چوارگۆشــه).
ڵ
ڵ
ڵ
ڵ
ف
یهمــهن لــهدوای ســا�  1975هــهو� دا بــۆ دهستنیشـ
ـانكرد� ســنوری ئــاوی و مڵكــداری دوورگــهكان بــه�م ئــهوكات ئهثیوبیــا لهوه�مــدا دهیگــوت
كهبهشــهڕی (ئوجادیــن) ســهرقاڵهـهو دهرفــه ت� نیــه..
ڵ
ڵ
ڵ
پــاش ســهربهخۆ� وهرگرتـ فـى ئه ت
ریریــا ســا�  1992یهمــهن داوا ى كــرد كــه ســنور و دهســه�ت لــه دهریــای ســوور و دوورگــهكان دیــاری بكرێــت ،بــه�م
ي
ف
ئه ت
ریریــا بههــۆی دروســتكرد� دهوڵــهت داوای دواخسـ ف
ـتى ئــهو كاره ى كــرد ئهنجــام بدرێــت.

دیــاره لهســهروبهندی ههڵگرسـ فـا� شــۆڕش یهمــهن هــاوكاری شۆرشـ �
ـگر فا� ئه ت
ریریــای كــرد بــهوهی ســوود لــه دوورگــهی( حنیــش الكـ بـری) بكهن(جهیــدة
ي
ي
قوانس.).67 :2015-2016 ،
وهك بنكهیــهك خۆیــان .هــهردوو الیــهن كۆمهڵێــك نهخشــهی كــۆن و بهڵگــهی یاســا� و ههندێــك نــوو�اوی دام ودهزگا فهرمییــه ف
كا� خۆیــان
ي
ڵ
ڵ
وو�تــان ناردبوویــان بــۆ هــهردووال لــه ت
كا� لێكۆڵینــهوهی زانسـ تـى ومانــۆری ســهربازی  ،كــه ئهنجــام دراوه لهالیــهن و�تــه
كــه دهزگا ونــو�اوی
ده ت
سرۆیشــتووهكانهوه لــه دهریــای ســوور .
لمێ� كــه خــاوه ف� ئــهو دوورگانــهن ،ههمیشــه ئه ت
ههریــهك لهیهمــهن و ئه ت
ریریــا ههوڵیــان دهدا بهبهڵگــهو یاســای نێودهوڵــه ت� ئــهوه بســه ف ف
ریریــا دهیگــوت
ڵ ت
ت
ت
رتریــا بوهتــه وارس ئهثیوبیا(نــرص الدیــن
ئهریریــا وارس شــهرع حكومــه� ئهثیوبیایــه وكاتێــك دهســه�� ئهثیوبیــا بهســهر ئــهو دوورگانــهدا نهمــا  ،ئه ي
ف
ـا� ،بــال ســنه ..)178 :
أحمــد التجـ ي
بهههمــان رێچكــه یهمهنیــش ههمیشــه بهبهلگــهوه خــۆی ســازدا بــوو بــۆ ئــهوهی خاوهندارێـ تـى خــۆی بســه ف �
لمێى والی خــۆی پاراســت بــووی كــه بریـ تـى
بــوو لــه بهڵگــهی مۆڵهتــدان بــه مانــۆری چهنــد دهوڵهتێــك و پشـ ف
ـكنیى زانسـ تـى لــه دهریــای ســوور و گــهڕان و پشـ ي ف
ـكن� و مۆڵهتــدان بــۆ ســهرجهم
ڵ
كاره ف
كا� كۆمپانیاجیــاوازهكان و نهخشــه كۆنــهكان كــه ههمیشــه دهســه� ت� یهمــهن تێــدا دهستنیشــانكرابوو .بۆنموونــه وهك كۆمهڵێــك نهخشــهو

نــو�اوی( مستكشــف)ی زانایــهك دانمــارك بهنــاوی كارسـ ت ف
ـ� نیبهــور سـ ڵـا� ف� ( )1764 1761-كــه دهیســه ف �
لمێى ئــهو دوورگانــه پهیوهنــدی رامیــاری و
كۆمه ڵ�یهتیــان بــه ووشـ ف
ـكا� یهمهنــهوه ههیه(عبدالعزیــز محمــد �حــان ،1980 ،ص.)..538
ـو� بیخاتــه روو لــه ت
جگهلــهوهش یهمــهن پـ تـر لــه ( )650نهخشــهی ئامادهكردبــوو كــه وهك ســهنهدی قانـ ف
كا� دانوســتاندن یاخــود پێشــكه شس تحكیــم
دوىل بكرێــت لهدوارۆژدا(عمــار كوســة .).127 : 2011
بۆیــه بــهڕای ئێمــه هیــچ دهوڵهتێــك نیــه كێشــهی ســنوور و ملمالنـ ي �ـى نــه ب �
� لهســهر رێــرهوی ئــاوی یاخــود لهســهر رووبارهنێودهوڵهتیــهكان یــان هــهر
ڵ
و�تـ فـا� در �
اوس بۆیــه كاری حكومــهت و دام ودهزگا پهیوهندییــدارهكان ئهوهیــه  ،كــه ههمیشــه چــاوی لهســهر بهڵگهنامــهی
كیشــهیهك تــر پابهنــد بــه

ڵ
كا� پێویســت و بـ ف
ـتى ههربهڵگهنامهیهكــه تاكــو لــه ت
نێودهوڵــه ت� و كۆكردنهوهوپاراسـ ف
اوس ســوودی �
و�تـ فـا� در �
ىل وهربگرێــت.
ـوو� كێشــه لهگــهڵ
ڵ
بهریتانیــا لــهم ناوچهیــهدا بـ ف
ـوو� ههبــووه ،وهلــه ســا� ( )1972ئــهم دوورگانــهی رادهسـ تـى یهمــهن كــردووه ،حكومــه ت� یهمــهن زۆر بهدڵنیایــهوه

مامهڵــهی لهگــهڵ ئــهم كهیســهدا دهكــرد چونكــه دهی ز فا� كــه لهبهرژهوهنــدی یهمــهن بڕیــار دهدرێــت لــه ڕووی مڵكدارییــهوه ..
لهسـ ڵـا�  1995یهمــهن مۆڵــه ت� دا كۆمپانیایــهك ئهڵمـ فـا� كــه وهبهرهێنــان بــكات لــه دوورگــه ف
كا� حنیــش تاكــو لــه ڕووی گهشــتوگوزارو ئابورویــهوه
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ســوودی ىل وهربگرێــت  ،ئهمــهش وایكــرد ئه ت
ریریــا ئــاگاداری بكاتــهوهو كــه دوورگهكــه ده ب �
� چــۆڵ بــكات وكارمهنــده بیانیــهكان لهكاركــردن

بوهســتێنێت(صالح یــ� الشــاعري.).145 :2006 ،

ڵ
ـرد� ســنورو دیاریكـ ف
ـتاند� كــرد ســهبارهت بــه دیاریكـ ف
ف
ـرد� دهســه�ت
رتریــا داوا دانوسـ
لــهم ســهروبهندهدا یهمــهن بهشــهڕی ناوخــۆ خهریــم بــوو ،ئه ي
ڵ
ڵ
ڵ
ف
داگرنهك ـرا ،بــه�م دوای
رتریــا هــهو� ي
بهســهر ئــهم دوورگانــه ،وهلهســهروبهندی دانوســتانهكاندا ئه ي
داگركــرد� ئــهم دوورگانــهی دا ،بــه�م بــۆی ي
ماوهیــهك دیســان هـ ي�ـر شس كــرده ســهر ئــهم دوورگانــه دوای شــهرێ� قــورس كــه �
داگركــرد لهشــهڕهكهدا ()196
س رؤژی خایانــد دوورگهیــهك ي
ف
ـا�.).244 : 2005 ،
ســهربازی یهمــهن بهدیــل ي
گران(إبراهیــم محمــد العنـ ي
ریریــال پێــش ههفتهیــهك لــهم شــهرانهدا كهكــردی واژۆی گــهر فا� بــهدوای نــهوت دا ئهنجامــدا لهگــهڵ كۆمپانیایــهك نــه ت
ئه ت
و� جیهـ فـا� لــه( مدخــل بحــر
االحمروارخبیــل حنیــش) واتــه لــه دهروازهی هاتنــه نــاوهوهی دهریــای ســوور و ئهرخهبیــى حنێــش.

ت
تفا� سهربازی و هۆكاره ف
لهدرێژهی ئهم شهڕانهدا چهند راستیهك دهكهوت كه الوازی ههردوو الیهن بهروون ئاشكرا و نه ف
كا� گواستنهوهی
بوو�
ســهربازی لهئــاودا چهنــد راســتیهك جێگــر بــوو كــه بریـ تـى بــوو لــهوهی دهســه ڵ� ت� ئه ت
ریریــا نهتوانــر بگهیهنێتــه تــهواوی ئهرخبیــل وه نهتوانـرا دوورگــهی
ي
(جبــل زقــر) لــه ڕۆژی  25/12/1995داگــر بكرێــت كــه زۆر ئاســتهم بــوو داگركـ ف
ـرد� بههــۆی ئــهو هـ ي� فـره تۆكمهیــهی یهمــهن جێگـ يـری كردبــوو لهالیــهك
ي
ي

ف
داگركرابــوو رزگار بكات،ههمــوو ئهمانــه وایكــرد هــهردووال مــل
رتریــاوه ي
تریشــهوه( یهمــهن) نــهی تــوا� دوورگــهی ( حنیــش الكـ بـری) كهلهالیــهن ئه ي
بــدهن بــۆ دانوســتاندن ونێوهندگـ يـری نێودهوڵــه ت�  ،كــه ئهثیوبیــا ومــرصو ،فهرنســا پ �
� ههســتان بهسهرپهرشـ تـى رێكخ ـراوی نهتهوهیهكگرتــووهكان .
فهرهنسا پێشنیاری پرۆژهیهك بۆچارهسهر ف
كرد� ئهم كێشهیه بۆ( تحكیم دهوىل) كرد.
ڵ
ریریــا مــى نــهدا بــه ئاشـ تـى و ڕازی نهبــوو ،ئــهو پرۆژهیــه تاكۆتــا� مانـ گـ� كانـ ف
یهمــهن بــه پرۆژهكــهی ڕازی بــوو بــه ڵ�م ئه ت
ـوو� دووهم ســا� ()1996
ي

ـدوىل) (محمــد المجــذوب..).715 :1999 ،
كــهڕازی بــوو ،كیشــهكه بخرێتــه بــهردهم (هیئــه التحكیــم الـ ي
ت
ندگریه نێودهوڵهتیهكان) بهسهرپه ت
رشى
بهوجۆره كێشكه نهخرایه بهردهم دادگای دادی نێودهوڵه�  .دانوستاندن بهردهم بوو لهژێر چهتری( نیوه ي
كرد� كێشــهكه و دیاریكـ ف
فهرنســا تاكــو( )21/5/1996هــهردووال رێكهوتــن لــه ( پاریــس) كێشــهكه بخهنــه بــهردهم( تحكیــم الدوىل)بــۆ چارهســهر ف
ـرد�
ي
ڵ
ت
دهسه�ت و سهروهی بهم جۆره یهمهن دووكهس شارهزا له یاسای نێودهوڵه ت� نارد بۆ( لجنهی تحكیم دهوىل) ئهریریا ههمان كاری ئهنجامدا و
الدوىل) دانرا  .وهشوێنهكه شس بارهگای سهرهك تحیكم(لندن)
دوو دادوهری نارد  ،ههروهها بهرهزامهندی ههردووال سهرۆكێك بۆ( هیئه تحكیم
ي
دهستنیشان كرا .كهسهرجهم كێشهو ملمالنیهكان چارهسهركرا به ي �پى بڕیاری تحكیم( .محمد المجذوب.)715-716 :1999 ،

دەرئهنجام

ـى لهســهر ڕێــڕهوی ئــاوی دهریــاكان كهمهتــرس دروســت بــكات لهســهر ئاسـ ش
)1هــهر كێشــهو ملمالنێیــهك دروســت بـ ب �
ـای� نێودهوڵــه ت� و ڕێــڕهوی
ڵ
رۆیشـ ف
ـتى نــهوت وو�تــه زلهـ ي� فـرهكان دێنــه نــاو كێشــهكه و چارهســهری دهكــهن بــه میكانـ ي فـرم ئاشــتیانه ،بهپـ ي �ـى بهنــدی شهشــهم  ،وه ئهگــهر الیهنێــك
مــى نــهدا بهپـ �ـى بهنــدی حهوتــهم لــه بڕیــاره ف
كا� ئهنجوومــه ف� ئاســایش چارهســهری دهكــهن.
ي

ڵ
ڵ
)2دوای یــهك البوونــهوهی سیســتهم تــاك جهمســهری لــه ســا�  1991ههمــوو ئــهو كێشــهوملمالنێیانهی كــه پهیوهنــدی دار بــه پێگــهی وو�تــه
كا� ئهمریــكاوه بهرێــگای ئاشــتیانهو میكانـ فـره ف
یهكگرتــووه ف
كا� تــر چارهســهر كـراون لهبهرژهوهنــدی سیســتهم تــاك جهمســهری بهپێچهوانــهوه لــه ڕیــگای
ي
بهكارهێنــان هـ ي� فـر و یــهك البوونــهوه.

)3ههمــوو ئــهو كێشــهو ملمالنـ �ـى نێودهوڵهتیانــهی تــر كــه پهیوهنــدی بــه مانــهوهی هـ � فـری ئهمریــكا وپێگــهی ووالتـ فـا� زلهـ � فـرهوهن بهكارده ف
هێرێــت بــۆ
ي
ي
ي
ڵ
هێشــتنهوهی ههژمـ ف
وو�تـ فـا� ئهندامـ فـا� ههمیشــه� ئهنجوومــه ف� ئاسـ ش
ـای� نموونــه وهك كێشــهی ســووریا و...هتــد.
ـو�
ي
ڵ
ىل وهربگرێــت بــۆ چارهســهركردن و تهشــهنه ف
)4میكانرمــهكان بهئاشـ تـى چارهســهر ف
يف
ملم�نـ ي �ـى نێودهوڵهتییــهكان دهكرێــت ســوودی �
كرد�
كرد�
ي
ڵ
ملمالنییــهكان و نهقۆســتنهوهی لهالیــهن وو�تـ فـا� بهرژهوهندیخــواز.

ی�ك
�ك��كار یڵ�كك ن�كس�
�ك
�كك
كا�
ڵڤ
ن
یرا ت ی ئ�ك ه�كاد م ی�ه نرا ن ڵ�ی�كه كڵ�ه ج ج �هدهرید ه� ت
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راسپاردە( التوصیات)

ف
ـتكرد� بانكێــ� زانیــاری ســهبارهت بــهو كێشــانهی  ،كــه ههیــه و پۆلـ ي� ف
ـ� بكرێــت لهســهر ئاسـ تـى ســیاس و ئابــوری و ســنور و كێشــهی ئــاوه
)1دروسـ
هاوبــهش و رووبــاره نێودهوڵهتیــهكان  ..بۆنموونــه ئی�ائیــل بانــ� زانیــاری ههیــه ســهبارهت بــهو كێشــانهی ڕووبــهڕووی ببێتــهوه چــۆن كاری لهســهر
ڵ
ڵ
اوس چــۆن دهســتگرێت بهسهرســهرچاوهی ئــاوی شــرین و بهدرێ ـژا� شــهڕه ف
بــكات وه ت
و�تـ فـا� در �
كا� لهگــهڵ و�تـ فـا�
كا� مانــهوهی لهســهر خــایک
ي
ب
ي
ڵ
ف
ڕوو� نهبێــت  .ئــهم پرۆســهیه لهســا�( )1988پــهری پیــدراوهو
عــهره ب� ئــهم كارهی ئهنجــام داوهو ،تاكــو نهكهوێتــه كاری پهرتــاو( نــاكاو )كهبهرچــاو
قهیرانهكان()36جــۆر قهی ـران و ملمـ ف �
ـال� ئامــاژهی پێدراوه(د.محمــد نــرص مهنــا.)..344 ،2008 ،
گ
كا� بهئاشـ تـى چارهســهر ف
میكانرمــه ف
يف
كرد� ملمـ ف �
ـال� نێوهدهوڵهتیــهكان لــه ڕیگــهی ســیمنیار ووركشــۆپ بــه خوێنــدكار فا� زانكــۆ
)2گرنــ� دان بــه
بگهیهنرێــت و بكرێتــه پێداویسـ تـى خوێنــدن.
ف
)3ئاگاداركردنــهوهی ســهرجهم نوێنــهر فا� حكومــه ت� ههرێــم لهســهرجهم پایتهختــهكان بــۆ گــهڕان و پشـ ي ف
ـتهێنا� بهڵگهنامــه
ـكن� كتێبخانــهكان بــۆ بهدهسـ
ڵ
ڵ
و�تــان ســهبارهت بــه ناوچهكوردســتانیه ف
ي� ش
كا� دهرهوهی دهســه� ت� حكوهمــه ت� ههرێــم تاكــو
مرووییــهكان و ههرپێداویســتییهك وهك نهخشــهو ئامــاری
له ت
كا� پێویســت ســوودی �
ىل وهربگرێت .
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ملخص

الحــرب و الحصــار االقتصــادي والضغوطــات السياســية المتبعــة ف� المنطقــة مــا يهمنــا ف� هــذا البحــث هــو تنــاول كيفيــة إدارة ف
الرصاعــات
ي
ي

وغرهــا واالهتمــام بالطــرق الســلمية لحــل الرصاعــات
الدوليــة بالطــرق الســلمیة وهــذا يعـ ف يـى ابتعــاد عــن الطــرق العســكرية و الضغوطــات االقتصاديــة ي
ف
ف
ت
يف
�مبحث
 لذا أردنا ي� هذا البحث المتواضع ش�حها ضمن، الدوىل وتفاهم قادة الدول لمعانيها االنسانية
التحرص المجتمع
والى ترتبط بمستوى
ي
ي
ف
ف
 حيث تناولنا ي� المطلب االول المفاوضات، ي� المبحث االول تناولنا اليات إدارة الرصاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسياسية والقضائية
ف
ف
ـدوىل) كأهــم آليــة مــن
 كمــا تناولنــا ي� المطلــب الثـ ي, كأهــم آليــة مــن آليــات الدبلوماســية لحــل المنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية
ـا�( التحكــم الـ ي
ف ف
ف
ف
ـ� ي� المطلــب االول تناولنــا دور
ـا� حيــث تكــون مــن مطلبـ ي
آليــات القضائيــة لحــل المنازعــات الدوليــة بالطــرق الســلمية كمــا تناولنــا ي� المبحــث الثـ ي
ف ف
ف
ف
.ـدوىل ف ي� حــل ال ـرصاع اليمـ ف يـى االريـ تـري
و� المطلــب الثـ ي
المفاوضــات لحــل ال ـرصاع الصيـ يـى التايـ ي
ـا� تناولنــا دور التحكيــم الـ ي
ـوا� ي

Summary
There was always a policy of fight, war, using military forces, and economic conservation in this area.....Here
we don’t want to talk this issue.....but what is more important than that, is that we talk about finding more
peaceful ways to solve these problems that is more linked to civilized and level of understandings of the leaders which goes more with the new international system.... And for my research I will describe mechanism and
peaceful solutions for these international conflicts and I will talk about this subject in two parts .... For the first
part of this research explained diplomatic mechanismS, politics ,and justice that is divided into two sections ,in
the first section we talked about negotiations that is one of diplomatic mechanism and for the second section
we explained )international judgement( which is one of justice mechanism. In the second part we talked about
both mechanism of negotiation and )international judgment( and this part is also divided into two sections ....
In the first section we described conflict between China and Taiwan has influence on establishing peace and for
the second section we talked about role of )international judgment(in the solution of conflicts between Yemen
and Eritrea.
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