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قەتەر و ئیخوان موسلیمین
پەیوەندییەكی ئاڵۆز و مێژوویەكی
دێرین
ئیدریس سیوەیلی
پێشەكی
هەرچەنــدە قەتــەر لــە رووی رووبــەرەوە بچوكــە و
دانیشــتوانی كەمــە ،بــەاڵم لەســەر ئاســتی هەرێمــی وەك
یاریزانێكــی بەهێــزی سیاســیی خــۆی نمایــش دەكات،
كاریگــەری بەهێــزی لەســەر رووداوەكانــی رۆژهەاڵتــی
ناوەڕاســت هەیــە ،پەیوەنــدی ئیخــوان موســلیمین و قەتەر
یەكێكــە لــەو دۆســیانەی كاریگــەری راســتەوخۆی لەســەر
سیاســەتی دەرەوەی ئــەو واڵتــە و جــۆری پەیوەنــدی
بــە هەندێــك لــە واڵتانــی ناوچەكــەوە رەنگڕێــژ كــردوە،
لــەم توێژینــەوەدا تیشــك دەخرێتــە ســەر مێــژووی
پەیوەنــدی قەتــەر بــە ئیخــوان موســلیمین و جێكەوتــە و
كاریگەرییەكانــی و ئاینــدەی ئــەو پەیوەندییانــە.
مێژوویەكی نزیك
قەتــەر تــا بــەر لــە ســاڵی  1867ناوچەیەكــی
پەراوێزخراوبــوو ،گرنگییەكــی ســتراتیجی ئەوتــۆی نەبوو،
هــاوكات لــە دۆخێگــی ناجێگیردابــوو ،لەگــەڵ پەرەگرتنی
نفــوزی بەریتانیــا لــە كەنــداو بــە تایبــەت لــە رێگــەی
كۆمپانیــای هینــدی رۆژهەاڵتــی ،بەریتانیــا رێكەوتننامــەی
لەگــەڵ ژمارەیــەك میــر و ســەرۆك هــۆزی كەناراوەكانــی
كەنــداو بەســت ،لــە بەرامبــەر دانپێدانانــی بەریتانیــا بــە
دەســەاڵتیان ئەوانیــش پارێزگاریــان لــە بەرژەوەندییەكانــی
بەریتانیــا و رێگــەی بازرگانــی دەكــرد ،بــەاڵم قەتــەر
لەنێــو ئــەم رێكەوتنانــەدا نەبــوو ،لــە  1867كۆلۆنێــڵ
پیلــی بەریتانــی ،بــێ بوونــی هیــچ رێكەوتنێــك محەمــەد
خەلیفــە ئالســانی وەكــو حاكمــی فەڕمــی قەتــەر دانــا،
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بــەاڵم ئەمــە نەبــووە مایــەی كۆتایهێنــان بــە پشــێوی لــەو
نیمچــە دورگەیــە ،تــا لــە  1916بەریتانیــا بــە فەڕمــی
رێكەوتنــی لەگــەڵ عەبــدواڵ بــن جاســم ئالســانی ئیمــزا
كــرد و بەمــەش قەتــەر كەوتــە ژێــر پارێزبەنــدی بەریتانیــا
تــا .)1(1971
قەتــەر هاوشــێوەی ســعودیە لەســەر ئاســتی گشــتیی
پەیــڕەوی لــە ســەلەفی وەهابــی دەكات ،بــەاڵم لــە
ناوەرۆكــدا جیــاواز لــە وەهابیــی ســعودی ،قەتەرییــەكان
خۆیــان بــە وەهابــی دەریــا ناودەبــەن ،ئەمــەش وەك
ئاماژەیــەك بــۆ نیشــتەجێبونیان لــە كەنــار دەریــا و جیاواز
لــە ســعودیەكان كــە بــە وەهابی وشــكایی ناویــان دەبەن،
لــە ســعودیە دامــەزراوەی ئایینیــی پێگەیەكــی گــەورە
و بەرفراوانــی هەیــە و سەرپەرشــتی كاروبــاری ئایینــی
دەكات ،بــەاڵم لــە نەوەدەكانی ســەدەی رابردوەوە قەتەر
تەقەالیــدا خــۆی لــە هەژمونــی زانایانــی ئایینــی وەهابــی
رزگاربــكات ،بۆیــە هەوڵیــدا رۆڵــی ئــەوان بگۆرێــت بــە
چەندیــن كەســایەتی تــر ،لــەو پێناوەشــدا پێشــوازی لــە
چەندیــن زانــای واڵتانــی تــری عەرەبــی وەك یەمــەن،
میســر ،ســوریا و عێــراق كــرد تــا لــە قەتــەر نیشــتەجێبن،
ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی زانایانــی وەهابــی لــە قەتــەر
خاوەنــی دامــەزراوەی ئایینــی بەهێــز نیــن و پێگەیــان
الوازە .رەنگــە هۆكارێكــی ئــەوەی قەتــەر پەوەنــدی
لەگــەڵ ئیخــوان بەهێــزە بگەڕێتــەوە بــۆ ویســتی قەتــەر
لــە خۆداڕنینــی رێژەیــی لــە وەهابــی ،چونكــە بــە پلــەی
یەكــەم وەهابییــوون بەجۆرێــك لــە جــۆرەكان واتــە
كەوتنــە ژێــر هەژمونــی ســعودیەوە ،ئەمــەش بــە دڵــی
دەســەاڵتدارانی قەتــەر نییــە و دەیانەوێــت هەمیشــە
پێگــە و كاریگــەری خریــان بەهێزبێــت(.)2

گەیشتنی بیری ئیخوان بە قەتەر
یەكــەم شــەپۆلی گەیشــتنی ئیخــوان بــە قەتــەر لــە
پەنجاكانــی ســەدەی رابــردوو بــوو ،كادیرانــی ئیخــوان
لــە میســرەوە رویانكــردە قەتــەر ،لــە  1954عەبدولبەدیــع
ســەقەر گەیشــتە قەتــەر و بــووە بەڕێوەبــەری گشــتیی
فێركــردن ،لــە ســایەی ئــەودا ژمارەیەكــی زۆری
مامۆســتای میســری ســەر بــە ئیخــوان روویــان كــردە
قەتــەر و لەنــاو سیســتمی پــەروەردەدا رۆڵیــان بینــی،
كاریگەریــان لەســەر كەرتــی پــەروەردە جێهێشــت،
یەكێكــی تــر لــەو كەســایەتیانە ئیخوانیانــەی رۆڵــی بینــی
لــە قەتــەر عەبدولمعــز ســتار بــوو ،ناوبــراو لــە ســەرەتای
شەســتەكانی ســەدەی رابــردوو بــووە بەڕێوەبــەری زانســتە

قەتەر هاوشێوەی سعودیە
لەسەر ئاستی گشتیی
پەیڕەوی لە سەلەفی
وەهابی دەكات ،بەاڵم
لە ناوەرۆكدا جیاواز لە
وەهابیی سعودی

ئیســامییەكان لــە قەتــەر ،بەشــداری دانانــی زۆربــەی
كتێبەكانــی مەنهەجــی خوێندنــی قەتــەری كــرد ،هەروەهــا
كەمــال ناجــی كەســایەتییەكی تــری ئیخــوان بــوو لــە
 1979 -1964بەڕێوەبــەری فێركــردن و ســەرۆكی لیژنــەی
دانانــی كتێــب و راوێــژكاری پەیوەندییــە رۆشــنبیرییەكانی
وەزارەتــی پــەروەردەی قەتــەر بــوو(.)3
یوســف قەرزاویــش لــە  1961گەیشــتە قەتــەر و بــووە
بەڕێوەبــەری پەیمانگــەی ئایینــی ،دواتــر كــە زانكــۆ
5

كرایــەوە بــووە راگــری كۆلێجــی شــەریعە لــە زانكــۆی
قەتــەر ،ناوبــراو پەیوەندییەكــی توندوتۆڵــی لەگــەڵ
بنەماڵــەی فەرمانــڕەوا لــە قەتــەر دروســتكرد و كاریگــەری
لەســەریان جێهێشــت ،قــەرزاوی لــە پەیمانــگا رۆڵــی
بەرچــاوی بینــی لــە باڵوكردنــەوەی فكــری ئیخــوان و
پێگەیاندنــی گەنجــان ،چەندیــن دەرچــوی پەیمانگــە لــە
قۆناغەكانــی دواتــر لــە حكومەتــی قەتــەر پۆســتی وەزیــر،
بەڕێوەیــەری گشــتیی و باڵیۆزیــان وەرگــرت(.)4
عەبدولبەدیــع ســەقەر یەكێــك بــوو لــە ئیخوانــە چاالكــە
میســرییەكان لــە  1954چوبــوە قەتــەر و ببــوە بەڕێوەبــەری
فێركــردن ،دواتــر چەندیــن پۆســتی تــری وەرگــرت و
بــووە كەســێكی نزیكــی حاكمــی قەتــەر ،پێشــنیاری بــۆ
قــەرزاوی كــردوە ســەردانی ئەحمــەد بــن عەلــی ئالســانی
حاكمــی قەتــەر لــەو كاتــەدا بــكات ،ئــەم ســەردانە دەبێتــە
دەروازەیــەك بــۆ نزیكبوونــەوەی قــەرزاوی لــە بنەماڵــەی
فەرمانــڕەوای قەتــەر و جێهێشــتنی كاریگــەری لەســەر
دەســەاڵتدارانی ئــەو واڵتــە لــە قۆناغەكانــی دواتــر(.)5
وەك دەردەكەوێـــت هــەر لــە ســەرەتای گەیشــتنی بیــری
ئیخــوان بــە قەتــەر ،كادیرانــی ئیخــوان رۆڵ و پێگەیەكــی
بەهێزیــان لــەو واڵتــە هەبــووە ،هۆكارگەلێــك لــە پشــت
بەهێــزی پەیوەنــدی ئیخــوان و قەتــەرەوە بــوو لــە
قۆناغەكانــی ســەرەتادا ،لەوانــە بوونــی مەیلــی ئایینــی الی
بنەماڵــەی فەرمانــڕەوای قەتــەر ،ســودوەرگرتن لــە توانــای
كادیرانــی ئیخــوان لــە پەرەپێدانــی كەرتــی پــەروەردە
و باڵوكردنــەوەی خوێنــدەواری ،دەســەاڵتدارانی قەتــەر
پێیانوابــوو بوونــی ئــەو پەیوەندییــە پێگــەی بنەماڵــەی
فەرمانــڕەوا بەهێــز دەكات ،هەروەهــا ســودیان لــە ئیخوان
دەبینــی بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی بیــری نەتەوەیــی كــە
لەوكاتــەدا لــە جیهانــی عەرەبــی لەبرەودابــوو ،هۆكارێكــی
تــر دەگەڕێتــەوە بــۆ بچوكــی رووبــەری جوگرافــی قەتەر و
كەمــی ژمــارەی دانیشــتوان ،بــەاڵم دەســەاڵتدارانی قەتــەر
خوازیــاری رۆڵێكــی گەورەتــر لــە دەوڵەتەكەیانــن بۆیــە
ویســتویانە ســود لــە ئیخــوان وەرگــرن بــۆ بەهێزكردنــی
پێگــەی خۆیــان لــە دەرەوە و نفوزیــان زیــاد بكــەن(.)6
لــە هەشــتاكان شــەپۆلێكی تــری كۆچــی ئیخــوان بــۆ قەتــەر
روویــدا ،كــە ئیخوانــە ســورییەكان بــوون و لــە ترســی

راوەدوونانــی حافــز ئەســەد و دوای روواوەكانــی شــاری
حەمــا روویــان كــردە قەتــەر و لێــی نیشــتەجێبوون(،)7
شــەپۆلی ســێیەمی هاتنــی ئیخــوان بــۆ قەتــەر لــە
نەوەدەكانــی ســەدەی رابــردوو بــوو ،كاتێــك پەیوەنــدی
ئیخــوان و ســعودیە تێكچــوو ژمارەیــەك كادیــری ئیخــوان
لــە ســعودیەوە روویانكــردە قەتــەر ،كۆتــا شــەپۆلی هاتنــی
ئیخوانیــش دوای لەســەركارالبردنی محەمــەد مورســی
ســەرۆكی میســر بــوو لــە ،)8(2013
بــە گشــتیی ســااڵنی  1980-1960قۆناغــی باڵوبوونــەوەی
فیكــری ئیخــوان بــوو لــە قەتــەر ،لــەو مــاوەدا زۆر جەخت
لەســەر رێكخســتن و كاری رێكخراوەیــی نەدەكرایــەوە بــە

ئیخوان بووەتە ئامرازێك بۆ
بەرەنگاربوونەوەی كاریگەریەكانی
سەر قەتەر ،هاوكات ئەو واڵتەش
بووتە پەناگە و پاڵپشتی دارایی،
راگەیاندن و لۆجستیی ئیخوان

پلــەی یەكــەم جەخــت لەســەر پــەروەردە دەكرایــەوە كــە
رەنگدانــەوەی واقیعــی خێڵەكــی ئەوكاتــە بــوو(.)9
دروستكردنی حیزب و هەڵوەشاندنەوەی
لــە ناوەڕاســتی حەفتاكانــەوە ئیخوانەكانــی قەتــەر دوای
زنجیرەیــەك كۆبوونــەوە بڕیــاری دروســكرنی رێكخســتنێكی
تایبــەت بــە خۆیــان دا ،لەمــەدا دەســەاڵتدارانی قەتەریــش
ئاگاداربــوون و بــە فەڕمــی حیــزب بــە ســەرۆكایەتی
عەبــدواڵ ئەنســاری دامــەزرا ،حیــزب لــە چــوار لــق
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پێكهاتبــوو ،بەهــۆی یوســف قەرزاویــەوە ،ئەنســاری
پەیوەنــدی توندوتۆڵــێ بــە ئیخوانــی میســرەوە هەبــوو،
دەوترێـــت لــە هەشــتاكان ســەردانی میســری كــردوە و بــە
نوێنەرایەتــی ئیخوانــی قەتــەر بەیعەتــی داوەتــە عومــەر
تەلمســانی رابــەری گشــتیی ئیخــوان ،لەوكاتــەدا ئیخوانــە
بــە رەچەڵــەك میســرییەكان رێكخســتنی تایبــەت بــە
خۆیــان هەبــوو لــە قەتــەر و ســەرەتا ســامی عەبدولجــەواد
ژنبــرای قــەرزاوی بەرپرســی بــوو ،كــە هــاوكات ســكرتێری
قــەرزاوی بــوو(،)10
هەندێــك لــەو گەنجانــەی لــە حەفتــاكان چووبوونــە
میســر بــۆ خوێنــدن و بــە بیــری ئیخــوان ئاشــنابوون و
لــە نزیكــەوە تێكەاڵویــان لەگــەڵ ســەركردەكانی ئیخوانــی
میســر هەبــوو ،ئەزمونەكەیــان بەچــاوی خۆیــان بینیبــوو،
لــە ســەرەتای هەشــتاكان دوای تەواوكردنــی خوێنــدن
گەڕانــەوە قەتــەر ،یەكێــك لــەو كەســایەتیانە جاســم
ســوڵتان بــوو ،ناوبــراو بیرێكــی گۆڕانخــوازی هەڵگرتبــوو،
ســەركردە ئیخوانیــە تەقلیدیەكانــی قەتــەر هــەر بــەو
شــێوە سادەوســاكارەی ئیخوانــی میســر كار و چاالكیــان
دەنــوان و دونیابینێكــی فراوانیــان نەبــوو ،بــەاڵم جاســم
ســوڵتان خــاوەن دونیابینیەكــی فــراوان بــوو ،ئەمــەش
وای كــرد كــە لــە دوای گەڕانــەوەی و لــە ریزەكانــی
ئیخــوان لــە قەتــەر چەندیــن پرســیاری جــدی بوروژێنێــت
لەســەر دیــدی ئیخوانــی قەتــەر و ســتراتیجی كار و ســودی
ئــەو حزیبــە و شــێوەكاریان بــۆ كۆمەڵگــەی قەتــەر ،ئــەو
داوای بەخۆداچونــەوەی دەكــرد و ئــەم پرۆســەیەش بــە
درێژایــی هەشــتاكان بــەردەوام بــوو ،دواجــار ژمارەیــەك
توێــژەر توێژینەوەیەكیــان لەســەر دۆخــی ئیخــوان لــە
قەتــەر ئەنجامــدا و گەیشــتنە ئــەو ئەنجامــەی كــە حەســەن
بەننــا و ئیخــوان دیدێكــی رۆشــنیان بــۆ بابەتەكانــی
دەوڵەتــداری و پەیوەســت پێــوەی نییــە ،مشــتومڕی
ناوخۆیــی بــەردەوام بــوو تــا لــە  1999ئەنجومەنــی شــورا
بڕیــاری هەڵوەشــاندنەوەی حیزبــی دەركــرد ،داواشــی كــرد
ئەندامــان تێكەڵــی دەزگاكانــی كۆمەڵــی مەدەنــی ببــن و
رەوتێكــی بوژاندنــەوەی ئیســامیی دروســتبكەن لەجیاتــی
كاری رێكخســتن و حیزبــی .بــە وتــەی عەبدولعەزیــز
ئالمەحمــود هەنــدێ لــە ســەركردەكانی ئیخــوان ترســی

راوەدونانیــان هەبــوە هاوشــێوەی واڵتانــی تــری ناوچەكــە
بۆیــە بڕیاریانــدا حیــزب هەڵوەشــێننەوە(،)11
ئــەو توێژینــەوەی ئیخوانــی قەتــەر كردیــان لــە دوو
بــەش پێكهاتبــوو ،بەشــی یەكەمــی بــە ناونیشــانی (حــول
أساســيات المشــروع اإلســامي لنهضــة األمــة ..قــراءة فــي
فكــر اإلمــام الشــهيد حســن البنــا) بەنــاوی (عەبدولحەمیــد
غەزالــی) باڵوكرایــەوە ،جێــی تێڕامانــە غەزالــی ئەندامــی
ئەنجومەنــی شــورای ئیخــوان بــوو لــە میســر ،بۆیــە
باڵوبونــەوەی توێژینەوەكــە بەنــاوی ناوبــراو مشــتومڕی
زۆری لێكەوتوەتــەوە كــە بۆچــی بەنــاوی ســەركردەیەكی
ئیخوانــی میســر باڵوكراوەتــەوە لەكاتێكــدا توێژینەوەكــە
لەالیــەن ئیخوانەكانــی قەتــەرەوە ئەنجامــدراوە؟ بەشــی
دووەمــی توێژینەوەكــەش باڵونەكراوەتــەوە(.)12
بۆچوونــی ئــەوەش هەیــە كــە دەســەاڵتدارانی قەتــەر رۆڵی
بەرچاویــان بینیــوە لــە بڕیــاری هەڵوەشــاندنەوەی ئیخــوان
لــەو واڵتــە ،ئەمــەش لــە چوارچێــوەی گرێبەســتێكی ئیخوان
و دەســەاڵتدارانی قەتــەر ،ســەركردەكانی ئیخــوان رازیبوون
حیزبەكەیــان لــەو واڵتــە هەڵەشــێننەوە ،لــە بەرامبــەردا
قەتــەر هــاوكاری و پاڵپشــتی ئیخــوان دەكات لــە دەرەوەی
واڵتەكــەی خــۆی تــا دەســەاڵت بگرنەدەســت و پێگەیــان
بەهێزبێــت( .)13دەســەاڵتدارانی قەتــەر لێزانانــە مامەڵەیــان
لەگــەڵ ئیخــوان كــردوە ،واڵتەكەیــان كردوەتــە پەناگەیەكی
ئــارام بــۆ ســەركردە هەاڵتوەكانــی ئیخــوان و جۆرێــك لــە
لێكتێگەیشــتن و هەماهەنگیشــی لەگــەڵ دروســتكردون كــە
دەســتوەرنەدەنە كاروبــاری ناوخــۆی قەتــەر(.)14
دوای هەڵوەشــاندنەوەی ،ئیخــوان لــە قەتــەر بەســەر دوو
ئاراســتەدا دابەشــبوون ،ئاراســتەی یەكەمیــان كاری لەســەر
بەردەوامیــدان بــە ئەڵقەكانــی قورئــان و وانــەی تایبــەت
و فێربوونــی زانســتی شــەرعی دەكــرد و ژمارەیەكــی
ســنوردار گەنجــی لەخۆگرتبــوو .ئاراســتەی دووەم ئــەو
ســەركردانەی حیزبیــان هەڵوەشــاندەوە جۆرێــك لــە
پەیوەنــدی كۆمەاڵیەتــی لــە نێوانیــان هەبــوو و تــا ئێســتاش
بەردەوامیــان هەیــە لــە یەكتربینیــن(.)15
ئیخوان ،گرێی پەیوەنییە هەرێمییەكان
بــە درێژایــی ســەدەی بیســت ،پەیوەندییەكانــی قەتــەر
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لەگــەڵ دراوســێكانی چەندیــن جــار ئاڵۆزی بەخــۆوە بینیوە
و چەندیــن كێشــەی هەڵپەســێراو لــە نێوانیــان بەتایبــەت
كێشــەی ســنوور بوونەتــە ئاســتەنگی دروســتكردنی
پەیوەندییەكــی توندوتــۆڵ لــە نێوانیــان ،لــە ســەدەی نوێش
ئــەم ناكۆكیــە درێــژەی هەبــووە هەرچەنــد نەگەیشــتوەتە
رادەی پێكدادانــی چەكــداری و هــەر لــە چوارچێــوە
سیاســییەكەدا ماوەتــەوە(.)16
دوای بەهــاری عەرەبــی ناكۆكییەكانــی قەتــەر و ئیمــارات
قۆناغێكــی نــوێ و ئاڵۆزتــری بەخــۆوە بینــی .لەگــەڵ
هەاڵیســانی شۆڕشــەكانی بەهــاری عەرەبــی ،قەتــەر
دەیویســت رۆڵێكــی زیاتــر ببینێــت لــە ناوچەكــەدا،
پێیوابــوو لــە رێگــەی ئیخــوان موســلیمین كــە رێكخراوترین
هێــزی سیاســیی بــوو لــەو واڵتانــەی شۆڕشــەكانی بەهــاری
عەرەبــی تێداڕوودابــوو دەتوانێــت پێگــەی خــۆی لــە
حكومەتەكانــی داهاتــوی ئــەو واڵتانــە بەهێزبــكات ،بۆیــە
هــاوكار و پاڵپشــتی زیاتــری ئیخوانــی كــرد(.)17
قەتــەر پشــتیوانی جواڵنــەوە و خۆپیشــاندانی دەكــرد،
پاڵپشــتی رووخاندنــی موبــارەك و هاتنەســەركاری
ئیخــوان موســلیمنی كــرد ،بــەاڵم ئیمــارات و ســعودیە
پاڵپشــتی جواڵنەوەكــەی عەبدولفەتــاح سیســی بــوون لــە
 2013كــە توانــی موحەمــەد مورســی لــە ســەرۆكایەتی
میســر دوربخاتــەوە ،دوای رووخانــی موعەمــەر قەزافــی و
هەاڵیســانی جەنگــی ناوخۆیــی لــە لیبیــا لــە  ،2011ئیمــارات
پاڵپشــتی لــە حكومەتــی تەبــرەق دەكــرد ،بــەاڵم قەتــەر
پاڵپشــتی حكومەتــی ئاراســتە ئیســامیی لــە تەرابلــوس
دەكــرد ،بــە گشــتیی ئیمــارات پێیوایــە قەتــەر ئیخــوان
موســلیمین بەكاردێنێــت وەكــو ئامرازێــك بۆ دروســتكردنی
كاریگــەری لەســەر دۆخــی ئیمــارات و لەمەشــدا الیەنــی
دارایــی رۆڵــی ســەرەكی دەگێڕێــت .لــە  2014ئیمــارات
بڕیــاری حــەوت ســاڵ بەندكردنــی بەســەر هاوواڵتیەكــی
قەتــەردا بــە نــاوی (محەمــەد ئەلجیدە) ســەپاند بە تۆمەتی
پەیوەنــدی نامەشــروع بــە ئیخــوان موســلیمین و پالنگێــڕی
دژی حكومەتــی ئیمــارات ،قەتــەر واڵتــی ئیماراتــی بــە
ئازاردانــی هاوواڵتیانــی تۆمەتبــار كــرد ،هــاوكات یوســف
قــەرزاوی كەســایەتی دیــاری ئیخــوان لەوبــارەوە رەخنــەی
تونــدی لــە حكومەتــی ئیمــارات گــرت ،بەشــێك لــە

ناكۆكــی نێــوان ســعودیە و قەتــەر پەیوەندی بــە ئیخوانەوە
هەیــە ،دوای بەهــاری عەرەبــی قەتــەر پششــتیوانی لــە
ئیخوانــی میســر كــرد ،بــەاڵم ســعودیە دژی بــوو( ،)18لــە
ســەروبەندی دەســەاڵتی ئیخــوان لــە میســر ،پەیوەنــدی
پیاوانــی كاری ئیخوانــی میســر و دەســەاڵتدارانی قەتــەر
بەرەوپێشــچوونی بەخــۆوە بینــی ،دەوترێــت خەیــرەت
شــاتر بــەر لــە هەڵبژاردنــی ســەرۆكایەتی میســر لــە 2012
داوای لــە قەتــەر كــردوە كــە بــە ئەمەریكییــەكان بڵێــن
ئەگــەر ئیخــوان بێتەســەر حوكــم پارێــزگاری لــە رێكەوتنــی
كامــپ دیڤــد دەكــەن ،دەســەاڵتدارانی قەتــەر پەیامەكەیــان
گەیاندوەتــە ئەمەریكییــەكان ،هــاوكات شــاتر داواشــی لــە
قەتــەر كــردووە پاڵپشــتی دارایــی میســر بكــەن(.)19
قەتــەر دژی كودەتــای سیســی بوو ،ســعودیەش پێچەوانەی
ئــەم سیاســەتەی پەیڕەوكــرد ،ئەمــەش پەیوەنــدی
نێوانیانــی بــەرەو ئاڵــۆزی بــرد ،تــا لــە ئەیلولــی 2014
قەتــەر حــەوت ســەركردەی ئیخوانــی ئاگاداركــردەوە كــە
لــەو واڵتــە بچنــە دەرەوە ،ئەمــەش تــا رادەیــەك گــرژی
ســعودیە و قەتــەری خــاو كــردەوە( .)20وێــڕای فشــاری
واڵتانــی ســعودیە و ئیمــارات لەســەر قەتــەر بــۆ پچڕاندنــی
پەیوەنــدی بــە ئیخوانــەوە ،بــەاڵم هێشــتا دەســەاڵتدارانی
قەتــەر پارێزگاریــان لــە پەیوەندیــان لەگــەڵ ئیخــوان
كــردووە ،یەكێــك لــەو هێزانــە بزووتنــەوەی حەماســی
فەلەســتینە كــە بــە لقێكــی ئیخــوان ئەژمــار دەكرێــت و
قەتــەر پەیوەندییەكــی بەهێــزی لەگەڵــی هەیــە(.)21
كاتێــك ســعودیە ،ئیمارات و بەحرەیــن لە  2017گەمارۆیان
خســتە ســەر قەتەر لیســتێكی داواكاریان هەبوو ،بەشــێكی
بەرچــاوی ئــەو داوایانــە پەیوەســت بــوون بــە ئیخــوان،
یەكێــك لــە داواكان ئەوەبــوو كــە قەتــەر پەیوەنــدی
لەگــەڵ ئیخــوان بپچڕێــت ،هــەروەك داواشــیان دەكــرد
كەناڵــی جەزیــرە دابخــات چونكــە بــەالی ئەوانــە بــە
زمانــی نەیــار و ئیخــوان دژی ئــەو واڵتانــە بەرنامەكانــی
پەخــش دەكات ،هەروەهــا داوایــان كــرد دەســتبەرداری
پارەداركردنــی ئــەو كەســایەتی و ركخراوانــە بێێــت كــە
نەیــاری ئەوانــن و ئــەو داواكراوانــەش رادەســتبكاتەوە
كــە تۆمەتبــارن ،هەڵبەتــە ئەمــەش چەدنیــن كەســایەتی
ئیخوانــی لەخۆدەگــرت لەوانــەش یوســف قــەرزاوی(.)22
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كەناڵەكانی پەیوەندی
رەنگــە زیادەڕۆیــی نەبێــت ئەگــەر پەیوەنــدی قەتــەر و
ئیخــوان بچوێنیــن بــە هاوشــێوەی پەیوەنــدی ســعودیە بــە
وەهابیــەوە ،كــە چــۆن بوونەتــە تەواوكــەر و پشــتیوانی
یەكتــر ،ئیخــوان بووەتــە ئامرازێــك بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی
كاریگەریەكانــی ســەر قەتــەر ،هــاوكات ئــەو واڵتــەش
بووتــە پەناگــە و پاڵپشــتی دارایــی ،راگەیاندن و لۆجســتیی
ئیخــوان(.)23
پەیوەنــدی ئیخــوان و قەتــەر لــە رێگــەی چەندیــن
كەناڵــی فەڕمــی و نافەڕمیەوەیــە ،یەكێــك لەوانــە كەناڵــی
جەزیرەیــە ،ئــەو كەناڵــە لــە دوای دامەزراندنیــەوە لــە
 1996بووەتــە دوانگەیەكــی بەهێــزی ئیخــوان ،ســەرەڕای
ئــەوەی ژمارەیەكــی بەرچــاوی كادیــری ئیخــوان لــەو

یوسف قەرزاوی پەیوەندییەكی
توندوتۆڵی لەگەڵ بنەماڵەی
فەرمانڕەوا لە قەتەر دروستكرد
و كاریگەری لەسەریان
جێهێشت

كەناڵــە كاردەكــەن ،بەشــێوەی راســتەوخۆ لــە رێگــەی
هەندێــك بەرنامــەی هاوشــێوەی (شــەریعەت و ژیــان)
یوســف قــەرزاوی بۆچوونەكانــی خــۆی لــەو بەرنامــە
پەخــش دەكــرد ،هــاوكات لــە رێگــەی چەندیــن بەرنامــەی
تایبــەت و بەڵگەنامەیــی و راپۆرتــە هــەواڵ و  ...تــاد ،بــە
ناڕاســتەوخۆ بــرەو بــە بیــری ئیخــوان دەدات و پاڵپشــتیان
دەكات( .)24بەپێــی توێژینەوەیەكیــش حكومەتــی قەتــەر

لــە رێگــەی (دامــەزراوەی قەتــەری خێرخــوازی) و چەنــد
رێكخراوێكــی تــرەوە ،هــاوكاری مــاددی پێشكەشــی
چەندیــن كەســایەتیی و رێكخــراوی ســەر بــە ئیخــوان
كــردوە لــە ئەوروپــا( .)25دوو دامــەزراوە كــە لینكێكــی
بەهێــزی پەیوەنــدی نێــوان ئیخــوان و قەتــەرن ئەكادیمیــای
گــۆڕان و رێكخــراوی یەكێتــی جیهانــی زانایانــی موســڵمانە
كــە لێــرەدا بــە كورتــی ئاماژەیــان پێدەدەیــن.
ئەكادیمیای گۆڕان
یەكێكــە لــەو دامەزراوانــەی بــە نزیكــی لــە ئیخــوان
تۆمەتبــار دەكرێـــت ،دەزگاكــە وا خــۆی دەناســێنێت كــە
دەزگایەكــی زانســتیی توێژینــەوەی عەرەبییــە گرنگــی
دەدات بــە گەشــەپێدانی عەقــڵ بــە ئامــرازی كاری
كۆمەاڵیەتــی و سیاســیی بــە ئامانجــی گۆڕانــكاری ژیــاری،
لــە  2006لــە لەنــدەن دامــەزراوە ،لــە  6ئەیلولــی 2009
لقــی لــە دەوحــە كردۆتــەوە ،لــە  2012لقەكــە داخــراوە
لــە  2010لقێكــی لــە ڤیەننــا كردوەتــەوە ،ئەكادیمیاكــە
لەالیــەن هیشــام مورســی و ژمارەیــەك كادیــری ئیخوانەوە
دامەزرێنــراوە(.)26
ئەكایمیــا لەالیــەن نەیارانیــەوە بــە چەكێكــی دەســتی
ئیخــوان بــۆ پێگەیاندنــی گەنجــان و وەســتانەوە لــە ڕووی
حكومەتــەكان و دروســتكردنی پشــێوی سیاســیی ئەژمــار
دەكرێــت ،كــە واڵتــی قەتــەر پــارەی بــۆ دەســتەبەر
دەكات ،ئەكادیمیــا لــە رێگــەی توێژینــەوە و كردنــەوەی
خولــی پێگەیاندنــی گەنجــان چاالكی دەنوێنێـــت ،هەروەك
تۆمەتبــار دەكرێــت بــە پالنگێــڕی بــۆ خۆپیشــاندان
و هەندێــك چاالكــی لــە میســر دژی دەســەاڵتی ئــەو
واڵتــە(.)27
یەكێتی جیهانی زانایانی موسڵامن
رێكخراوێكــی تایبــەت بــە زانایانــە لــە سەرانســەری
جیهــان ئەندامــی هەیــە ،بــارەگای ســەرەكی لــە قەتــەرە،
لــە هەریەكــە لــە ئێرلەنــدا ،توركیــا ،تونــس و فەلەســتین
نووســینگەی هەیــە .رێكخراوەكــە وا خــۆی دەناســێنێت كە
كار لەســەر باڵوكرنــەوەی بیــری میانــەڕەوی و كەلتــوری
پێكەوەژیــان و خەســڵەتە مرۆییــە هاوبەشــە ژیارییــەكان
9

دەكات(،)28
ســەرەتا یوســف قــەرزاوی ســەرۆكی رێكخراوەكــە
بــوو ،لــە ئێســتادا ئەحمــەد رەیســونی ســەرۆك و
عەلــی قەرەداغــی ئەمینــداری گشــتییە ،رێكخراوەكــە
ســاڵی  2004لــە لەنــدەن دامــەزراوە ،وەك بەشــێك لــە
رووكاری ئیخــوان ئەژمــار دەكرێــت كــە بــە پاڵپشــتی
قەتــەر كاروبارەكانــی هەڵدەســوڕێنێت ،لەالیــەن واڵتــی
ئیماراتــەوە خراوەتــە لیســتی تیــرۆر و تۆمەتبــارە بــە
پەیوەنــدی بــە ئیخوانــەوە(.)29
داهاتووی پەیوەندییەكان
دۆســیەی ئیخــوان یەكێــك بــوو لــە هــۆكارە ســەركییەكانی
گەمــارۆی واڵتانــی كەنــداو (ســعودیە ،ئیمــارات و
بەحرەیــن) بــۆ ســەر قەتــەر و پچڕاندنــی پەیوەندییەكانیــان
لەگــەڵ ئــەو واڵتــە لــە  ،2017لــە ئێستاشــدا دوای ئــەوەی
جارێكــی تــر ئــەو واڵتانــە لەگــەڵ قەتــەر الپەڕەیەكــی
نوێــی پەیوەندییــان هەڵدایــەوە ،چەنــد ئەگەرێــك
هەیــە بــۆ داهاتــوی پەیوەندییەكانــی قەتــەر و ئیخــوان،
ئەگــەری هەیــە قەتــەر پەیوەندییەكانــی لەگــەڵ ئیخــوان لە
چوارچێــوەی سیاســەتی دەرەوەیدا داڕێژێتــەوە ،بەجۆرێك
بەردەوامبێــت لــە پاڵپشــتی ئیخــوان و هــاوكات ســووربێت
لەســەر ئەنجامنەدانــی هیــچ كارێــك كــە میســر ،ســعودیە
و ئیمــارات توڕەبــكات ،ئــەم چارەســەرە بــۆ ســعودیە
گونجــاوە چونكــە گرفتێكــی ئەوتــۆی لەگــەل ئیخــوان
نییــە ،بــەاڵم بــۆ ئیمــارات و میســر زەحمەتــە كــە گرفتــی
گەورەیــان لەگــەڵ ئیخــوان هەیــە و هــەر پاڵپشــتیەكی
قەتــەر بــۆ ئیخــوان بــە مەترســی دەزانــن .ئەگــەر دووەم
بەدەمەوەچوونــی داخــوازی ئــەو واڵتانــە و رێگریكــردن
لــە چاالكیــی ئیخــوان دژی ئــەو واڵتانــە و هێشــتنەوەی
پەیوەنــدی ئیخــوان و قەتــەر لــە چوارچێوەیەكــی مرۆیــدا
و رێگــەدان بــە نیشــتەجێبوونی ژمارەیــەك لــە ئەندامانــی
ئیخــوان لــە قەتــەر و رادەســتنەكردوەیان بــە واڵتەكانیــان
بــە تایبــەت میســر(.)30
دەرئەنجام
قەتــەر پەیوەندیەكــی دێرینــی لەگــەڵ ئیخــوان موســلیمین

هەیــە ،مێژووەكــەی دەگەڕێتــەوە بــۆ نزیكــەی بــەر لــە
حەفتــا ســاڵ ،لــەو ماوەشــدا هەڵكشــان و داكشــانی
بەخــۆوە بینیــوە ،وێــڕای فشــاری هەرێمــی لەســەری،
بــەاڵم لــە هیــچ وێســتگەیەك قەتــەر بەتــەواوی
دەســتبەرداری ئیخــوان نەبــووە و لەوپیناوەشــدا لەگــەڵ
واڵتانــی ســعودیە ،ئیمــارات و بەحرەیــن ناكۆكــی گــەورە
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كەوتوەتــە نێوانیــان ،لــە ئێستاشــدا كــە جارێكــی تــر
باسوخواســی بەهێزكردنــەوەی پەیوەنــدی قەتــەر لەگــەڵ
ئــەو واڵتانــە لــە ئارادایە ،ئەگــەری هەیە قەتــەر پەیوەندی
لەگــەڵ ئیخــوان رێكبخاتــەوە بــە جۆرێــك خزمــەت بــە
بەرژەوەندییەكانــی بــكات ،بــەاڵم پێناچێــت بــە تــەواوی
دەســتبەرداری ئــەو رێكخــراوە ببێــت.

سەرچاوە و پەراوێز:
 -1عبداللــه عبــد االمیــر :الصــراع الســعودي – القطــري،
االســباب والنتائــج المحتملــة ،مركــز البیــان للدراســات
والتخطیــط ،ئینتەرنێــت (.)t.ly/xzHP
 -2سەرچاوەی پێشوو.
 -3سەرچاوەی پێشوو.
 -4یوســف القرضــاوي :ابــن القريــة والكتــاب ،مالمــح
ســيرة ومســيرة ،ج ،2نســخة الكترونیــة ،ص.395
 -5سەرچاوەی پێشوو ،ص.398
 -6أحمــد عاطــف :محفــزات الدعــم القطــري لجماعــة
اإلخــوان ،المســتقبل لالبحــاث والدراســات المتقدمــة،
ئینتەرنێــت (.)t.ly/AprM
 -7هانــي ســليمان :العالقــة بيــن اإلخــوان وقطــر ،المركــز
العربي للبحوث والدراســات ،ئینتەرنێـــت (.)8ppv/t.ly
 -8حســام الحــداد :قطــر واإلخــوان ،تاريــخ مــن اإلرهــاب
والعبــث فــي المنطقــة ،ج ،1ئینتەرنێــت (.)t.ly/IWcB
 -9د.عبــد اللــه النفيســي :الحالــة اإلســامية فــي قطــر،
ئینتەرنێــت (.)t.ly/F9VC
 -10حســام الحــداد :قطــر واإلخــوان ،تاريــخ مــن اإلرهــاب
والعبــث فــي المنطقة ،ج ،4ئینتەرنێــت (.)7ZzF/t.ly
 -11اإلخــوان المســلمون فــي قطــر ،ئینتەرنێــت (t.ly/
.)sIRp
 -12اإلخــوان المســلمون فــي قطــر و البحريــن ،مركــز
الخلیــج للسیاســات التنمیــة ،ئینتەرنێــت (.)t.ly/akRg
 -13عبدالحــق الصنايبــي :قطــر والخــوان ،كیــف حــل
التنظيــم نفســه فــي دولــة تدعمــه وترعــاه؟ ،ئینتەرنێــت
(.)t.ly/M92q
 -14كريســتيان كوتــس أولريشــن :قطــر والربیــع العربــي،
الدوافــع والسیاســة والمضاعفــات االقلیمیــة مركــز مالكــوم
كیر-كارنیغــي للشــرق االوســط ،ئینتەرنێــت (.)t.ly/C9HT
 -15حســام الحــداد :قطــر واإلخــوان ،تاريــخ مــن اإلرهــاب
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والعبــث فــي المنطقة ،ج ،1ئینتەرنێــت (.)t.ly/IWcB
 -16عبدالله عبد االمیر :هەمان سەرچاوە.
 -17لینــا الخطیــب :سیاســة قطــر الخارجیــة وموازیــن
القــوی فــي الخلیــج ،مركــز مالكولــم كیــر -كارنیغــي
للشــرق االوســط ،ئینتەرنێــت (.)t.ly/zdUu
 -18عبدالله عبد االمیر :هەمان سەرچاوە.
 -19حســام الحــداد :قطــر واإلخــوان ،تاريــخ مــن اإلرهــاب
والعبــث فــي المنطقة ،ج ،1ئینتەرنێــت (.)t.ly/IWcB
 -20عبدالله عبد االمیر :هەمان سەرچاوە.
 -21إريــك تراجــر :االخــوان المســلون هــم أســاس أزمــة
القطــر ،معهــد واشــنطن ،ئینتەرنێــت (.)0oLV/t.ly
 -22سەرچاوەی پێشوو.
 -23عبدالله عبد االمیر :هەمان سەرچاوە.
 -24سەرچاوەی پێشوو.
 -25حســام الحــداد :المركــز الدولــي لدراســة التطــرف
يوضــح تــورط قطــر فــى تمويــل اإلخــوان والجماعــات
االرهابيــة بأوروبــا ،ئینتەرنێــت (.)t.ly/vrnf
 -26أكادیمیــة التغییــر ،الرؤيــة واألهــداف ،ئینتەرنێــت
(.)7u92/t.ly
 -27حســام الحــداد :قطــر واإلخــوان ،تاريــخ مــن
اإلرهــاب والعبــث فــي المنطقــة ،،أكاديميــة التغييــر ،ج،2
ئینتەرنێــت (.)t.ly/SQRD
 -28االتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين ,ئینتەرنێــت
(.)t.ly/vyfy
 -29االتحــاد العالمــي لعلمــاء المســلمين ،ویكیپیدیــا،
ئینتەرنێــت (.)t.ly/dcNj
 -30عمــران ســلمان  :هــل ســتغير قطــر عالقاتهــا مــع
اإلخــوان المســلمين بعــد المصالحــة الخليجيــة؟ ،معهــد
واشــنطن لسياســة الشــرق األدنــى ،ئینتەرنێــت (t.ly/
.)TrLW

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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