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كەنداوی گینیا لە خۆرئاوای ئەفەریقیا بە گرنگرتین ناوەندی 

بەرهەمهێنانی نەوتی ناو ئاوە قوڵەكان دادەنرێت لە جیهاندا، 

بەرمیلی  ملیۆن(   9.5( دەگاتە  بەرهەمهێنانی  ئاستی  كە 

جیهانی.  بەرهەمهێنانی  )%11(ی  بە  یەكسانە  كە  رۆژانە، 

بۆئەوەی خێراترین  ناوچەكە دەگەڕێتەوە  گرنگیی  هەروەها 

بەرهەمهێنە كانی  ناوچە  لەچاو  بینیوە  بەخۆیەوە  گەشەی 

گەشەی  بەجۆرێك  بەرهەمهێناندا،  تێكڕاكانی  لە  دیكەدا 

بەرهەمهێنانەكەی دەگاتە تێكڕای )%30( لە ماوەی دە ساڵدا 

هەروەها  دیكە.  لەناوچەكانی   )16%( گەشەی  بە  بەراورد 

لە  بوو  هێندە  چەند  گشتی  بە  ئەفەریقیا  نەوتیی  یەدەگی 

ملیار(   114.3( بە  و   )2005-1985( سااڵنی  نێوان  ماوەی 

جیهانی،  یەدەگی  )%10(ی  واتە  دەخەمڵێندرێت،  بەرمیل 

)%70(ی  زیاتر  تەنها  بە  گینیا  كەنداوی  خودی  هاوكات 

یەدەگەكانی  )%75(ی  و  كیشوەرەكە  نەوتی  بەرهەمهێنانی 

لەخۆدەگرێت38.

لەبەر چەند هۆیەك نەوتی كەنداوی گینیا گرنگیی تایبەتیی 

خۆی هەیە:

1. چڕیی بەرهەمهێنان و یەدەگی نەوتی لەو ناوچەیە پاش 

زیادكردنی كێڵگەی نوێ.

2. بەهەندوەرگرتنی ئەو ناوچەیە بە هۆی نزیكی كەنارەكانی 

ئەمەریكا،  خۆرهەاڵتییەكانی  ب���ازاڕە  لە  ناوچەیە  ئ��ەو 

و  ئەمەریكا  نێوان  دوری  نیوەی  ئەمەریكا،  بۆ  دورییەكەی 

كەنداوی عەرەبییە.

3. شوێنی زۆربەی كێڵگە تازەكان دەكەوێتە ئاوە قوڵەكانەوە، 

كە ئەمەش چارەسەرێكی منوونەییە بۆ كێشە ئەمنییەكان.

وەك  ئەفەریقیا  خاوی  نەوتی  كوالێتیی  بەرزبوونەوەی   .4

لەجۆرێكی  لەبەرئەوەی  عەرەبی،  كەنداوی  خاوی  نەوتی 

سوكە و خاڵییە لە كربیت و گونجاوە لەگەڵ تایبەمتەندییەكانی 

ویالیەتە یەكگرتووەكان لە هەوڵدایە بۆ كۆنترۆڵكردنی نەوتی و
ئەفەریقیا، ئەمەش لەپێناو سنورداركردنی نفوزی ئەورووپی لەو 
بەسەر  خۆی  كۆنترۆڵی  سەپاندنی  سەرەڕای  ئەمە  كیشوەرەدا، 
كێڵگه  جیهانییەكانی نەوتدا، كە ئاسانكاریی كردووە بۆ مامەڵە 
دەوڵەتە  ئابوریی  لە  گەورەتر  بەشێوەیەكی  دوستێوەردان  و 
گەورەكاندا. ژاپۆن )%98(ی پێویستییە نەوتییەكانی هاوردەدەكات، 
هاوردە  نەوتییەكانی  پێویستییە  )%52(ی  تەنها  ئەوروپا  بەاڵم 
دەكات. زۆرێك پێیانوایە داگیركردنی عێراق لەالیەن ئەمەریكاوە، 
توانای ئەوەی بەخشیوەتە ئەمەریكا كۆنترۆڵی نەوتەكەشی بكات، 
هەروەها بە هۆی رووخاندنی تالیبانەوە لە ئەفغانستان لە ساڵی 
نزیكبێتەوە،  قەزوین  دەریای  نەوتی  لە  توانی  ئەمەریكا   ،2001
كە یەكێكە لە تەوەرەكانی پالنەكەی ئەمەریكا بۆ كۆنترۆڵكردنی 

نەوتی لە جیهاندا.

د. سەعد حەقی
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بۆ  بەكاربەرەكانە  واڵتە  یارمەتیدەری  و  نوێیەكان  پااڵوگە 

پەیوەستبوون بە رێوشوێنەكانی پاراستنی ژینگەوە.

5. سودوەرگرتن لە جیاوازی و ناكۆكیی مەرجەكانی گرێبەستە 

كۆمپانیا  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  لە  منوونە  بۆ  نەوتییەكان. 

دەیفرۆشنە  و  دەكەن  بەرهەمهێنان  نەوت  نیشتیامنییەكانی 

بەكاربەری بیانی، بەاڵم لە كەنداوی گینیا، كۆمپانیا بیانییەكان 

بەخۆیانی  و  دەردەهێنن  نەوت  و  دەك��ەن  بەرهەمهێنان 

بەشداریكردن  بۆ  رێككەوتننامەكان  پێی  بە  دەفرۆشنەوە 

كۆمپانیا  رێككەوتننامانە  ئەو  پێی  بە  هەر  بەرهەمهێنان،  لە 

بۆ مەبەستی گەڕان  بەدەستدەهێنن  بیانییەكان دەستكەوت 

پاشان  بكێشن،  خەرجییەكانی  مەرجەی  بەو  پشكنین  و 

داهاتەكانی لەگەڵ حكومەتدا دابەشدەكەن دوای لێدەركردنی 

تێچونەكان، كە ئەمەش رێوشوێنێكی گونجاوە لەگەڵ توانای 

كۆمپانیاكان  لەگەڵیدا  ئەفەریقییەكاندا،  دەوڵەتە  هەژارانەی 

قازانجی بێشومار بەدەستدەهێنن39.

كۆنرتۆڵكردنی  هەوڵی  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  هەربۆیە 

ناوچەی كەنداوی گینیا دەدات لە ئەفریقیا، كە بە التەنیشتە 

دەوڵەمەندەكەی نەوتی ئەفەریقیا نارساوە-، ئەمەش لەمیانەی 

و  كامیرۆن  لەگەڵ  سەربازییەكانی  هاریكارییە  چڕكردنەوەی 

گابۆن و گینیای ئیستیوائی، كە توانیویەتی فڕۆكەخانەكانی ئەو 

ویالیەتە  بەهەمانشێوە  بەكاربهێنێت.  كاری خۆی  بۆ  واڵتانە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا پالندادەنێت بۆ بەكارهێنانی بنكە 

سەربازییە ئاسامنییەكانی لە نەیجیریا و بەنین و كۆتدیڤوار 

لە حاڵەتی روودانی هەر شڵەژانێك لەم ناوچەیەدا.

لە پێناو بەدیهێنانی ئامانجەكانیدا ویالیەتە یەكگرتوووەكانی 

ئەمەریكا كاردەكات لەسەر دۆزینەوەی ژینگەیەكی سیاسی 

میانەی  لە  ئەمەش  گینیا،  كەنداوی  ناوچەی  لە  سەقامگیر 

ساڵی  نیسانی  ئەوەی  وەك  ملمالنێكانی،  یەكالكردنەوەی 

چین و ئەمەریکاو روسیا ملمالنێیانە لەسەر گەیشنت بە کێڵگە نەوتیەکانی ئەفەریقا
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2002 لە ئەنگۆال روویدا و پاشانیش لە كۆنگۆی دیموكرات، 

كانونی  لە  سودان  باشوری  پرسی  یەكالكردنەوەی  هەروەها 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  هەروەك  2005دا.  ساڵی  دووەمی 

بازرگانیی  قەبارەی  پێشخستنی  بۆ  هەوڵدایە  لە  ئەمەریكا 

لەساڵی  كە  ئەفەریقیا،  كیشوەری  دەوڵەتانی  خۆی  نێوان 

2004دا ئەم قەبارەیە گەیشتبووە )5 ملیار( دۆالر. هەروەها 

هەوڵی ئەوەش دەدات پاڵ بە واڵتانی كەنداوی گینیاوە بنێت 

لە  منوونە  بۆ  نەوتەكەیان.  بەرهەمهێنانی  بەرزكردنەوەی  بۆ 

ئەو  نەوتی  بەرهەمهێنانی  نیوەی  ئەمەریكا  كە  نەیجیریا، 

بە   2010 ساڵی  لە  ئەمەریكییەكان  كۆمپانیا  دەكڕێت،  واڵتە 

بڕی زیاتر لە )7.4 ملیار( دۆالر سەرمایەگوزارییان ئەنجامداوە 

 4( بۆ  نەیجیریا  بەرهەمهێنانی  بەرزكردنەوەی  مەبەستی  بە 

ملیۆن( بەرمیل لە رۆژێكدا. هەروەها ویالیەتە یەكگرتووەكان 

كشانەوەی  بۆ  نەیجیریا  لەسەر  ب��ەردەوام��ە  فشارەكانی 

هەوڵە  س��ەرەڕای  ب��ەاڵم  ئۆپیك،  رێكخراوی  لە  واڵت��ە  ئەو 

فریوخوازییەكانی ئەمەریكا بۆ قایلكردنی، هەروەها واشنتۆن 

بۆ  نەیجیریا دەكات  لە كۆنرتۆڵی  پاڵپشتی  بەوپەڕی هێزەوە 

كۆمەڵەیەكی ئابوری لە خۆرئاوای ئەفەریقیا40.

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  دیكەوە  لەالیەكی 

نزیكەی )%40(ی بەرهەمی نەوتی ئەنگۆال هاوردە دەكات، 

)%75(ی  كۆنرتۆڵی  ئەمەریكی  شیڤرۆنی  كۆمپانیای  كە 

ئەمەریكا  ئیدارەی  هەروەها  كردووە.  نەوتی  بەرهەمهێنانی 

هەوڵێكی زۆری خستۆتەگەڕ بۆ بەرزكردنەوەی بەرهەمهێنانی 

گابۆن،  بە  سەبارەت  داهاتوودا.  سااڵنی  ماوەی  لە  ئەنگۆال 

ویالیەتە  هەناردەی  خۆی  نەوتی  بەرهەمی  )%44(ی  كە 

ئەمەریكییەكان  كۆمپانیا  دەكات،  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

بە تایبەتی )ئەمیراداهیس و سانتافی و ئەندوكاڵ( بااڵدەستی 

ئیدی  بەمشێوەیە  ئەو واڵتەدا41.  بەسەر  خۆیان سەپاندووە 

هەر بەتەنها سعودیە و كوەیت دابینكەری نەوتی ویالیەتە 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا نین، بۆ منوونە لە ساڵی 1994دا لە 

ناوچەی دیكەوە و جیا لە كەنداوی عەرەبی زیاتر لە )4 ملیۆن( 

ئەتاڵنتیك.  زەریای  كەنار  هاتۆتە  رۆژێكدا  لە  نەوت  بەرمیل 

سەرچاوەی پێگەیشتنی نەوتی ئەتاڵنتیك لە دەریای باكورەوە 

بە  زیادیكردووە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بەرەو 

تێكڕای )1.5 ملیۆن( برمیلی رۆژانە، ئەمە جگە لە ئەفریقیا. 

نەوتی  سەرەكی  دابینكەری  وەك  سعودیە  وردە  وردە  بۆیە 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا نامێنێتەوە 42.

د. سەقامگیریی سیاسی و دڵنیایی ئاسایشی نەوت

كاتێكی  هەر  لە  جیهانی،  ئاستی  لەسەر  وزە  بارودۆخی 

ناوەڕاست،  خۆرهەاڵتی  هەیە.  ئاسایشی  كەمرتین  دیكە 

چۆتەنێو  بوو،  وزە  دابینكردنی  زۆرینەی  سەرچاوەی  كە 

ناوچە  لە  زۆرێك  توندەوە،  ناسەقامگیرییەكی  و  شڵەژان 

لە  نین  بێبەش  نەوتیش  دیكەی  بەرهەمهێنەرەكانی 

بەتەواوی  نەوت  بازاڕی  سیاسی.  ناسەقامگیری  و  شڵەژان 

دیكەی  بەشێكی  لە  بەشێكی  ناكرێت  و  جیهانییە  بازاڕێكی 

جودابكرێتەوە. ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا زۆرینەی 

رۆژێكدا-  لە  بەرمیلە  ملیۆن   12 لە  زیاتر  كە   – نەوتەكەی، 

بەشە  بەڵكو  بەدەستناهێنێت،  ناوەڕاستەوە  خۆرهەاڵتی  لە 

زۆرەكەی لە مەكسیك و فەنزوێال )كە دو واڵتی ناسەقامگیرن( 

و ئەفەریقیا بەدەستدەهێنێت. ئەمەریكا جگە لە چارەكێكی 

پێویستییەكانی هیچی دیكە لەناوچەی كەنداوی عەرەبییەوە 

ئەوتۆی  كاریگەرییەكی  ئەوە  بەاڵم  ناهێنێت،  بەدەست 

لەسەر نرخەكان نییە. هەر ئاستەنگێك لە هەر جێیەك بێتە 

یان  نەوتەوە،  كانگاكانی  لە  نەوت  هەناردەكردنی  بەردەم 

ناوچەیەك  هەر  لە  بەكاربردندا  لە  گەورە  بازدانێكی  هەر 

گرنگترین  بە  ئەفەریقیا  خۆرئاوای  لە  گینیا  كەنداوی 
قوڵەكان  ئ��اوە  ناو  نەوتی  بەرهەمهێنانی  ناوەندی 
دادەنرێت لە جیهاندا، كە ئاستی بەرهەمهێنانی دەگاتە 
)9.5 ملیۆن( بەرمیلی رۆژانە، كە یەكسانە بە )%11(ی 

بەرهەمهێنانی جیهانی
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رووبدات )كە ئەمە دۆخی ئاسیایە(، بەدڵنیاییەوە كاریگەری 

خۆی دەبێت لەسەر زیادبوونی خێرای نرخەكان یان بەگشتی 

بەرزكردنەوەی نرخەكان بۆ بەزترین ئاست43.

یان  نەوتی  سەربەخۆیی  گەڕانەوەی  بۆ  ئەمەریكا  خەونی 

هەر  جیهانی  وزەی  سیاستەمی  پوكایەوە.  خودبژێویی 

نییە،  سەرتاپاگیر  و  یەكپارچە  گ��ەورەی  بازاڕێكی  بەتەنها 

لە  چڕ  تۆڕێكی  لەگەڵ  هەستیارییەكەی،  و  ئاڵۆزی  بەڵكو 

ئەلیژترۆنییەكان،  و  ماتریالی  بەرهەمهێنانە  زنجیرەی  بازنەی 

جومگە  ئێستادا  لە  جیهانی  وزەی  ژێرخانی  كردووە  وەهای 

لەسەربێت.  هێرشیان  ئەگەری  زۆرترین  سەرەكییەكانی 

دووبارەدەبنەوە،  هێرشانە  ئەم  رۆژێك  هەموو  بەنزیكەیی 

سعودیە كە بە پاڵپشتیكەرێكی تەوەرەیی جیهان دادەنرێت 

بەردەوام  هێرشی  رووبەڕووی  نەوت،  بەرهەمهێنێكی  وەك 

بۆ  سەرەكییەكانی.  نەوتییە  دام��ەزراوە  بۆسەر  دەبێتەوە 

بەرهەمهێنانە  سێیەكی  خەماڵندنەكان  بەپێی  منوونە، 

دەڕۆن،  سەرەكییەوە  وێستگەی  دو  لە  سعودیە  گەورەكەی 

گەورەترینیان لە سااڵنی رابردودا و لە هەردو ساڵی )2004 و 

2006(دا رووبەڕووی دو هێرشی بەهێز توندڕەوەكان بووەوە 

44. لە راستیدا بارودۆخی دەرەوەی خۆرهەاڵتی ناوەڕاستیش 

هێندە باش و سەقامگیر نییە، بەڵكو دامەزراوە نەوتییەكانی 

گەلێك  رووب��ەڕووی  نەیجیریا  و  روسیا  ئیكوادۆر،  كۆڵۆمبیا، 

نەیجیریا،  نەوتییەكانی  بۆرییە  بەتایبەت  دەبنەوە.  هێرش 

نەوتن.  بەردەوامی  ئاشكراو  تااڵنكاریەكی  دەستی  گیرۆدەی 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  كە  راپۆرتێك  بەپێی 

نەوتی  بەرهەمهێنی  یەكەمی  واڵتی  هەشت  باڵوكراوەتەوە، 

ئاوارتە  ناوچەی كەنداوی عەرەبی، گشتییان بەبێ  دەرەوەی 

پێدەچێت  دەژی��ن،  سیاسیدا  ناسەقامگیری  دۆخێكی  لە 

نەوت  كاتێك  دەوڵەتانە  ئەم  كە  بێت،  ئەوە  هۆكارەكەشی 

پارەی زیاتری پێ  بەرهەمدەهێنن و دەیفرۆشن، رۆژ بەرۆژ 

بەدەستدەهێنن، كە ئەمەش هەستی بێزاری و نایەكسانی الی 

بەدەستهاتووەكان  سامانە  چونكە  دەخوڵقێنێت،  گەلەكانیان 

وەك  )چین(  بەدەستناهێنن45.  دادپ��ەروەر  بەشێوەیەكی 

بە  دركی  نەوتدا،  بەكاربردنی  لەبواری  دەركەوتو  دەوڵەتێك 

كەمكردنەوەی  پێوەرەكانی  بەپێی  كردووە  كاركردن  زەروری 

واڵتانی  لە  سیاسی  ناسەقامگیری  مەترسی  كاریگەرییەكانی 

بەرهەمهێندا، ئەمەش بە جێبەجێكردنی گەلێك سرتاتیژی بە 

دەبێت.  توشیان  مەترسییانەی  ئەو  كەمكردنەوەی  ئامانجی 

نەوتییەكانی  بازاڕە  لە  نەوت  راستەوخۆی  كڕینی  سەرەڕای 

پێگەیشتنی وزە،  جیهان و هەمەچەشنكردنی سەرچاوەكانی 

دەستیانكردووە  نەوت  بواری  كۆمپانیا حكومییە چینییەكانی 

و  نەوت  پڕۆژەكانی  لە  خۆیان  بەشی  و  پشك  كڕینی  بە 

لەمیانەی  ئەوەیە  ئامانجی  چین  دەرەوە.  لە  گازی رسوشتی 

پشتبەستنی  بیانییەكانەوە  نەوتییە  بنەڕەتە  خاوەندارێتیی 

بە بەرهەمی نەوتی جیهانی كەمبكاتەوە، كە كۆمپانیا  خۆی 

لەپێناو  هەروەها  بەسەرداگرتووە،  دەستیان  خۆرئاواییەكان 

كڕینی  بۆ  كراوە  بازاڕی  بە  پشتبەستنەكانی  كەمكردنەوەی 

پێداویستییەكانی لە نەوت، بەمەش لە ئەگەری توشبوونی بە 

ئەوەش  دەرئەنجامی  بەدوردەبێت.  هەڵگەڕانەوەی خێرا كان 

چین پەیوەندییە دیبلۆماسییەكانی خۆی لەگەڵ ناوچە و واڵتە 

لەمیانەی  ئەمەش  توندكردۆتەوە،  نەوتدا  دەوڵەمەندەكانی 

ئەو سەردانانەی، كە سەركردەكانی دەوڵەت ئەنجامیدەدەن 

و ئیمتیازاتی ئابوری و بازرگانی پێشكەش دەكەن46.

سەرچاوەی  چڕبوونەوەی  زیادبوونی  لە  چین  هەروەها 

لە  منوونە  بۆ  دەترسێت.  خۆی  وزەی  هاوردەكراوەكانی 

چین  هاوردەكراوەكانی  )%80(ی  نزیكەی  2002دا  ساڵی 

دەوڵەتی   5 لە  بڕەش  ئەم  )%60(ی  بوو،  دەوڵەتەوە   10 لە 

كۆمپانیا ئەمەریكییەكان لە ساڵی 2010 بە بڕی 
سەرمایەگوزارییان  دۆالر  ملیار(   7.4( لە  زیاتر 
ب��ەرزك��ردن��ەوەی  مەبەستی  ب��ە  ئ��ەن��ج��ام��داوە 
بەرمیل  ملیۆن(   4( بۆ  نەیجیریا  بەرهەمهێنانی 

لە رۆژێكدا
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رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئەفەریقیاوە بووە، كە ناوچەگەلێكن 

لێببڕێت  نەوتیان  هەناردەی  لێدەكرێت  ئەوەیان  ئەگەری 

چین  هەروەها  سیاسی،  سەقامگیریی  نەمانی  هۆی  بە 

رووب���ەڕووی  دەری��اوان��ی  هێڵەكانی  كە  دەترسێت  ل��ەوە 

مەترسی ببنەوە، لەبەرئەوەی رێگەی دەریاوانییەكان، كە بە 

نەوتهەڵگرە تایبەتەكانی چین پێیدا تێدەپەڕن ئەگەری هەیە 

بە  ناوچانەی  ئەو  بەتایبەت  ببنەوە،  مەترسی  رووب��ەڕووی 

»خاڵی تێكچڕژان« نارساون، وەك گەرووی مالكا، كە دور نییە 

نەوتهەڵگرەكان رووبەڕووی گەمارۆدان ببنەوە لەسەردەستی 

جیۆسیاسییانەی  ركابەرە  ئەو  رێگەی  لە  یان  تیرۆریستەكان 

لەكاتی قەیرانەكاندا چاوەڕوانكراون. لەكاتی ئێستادا پێویستە 

بە  نەوتەی چین هاوردەی دەكات  ئەو  پێنجی  لەسەر  چوار 

گەرووی مالكادا تێبپەڕێت47.

ئەو دۆخەی لەدوای ساڵی 2003ەوە عێراقی پێدا تێدەپەڕێت، 

و   2006 ساڵی  لە  لوبنان  ناوخۆی  شەڕی  لەگەڵ  هاوشان 

قەیرانی ئەتۆمی ئێران، كە لە ساڵی 2010دا قۆناغی چوارەمی 

هەڕەشەی  خۆیەوە  الی  ئەویش  سەپاند  بەسەردا  سزاكانیان 

گورزێكی  هەر  ئەگەر  كرد  هورمزی  گ��ەرووی  داخستنی 

پێدا  ئاماژەمان  وەك  پێیەی  بەو  بەربكەوێت،  سەربازیی 

لە  سیاسی  ناسەقامگیریی  جیهانییە،  بازاڕێكی  نەوت  بازاڕی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست بێت یان لە هەر ناوچەیەكی دیكەی 

بۆ  بەهەندوەرگرتنە  جێگەی  نەوت،  بەرهەمهێنی  جیهانی 

كە  بەوەیە،  پێویستییان  و  ركابەرەكان  گەورە  دەوڵەتانی 

دڵنیایی ئاسایشی نەوتی خۆیان بكەن48.

ه�.پاراستنی سەرچاوەكانی پێگەیشتنی وزە

پێگەیشتنی  زیندووەكانی  سەرچاوە  پاراستنی  وزە  ئاسایشی 

لەبەرئەوە  هەر  لەوانە.  یەكێكە  نەوت  كە  دەخوازێت،  وزە 

بە  ه��ەس��ت��اوە  ئەمەریكا  ی��ەك��گ��رت��ووەك��ان��ی  وی��الی��ەت��ە 

باڵوكردنەوەی هێزەكانی لە كەنداوی عەرەبی و ئامادەكاریی 

بە  دەوڵەمەند  دیكەی  لەناوچەكانی  بەرفراوان  پڕۆسەی  بۆ 

دەرامەتەكان، بەتایبەت ناوچەی دەریای قەزوین. هەروەها 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  دەریاوانیی  الیەنی  فراوانكردنی 

بەكارهاتووەكان  ئاوییە  رووبەرە  لە  كەشتیوانیی  بوونی  و 

و  وزە  بواری  كێشەی  وزە.  سەرچاوەكانی  گواستنەوەی  بۆ 

ناوەندی  چونەتە  یەكالكەرەوە  بەشێوەیەكی  دەرامەتەكان 

رووداوەكان لە كاروبارەكانی ئاسایشی جیهانیدا49.

گرنگییەكی  و چین  فیدراڵی  روسیای  لە  هەروەها هەریەكە 

گەورەیان داوە بە مسۆگەركردنی سەرچاوەكانی پێگەیشتنی 

وزە دوای كۆتایهاتنی جەنگی سارد. بۆ منوونە روسیای فیدراڵ 

گرنگییەكی گەورەی زیادكردۆتە سەر سەرچاوەی پێگەیشتنی 

نەوتی و كانزایی زەبەالح و خاكە بەرفراوانەكەی گەلێك دورە 

لە كەنارەكانەوە. هەروەها روسیا باوەڕە سەربازییەكەی خۆی 

دووپاتكردۆتەوە، كە سەرۆك ڤالدیمێر پۆتین لە )21ی نیسانی 

كە  لەوەدا  خۆیدەبینێتەوە  ئەویش  كە  رایگەیاند،  2000(دا 

ئەركەكانی هێزە چەكدارە روسیەكان خوڵقاندنی مەرجەكان 

ئابورییەكان  چاالكییە  ئاسایشی  پێناو  لە  لەخۆدەگرێت 

ئاوە  لە  روسیا  نەتەوەییەكانی  بەرژەوەندییە  پاراستنی  و 

بازنەی  لە  و  كیشوەرییەكان  كەناراوە  لە  هەرێمییەكاندا، 

ئابوریدا، بەرامبەر كەنارەكانی روسیای فیدرال و لە ئاوەكانی 

ژوروو. بەهەمانشێوە روسیا ئاراستەكانی خۆی فراوانكردووە 

لەگەڵ  بەرچاوەوە  كێبڕكێیەكی  بە  قەزوین،  دەریای  بەرەو 

لە  دەس��ەاڵت  لەسەر  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

دەوڵەتانی ئاسیای ناوەڕاستدا50.

هەمواركردۆتەوە  یاساكانیان  ژاپ��ۆن  و  چین  لە  هەریەكە 

هێزی  چینییەكان  تازەكان.  ئابورییە  ئەولەویەتە  پێی  بە 

خۆیان كەمكردۆتەوە لەسەر سنورەكانی لەگەڵ روسیادا، كە 

لەسەردەمی شەڕی سارد دا جێگەیەكی پڕ لە گرژی و ئاڵۆزی 

بوو، لەئێستادا فراوانكردنی هێزی خۆیان رووكردۆتە دەریای 

هەیە  ئەگەر  و  كێشەلەسەرە  ناوچەیەكی  كە  باشور،  چینی 

یەدەگێكی زەبەالحی نەوت و گازی رسوشی لەخۆبگرێت. لە 

ئاماژەدانێكدا بۆ داخوازییە فراوانەكانی چین لەم ناوچەیەدا 

سەرۆك وەزیرانی چین )لی بینگ( لە ساڵی 1995دا رایگەیاند، 

توانا  پیویستە  چین(،  )سوپای  میللی  رزگ��اری  سوپای  كە 

سەروەری  بۆئەوەی  بەهێزبكات،  دەریاییە كانی  و  ئاسامنی 

بەرژەوەندییە  و  ماف  و  دایك  نیشتیامنی  خاكی  ئاشتیی  و 

ژاپۆن  رێچكە  هەمان  لەسەر  هەر  بپاریزیت.  دەریاییەكانی 
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ئایدیا دیپلۆماتیك

رەشنوسێكی  پەیڕەوكردنی  بە  دەستیكرد  1996دا  ساڵی  لە 

داوا  كە  نوێ،  نەتەوەیی  بەرگریی  پڕۆگرامێكی  بۆ  سەرەتایی 

توندبكەنەوە  خۆیان  تواناكانی  دەكات  ژاپۆنییەكان  هیزە  لە 

بەرژەوەندییە  و  بنەڕەتییەكان  ئاوییە  رێڕەوە  پاراستنی  بۆ 

زیندووەكانی دیكە لەئاوە زەریاییەكانی ژاپۆن51.

نەوت  لەسەر  ملمالنێ  باشور  چینی  دەری��ای  ناوچەی  لە 

لەنێوان دەوڵەتانی ناوچەكەدا زیادیكردووە، كە ئەم ناوچەیە 

هەڵگیراوی  لەخۆگرتنی  هۆی  بە  هەیە  گەورەی  گرنگییەكی 

گەورەی نەوت، كە بە )130 ملیار( بەرمیل دەخەمڵێندرێت 

بە پێی هەڵسەنگاندنەكانی وەزارەتی جیۆلۆجی و دەرامەتە 

لە  گ��ەورەت��رە  بڕێكی  ئەمەش  كە  چین،  رسوشتییەكانی 

هەڵگیراوەكانی ئەوروپا و ئەمەریكای التینی پێكەوە، هاوكات 

زۆر دەوڵەتی دیكەش لە ملمالنێ و ناكۆكیدان لەسەر سنورە 

برۆنای،  چین،  لە:  بریتین  كە  چین،  دەریای  دەریاییەكانی 

تایبەمتەندیی  ڤێتنام.  و  ئەندۆنوسیا  تایوان،  فلیپین،  مالیزیا، 

دەریای چین بریتییە لە نارێكخراوییەكی زۆری سنورەكانی و 

بوونی زنجیرە دورگەیەك لەدیارترینیان كۆمەڵەی )سرباتلی(یە، 

كە لە نزیكەی 400 دورگە پێكهاتووە. شەڕ و بەریەككەوتنی 

چەكداری لەنێوان چین و ڤێتنام لە كەنداوی )تۆنكین( روویدا، 

هەروەها لەنێوان مالیزیا و فلیپین، كە هەردوكیان ئاماژە بە 

بۆرنیۆی  بەرامبەر  ناوچەكانی  لە  دەدەن  خۆیان  رەوایەتی 

رۆژهەاڵتی، هاوكات ناكۆكی بوونی هەیە لەنێوان مالیزیا و 

)تایلەند(.  كەنداوی  لە  لەسەر سنورە هاوبەشەكانیان  ڤێتنام 

لە  خۆیدەبینێتەوە  ناكۆكییەدا  لەم  گەورە  هەرە  مەترسیی 

بە  )سرباتلی(  ئەرخەبیلی  لە  رەوایەتی  بۆ  چین  بانگەشەی 

تەواوی، كە هەر ئەمەشە خستویەتییە ملمالنێیەكی راستەوخۆ 

لەگەڵ هەریەكە لە برپنای، ئەندۆنیزیا، مالیزیا، فلیپین، تایوان 

خۆیان  رەوایەتی  بانگەشەی  لەوانە  هەریەكە  كە  ڤێتنام،  و 

ئەمەریکا وەبەرهێنانی گەورە لە کەرتی نەوتی ئەفەریقیادا دەکات
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دەكەن لە دورگەكانی سرباتلی و میاهامی هەرێمی، پاڵی بەم 

واڵتانەوە ناوە، لە پێشەوەیان چین، بۆ تۆخكردنەوەی بوونی 

سەربازیی دەریای خۆی لەو ناوچەیە52.

بە سیاسەتی بەرگریی  پێداچونەوەیان كردووە  واڵتانی دیكە 

نەتەوەیی خۆیاندا بەهەمان رێگە و بە روانین لەوەی هێزە 

گەورەكان ناخوازن یان ناتوانن ناكۆكییە هەرێمییەكان نەهێڵن 

بپارێزن،  هاوپەیامنەكانیان  ئابورییەكانی  بەرژەوەندییە  و 

توانا  پاڵپشتیی  ناچارە  كە  بەوەدەكات،  هەست  واڵت  زۆر 

تایبەتەكانی بكات لەبواری بەرگریدا، وەك ئاماژەمان پێدا لە 

واڵتانی دەریای باشوری چین و كاركردن لەسەر پێشخستنی 

كەنداوی  ناوچەی  هەردو  لە  دەریاییەكان  و  ئاسامنی  توانا 

بەدەستهێنانی  لە  قەزوین  دەری��ای  دەوڵەتانی  و  عەرەبی 

كۆمەڵێكی بەرفراوان لە چەكی نوێ53.

ویالیەتە  ناوەڕاست  ئاسیای  و  قەزوین  دەریای  ناوچەی  لە 

بەرەو  هاندان  بۆ  هەوڵدایە  لە  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی 

فرەیی و هەمەچەشنی لەسەرچاوەكانی پێگەیشتنی وزە لەم 

لە  بەدەستهێنا  بەشەكی سەركەوتنی  بەشێوەیەكی  ناوچەیە، 

گواستنەوەی  تۆڕی  لەدروستكردنی  ئامانجەكانی  بەدیهێنانی 

نەوت و گازی رسوشتی لە هەندێك لەم دەوڵەتانە )ئازەربایجان 

و كازاخستان بەتایبەتی(، ئەم سەركەوتنەش دەگەڕیتەوە بۆ 

لەگەڵ  ئەمەریكا  سرتاتیژییەكانی  بەرژەوەندییە  هاوشێوەیی 

پیویستییەكانی ئەم دەوڵەتانە لەبەر رۆشنایی پیویستی ئەم 

دەوڵەتان بە سەرمایە و تەكنەلۆژیای پێویست بۆ پڕۆسەكانی 

گەڕان و پشكنین، ئەمەش بە كردنەوەی دەرگا بۆ ئەو كۆمپانیا 

واشنتۆن  رێگەیانەوە  لە  پردێك وەهان  ئەمەریكییانەی وەك 

دەتوانێت كۆنرتۆڵی ئەم سەرچاوە تازە و گرنگانەی وزە بكات، 

یان بە دەرهێنانی واڵتانی بەرهەمهێن لە بازنەی نفوزی روسیا 

و هەوڵی سنورداركردنی جموجوڵە روولەزیادبووەكانی چین 

قەزوین  دەریای  ناوچەی  چین  بە  سەبارەت  ناوچەكەدا.  لە 

سنورێكی  كە  بەتایبەت  دێت،  گرنگیپێدانەكانی  لەپێشەوەی 

ئەویش  كە  هەیە،  كازاخستاندا  لەگەڵ  هاوبەشی  درێژی 

كۆمپانیای  قەزوین.  دەری��ای  ناوچەی  واڵتانی  لە  یەكێكە 

لە  بوو  سەركەوتوو   1997 ساڵی  لە  چین  نیشتیامنی  نەوتی 

بەستنی رێككەوتننامەیەك لەگەڵ كازاخستان بۆ ئەنجامدانی 

سەرمایەگوزاریی لە سێ كێڵگەی نەوت، كە بەهاكەی دەگاتە 

)9.5 ملیار( دۆالر، هەروەك كۆمپانیای پرتۆڵی چینی لە ساڵی 

كێڵگەی  پشكەكانی  )%60(ی  كڕینی  بە  هەستا  1998دا 

دۆالر،  ملیۆن(   325( بڕی  بە  كازاخستان  لە  )ئەكتیومسك( 

جگە لە كڕینی كۆمپانیای )پرتۆكازاخستان(ی نەوتی لە ساڵی 

2005 بە بڕی )4.18 ملیار( دۆالر. لە كانونی یەكەمی ساڵی 

لێكتێگەیشنت  بەڵگەنامەیەكی  لەسەر  ئیمزا  چین  لە  2009دا 

چین  هەروەها  كازاخستانەوە.  لە  گاز  گواستنەوەی  بۆ  كرا 

رێككەوتننامەیەكی لەگەڵ توركامنستان ئیمزاكرد لە نیسانی 

2004دا، كە لەتوانایدابێت بۆ ماوەی 30 ساڵ گازی توركامن 

بەرژەوەندییەكانی  روسیاش  بەاڵم  چین.  بۆ  بگوازێتەوە 

بۆ  كازاخستان  و  توركامنستان  لە  هەریەكە  لەگەڵ  گەورەیە 

روسیا  روسیاوە، هەروەها  لەرێگەی خاكی  گاز  گواستنەوەی 

هەتاوەكو ساڵی 2028 گازی توركامنستانی قۆرخكردووە54.

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  پەیوەندییەكانی  پاشەكشەی 

چەپگەرا  رژێ��م��ە  هاتنەپێشەوەی  ل��ەگ��ەڵ  ئەمەریكا 

ببێتە  چین  كرد  وەهای  التینی،  ئەمەریكای  نەخوازراوەكانی 

نەوتی  بۆ  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئەڵتەرناتیڤی 

پڕكردنەوەی  بە  فەنزوێال  بەڵێندانی  دوای  ئەمەش  فەنزوێال، 

ئەمە  هەروەك  چین،  نەوتییەكانی  هاوردەكراوە  )%20(ی 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  لەپێشخستنی  داوەتە چین  هەلێكی 

هەندێك لەم سیستەمە دەوڵەمەندانە بە دەرامەتی رسوشتی، 

بۆ  ناوچەیە  ئەم  واڵتانی  بە  هەلێكیدا  كاتیشدا  هەمان  لە 

كەمكردنەوەی پشتبەستنیان بە ئەمەریكا وەك هاوردەكەرێك. 

پیرۆ،  )ئیكوادۆر،  وەك  دیكەی  واڵتانی  لە  فەنزوێال  لە  جگە 

هاوبەشی خۆیەتی.  پشكی  پۆلیڤیا( چین خاوەنی  كۆڵۆمبیا، 

هەروەها ئەوە ئاڕاستەی چین دەكرێت، كە چاوپۆشیكردووە لە 

پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ لە هەرێمی )فارفۆر(ی سودان. 

بە رەوانەكردنی فایلی ئەتۆمیی ئێران بۆ ئەنجومەنی ئاسایش 

بڕیارەكانی  توندی  كەمكردنەوەی  لە  بوو  سەركەوتوو  چین 

ئەنجومەنی ئاسایش، ئەمەش بە هەڕەشەی بەكارهێنانی مافی 

ڤیتۆ. دیارترین رووداویش ئەوەبوو چین و روسیا لە كانونی 
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مافی  ئاسایش  ئەنجومەنی  لە  پێكەوە  ساڵی 2007  دووەمی 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بڕیارێكی  بە  دژ  بەكارهێنا  ڤیتۆیان 

بۆ تاوانباركردنی میلیشیای سەربازی فەرمانڕەوا لە )میامنار(، 

كە ئەمەش هاوكاربوو بۆ پشتیوانیكردنی هەوڵەكانی پەكین 

بۆ راكێشانی هێڵی گواستنەوەی گازی رسوشتی لەو واڵتەوە 

بۆچین، لەبری هندستان55.

و.فراوانكردنی سیاسەتی وەبەرهێنانەكان

دەوڵەتە گەورە هاوردەكەرەكانی نەوت چوونەتە كێبڕكێیەكی 

توندەوە لەپێناو زامنكردنی سەرچاوەی وزەی بێ مەترسی و 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئەفەریقیا  لە  قەیرانەكان.  لە  دور 

واڵتانی  نەوتی  بەكاربردنی  بۆ  هەوڵدایە  لە  ئەمەریكا 

هۆی  بە  ئەمەش  ئەتاڵنتیك،  كەنارەكانی  سەر  ئەفەریقی 

خۆرهەاڵتی  ناوچەی  لەچاو  خۆی  كەنارەكانی  لە  نزیكییان 

ناوەڕاستدا، بەاڵم چین چۆتە كێبڕكێوە لەگەڵیدا لەبونیادنانی 

بۆ  )نەیجیریا(  هاوكاریكردنی  منوونە  بۆ  پ��ڕۆژە،  هەندێك 

پێدانی  هەروەها  نەوت،  پااڵوتنی  پڕۆژەیەكی  دروستكردنی 

چەك و چاككردنەوەی هێڵە ئاسنینەكان لەو واڵتەدا56.

ه��اوردەك��راوە  زی��ادب��وون��ی  پێشبینیی  رۆشنایی  ل��ەب��ەر 

لە  رۆژانە  بەرمیلی  ملیۆن(   10.9( نزیكەی  بۆ  نەوتییەكانی 

ساڵی 2030دا، چین دەستیكردووە بە پەیڕەوكردنی سیاسەتی 

هەمەچەشنكردنی سەرچاوەكانی وزەی خۆی و كامڵكردنیان 

بازنەی  فراوانكردنی  و  هاریكارییەكانی  زیادكردنی  و 

شێوەیەكی  بە  عەرەبییەكان  واڵتە  لەگەڵ  وەبەرهێنانەكانی 

گشتی و كەنداوی عەرەبی بەشێوەیەكی تایبەتی، ئەمەش بەو 

واتایە دێت كە چین پشتبەستنی خۆی بە واڵتە عەرەبییەكان 

زیاد دەكات و واڵتە عەرەبییەكانیش بەهەمانشێوە. هەربۆیە 

نەوتی  هەناردەكراوەكانی  )%16(ی  كە  چاوەڕواندەكرێت، 

 2030 ساڵی  گەیشتنە  بە  و  ب��ڕۆن  چین  ب��ەرەو  عەرەبی 

نزیكەی )%57(ی هاوردەكراوە نەوتییەكانی لەالیەن واڵتانی 

عەرەبییەكانەوە دابین بكرێت57.

زۆرێكی  وەك  وزەوە،  ئاسایشی  چەمكی  دەروازەی  لە  هەر 

بۆ  دەبێت  هەوڵدا  لە  چینیش  بەكاربەر  واڵتانی  لە  دیكە 

بارەیەدا  لەم  نەوت.  پێگەیشتنی  سەرچاوەكانی  زامنكردنی 

چاالكییە  لەالیەك  چینییەكان  نەو تییە  كۆمپانیا  دەبینین 

وزەدا  بنەڕەتیی  كەرتی  لە  خۆیان  سەرمایەگوزارییەكانی 

لە  پشكنین  و  دۆزی��ن��ەوە  و  گ��ەڕان  وەك  چ��ڕك��ردۆت��ەوە، 

عەرەبییە  كۆمپانیا  دیكەوە  لەالیەكی  عەرەبییەكان،  واڵتە 

لەو  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی  ن��ەوت  نیشتیامنییەكانی 

پیشەسازییانەدا دەبیننەوە، كە دواتر لە چینەوە دێت، وەك 

چین  دەركەوتنی  پرتۆكیمیاییەكان.  و  پااڵوتن  پیشەسازیی 

بازاڕی  لە  هاوردەكەر  و  بەكاربردن  سەرەكی  واڵتێكی  وەك 

بەتایبەت  گرنگی،  جێگەی  بابەتێكی  بۆتە  جیهانیدا  نەوتی 

كەنداوی  واڵتانی  لە  واڵتەوە  ئەو  جوگرافی  نزیكی  لەڕووی 

نەوتە  دڵنیای  یەدەگی  گەورەترین  خاوەنی  كە  عەرەبییەوە، 

و ئەمەش پێگەیەكی ئابوریی تایبەت دەبەخشێتە چین58.

زیادبوونی خواستی سەر  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەوانەش  هۆكاری 

كۆی  لە   )30%( رێژەی  بە  2006دا  ساڵی  لە  لەچین  نەوت 

زیادبوونی  كۆی  لە   )39%( و  جیهانی  خواستی  زیادبوونی 

بەوە  ئاماژە  داهاتو  بۆ  گەشەسەندو. خەماڵندنەكان  واڵتانی 

تێكڕای   2030 ساڵی  هەتاوەكو  چین  ئابوریی  كە  دەدەن 

گەشەكردنە سااڵنەكەی بە )%6.2( دەخەمڵێندرێت، ئەمەش 

زیادبوونی  و  وزە  بەكاربردنی  زیادبوونی  مایەی  دەبێتە 

خواستی سەر نەوتی دەوڵەتانی ئۆپیك، بەتایبەت دەوڵەتانی 

دیكەی عەرەبی. بە مەش چین لە ساڵی 2003ەوە بەگشتی 

دەیكاتە  ئەمەش  كە  نەوت،  رووتی  هاوردەكەرێكی  بۆتە 

ئابورییەكەی  گەشە  ئەگەر  چاوەڕوانكراو  نەوتیی  بازاڕێكی 

لەسەر  كێبڕكێ  بەردەوامبێت59.  ریتم   هەمان  لەسەر 

لەنێوان  دەڕوات  فراوانبوون  ب��ەرەو  وزە  دەرامەتەكانی 

وردەوردە  چینیش  سەرەكییەكاندا،  بەكاربەرە  دەوڵەتە 

ئەمەریكای  بەرەو  دەگۆڕێت  ئەفەریقیاوە  لە  خۆ  ئاڕاستەی 

باكور و ئەمەریكای التینی. لە هەنگاوێكیدا كە رەنگدانەوەی 

یەكەمی  كانونی  لە  دڵنیایی وزە،  بۆ  پێویستییە زۆرەكانیەتی 

بەدوای  كنە و پشكنین  لە  ساڵی 2004دا چین هاوبەشیكرد 

نەوتی كەنەدیدا لە هەرێمی )ئەلبێرتا(، كە یەدەگێكی زۆری 

گواستنەوە  بۆڕیی  هێڵی  پڕۆژەكە  پێی  بە  دۆزرای��ەوە،  تێدا 
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دیكەوە  هاڵگرتنی  وێستگەیەكی  بە  دەبەستێتەوە  جێگەكە 

پاشانیش گواستنەوەی  لەسەر كەنارەكانی خۆرئاوای كەنەدا، 

لەوێوە بە رێگەی ئاویدا بۆ بەندەرەكانی چین60.

جین  )هۆ  چین  پێشوی  سەرۆكی  مانگێك  بە  ئەوەش  پێش 

واڵتانی  لە  ئاماژەدار  گەشتێكی  ئەنجامدانی  بە  تاو(، هەستا 

بەرازیل  لە  هەریەكە  سەردانی  تێیدا  و  باشور  ئەمەریكای 

كیشوەرەی  ئەو  دیكەی  دەوڵەتێكی  چەند  و  ئەرجەنتین  و 

كە  ئەنجامدا،  گرێبەستی  چەندین  گەشتەدا  ل��ەو  ك��رد، 

وەك  ئەمەش  دۆالر،  ملیار(   100( دەگاتە  قەبارەكەیان 

لە  چین،  بەشداریكردنی  بەڕووی  بوو  دەرگایەك  كردنەوەی 

چین  هەروەها  دەوڵەتانەدا.  لەم  گاز  و  نەوت  پڕۆژەكانی 

هەستاوە بە توندكردنی پەیوەندییەكانی لەگەڵ )فەنزوێال(دا 

ئەنجامدانی  بە  سەبارەت  رێككەوتننامەیەك  ئەمجامدانی  و 

بۆ  فەنزوێال،  لە  چینییەكانەوە  كۆمپانیا  لەالیەن  وەبەرهێنان 

لەالیەن  وەبەرهێنان  ئەنجامدانی  لەسەر  رێككەوتن  منوونە 

ملیۆن( دۆالر   350( لە  زیاتر  بڕی  بە  كۆمپانیا چینییەكانەوە 

مانگانەی  هاوردەكردنی  و  فەنزوێال  نەوتییەكانی  كێڵگە  لە 

چینەوە.  لەالیەن  فەنزوێال  نەوتی  بەرمیل  ملیۆن(   120(

نیوان چین  هەروەها گرێبەستە رێككەوتن لەسەركراوەكانی 

و ئەرجەنتین لە بواری نەوت و هێڵی ئاسنیندا بە )20 ملیۆن( 

دۆالر دەخەمڵێندرێت61.

هەروەها چین هەوڵەكانی خۆی خستۆتەگەڕ بۆ ئیمزاكردنی 

بە  وزە  كڕینی  بۆ  سەرمایەگوزارییەكان  رێككەوتننامە 

بە  گواستنەوە،  بۆریی  هێڵی  راكێشانی  و  دۆالر  ملیارەها 

پەیوەندیی  بونیادنانی  بە  هەستاوە  چین  گشتی  شێوەیەكی 

لە  و  سعودیە  بۆ  نەمساوە  لە  هەر  دەوڵەتان  لەگەڵ  بەتین 

دەدات  ئ��ەوەش  هەوڵی  هەروەها  ئێران.  بۆ  فەنزوێالوە 

هاوبەشیی سرتاتیژی پێكبهێنێت لەگەڵ هەر دەوڵەتێكدا، كە 

دەزگای دەرهێنانی نەوتی خاو
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چینییەكان  كۆمپانیا  چین.  بۆ  وزە  دابینكەری  ببێتە  بتوانێت 

عەرەبیدا  ل��ەك��ەن��داوی  خۆیان  سەرمایەگوزارییەكانی 

مافی  و  راستەوخۆ  كۆنرتۆڵی  بەدەستهێنانی  بۆ  چڕكردۆتەوە 

جیهان.  چاوەڕوانكراوەكانی  نەوتییە  كێڵگە  لە  بەشەكیی 

سەرپشت  خستۆتە  خۆی  دەرگاكانی  چین  چۆن  هەروەك 

لەبەردەم كۆمپانیا فرەڕەگەزەكاندا بۆ هاتنەنێو بازاڕی وزەی 

ناوخۆیی چینەوە. كۆمپانیاكانی )شێڵ، ئیكسۆن مۆبیل و جی 

ئەی ئینێرجی( گشتیان مامەڵە لەگەڵ چیندا دەكەن62.

رووكردنە  سرتاتیژیی  پەیڕەوكردنی  بە  دەستیكردووە  چین 

وزە.  سەرچاوەكانی  پێگەیشتنی  زامنكردنی  لەپێناو  دەرەوە، 

بۆتەمایەی  دیكە  دەرامەتەكانی  و  وزە  بۆ  چین  هەوڵەكانی 

چوونەنێو ئەفەریقیاوە بەشێوەیەكی خێرا لەم سااڵنی كۆتاییدا. 

بەشێوەیەكی  ئەفەریقیادا  لەگەڵ  چین  بازرگانیی  گەشەی 

دووەم  ئەمەش  كە   ،)268%( رێژەی  بە  زیادیكردووە  بێوێنە 

لەجیهاندا  بازرگانییەكەیەتی  رێژەی گەشەكردنی  گەورەترین 

دوای خۆرهەاڵتی ناوەڕاست. بە روانین لە بەرەوپێشچوونی 

ئەفەریقیا،  دەوڵەتانی  لەگەڵ  چین  پەیوەندییەكانی 

نەوتیی چۆتەنێو دەوڵەتە  دەبینین چین وەك وەبەرهێنێكی 

)ئەنگۆال(،  بەتایبەت  نەوتەوە،  بەرهەمهێنەكانی  ئەفەریقییە 

كە یەكێكە لە بەرهەمهێنەرەكانی نەوت لە كیشوەرەكەدا و 

سێیەكی نەوتەكەی دەڕوات بۆ چین. هەروەها وەبەرهێنانی 

بەرەوپێشربدن  و  دۆزینەوە  بۆ  دەبیندرێت  لە)سودان(  چین 

نەوتی  كۆمپانیای  هەروەها  گواستنەوە.  بۆریی  راكێشانی  و 

)40%( رێژەی  بە  بااڵدەستە  پشكێكی  چینی  نیشتیامنیی 

سودانی  نەوتییەكانی  كێڵگە  كە  ااڵعڤم(،  )نیل  كۆمپانیای  ی 

نیوەی  لە  زیاتر  چین  2007دا  ساڵی  لە  كۆنرتۆڵكردووە. 

سەرەتاكانی  لە  و  كڕی  سودانی  نەوتییەكانی  هەناردەكراوە 

چین  نیشتیامنی  دەریای  نەوتی  كۆمپانیای  2008دا  ساڵی 

پشكەكانی  )%45(ی  كڕینی  بە  هەستاوە  كە  رایگەیاند، 

كێڵگەی نەوت و گازی نەیجیریا بە بڕی )2.27 ملیار( دۆالر، 

 35( رێژەی  بەكڕینی  هەستاوە  كۆمپانیا  هەمان  هەروەها 

لە  نەوت  دۆزینەوەی  و  گەڕان  بۆ  كەمكردنەوەیەك  %(ی 

دەلتای نەیجەر لەبەرامبەر )60 ملیۆن( دۆالر، كۆمپانیاكانی 

سەرمایەگوزاری  بەڵكو  نەوەستاون،  بەوانەوە  هەر  چین 

واڵتانی  و  ئەنگۆال  لە  هاوشێوەیان  دیكەی  وەبەرهێنانی  و 

هەستاوە  چین  دیكەوە  لەالیەكی  ئەنجامداوە63.  دیكەش 

)زیمبابۆی( لەگەڵ  كانزاكاریی  و  وزە  گرێبەستێكی  بەستنی 

دروستكردنی  لەبەرامبەر  دۆالر.  ملیار(   1.3( بەهای  بە  دا 

بە  كە  )ك��ه��روح��راری(  تێرمۆئەلەكرتیك  وێستگەی  سێ 

بە  دەوڵەمەند  كانە  زیمبابۆی  كاردەكەن،  بەردین  خەڵوزی 

ئەڵامس(ەكانی  نیكڵ و  ئاڵتون، خەڵوزی بەردین،  )پالتینیۆم، 

بەكاردەهێنێت بۆ پڕكردنەوەی وەبەرهێنانە چینییەكان64.

چین  نەوتییەكانی  هاوردەكراوە  سێیەكی  ئەفەریقیا  لەمڕۆدا 

دابیندەكات، هەربۆیە ئامادەیی فراوانی پەكین و بارودۆخی 

دەوروژێنن.  پرسیار  چەندین  ئەفەریقیا  لە  دەركەوتووی 

راوەستاوەتە  ئەفەریقیا  لە  چین  سیاسەتی  راستیدا  لە 

بەبێ  رووت،  ئابوریی  دەستكەوتی  بەدەستهێنانی  سەر 

نیگەرانییەكان  و  مرۆڤ  مافەكانی  پرسی  بەهەندوەرگرتنی 

مشتومڕ  چین  سیاسەتی  رەخنەگرانی  ژینگە.  بە  سەبارەت 

لەسەرئەوە دەكەن، كە پاڵپشتیی چین بۆ حكومەتی سودان، 

سیاسەتی  لەو   بەردەوامبێت  ك��ردووە  واڵت��ە  لەم  وەه��ای 

هەر  دەكات،  پەیڕەوی  دارفۆر  هەرێمی  لە  كۆمەڵكوژییەی 

بەهەمانشێوە چین دەستی هەبوو لە هێشتنەوەی رژێمەكەی 

بە  بەردەوامیدان  و  زیمبابۆیدا  دەسەاڵتی  لە  )مۆگابی( 

پێشێلكردنی مافەكانی مرۆڤ65.

هەیە  كەنەدی-چینی  وزەدا  هاریكاریی  بواری  لە  هەروەها 

لە كایەكانی نەوت و گاز و ملی نەوتیی، بەتایبەت هەرێمی 

لەجیهاندا،  نەوت  بە  دەوڵەمەندەكانە  لەناوچە  )ئەلبێرتا( 

چین،  بە  سەبارەت  چاوەڕوانكراوە  داهاتویەكی  كەنەدا 

سیاسییەوە،  ل��ەڕووی  سەقامگیرە  واڵتێكی  لەبەرئەوەی 

دیكەی  ناوچەی  زۆر  و  ناوەراست  رۆژهەاڵتی  واڵتانی  كە 

ئەلبێرتا  بەرهەمی  نیوەی  نییە.  تایبەمتەندییەیان  ئەم  جیهان 

ویالیەتە  ئەمەریكا.  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بۆ  دەڕوات 

و  ركابەرێك  ببێتە  چین  دەترسێت  ل��ەوە  یەكگرتووەكان 

لەكاتێكدا  بەرێت،  كەنەدا  وزەی  ئەمەریكا  حسابی  لەسەر 

نەوتی  ئەمەریكا  كە  سەرچاوەیە،  گەورەترین  كەنەدا  ئێستا 
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نزیك���ەی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
)%40(ی بەرهەمی نەوتی ئەنگۆال هاوردە دەكات، 
كۆنترۆڵی  ئەمەریكی  شیڤرۆنی  كۆمپانیای  كە 

)%75(ی بەرهەمهێنانی نەوتی كردووە

خۆرئاوای  بۆ  كەنەدا  هەناردەكانی  ه��اوردەدەك��ات.  لێوە 

2001ەوە  ساڵی  لەدوای  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

وەهای  ئەمەش  بەخۆوەبینیوە،  لەرادەبەدەری  گەشەیەكی 

كردووە كەنەدا پێش سعودیە و مەكسیك و فەنزوێال بكەوێت 

و ببیتە گەورەترین سەرچاوەی هاوردەكردنی نەوتی بیانی بۆ 

ویالیەتە یەكگرتووەكان. بەمجۆرە هاوكێشەكە وەهای لێدێت: 

هەر بەرمیلە نەوتێكی كەنەدی لە دەڕوات بۆ چین، ئەمەریكا 

ناچاردەبێت نەوت  لەدەستدەدات و الی خۆیەوە  بەرمیلێك 

لە واڵتانی دیكەوە هاوردەبكات، كە دەشێت ئەو واڵتانە لە 

دۆخی دوژمایەتیدا بن لەگەڵ واشنتۆندا66.

چینیش الی خۆیەوە بێ مەترسی نییە، ئەویش پێیوایە كەنەدا 

كۆیلەی خاڵێكە لە رێككەوتننامەی بازرگانیی ئازادی واڵتانی 

دەسەپێنێت  كەنەدادا  بەسەر  ئەوە  كە  باكور،  ئەمەریكای 

نابێت  كەمنەكردۆتەوە،  خۆی  بەكاربردنی  كەنەدا  مادام  كە 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  بۆ  وزە  پێگەیشتنی  سەرچاوەكانی 

كە  دروستكردووە،  چین  الی  ترسی  ئەمەش  كەمبكاتەوە، 

كەنەدی  بەرهەمهێنانی  دابەزینی  مایەی  ببێتە  خاڵە  ئەو 

دابینكردنی  بۆ  وەفاداربێت  نەتوانێت  كە  بەشێوەیەك، 

بەرەو  كەنەدا  هەربۆیە  چین.  بۆ  گاز  و  نەوت  سەرچاوەی 

دەرامەتەكانی  لەسەر  كێبڕكێ  و  بازاڕەكان  فرەیی  پێویستیی 

نەوت دەڕوات67.

پێویستە ئاماژەش بەو پەیوەندییە بەتینە بكەین كە لەنێوان 

گەورەی  واڵتێكی  فەنزوێالش  كە  هەیە،  فەنزوێالدا  و  چین 

ئەمەریكایەوە  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  نەوتی  دابینكەری 

تایبەمتەندیی  گ��رت��ووە.  چ��وارەم��ی  پلەی  رووەوە  ل��ەو  و 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  نێوان  پەیوەندییەكانی 

سەرۆكی  2006دا  ساڵی  لە  ناڕێكیی.  لە  بریتییە  فەنزوێال،  و 

چین  بۆ  سەردانەكەیدا  میانەی  لە  چاڤێز(  )هۆگۆ  فەنزوێال 

كۆمپانیا  بە  رێگە  كە  ئیمزاكرد،  رێككەوتننامەی  چەندین 

و  گ��از  و  ن��ەوت  دۆزی��ن��ەوەی  ك��اری  دەدەن  چینییەكان 

دروستكردنی دامەزراوەی پااڵوتنی نەوت لە فەنزوێالدا بكەن. 

كەمكردنەوەی  چوارچێوەی  لە  هەنگاوە  ئەم  دەگوترا  وەك 

و  وزە  كڕیارێكی  وەك  دێ��ت،  ئەمەریكا  بە  پشتبەسنت 

باوەڕەدان،  لەو  لەچاودێران  زۆرێك  لەبەرامبەریشدا  نەوت. 

ئاڕاستەی  لە  هەمەچەشنییە  ئەم  كەنەداش  پێویستە  كە 

زیاد  لەوەی  رزگاربوون  بۆ  بێنێتەئاراوە  هەناردەكراوەكانیدا 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بە  پشت  پێویست  لە 

ببەستێت68.

لەئێستادا چین لە پلەی پێنجەمی گەورە بەكاربەرەكانی وزەی 

پێكدێنێت.  جیهانیی  بەكاربردنی  )%3.7(ی  و  دێت  جیهاندا 

هەروەها چاوەڕواندەكرێت كۆی خواستی سەرەكیی لەسەر 

وزە لەساڵی 2030 دوهێندە زیاد بكات. هندستان لە هەوڵدایە 

بۆ پێكهێنانی هاوپەیامنێتی و هاوبەشی دوقۆڵی و هەرێمی 

هاوبەشەكان  چاالكییە  تواناكانی  گشت  كە  جیهانی،  و 

بۆدەدات  بە  دیاریكراوی چین هەوڵی  ئەوەی  لەخۆبگرێت. 

هەر  پشكنینی  و  كنە  لە  بریتییە  هاوبەشدا،  هاریكاریی  لە 

گۆڕینەوەی  دیكەدا، سەرەڕای  الیەنەكەی  لە خاكی  الیەنێك 

و  گەڕان  بواری  لە  تواناكان  و  شارەزایەتییەكان  و  ئەزموون 

گەشەپێدان و هاریكاری و پێوەرەكانی ئاشتی و راهێنان، ئەم 

هندییەكان  نیشتیامنییە  كۆمپانیا  لەوەی  بریتییە  هاریكارییە 

و بیانییەكان پێكەوە كاربكەن لەسەر جێبەجێكردنی پڕۆژەی 

هاوبەش لە واڵتانی سێیەمدا69.

نەوتی  پێویستیی  سێیەكی  عەرەبی  كەنداوی  ناوچەی 

دابینكەری  گەورەترین  سعودیەش  دابیندەكات.  هندستان 

نەوتی خاوە بۆ هندستان و )%25(ی پێویستییە سااڵنەكەی 

رێككەوتوون  واڵت  هەردو  2006ەوە  ساڵی  لە  پڕدەكاتەوە، 

)هاوبەشیی  بۆ  پەیوەندییەكانیان  گواستنەوەی  لەسەر 
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سرتاتیژی لەبواری وزە(ی نەوتیدا. هەروەها ئێران دابینكەری 

و  سعودیە  لە  هەریەكە  دوای  هندستانە  نەوتی  سێیەمی 

نەیجیریا، كە سااڵنە )2.5 ملیۆن( تۆن نەوتی بۆ دابیندەكات. 

هندستان  هاوبەشێكی  دەبێتە  خەریكە  وردە  وردە  ئێرانیش 

لە گەلێك پڕۆژەی هایدرۆكاربۆنات، بەتایبەت كەرتی گاز70.

چیندا  لەگەڵ  هەیە  كاركردنی  خواستی  هندستان  هەروەها 

كاركردنەش  ئەم  نەوتن،  بەكاربەری  واڵتی  دوو  بەوپێیەی 

دەوڵەت  هەردو  وزەدا.  بەدەستهێنانی  لە  دڵنیایی  لەپێناو 

كاردەكەن لەسەر هاریكاریی هاوبەش لەبواری دۆزینەوە و 

بەرهەمهێنانی نەوتدا، وەك رووپێویی و زیادكردنی دەرهێنانی 

نەوت و هاریكاریی لە پڕۆسەكانی پااڵوتن و پرتۆكیمیاییەكان 

و بە بازاڕكردنی بەرهەمە نەوتییە پرتۆكیمیاییەكان و راكێشانی 

بۆری نەوت و گاز، هەروەها هاوكاریكردنی یەكرت لە بواری 

بەرەوپێشربدنی توانستەكانی وزەدا71.

بەرەوپێشربدنی  لەسەر  ك��اردەك��ات  هندستان  هەروەها 

توركیا،  و  ناوەڕاست  ئاسیای  لەگەڵ واڵتانی  پەیوەندییەكانی 

لەكاری  هاوبەشیكردن  بۆ  هەوڵدان  لە  هندییەكان  كۆمپانیا 

قەزوین،  دەری��ای  لەناوچەی  بەرەوپێشربدن  و  دۆزینەوە 

هەروەها هندستان بەردەوامە لە هاریكاریی لەگەڵ توركیا و 

ئازەربایجان لەبواری جێبەجێكردنی پڕۆژەی بۆری گواستنەوەی 

نەوت كە لە ئاسیای ناوەڕاستەوە درێژدەبێتەوە بۆ ئەوروپا. 

لە الیەكی دیكەشەوە كۆمپانیا هندی و توركییەكان هاریكاری 

یەكرت دەكەن لە پڕۆژەكانی نەوت لەناو واڵتەكانیاندا72.

پێشخستنی  ل��ەس��ەر  ك��اری��ك��ردووە  هندستان  ه��اوك��ات 

ئێستادا  لە  و  ئەفریقیادا  كیشوەری  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی 

خاوە  نەوتی  دابینكەری  دووەم  سعودیە  دوای  )نەیجیریا( 

پێویستییەكانی سااڵنەی  بۆ هندستان، كە نزیكەی )%12(ی 

ئەو واڵتە پردەكاتەوە، یەكەم هاوبەشیی هندستان لە پشكە 

کێڵگەیەکی نەوت لە ئەفەریقیا
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پشكێكی  بەدەستهێنانی  لەمیانەی  ئەفریقیادا  نەوتییەكانی 

لە واڵتی سودان، كە رێژەكەی  بوو  )نیل االعظم(  كۆمپانیای 

بریتییە لە )%25(، كە ئەمیش لە ئێستادا دابینكەری )3 ملیۆن( 

تۆن نەوتی سااڵنەیە بۆ هندستان. پاش ئەوەش گرێبەستێكی 

بەرهەمە  گواستنەوەی  بۆریی  هێڵی  راكێشانی  بۆ  ئەنجامدا 

پااڵوتگەی  لە  )200ك��م(ە  درێژییەكەی  كە  نەوتییەكان، 

و  سەرمایەگوزاری  كۆی  )ب��ۆرس��ودان(.  بۆ  )خ��ەرت��وم(ەوە 

هایدرۆكاربۆناتی  كەرتی  لە  هندستان  وەبەرهێنانەكانی 

هندستان  هاوكات  دۆالرە.  ملیار(   2( نزیكەی  سوداندا 

)لیبیا(،  لە  سەرمایەگوزاریی  وەرگرتنی  لە  بوو  سەركەوتوو 

كاتێك سێ كۆمپانیای هیندی گرێبەستەكانی نەوت و گازیان 

لیمیتد( )فیدیش  كۆمپانیای  شێوەش  بەهەمان  بەدەستهێنا، 

و  دۆزینەوە  لەناوچەكانی  توانی پشكی هەندێك  ی هیندی 

بەرهەمهێنانی نەوت لە )نەیجیریا( بەدەستبهێنێت73.

لە  بەشداربن  توانیویانە  هیندییەكان  كۆمپانیا  هەروەها 

پڕۆسەی پێشخستنی دەرامەت و توانا ناوخۆییەكانی واڵتانی 

وەك )روسیا، نەرویج، ژاپۆن، كۆریای باشور، رۆمانیا و فەنزوێال(، 

لەبوارەكانی وەك زیادكردنی دەرهێنان و دەرهێنانی كوالیتی 

بەرزی نەوت و عەمباركردنی بازرگانی و سرتاتیژی و هاندان 

بۆ پاراستنی وزە و بەكارهێنانی سوتەمەنی بێ مەترسیی بۆ 

و  وزە  ناباوەكانی  سەرچاوە  گەشەپێدانی  هەروەها  ژینگە، 

داهێنانی پالنی نوێ بۆ دۆزینەوە و بەرهەمهێنان لە واڵتانی 

لە  وزە  دیكەی  هاوبەشەكانی  دام��ەزراوە  لەنێوان  و  دیكە 

بەریتانیا  و ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا74.

دەرئەنجام

كاتی  لە  دەبێت  زیادبووندا  لە  ب��ەردەوام  نەوت  گرنگیی 

ئێستادا، بەوپێیەی مادەیەكی زیندوی وزەیە و پێویستییەكی 

گەورە هەیە بۆ نەوت لەبەر رۆشنیایی بەردەوامیی گەشەی 

و  هندستان  و  چین  وەك  گەورەكانی  واڵتە  ئابورییەكانی 

واڵتە پێگەیشتووەكانی دیكە. ئەمە جگە لە پێویستیی زۆری 

ئەوروپا.  و  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  نەوت 

ئەم دەوڵەتانەش كەوتوونەتە كێبڕكێوە بۆ بەدەستهێننای بە 

گشت رێگەكان و تەنانەت جەنگان لەپێناویدا، وەك ئەوەی 

لە جەنگی دوەمی كەنداودا روویدا لە ساڵی 1991. ئەوەی 

زیاتر پاڵنەرە بۆ دەوڵتە گەورەكان كە كێبڕكێی لەسەر بكەن 

لەپێناو دڵنیایی سەرچاوەكانی پێگەیشتنی نەوتدا، بریتییە لە 

ناسەقامگیریی سیاسی لە هەندێك لە ناوچە بەرهەمهێنەكان 

هاتنەئارای  لەگەڵ  بەتایبەت  نرخەكانی،  بەرزبوونەوەی  و 

قەیرانەكان و رۆڵبینینی تێچوونی بەرهەمهێنان و جۆرەكانی 

لەو بابەتەدا.

ئەنجامدانی  بە  هەستاون  گەورەكان  دەوڵەتە  لە  هەندێك 

رێككەوتننامەی ئەمنی و دانانی بنكەی سەربازی لە هەندێك 

بەرهەمهێنان،  لە  نزیك  ناوچەی  لە  یان  بەرهەمهێن،  واڵتی 

ئەمەش وەك ئامادەكاریی پێشوەخت بۆ دەمی قەیرانەكان، 

بەتایبەت كە بازاڕی نەوت بازاڕێكی جیهانیی یەكپارچەیە و 

بە رێژەیەكی زۆر كاریگەر دەبێت بە دۆخی نا سەقامگیریی 

ویالیەتە  لەكاتێكدا  بەرهەمهێناندا.  ناوچەكانی  لە  سیاسی 

هەمەچەشنكردنی  هەوڵی  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی 

دەدات  خۆی  بااڵدەستی  و  وزە  پێگەیشتنی  سەرچاوەكانی 

هاوكات  وزە،  پێگەیشتنی  نزیكەكانی  و  ئارام  ناوچە  بەسەر 

و  چین  لە  هەریەكە  لەگەڵ  تونددایە  كێبڕكێیەكی  لە 

زامنكردنی  بۆ  ئەوروپا  یەكێتیی  دەوڵەتانی  و  هندستان 

لە  دەرك��ەوت��وون  نوێ  ئامڕازی  ئێستادا  لە  سەرچاوەكان. 

زامنكردنی سەرچاوەكانی پێگەیشتنی وزە، ئەوەش بە كڕینی 

دەستامیەی كۆمپانیا گەورەكان یان ئەنجامدانی وەبەرهێنان 

لە  پەیڕەوكردنی میتۆدی بەشداریكردن  و سەرمایەگوزاری و 

بەرهەمهێناندا، كە ئەمەش میتۆدێكە لەگەڵ بەرەوپێشچونی 

پێویستییە ئابورییەكانی سەردەمی جیهانگیریدا رێدەكات.

 
سه رچاوه کان:

للنزاعات  الجدیدة  الجغرافیا  امل��وارد:  علی  الحروب  کلیر،  1.مایکل 

العاملیة، ترجمه : عدنان حسین، بیروت، دار الکتب العريب، 2002، ص 

.38-37

2.کولن تاجیل یورغ شیندلر وفراوکة لیز نبورکس وفیرنر تسینیل، نهایة 

التدابیر الرضوریة ملواجهة املستقبل، ترجمة: د. عدنان  البرتول:  عرص 

عباس عيل، الکویت، عامل املعرفة، سبتمرب 2004، ص 169-167.



270

ئایدیا دیپلۆماتیك

مروان  ترجمه :  املتحدة،  الوالیات  نفوذ  تحدي  ودوره  يف  ایران  3.نفط 

سعدالدین، بیروت، الدار العربیة للعلوم نارشون، 2007، ص7.

الجدید،  االمریکي  والقرن  الصلیبیة  البرتول  حروب  زلوم،  4.عبدالحي 

بیروت املؤسسة العربیة للدراسات والنرش، 2005، ص 44-43.

بالعامل لضامن  امریکا  تفعل  ماذا  النفط-  الی  العطش  ریتلدج،  5.ابان 

املنها النفطي، بیروت، الدار العربیة للعلوم، 2006، ص26.

6.روجر هارود، سه رچاوه ی پێشوو، ص 9-8.

7.هه مان سه رچاوه ی پێشوو، ص 11-9.

النسخن   ،foregin policy مسیطرا،  النفط  الیزال  بیرغن،  8.دانیال 

العربیة، سبتیمرب0اکتوبر 2009، ص28.

 foregin التالیة،  االم��دادات  ازمة  الطاقة:  توقعات  بیرول،  9.فتیح 

policy، النسخن العربیة، سبتیمرب0اکتوبر 2009، ص 41.

10.ریتشارد هاینربغ، رساب النفط: النفط والحرب ومصیر املجتمعات 

الصناعیة، بیروت، الدار العربیة للعلوم نارشون، 2005، ص 120-118.

االجنبیة:  النفط  لرشکات  االستثامر  آف��اق  فافتیک،  بیار  11.ج��ان 

املخاطر واالتفاقیات يف نفط والغاز يف الخلیج العريب نحو ضامن االمن 

للدراسات والبحوث االسرتاتیجین،  ابوظبي، مرکز االمارات  االقتصادي، 

2007، ص 217-216.

12.ایان ریتلدج، العطش إلی النفط: ماذا تفعل امریکا بالعامل لضامن 

امنها النفطي، بیروت، الدار العربیة للعلوم نارشون، 2006، ص 151.

13. ویرنان جیانج، النمو االقتصادي يف الصین وسعیها ألمن الطاقة يف 

انحاء العامل، يف الصین والهند والوالیات املتحدة االمریکیة: التنافس علی 

موارد الطاقة، ابوظبي مرکز االمرات للدراسات والبحوث االسرتاتیجیة، 

2008، ص 327-325.

14. ریتشارد هاینربغ، مصدر سبق ذکرە، ص 301-300.

.15

پەراوێز:

37.سەرچاوەی پێشوو، ال 88.

األوبک،  لبدائل  نواة  غینیا  خلیج  لجنة  عبداملنعم طلعت.  38.السفیر 

السیاسة الدولین، العدد 182، اکتوبر 2010، ال 186.

39.سەرچاوەی پێشوو، ال 187-186.

40.خالد حنفي علی، مصدر سبق ذکرە، ال 89.

41.سەرچاوەی پێشوو، ال 89.

للنفط، مصدر  اقتصاد سیايس جدید  ادوارد ل مورس، هل هناک   .42

سبق ذکرە، ال 53.

البدیلة،  والحلول  الطاقة  مازق  نخلة،  ک��ارول  و  هویل  دیفید   .43

سەرچاوەی پێشوو، ال 80.

44. سەرچاوەی پێشوو، ال 81-80.

45. سەرچاوەی پێشوو، الپەڕە 81.

السیاسیة  العواقب  السوق:  وقوی  السیاسیة  الجغرافین  يل،  نان   .46

ومحدودیة االمدادات، يف الصین والهند والوالیات املتحدة االمریکیة، 

التنافس علی املوارد الطاقة، سەرچاوەی پێشوو، ال 145.

47. سەرچاوەی پێشوو، ال 145-144.

القادمة  النفطي  التعول  نقطة  الثاين:  يف  برمیل  الف  تزاکیان،  48.بیرت 

والتحدیات التي یواجهها عامل یعتمد علی طاقة، ابو ظبي، مرکز االمارات 

للدراسات والبحوث االسرتاتیجیة، 2009، ال 9-13 و 112-108.

49. مایکل کلیر، الحروب علی املوارد، سەرچاوەی پێشوو، ال 17-16.

50.سەرچاوەی پێشوو، ال 17.

51.سەرچاوەی پێشوو، ال 18.

52.سەرچاوەی پێشوو، ال 147-134.

53.سەرچاوەی پێشوو، ال 18.

واملعوقات،  الفرص  قزوین،  بحر  ثروات  استغالل  طاهر،  54.احمد 

السیاسة الدولیة، العدد 180، ابریل، 2010، ال 169-168.

السیاسیة  العواقب  السوق:  وقوی  السیاسیة  الجغرافین  يل،  نان   .55

ومحدودیة االمدادات، يف الصین والهند والوالیات املتحدة االمریکیة، 

التنافس علی املوارد الطاقة، سەرچاوەی پێشوو، ال 128-127.

56. نعیمة سومان، صدمة النفط: التاریخ یعید نفسە، شٶون االوسط 

العدد 124، خریف 2006، شتاء 2007، ال 82.

والغاز  النفط  العريب-الصیني يف مجال  التعاون  افاق  57.جمیل طاهر، 

الطبیعي حتی عام 2030، مصدر سبق ذکرە، ال 10.

58.سەرچاوەی پێشوو، ال10.

59. سەرچاوەی پێشوو، ال 12-11.

60. عبدالحي یحیي زلوم، مصدر سبق ذکرە، ال 391.

61. سەرچاوەی پێشوو، ال 392-391.

62.ویرنان جیانج، مصدر سبق ذکرە، ال 339.

63. سەرچاوەی پێشوو 341-340.

64. سەرچاوەی پێشوو، ال 341.

65. سەرچاوەی پێشوو، 342-340.

66. سەرچاوەی پێشوو، 350.

67. سەرچاوەی پێشوو، 351.

68. سەرچاوەی پێشوو، 352.

69. تلمیذ احمد، التنافس العاملي علی موارد الطاقة: املنڤور الهندي، 

سەرچاوەی پێشوو، ال 380.

70. سەرچاوەی پێشوو، 382-381.

71. سەرچاوەی پێشوو، 383-382.

72. سەرچاوەی پێشوو، ال 384.

73. سەرچاوەی پێشوو، ال 384.

74. سەرچاوەی پێشوو، ال 385.


