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گرنگی گەرووە دەريایيەکان لە ڕووی جيوپۆليتيکیەوە
گەرووی مەلەکە وەک نموونە
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ماستەر لە زانستە سياسيەکان لە زانکۆی وارسۆ /پۆڵەندا

پوختە:
ئەم جىێژٍىەوەیە جاًبەجە بە ڕۆڵ وگشهگی گەسووە دەسٍاییەکان لە ظُاظەث وئابىوسی وملمالهێی
هێىدەوڵەحی ،لێرەدا گشهگی حُىپۆلەجُکی وحُىئابىوسی وحُىظتراجيژی گەسووی دەسٍایی بە گؽتی،
وگەسووی مەلەکە بە جاًبەحی ،دەخشێخە ڕوو .ئەمەػ هاوکاس دەبێذ بۆ جێگەٌؽتن لە بەؼێک لە
ظُاظەث وملمالوێ هێىدەوڵەجُەکان ودەسواصەیەکە بۆ جێگەٌؽتن لە صۆسێک لە ظتراجيژ وڕەفخاسی
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دەوڵەجان.
جىێژٍىەوەکە لە پێؽەکُەک ودوو بەػ ودەسئەهجامێک پێکذێذ ،لە بەش ی یەکەمذا ،ظەسەجا
چەهذ پێىاظەیەکی گەسووە دەسٍاًُەکان ،لە ڕەهەهذی حُاوصەوە ،دەخشێخە ڕوو .پاؼان باط لە
پەًىەهذی گەسووە دەسٍاًُەکان بە ئاظاٌص ی (وصە)وە دەکشێذ ،دواجش گشهگی دوو لە دًاسجشًٍ
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گەسووە دەسٍاییەکاوی سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وحيهان (گەسووی هىسمض وباب اإلاىذب) ئاماژەی
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چەهذًً دەوڵەجەوە ئەهجامذەدسێذ بۆ ظەپاهذوی هەژمىووی خۆیان بەظەس ئەو دوو گەسووە
دەسٍاییەدا .بەش ی دووەمی جىێژٍىەوەکە جەسخاهە بۆ گەسووی مەلەکە ،گشهگی حىگشافی وئابىوسی
وحُىپۆلەجُکی ئەم گەسووە بە ؼێىەیەکی گؽتی دەخشێخە ڕوو ،پاؼان جِؽک دەخشێخە ظەس
ڕۆڵ وپێگەی گەسووی مەلەکە لە پەًىەهذی وملمالهێی هێىان ئەمشٍکا وچين ،یاخىد ئەو باًەخە
گەوسەیەیی کە ئەو دوو دەوڵەجە دەًذەن بە گەسووی مەلەکە.
ووؼە کلُلُەکان :گەسووە دەسٍاییەکان ،گەسووی مەلەکە ،ملمالهێی ئەمشٍکا وچين
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پێشەکی:
یەکێ لەو دًاسداهەی کە لە کۆهەوە جا ئەمشۆ گشهگُەکی گەوسەی
هەبىوە لە هاجىوچۆ وئاڵىگۆسی باصسگاوی وپەًىەهذی هێىان
ؼاسظخاهُەث ودەوڵەجان ،بشٍخُِە لە گەسووە دەسٍاییەکان.
چىهکە ڕێگا ئاویُەکان ،لە کۆهەوە جا ئەمڕۆس ،ئامشاصێکی
ظەسەکی ئەو ئاڵىگۆس وپەًىەهذًاهە بىوهە ،دەسٍا وصەسٍاکاهِؾ
بە هۆی گەسووەکاهەوە بەیەکذەگەن .لەم ظەسدەمەدا ،لەگەڵ
ئەو پێؽکەوجىە گەوسەیەیی کە لە بىاسی پِؽەظاصی
وجەکىەلۆژٍذا ڕووٍذاوە ،گشهگی گەسووە دەسٍاًُەکان صیادی
کشدوە ،چىهکە پِؽەظاصی بە گؽتی ،پؽذ بە وصە
دەبەظخێذ ،بە جاًبەث هەوث وگاص ،بەؼێکی صۆسی وصە لە
ڕیگەی ئاوی وگەسووەکاهەوە لە دەوڵەجاوی بەسهەمێىەسی وصە
دەگاجە واڵجاوی بەکاسبەسی ئەو وصەیە کە واڵجاوی پِؽەظاصًٍ.
پِؽەظاصی لەبەس ئەوەی صۆس بىاس دەگشێخەوە (چەک،
جەکىەلۆژٍا ،ئامێر )...بە کۆڵەکەی ئابىوسی دادەهشێذ لەم
ظەسدەمەدا ،ئاؼکشاؼە ئابىوسی بىەمایەکی ظەسەکی
ظُاظەجە ،لێرەوەیە گەسووەکان گشهگُەکی حُىپۆلەجُکی
وئابىوسی گەوسە وسدەگشن .چىهکە وەک ئاماژەمان پێذا،
پِؽەظاصی کە بىەمایەکی گشهگی ئابىوسی دەوڵەجاوی صلهێزە،
پؽذ بە وصە دەبەظخێذ جا بەسدەوام بێذ وبە بەهێزی
بمێىێخەوە ،وصەػ بەؼێکی ظەسەکی لەڕێگەی گەسووسە
دەسٍاًُەکاهەوە دەگىاصسێخەوە ،بۆیە پاساظتن وکۆهتڕۆڵکشدوی
گەسووسە دەسٍُاییەکان ،خەوهێکی ظەسەکی بەؼێک لە
دەوڵەجاوی صلێهضە .داخعخنی گەسووەکان ،واجە هەمان یا
کەمبىوهەوەی گەٌؽخنی وصە بە دەوڵەجاوی صلهێز ،ئەوەػ
گىسصێکی گەوسەیە لە ئابىوسی ئەو دەوڵەجاهە ،لە دەسئەهجامذا
دەبێخە مایەیی لواصبىووی هەژمىووی ئەو دەوڵەجاهە لە حيهاهذا.
هەس وەها ئەو واڵجاهە ،کاجێک لە ڕێگەی گەسووسە ئاوٍُەکاهەوە
بەؼێکی گەوسەی کەسظخەی خاوٍان دەظذ دەکەوێذ،
دووباسە پێىَعدُان بە گەسووس ئاوٍُەکان دەبێذ بۆ فشۆؼتن
وهەهاسدەکشدوی ؼمەک وبەسهەمە پِؽەظاصٍەکاهُان.
لە لیەکی جشەوە ،دەوڵەجاوی فشۆؼُاسی وصە ،کە بەؼێکُان
ئابىوسٍان پؽذ بە فشۆؼخنی وصە دەبەظخێذ ،ئەواهِؾ
دٌعاهەوە بە گص ی بۆ هاسدوی بەسهەمەکاهُان بۆ باصاڕی حيهاوی،
بە ؼێىەیەکی گؽتی پؽذ بە گەسووە ئاوٍُەکان دەبەظتن.
حگە لەوەی لەظەسەوە باظکشا ،دەوڵەجاوی جشَؾ بۆ هەهاسدە
وهاوسدەی بەسهەم وپێذاوَعخُِە حۆساوحۆسەکاهُان،
بەؼێىەیەکی صۆس پؽذ بە گەسووە دەسٍاًُەکان دەبەظتن ،واجە
مەسج هُِە گەسووەکان جەنها بۆ دەوڵەجاوی کڕٍاس وفشۆؼُاسی
وصە گشهگ بێذ ،بەڵکى لە دەسەوەی ئەو بابەجەػ هەس
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گشهگُەکی گەوسەی هەیە .بەاڵم لەم ظەسدەمەدا ،وئەوەی لەم
جىێژٍىەوەػ صیاجش چەختی لەظەس دەکشێذ ،گشهگی گەسووەکاهە
وەک ڕێگایەکی ظەسەکی بۆ گىاظدىەوە وکڕًٍ وفشۆؼخنی وصە.
کێشەی توێژينەوە:
کێؽەی جىێژٍىەوەکە لە دوو پشظُاسدا کىسث دەکشێخەوە:
یەکەم ،ئایا گشهگی گەسووی دەسٍایی بەگؽتی وگەسووی
مەلەکە بەجاًبەحی ،لە ڕووی حُىپۆلەجُکیی وئابىوسٍەوە چُُە
وچەهذە؟
دووەم ،سۆڵی گەسووی مەلەکە لە ملمالهێی ئەمشٍکا و(چين)دا
چُُە؟
گريمانەی توێژينەوە:
دوو
دوو گشٍماهە دەخشێخە ڕوو بۆ ئەو پشظُاسەی ظەسەوە ،بەم
ؼێىەیە:
یەکەم ،گەسووە ئاوٍُەکان بەگؽتی وگەسووی مەلەکە بە
جاًبەحی گشهگُەکی گەوسەیان هەیە لە ڕووی حُىپۆلەجُکی
وئابىوسٍەوە بۆ دەوڵەجان.
دووەم ،گەسووی مەلەکە یەکێکە لەو خاڵە گشهگاهەی کە
ئەمشٍکا وچين ملمالهێی وکێبرکێی لەظەس دەکەن .
گرنگی توێژينەوە:
بۆ جێگەٌؽتن لە ظُاظەث وملمالهێی هێىدەوڵەحی
وهەسێمایەجُەکان لەم ظەسدەمەدا ،پێىَعخە گشهگی گەسووە
دەسٍُاییەکان لەبەس چاوبگشًٍ ولەو سۆڵە جێبگەًً کە ئەو
گەسوواهە هەیاهە ،کە بە یەکێک لە خاڵە هەسە گشهگەکاوی
ملمالوێ هێىدەوڵەحی وظُاظەث وئابىوسی دادەهشێذ لە
حيهاهذا .لەم جێگەٌؽدىەوە ،هەهذێک حىڵەی ظەسباصی
وڕەفخاسی ظُاس ی دەوڵەجان ،بە جاًبەث صلهێزەکان ،بۆمان
ڕوون دەبێخەوە .لەم ظەسدەمەی ئێعخاماهذا ،گشهگترًً ،یا
یەکێک لە گشهگترًً ڕووداوە ظُاظُەکاوی حيهان ،بشٍخُِە لە
پەًىەهذی وملمالهێی هێىان ئەمشٍکا وچين ،ئەم پەًىەهذًُە،
کاسٍگەسی دەبێذ بەظەس کۆی حيهان وهاوچەکەی ئێمەؼذا،
جێگەٌؽتن لە سۆڵ وگشهگی گەسووە ئاوٍُەکان وبایەخذاوی ئەو
دوو صلهێزە بەو بابەجە ،یاسمەجُذەس ودەسواصەیەک دەبێذ بۆ
جێگەٌؽتن لەو پەًىەهذًەیی کە لە هێىان ئەمشٍکاو چين هەیە
لەئێعخادا.
ميتۆدی توێژينەوە :
لەم جىێژٍىەوەیەدا مُخۆدی جێکەڵ )(Mixed Method
بەکاسهاجىوە ،کە جُاًذا هەسدوو مُخۆدی چۆهُەحی
)(Qualitative methodوچەهذێتی )(Quantitative method
بە یەکەوە بەکاسدێذ  (Pole, 2007: PP 36-38).مُخۆدی
چۆهُەحی بەکاسهاجىوە ،چىهکە جىێژٍىەوەکە جا ڕادەیەکی صۆس بۆ
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ؼُکاسی بابەجەکە پؽتی بە ڕاپۆسث وجىێژٍىەوەی جش بەظخىوە.
مُخۆدی چەهذێتی بەکاسهاجىوە چىهکە جىێژٍىەوەکە هەهذێ
کاث لە ڕێی صماوی ژماسە وداجای ژماسەییەوە گشهگی گەسووە
ئاوٍُەکان دەخاجەڕوو .هەس وەها لەبەس ئەوەی لە پشظُاسی
جىێژٍىەوەکەدا ،پشظُاس کشاوە لە باسە (چەهذ) ،گىهجاوجش دەبێذ
ئەگەس مُخۆی چەهذێتی بەکاسبهێنن .لە لیەکی جشەوە ،بۆ
لێکذاهەوە وؼُکشدهەوەی ئەو ژماساهە وبەظدىەوەیان بە لیەوی
ظُاس ی وحُىپۆلەجُکی ،پێىَعخمان بە مُخۆدی چۆهُەحی
دەبێذ ،کە لەمەدا ،دەق وڕظخە وووؼە بەکاسدەهێنرێذ هەک
ژماسە وئاماس .هەس بۆیە مُخۆدی جێکەڵ بە گىهجاو صاهشاوە بۆ
ئەم جىێژٍىەوەیە.
هەس وەها مُخۆدی مۆسفۆلۆجی ) (morphologicalبەکاسهاجىوە،
چىهکە گەسووسە ئاوٍُەکان دًاسدەیەکی حىگشافين ،وگشهگی
حُىپۆلەجُکیان هەیە ،لەو جىێژٍىەواهەؼذا کە بابەجەکەیان
ظەباسەث بە پەًىەهذی هێىان حىگشافُا وظُاظەجە،
گىهجاوجشە ئەم مُخۆدە بەکاس بهێنرێذ .
-١بەش ی یەکەم :گەرووە ئاوييەکان
هەخؽەی ( )١دًاسجشًٍ گەسوو و ڕێڕەوە
ئاوٍُەکاوی حيهان

ظەسچاوەThe Geography of Transport Systems, :
Domains of Maritime Circulation
پێؾ جاوجىێکشدوی گشهگی گەسووی مەلەکە ،باؼتر وایە
وێىەیەکی گؽتی بەدەظذ بهێىين لە باسەی گەسووە ئاوٍُەکان
بە گؽتی ،ئەمەػ یاسمەجُذەس دەبێذ بۆ جێگەٌؽخيێکی ئاظاهتر
وڕووهتر لە گشهگی گەسووی مەلەکە .بۆیە لەم بەؼەدا
هەوڵذەدسێذ بە خێرایی وکىسحی ئاماژە بە چەن لیەهێکی
بابەحی جىێژێىەوەکە بذسێذ ،وەک پێىاظەکشدوی گەسووی ئاوی،
پەًىەهذی گەسووی ئاوی بە ئاظایص ی وصە (ؤمً الطاكت) ،هەس
وەها دوو همىوهە لە گشهگترًً گەسووەکاوی سۆژهەاڵحی
هاوەڕاظذ (هىسمض وباب اإلاىذب) کىسجەیەکُان لەباسەوە
دەخشێخە ڕوو.
. ١.١گەرووی ئاوی
Page 3

پێىاظەی گەسووە ئاوٍُەکان صۆس وفشەن ،بەاڵم بە گؽتی
دەکشێذ بکشێً بە س ێ بەػ لە پێىاظە؛ پێىاظەی حىگشافی،
پێىاظەی وەصٍفی ،پێىاظەی یاظایی .لە هاو خىدی ئەم
پۆلێىکاسٍەػ ،هەس بەؼێک چەهذًً پێىاظە لە خۆ دەگشێذ،
بەاڵم لێرەدا جەنها س ێ پێىاظە دەخشێخە ڕوو ،پێىاظەیەک لە
ڕووی حىگشافُەوە ،ئەوی جش لە جێڕواهُنی یاظاییەوە،
ظێهەمِؾ لە ڕووی وەصٍفُەوە.
پێىاظەی حىگشافُاهەی گەسوو بشٍخُِە لە "ڕێڕەوێکی ظشوؼتی
ئاویی ،دوو دەسٍا ،دوو ڕووبەسی ئاوی بە یەکەوە
دەبەظخێخەوە ،هەس وەها دوو هاوچەی ووؼکاهِؾ لە یەکتر
حُادەکاجەوە ،بە ؼێىەیەک ،ئەگەس گەسووەکە هەبىایە ،ئەوا
ئەو دوو هاوچە ووؼکاهُە بەیەکەوە دەهىوظان .بە دەسبڕٍيێکی
دی،گەسوو؛ کەهاڵێکی ئاوٍُە ،دەکەوێخە هێىان دوو ڕووبەسی
ووؼکاوی گەوسە ،ئاوێکە دوو هاوچە لە یەک حُادەکاجەوە،
دوو دەسٍاػ بەیەکتر دەگەًەهێذ( ".هاـش :٣١١٢ ،ؿ)٧٤
بە پێی جێڕواهيُنی حىگشافی بۆ گەسووە دەسٍاًُەکان ،ئەوا
هەمىو ڕێڕەوێکی ئاوی بشٍتي هُِە لە گەسوو ،بەڵکى ئەو ڕێڕەوە
ئاوٍُە بە گەسوو هەژماس دەکشێذ کە ئەم مەسحاهە لە خۆ
بگشێذ (العجىلين :٣١١٢ ،ؿ): ٩٢
) ١دەبێذ ئاوی گەسووەکە ،بەؼێک بێذ لە دەسٍا )٣ ،دەبێذ
ظشوؼتی بێذ ،واجە دسوظخکشاوی مشۆڤ هەبێذ ،واجە کەهاڵە
ئاوٍُە دسوظخکشاوەکان بە گەسوو هەژماس هاکشێذ)٢ ،
پاهاًُەکەی دًاسٍکشاو بێذ )٧ ،دوو هاوچە ووؼکاوی لە یەکتر
حُابکاجەوە ودوو دەسٍا بگەًەهێذ بە یەکتر )٥ ،ڕێڕەوێکی ئاوی
بێذ بۆ هاجىوچۆ وگىاظدىەوەی هێىدەوڵەحی ،هەک جەنها
پەًىەظذ بێذ بە کەهاس وبەهذەسەکاوی ئەو دەوڵەجاهەی کە
دەڕواهىە ظەس گەسووەکە .
بەش ی دووەمی پێىاظەکان ،بشٍخُِە لە پێىاظەی وەصٍفی یا
ئاماهجگەسایی (الىظُفي -الغائي) ،بەپێی ئەم جێڕواهِىە،
گەسووی ئاوی بشٍخُِە لەو گەسووەی کە بۆ کەؼدُىاوی
هێىدەوڵەحی (اإلاالحت الذولُت) بەکاسدەهێنرێذ (فُان:٣١١٢ ،
ؿ  .)٥٣٧واجە لێرەدا پێىەسی ظەسەکی ،هێىدەوڵەجِبىوهە ،ئەو
گەسوواهەی کە لە هاوخۆی واڵجێکً وظىدی هێىدەوڵەحی هُِە،
بە گەسوو هەژماس هاکشێذ بە پێی ئەم جێڕواهِىە.
گەسوو لە ڕووی یاظاییەوە ،دادگایی دادی هێىدەوڵەحی لە
بڕٍاسی  ١٢٧٢/٧/٢کە هاظشاوە بە کەٌس ی گەسووی کىسفى،
گەسوو پێىاظە دەکاث بە " ڕێڕەوێکی ئاوي ،دوو بەػ لە
دەسٍایی هێىدەوڵەحی بەًەکتر دەگەًەهێذ ،بۆ کەؼدُىاوی
(مالحت) هێىدەوڵەحی بەکاس دەهێنرێذ" ( هاـش :٣١١٢ ،ؿ). ٥١
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بە پێی ڕێکەوجنی هەجەوە یەکگشجىوەکان بۆ یاظای دەسٍاکان،
گەسووەکان "...بەکاس دەهێنرێً بۆ کەؼدُىاوی (مالحت)
هێىدەوڵەحی ،کە دەکەوێخە هێىان دوو دەسٍایی هێىدەوڵەحی
(ؤعالي البحاس) یا دوو هاوچەی ئاوی جاًبەث بە ئابىوی (مىطلت
اكخفادًت خالفت)"( اجفاكُت ألامم اإلاخحذة للاهىن
البحاس:١٢٩٣،اإلاادة ). ٢٤
بە پێی یاظای هێىدەوڵەحی ،گەسووەکان بە پێی ئەو
جاًبەجمەهذًاهەی کە لەظەسەوە باظکشان ،ئەوا هاوچەی
هێىدەوڵەجين وهەمىو دەوڵەجان بۆیان هەیە بەکاسی بهێنن ،بەو
مەسحەی گەسووەکان بەکاسهەهێنرێً دژ بە ظەسوەسی وئاظاٌؾ
ئەو دەوڵەجاهەی کە دەڕواهىە ظەس گەسووەکان (اجفاكُت ألامم
اإلاخحذة للاهىن البحاس:١٢٩٣،اإلاادة  .)٢٩بابەحی ئەم
جىێژٍىەوەیەػ گەسووە دەسٍاییە هیىدەوڵەجُەکاهە.
دەوڵەجان هەمىو کاث بە پێی یاظا مامەڵە هاکەن لەگەڵ
گەسووە ئاوٍُەکان ،بۆ همىوهە لە کاحی ملمالهێی ئێران
وئەمشٍکا ،ئێران چەهذًً حاس هەڕەؼەی داخعخنی گەسووی
هىسمضی کشدوە ،جەهاهەث لە ماوەی حەهگی هێىان ئێران
وعيراق ( )١٢٩٩-١٢٩١لە لیەن هەسدوو دەوڵەجەوە هێرػ
کشایە ظەس ( )٧١١کەؼتی لە هاوچەی کەهذاوی عەسەبی
وگەسووی هىسمض (العجىلين ،٣١١٢ ،ؿ )٣٩١ئەمەػ بە پێی
یاظای هێىدەوڵەحی ها یاظاًُە.
لە ڕووی یاظاییەوە پشس ی گەسووەکان وسدەکاسی صۆسی جێذایە،
بەاڵم ئەم جىێژٍىەوەیە جاًبەث هُِە بە لیەوی یاظایی
گەسووەکان ،بۆیە جەنها بە کىسحی وگؽتی ئاماژە دسا بەو لیەهە
وجەنها بۆ بەسچاو ڕوووی.
بە پؽذ بەظتن بەوەی لە ظەسەوە باظکشا ،دەجىاهين بڵێين کە
گەسووی ئاوی بشٍخُِە لە ڕێڕەوێکی ظشوؼتی ئاوی ،دوو دەسٍا یا
دوو ڕووبەسی ئاوی بە یەکەوە دەبەظخێخەوە ودوو هاوچەی
ووؼکاهِؾ لە یەکتر حُادەکاجەوە ،بە ڕێڕەوێکی هێىدەوڵەحی
دادەهشێذ وهەمىو دەوڵەجان دەجىاهً بەکاسی بهێنن ،بەو
مەسحەی دژی ئەو دەوڵەجاهە هەبێذ کە دەڕواهىە ظەس
گەسووەکە.
. ٢.١گەرووی ئاوی وئاسايش ی وزە
ئاژاوعتی وصەی حيهاوی پێىاظەی ئاظاٌص ی وصە (امً الطاكت)
دەکاث بە "معۆگەس کشدوی دابِىکشدوی وصە بە ؼێىەیەکی
بەسدەوام وبێ وەظخان وبە هشخێکی گىهجاو (the
International Energy Agency,2019).بە پێی ئەم پێىاظەیە
ئاظاٌص ی وصە پەًىەهذًُەکی ڕاظخەخۆی هەیە بە گەسووە
ئاوٍُەکاهەوە ،چىهکە ئەگەس گەسووە ئاوٍُەکان ها ظەكامگير
بێذ ویاخىد بە بەسدەوامی کشاوە هەبێذ ،ئەوا دەبێخە هۆکاسی
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کەمکشدهەوەی کڕًٍ وفشۆؼخنی وصە (بە جاًبەث هەوث وگاصی
ظشوؼتی) ،واجە کاس دەکاجە ظەس کەمکشدهەوە ودابەصٍنی
خعدىە ڕووی وصە ،ئەگەس خعدىە ڕوو کەم بێخەوە ،داواکاسی
صیاد دەبێذ ،ئەمەػ هشخی ؼمەکەکە بەسص دەکاجەوە .کەواجە
ئەو هشخە گىهجاوەی کە لە پێىاظەکەدا ئاماژەی پێذساوە،
کێؽەی جێذەکەوێذ .هەس وەها ها ظەكامگيری یا داخعخنی
گەسوویەکی گشهگ (بۆ همىوهە هىسمض یا مەلەکە) کاسٍگەسی
خەساپی دەبێذ لەظەس بەسدەوامی وئاظاوی بەدەظتهێىاوی وصە،
بۆ همىوهە لە٪٩١ی ئەو وصەیەیی ژاپۆن وچين وکۆسٍا وجاًىان
پێىَعدُاهە ،لە ڕێگەی گەسووی مەلەکەوە بەدەظدُان دەگاث
(بلمادي :٣١١٥،ؿ ،)١٥ئەگەس ئەو گەسووە دابخشێذ ئەوا
کاسەظاجێکی گەوسە جىوش ی پِؽەظاصی وئابىوسی ئەو واڵجاهە
دەبێذ .واجە ئەو معۆگەسٍُە لە بەدەظتهێىاوی وصە بە
بەسدەوامی ،کە لە پێىاظەکەدا ئاماژەی پێکشاوە ،جىوش ی کێؽە
دەبێذ .
ڕێگای ئاوی بە ئامشاصێکی ظەسەکی گىاظدىەوەی وصە دادەهشێذ
لە حيهاهذا .لە  ،٣١١٥لە ٪٩١ی هەوث وپێکهاجەکاوی جشی
هەوث ،لەحيهاهذا لە ڕێگەی ئاوٍُەوە گىاظتراوەجەوە ( U.S.
 ،)Energy Information Administration, 2017بەش ی هەسە
صۆسی ئەو ژماسەیە ،لە ڕێگەی گەسووەکاهەوە دەگىاصسێىەوە.
وەک لەم خؽخەیی خىاسەوە ڕوون دەکشێخەوە:
)خؽخەی (١
ی
كەباسەی جێپەڕبىووی هەوث لە س ێ گەسوو ظەسەکی .ژماسەکان
ئاماژەن بە ملُىن بەسمُل لە ڕۆژێکذا.
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گەرووەکان/کۆی گشتی/کۆی گشتی
مامەڵەی وەوت لە جيهاودا
هىرمز

٦

٦١٠٠

٦١٠٢

٦١٠٢

٦١٠٢

٦١٠٢

١٠٦
٠

٠.٨١

٠٢٨٢

٠٢٨١

٠.٨١

٠.٨٢

٢٨.
مەلەکە

٠٢٨٢

باب المىدب

٢٨٢

کۆی گشتی لە رۆژێکدا

٢٢٨.

کۆی گشتی لە ڕۆژێکدا

..٨.

٠

٠٢٨٢

٠٢٨٢

٠٢٨٢

٠٢٨١

٢

٢٨.

٢٨٢

٢٨.

٢٨.

٢٨٠
٢٨
٢

٢٢٨.

٢٢٨.

٢.٨٦

٢١٨٢

١

١٠٨٢

١٢٨.

١٢٨.

١.٨٦

٢٨٢
١٨.
(ث :پێىَعخە بضاهشێذ ئەو ژماساهەی لە خؽخەکەدا هەیە،
دووباسەبىوهەوەی جُایە ،بۆ همىوهە بەسمُلێکی هەوث دەکشێذ لە
هىسمضەوە بەسەو چين و ژاپۆن ...بە جێپەڕبىون بە گەسووی مەلەکەدا
بگىاصسێخەوە ،ئەو بەسمُلە هەوجە بە پێی داجای خؽخەکە دوو حاس
هەژماس کشاوە ،داهەیەکی لە هىسمض وئەوی جش لە مەلەکە ،بۆ گەسووی
باب اإلاىذبِؾ ئەمە ڕاظخە)

ظەسچاوەU.S. Energy Information Administration, ( :
).World Oil Transit Chokepoints,2017
وەک لە خؽخەکەدا دًاسە ،بۆ همىوهە لە ظاڵی  ٣١١٩لە
ماوەی یەک سۆژدا کۆی ئەو هەوجەی لە حيهاهذا مامەڵەی کڕًٍ
وفشۆؼتی پێىە کشاوە ،دەگاجە ( )97.2ملُۆن بەسمُل لە
سۆژێکذا ،بڕێکی بەسچاو لەو كەباسەیە جەنها لە ڕێی ئەو س ێ
گەسووەی ئاماژەًان پێکشاوە گىاظتراوهەجەوە .لە لە کاجێکذا،
حگە لەو س ێ گەسووە ،گەسووی ئاوی جشَؾ هەن کە سۆژاهە
ملُۆهان بەسمُلە هەوث وماددە هاًذسۆکاسبۆهُەکاوی جشی جێذا
دەگىاصسێخەوە ،بۆ همىوهە هەس لە ( ،)٣١١٩گەسووەکاوی جىسکُا
(بعفۆس ودەسدەهُل) سۆژاهە ( )4.2ملُۆن بەسمُل وگەسووی
داهُماسک ( )3.2ملُۆن بەسمُل و هۆکەهذی ظىێغ (هەس چەن
ئەمەیان کەهاڵە هەک گەسوو ،بەاڵم ڕێڕەوێکی ئاوی گشهگە)
سۆژاهە ( )5.5ملُۆن بەسمُلی جشی جُا دەگىاصسێخەوە ،لەگەڵ
چەهذًً گەسوو وڕێڕەوی ئاوی جش کە لە ڕێگایاهەوە وصە
U.S.
Energy
دەگىاصسێخەوە )Information
Administration,2017).لە ڕێی ئەو داجا وژماساهەوە ،ئەو
ڕاظدُە دەسدەکەوێذ ،کە بەؼێکی ظەسەکی وصە ،لە ڕێگەی
گەسوو وڕێڕەوە ئاوٍُەکاهەوە دەگىاصسێخەوە ،واجە ئاظاٌص ی وصە،
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بە ؼێىەیەکی ڕاظخەخۆ پەًىەهذی بە گەسووەکاهەوە هەیە .هەس
بۆیە بەؼێک لە دەوڵەجان ،وەک دواجش دەخشێخە ڕوو،
گشهگُەکی صۆس دەدەن بە کۆهتڕۆڵ کشدن وچاودێشی وظەپاهذوی
هەژمىووی خۆیان بەظەس گەسووە ئاوٍُەکاهذا.
ئاظاٌص ی وصە ،بۆ صۆسێک لە دەوڵەجان پەًىەهذی ڕاظخەخۆی
بە ئاظاٌص ی هەجەوەییەوە هەیە ،بۆ صۆسێک لە دەوڵەجاوی
پِؽەظاصی ،کە وەصە هاوسدە دەکەن ،ئەگەس بە بەسدەوامی وبە
هشخی گىهجاو وصە بە دەظذ هەهێنن ،ئەوا دەکشێذ جىوش ی
کاسەظاحی ئابىوسی وحُىپۆلەجُکی گەوسە بً ،چىهکە هێز
وپێگەی ظُاس ی ئەو دەوڵەجاهە ،بە ؼێىەیەکی گؽتی ،پؽذ بە
وپِؽەظاصی چەک وپِؽەظاصٍُەکاوی جش
جەکىەلۆژیا
دەبەظخێذ ،ئەواهەػ بە ؼێىەیەکی ظەسەکی پؽذ بە وصە
دەبەظتن بۆ دسووظخکشدن وگەؼەپێذاهُان .لەبەسامبەسدا،
دەوڵەجاوی بەسهەمهێن وفشۆؼُاسی وصە ،ئابىوسی وپێگەی
ظُاظُان ،بە گؽتی ،پؽذ بەو داهاجە دەبەظخێذ ،کە لە
هەهاسدە وفشۆؼخنی وەصەوە دەظدُان دەکەوێذ .هەس بۆیە
وەصٍشی وصەی ئەمشٍکی (سٍک بێری) لە ظاڵی  ٣١١٩وحی
"ئاظاٌص ی وصە،بە هەس پێىەسێک بێذ ،پێکهاجەیەکی ظەسەکی
ئاظاٌص ی هەجەوەییە( "...ؼيرؤمشٍيا .)٣١١٢،لەظەس ئەو
بىەمایە ،گەسووە ئاوٍُەکان پەًىەهذی گشهگی بە ئاظاٌص ی
هەجەوەیی دەوڵەجاهەوە هەیە.
حگە لەوەی لەظەسەوە باط کشا لە باسەی گشهگی گەسووە
ئاوٍُەکان لە پەًىەهذًذا بە ئاظاٌص ی وصە ،گەسووکان بە
ئامشاصی ظەسەکی دادەهشێً بۆ باصسگاوی حيهاوی ،هضٍکەی لە
٪٢١ی كەباسەی باصسگاوی لە حيهاهذا لە ڕێگەی دەسٍاییەوە
دەگىاصسێخەوە(العجىلين :٣١١٢ ،ؿ ،)١٢٤کە ئەمەػ
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صۆسبەی لە ڕێگەی گەسووە ئاوٍُەکاهەوە ئەهجامذەدسێذ .واجە
گەسووەکان هەک جەنها بۆ گىاظدىەوەی وصە ،بەڵکى بۆ باصسگاوی
وؼمەک بە گؽتی ،ئامشاصی ظەسەکين .بێ گىمان بۆ کاحی
حەهگ وگىاظدىەوەی ظىپا وکەؼدُگەلەکاهِؾ ،گەسووەکان
گشهگُەکی گەوسەیان هەیە ،واجە گەسووەکان لە کاحی ئاؼتی
وحەهگذا ،گشهگیەکی حُىپۆلەجُکی گەوسەیان هەیە .
. ٣.١گەرووە گرنگەکانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست
لە سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ چەهذًً گەسووی ئاوی گشهگ هەیە،
لێرەدا بە کىسحی جەنها ئاماژە بە دواهُان دەدسێذ ،ئەواهِؾ
گەسووی هىسمض و(باب اإلاىذب)ە ،چىهکە بە گشهگترًً گەسوو
دادەهشێً چ لەظەس ئاظتی سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وچ لەظەس
ئاظتی حيهان.
 .١٠٣٠١گەرووی هورمس

ظەسچاوەABC News, Understanding the Strait of Hormuz :

گەسووی هىسمض دەکەوێخە هێىان واڵحی ئێران وعىمان،
کەهذاوی عەسەبی دەبەظخێخەوە بە کەهذاوی عىمان ودەسٍایی
عەسەب ،کە بەؼیکً لە صەسٍایی (ئۆكُاهىوط) هُىذی ،بە
گشهگترًً گەسووی ئاوی دادەهشێیذ لە حيهاهذا بۆ گىاظدىەوەی
هەوث وگاصی ظشوؼتی ؼلکشاو ( U.S. Energy Information
 .)Administration, 2019بەؼیکی صۆسی گشهگی ئەم گەسووە
بۆ ئەوە دەگەسێخەوە ،کە صۆسێک لە بەسهەمهیىەسە گەوسەکاوی
وصە وەک (عيراق،ئێران ،کىێذ،ظعىدًە،كەجەس،ئُماساث
بەحشێً،عىمان) دەکەوهە هضٍک ئەم گەسووسە وپؽتی پێ
دەبەظتن بۆ هەهاسدە کشدوی بەسهەمە هەوجُەکاهُان ،بە جاًبەث
واڵجاوی وەک عيراق وکىێذ وكەجەس وبەحشێً ،هُچ
دەسەچەیەکی دەسٍاییان هُِە حگە لە کەهذاوی عەسەبی ،واجە
حگە لە گەسووی هىسمض ،هُچ ڕێگەیەکی دەسٍایی جشٍان هُِە
کە بگەن بە حيهان (طهماص :٣١١٤،ؿ ،)١١بەو ماهایەیی
داخعخنی گەسووی هىسمض ،بۆ ئەو چىاس دەوڵەجە ،واجە
دابڕاهُان لە حيهاوی دەسەوە لە ڕووی دەسٍاییەوە .هەس یەکە لە
ئُماساث وئێران وظعىودًە لەگەڵ ئەوەی دەسچەی دەسٍایی
جشٍان هەیە لە دەسەوەی هىسمض ،بەاڵم هێؽخا هىسمض وەک
دەسواصەیەکی ظەسەکی بەکاسدەهێنن.
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بە پێێ خەمەاڵهذهەکان ،لە ٪٥٥ی یەدەگی هەوحی حيهان()Robert Strauss center, 2008
)خؽخەی (٣
گشهگی گەسووی هىسمض لە هەهاسدەکشدوی هەوحی ئەم دەوڵەجاوی
خىاسەوە ()٣١١٢
ڕێژەی هەواردەکردن بە
هىرمزدا

واوی دەوڵەت

٪٠١١

قەتەر

٪٠١١

بەحرێه

٪٠١١

کىێت
ئيمارات

٪١١

ئێران

٪١١

عراق

٪.١

سعىوديە

٪..

ظەسچاوە( ،علي هاـش هاـش ،مضُم هىسمض والفشاع ألامشٍکی
الاًشاوي،داس الفاسابي،لبىان ،.٣١١٢ؿ ؿ)٩٢-٩٤
حگە بۆ ئەو هەؼذ دەوڵەجەی کە دەڕواهىە ظەس کەهذاوی
عەسەبی وبەش ی ظەسەکی هەوث وگاصی ظشوؼتی خۆیان لە
ڕێگەی هىسمضەوە دەفشۆؼً ،گەسووی هىسمض بۆ ئابىوسی
حيهاهِؾ گشهگُەکی گەوسەی هەیە ،ئەم گەسووە بە ؼادەماسی
وصە دادەهشێذ بۆ ئابىوسی حيهان ،وەک لە خؽخەی ()٢
دەبُنرێذ:
)خؽخەی (٢
كەباسەی گىاظدىەوەی هەوث وبەسهەمە هەوجُِەکاوی جش بە
گەسووی هىسمضدا ( .)٣١١٩-٣١١٤ژماسەکان ئاماژەن بە (ملُۆن
بەسمُل لە ڕۆژێکذا).
٦

ساڵی ٦١٠.
١٨٢
ليۆن
ساڵی ٦١٠.
١٨.
ليۆن

لە

١.٨٢
جيهاودا
م مليۆن بەرميل
رۆژاوە مامەڵەی
پێکراوە٨
لە
٦
١١٨١
جيهاودا
م مليۆن بەرميل
رۆژاوە مامەڵەی
پێىە کراوە٨

واتە وزيکەی لە ()٪٦٠ی مامەڵەلە وگىاستەوەوەی
وەوت لە جيهاودا لە ساڵی  ٦١٠.لە ڕێگەی گەرووی
هىرمزەوە کراوە٨
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ظەسچاوەU.S. Energy Information Administration, The ( :
Strait of Hormuz is the world's most important oil
)transit chokepoint, 2019

گەسووی هىسمض حگە لە گىاظدىەوەی هەوث ،ڕێگایەکە بۆ
گىاظدىەوەی بڕێکی گەوسە لە گاصی ظشوؼتی ؼلکشاو .بە پێی
داجای  ،٣١١٩صیاد لە ٪٢١ی گاصی ظشوؼتی ؼلکشاو لە
حيهاهذا بە گەسووی هىسمضدا جێذەپەڕێذ (U.S. Energy
Information Administration, 2017).گاصی ظشوؼتی کە بە
یەکێک لە ظەسچاوە گشهگەکاوی وصە دادەهشێذ وئەگەس هەیە
لە ئاًىذەدا ببێخە یەکەم ظەسچاوەی وصە وؼىێنی هەوث
بگشێخەوە ،ئەوا گەوسەجشًٍ کێلگەی گاصی ظشوؼتی لە حيهاهذا
کێڵگەی باکىسی كەجەسە کە دەکەوێخە کەهذاوی عەسەبی،
كەجەس وئێران هاوبەؼً لە خاوەهذاسێتی ئەو کێلگەیەدا ،بەاڵم
صۆسبەی کێڵگەکە كەجەس خاوەهذساێتی دەکاث (NS,
Energy,2019).كەجەس لە دوای ڕووظُا وئێران گەوسەجشًٍ
یەدەگی گاصی ظشوؼتی هەیە لە حيهاهذا(Hydrocarbons-
) ،technology,2013هەس وەها گەوسەجشًٍ فڕۆؼُاسە لە
حيهاهذا لە گاصی ظشوؼتی ؼلکشاو ) ، (NS, Energy,2019ئەم
حۆسە گاصە لە ڕێگەی کەؼدُەوە صیاجش دەگىاصسێخەوە .پێگەی
ظُاس ی كەجەس لە هاوچەکەدا ،بە ؼێىەیەکی ظەسەکی پؽذ بەو
گاصە ظشوؼدُە دەبەظخێذ ،کە داهاجێکی صۆس گەوسەی بۆ
دەگەڕهێخەوە ،وەک لە خؽخەی ( )٣خشاوەجە ڕوو ،كەجەس بە
جەواوی پؽذ بە گەسووی هىسمض دەبەظخێذ بۆ هەهاسدە کشدوی
وصە.
لە پێؾ ظەدەی  ،٣١گشهگی ئەم گەسووە صیاجش بۆ هەڵکەوجەی
حىگشافُەکەی دەگەڕایەوە ،کە گشهگُەکی باصسگاوی وظەسباصی
هەبىو .بەاڵم دوای دۆصٍىەوەی هەوث لە ظەدەی  ٣١وپؽذ
بەظخنی پِؽەظاصی بە هەوث ،ئەوا هىسمض ،گشهگُەکەی صۆس
صیاجش وگەوسەجش بىو .دوای کؽاهەوەی بەسٍخاهُا لە هاوچەی
کەهذاو لە ظاڵی  ،١٢٤١ئەمشٍکا ؼىینی گشجەوە وبىو
بەهەژمىوهترًً صلهێز لەو هاوچەیەدا .جا پێؾ ظاڵی ١٢٤٢
ئەمشٍکا لە ڕێگەی ئێراهەوە گەسووی هىسمض وکەهذاوی عەسەبی
دەپاساظذ ،چىهکە ئەو کاث ئێران هاوپەًماوی ئەمشٍکا بىو
(هاـش :٣١١٢ ،ؿ ،)٤٢بەاڵم دوای چەهذًً ڕووداوی وەک
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ؼۆسش ی ئِعالمی ئێران لە  ١٢٤٢کە ئێراوی لە هاوپەًماوی
ئەمشٍکاوە کشدە هەًاسی ئەمشٍکا ،پەلماسداوی یەکێتی ظۆڤُەث
بۆ ئەفغاوعخان کە ئەمشٍکا پێُىابىو ئەوە بۆ هضٍکبىوهەوە
وکۆهترۆڵکشدوی کەهذاوی عەسەبی وگەسووی هىسمضە
(هاـش:٣١١٢،ؿ  ،)١٣١هەس وەها دوای داگيرکشدوی کىێذ لە
لیەن عيراكەوە لە ظاڵی  ١٢٢١پاؼان سووخاهذوی یەکێتی
ظۆفُەث ،ئەمشٍکا بۆ پاساظخنی گەسووی هىسمض چەهذًً
بىکەی ظەسباصی لە صۆسێک لە دەوڵەجاوی کەهذاو دامەصساهذ،
وەک بىکەکاوی لە کىێذ وكەجەس وبەحشێً وپاؼان عيراق لە
٣١١٢ەوە ،ئُتر ئەمشٍکا ڕاظخەوخى ولە سێگەی ظەسباصٍەوە
هەوڵی پاساظخنی گەسووی هىسمضی داوە .
ی
داخعتن یا جێکچىووی ئاظاٌص ی گەسوو هىسمض دەکشێذ
حيهان جىوش ی كەًشاهێکی ئابىوسی گەوسە بکاث ،بۆ همىوهە لە
حەهگی هەؼذ ظاڵەی هێىان عيراق وئێران ،کاجێک ئەوەی پێی
دەڵێن (حەهگی باسهەڵگشەکان) ڕووٍذا ،کە بشٍتی بىو لە
پەلماسداوی کەؼدُە باصسگاهُەکاوی کەهذاوی عەسەبی وهاوچەی
گەسووی هىسمض لە لیەن عيراق وئێراهەوە ،بۆ لێذان لە
بەسژەوەهذی یەکتر وحىاڵهذوی دەوڵەجاوی سۆژئاوا لە دژی
یەکتر ...بەهۆی ئەو ڕووداوەوە هشخی بُمە ودڵىُایی دەسٍایی
کەؼدُەکان ،بە ڕێژەی  ٪٧١١صیادی کشد  (Weitz,2019).ئەوە
لە کاجێکذا ،کە حەهگەکە هەبىوە هۆکاسی داخعخنی گەسووی
هىسمض ،بەڵکى جەنها ظەكامگيری هاوچەکەی جێکذا .بەاڵم
ئەگەس هىسمض بە جەواوی دابخشێذ ،ئەوا پێؽبُنی دەکشێذ
جەنها لە ماهگی یەکەمی ئەو داخعدىە ،هشخی یەک بەسمُل
هەوث بگاجە ( )٣٥١دۆلس ،جا ماوەی داخعدىەکەػ صیاجش بێذ،
ئەوا هشخی هەوث صیاجش بەسص دەبێخەوە (هاـش :٣١١٢ ،ؿ.)٢٢
ئەم بەسصبىوهەوەیە لە هشخی هەوث دەبێخە هۆکاسی ظەسەکی بۆ
بەسصبىوهەوەی هشخی ؼمەک ،واجە ئەگەس هىسمض دابخشێذ،
ئەوا دەکشێذ حيهان جىوش ی گشاهُەکی صۆس وكەًشاهێکی ئابىوسی
گەوسە ببێذ ،كەًشاهە ئابىوسٍەکاهِؾ ،دەکشێذ كەًشاوی
ئاظاٌؾ وظُاس ی دسووظذ بکەن.
لەگەڵ ئەوەی چەهذ ظالێکە ئەمشٍکا خۆی لە بەسهەمهیىاوی
هەوث وگاصدا گەٌؽخىوەجە ئاظدێکی بەسص وکەمتر پێىَعتی بە
هاوسدەکشدوی وصە ماوە لە دەسەوە ،بۆ همىوهە بە پێێ داجای
 ٣١١٩ئەمشٍکا جەنها ( )1.4ملُۆن بەسمُل سۆژاهە هەوحی لە
گەسووی هىسمضەوە پێگەٌؽخىوە ،ئەمەػ دەکاجە ٪٤ی ئەو
هەوجەی کە ئەمشٍکا بەکاسی دەهێىێذ لە سۆژێکذا .( U.S.
Energy Information Administration,2019).ئەم ڕێژەیە
لەواهەیە کەمترٌؾ بێخەوە لەگەڵ گەؼەکشدوی بەسهەمێىاوی
هەوث لە ئەمشٍکادا .کەواجە لە ئیعخادا گشهگی گەسووی هىسمض
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بۆ ئەمشٍکا ،بۆ ئەوە هاگەڕێخەوە کە خۆی پێىَعتی بە هەوث
وصەی کەهذاوی عەسەبی هەیە ،بەڵکى ئەو گشهگُە بۆ چەن
خاڵێکی جش دەگەڕێخەوە:
- ١سۆژاهە ( )3.5ملُۆن بەسمُل هەوث لە گەسووی هىسمضەوە
دەچێذ بۆ چين ،واجە صیاد لە ٪٢٩پێذاوَعتی چين بۆ هەوث لە
ڕێگەی گەسووی هىسمضەوە پێُذەگاث (Girard, 2020).ڕووهِؽە
کە پەًىەهذی ئەمشٍکاو چين صیاجش بەسەو ملمالوێ دەچێذ،
ئەمشٍکا دەًەوێذ یەکێ لە ظەسچاوە ظەسەکُەکاوی چين بۆ
وصە ،لەژێش کۆهتڕۆڵی خۆی بمێىێخەوە ولە کاحی پێىَعخذا وەک
فؽاس لە دژی بەکاسی بهێىێذ -٣ .گەسووی هىسمض وەک
ظەسچاوەی ظەسەکی گىاظدىەوەی وصەیە بۆ بەؼێکی صۆسی
هاوپەًماهەکاوی ئەمشٍکا .بۆ همىوهە ژاپۆن لە  ٪٢١پێذاوَعتی
خۆی بۆ هەوث ،لە کەهذاوی عەسەبُەوە بەدەظتی دەگاث
(طهماص :٣١١٤ ،ؿ ،)٥٧هەس وەها دەوڵەجاوی ئەوسوپا هضٍکەی
لە ٪٣٥ی پێىَعتی خۆیان بۆ وصە لەگەسووی هىسمضەوە بۆیان
دەگىاصسێخەوە (العلي ،)٣١١٩ ،حگە لە صۆسبەی دەوڵەجاوی
عەسەبی لە کەهذاو ،کە صۆسبەیان هاوپەًماوی ئەمشٍکان.
ئەمشٍکا بۆ پاساظخنی هاوپەًماهەکاوی ،بە پێىَعتی دەصاهێذ،
گەسووی هىسمض لە ژێش هەژمىووی خۆی بێذ-٢ .کەهذاوی
عەسەبی وکەهذاوی عىمان ودەسٍایی عەسەب هەس هەمىوی
بەػ وللی صەسٍایی هُىذًً ،صەسٍایی هُىذی بە گشهگترًً
ڕێگەی باصسگاوی ووصە وظتراجيژی دادەهشێذ ،ڕێگەی
گىاظدىەوەی ئاوٍُە لە هێىان ئاظُاو وئەوسوپا وئەفشٍلُا
وئەمشٍکا وئىظترالُا ،هەس هێزێک بُەوێذ صاڵ بێذ بەظەس
حيهان وظُاظەحی هێىدەوڵەحی ،ئەوا دەبێذ هەژمىوی هەبێذ
بەظەس صەسٍایی هُىذی (هاـش :٣١١٢،ؿ .)١١هەس بۆیە یەکێ
لە بىکە ظەسباصٍُە کاسٍگەس وگەوسەکاوی ئەمشٍکا ،لە دووسگەی
(دًگى گاسظُا)یە کە دەکەوێدىە صەسٍایی هُىذی ،هەژمىووی
ظەسەکی ئەمشٍکا لە صەسٍایی هُىذی لە ڕێگەی ئەو بىکە
ظەسباصٍەیەحی (هاـش:٣١٢ ،ؿ  .)١٥-١٧واجە بەؼێکی گشهگی
بایەخی ئەمشٍکا بە گەسووی هىسمض بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە کە ئەو
گەسووە دەچێخە چىاسچێىەی گشهگُذاوی ئەمشٍکا بە صەسٍایی
هُىذی .هەژمىووی ئەمشٍکاػ لە حيهاهذا ،بەؼێکی پؽذ بەو
هەژمىوهە دەبەظخێذ کە لە صەسٍایی هُىذًذا هەیەحی-٧ .
گەسووی هىسمض ،وەک ئاماژەی پێذسا ،بە ڕێگەیەکی ظەسەکی
ئێران دادەهشێذ بۆ هەهاسدەکشدوی بەسهەمە هەوجُەکاوی،
ئێراهِؾ جاکە دەوڵەحی کەهذاوی عەسەبُە کە هەًاسی ئەمشٍکایە
وهضٍکترە لە هەسدوو هەًاسەکەی جشی ئەمشٍکا کە چين
وڕوظُاًە ،بۆ ڕێگشجً لە هەژمىووی ئێران وچين وڕووظُا
بەظەس گەسووی هىمشص وکەهذاوی عەسەبی ،ئەمشٍکا بە گشهگی
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دەصاهێذ هەژمىووی بمێىێخەوە لەو هاوچەیەدا .بۆ ئەم ئاماهجە،
گەؼدُگەلی ژماسەی ()٥ی هێزی دەسٍایی ئەمشٍکا لە
بەهذەسەکاوی واڵحی بەحشێً حێگيرکشاون ،کە ئەسکی پاساظخنی
گەسووی هىسمضە لە هەس هەڕەؼەیەک بە جاًبەث هەڕەؼەی
ئێران (العجىلين :٣١١٢ ،ؿ .)١٧٥لەبەسامبەسدا چين
دەًەوێذ لە ڕێگەی پاکعخان وئێراهەوە لە چىاسچێىەی پڕۆژی
(ڕێگای ئاوسَؽمی هىێ)ەوە هضٍک بێخەوە لە گەسووی هىسمض
وبێ جێپەڕًٍ بە گەسووی مەلەکە ،وصە لە هىسمضەوە
بگىاصێخەوە بۆ چين بە سێگای ووؼکاوی لە ڕێگەی پاکعخاهەوە،
وەک لە بەؼەی دووەمی ئەم جىێژٍىەوە صیاجش ئاماژەی
پێذەدەًً.
ی
ی
وص
بە کىسحی گەسوو هىسمض بە ؼادەماس گىاظخەهەوەی ە
دادەهشێذ لە حيهاهذا ،ئەو دەوڵەجەی هەژمىووی بەظەس ئەو
گەسووە هەبێذ ،دەجىاهێذ ببێخە خاوەن پێگەیەکی گەوسە لە
حيهاهذا وسۆڵی ظەسەکی ببِىێذ لە ئابىوسی وئاظاٌص ی وصەی
حيهاهذا .هەس بۆیە ئەمشٍکا ظەسەڕای ئەوەی بەسەو ئەوە دەڕواث
ئُتر پێىَعتی بە بەسهەمە هەوجُەکاوی واڵجاوی کەهذاو هەمێىێذ،
بەاڵم هێؽخا بایەخی گەوسە بەو گەسووە دەداث ،ئێراهِؾ کاسحی
داخعخنی ئەم گەسووە وەک فؽاس بەکاسدەهێىێذ بەسامبەس بە
کۆمەڵگەی هێىدەوڵەحی .لەم باسەیەوە وجەیەک هەیە دەڵێذ :
"ئەگەس حيهان وەک بەسمُلێکی باسووث بێذ ،ئەوا گەسووی
هىسمض فخُلەی ئەو بەسمُەلەیە ،ئەگەس ئاگش لە گەسووی هىسمض
هەمىو
حيهان
ئەوا
بذسێذ،
دەجەكێخەوە"(طهماص:٣١١٤،ؿ).٥٩
 .٢.٣.١گەڕووی باب املندب

سەرچاوەU.S. Energy Information Administration,The :
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گەسووی (باب اإلاىذب) دەکەوێخە هێىان هەسس ێ دەوڵەحی
یەمەن وحُبۆحی وئەسٍخيرًا ،دەکەوێخە هێىان ئاظُا وئەفشٍلُا،
دەسواصەی باؼىوسی دەسٍایی ظىوسە ،کەهذاوی عەدەن
ودەسیایی عەسەب وصەسٍایی هُىذی دەگەًەهێذ بە دەسٍایی
ظىوس ،پاؼان لە ڕێگەی هۆکەهذی (ظىێغ)ەوە دەسٍایی ظىوس
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دەگەًەهێخە دەسٍایی هاوەڕاظذ ،واجە صەسٍایی هُىذی
دەگەًەهێذ بە دەسٍایی هاوەڕاظذ ،ئەم ڕێڕەوە ئاوٍە ،بە
کىسجشًٍ ڕێگەی ئاوی دادەهشێذ لە هێىان سۆژهەاڵث وڕۆژئاوا
وبە ڕێگای ظەسەکی باصسگاوی دادەهشێذ لە هێىان هەسدوو
حيهاوی سۆژهەاڵث وسۆژئاوا (الضبُذي :٣١٣١ ،ؿ ).١٥١-١٥١
پێؾ دسووظخکشدن وکشدهەوەی هۆکەهذی ظىێغ لە مِعش،
گەسووی باب اإلاىذب ئەو گشهگُە گەوسەیەیی هەبىوە کە لە
دوای کشدهەوەی هۆکەهذی ظىێغ هەیەحی .چىهکە پێؾ
هۆکەهذی ظىێغ ،باب اإلاىذب جەنها صەسٍایی هُىذی دەگەًاهذە
دەسٍایی ظىوس ،بەاڵم دوای کشدهەوەی هۆکەهذی ظىێغ ئەوا
صەسٍای هُىذی گەًاهذە دەسٍایی هاوەڕاظذ وئەوسوپا وسۆژئاوا.
بێ گىمان هۆکەهذی )ظىێغ(ٌؾ بە بێ بىووی باب اإلاىذب
گشهگُەکی گەوسەی هەدەبىو .پێؾ کشدهەوەی هۆکەهذی
ظىێغ ،کەؼدُەکان لە ئەوسوپاوە دەبىو بە ڕێگای (سؤط سحاء
الفالح) لە باؼىوسی کِؽىەسی ئەفشٍلُاوە بگەهە صەسٍایی
هُىذی و سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وئاظُا ،بۆ همىوهە ،ئەو کاث
کەؼدُەک لە ؼاسی لەهذەن بۆ ئەوەی بگاجە بەهذەسی عبەدان
لە ئێران ،دەبىو ( )٣١هەصاس کم ببڕێذ ،بەاڵم دوای کشدهەوەی
هۆکەهذی ظىێغ ،ئەوا هەمان ئەو کەؼدُەیی لەهەدەن ،بە
جێپەسبىووی بە هۆکەهذی ظىێغ وگەسووی باب اإلاىذب،
پێىَعخە ( )١٣هەصاس کم ببڕێذ جا بگاجە بەهذەسی عبەداوی
ئێران(العجىلين :٣١١٢ ،ؿ  .)٣٩٥ئەم کىسجکشدهەوەیەیی
ڕێگای باصسگاوی ،کاس دەکاجە ظەس هشخ وبڕی باصسگاوی
وگەڕاهذهەوەی کاث ووصەیەکی صۆس ،هەمىو ئەم گۆڕاهکاسٍُە
گشهگاهە لە باصسگاوی وئابىوسی حيهاوی ،پەًىەهذی بە ڕێشەوی
باب اإلاىذب وهۆکەهذی ظىێعەوە هەیە( .هۆکەهذی ظىێغ لە
ڕێڕەوە ئاوٍە هەسە گشهگەکاوی سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وحيهاهە،
بەاڵم لە ڕووی صاوعدُەوە وەک پێؽتر ئاماژەی پێذسا ،گەسووە
ئاوٍُەکان دەبێذ ظشوؼتی بً ،بەاڵم هۆکەهذی ظىێغ
دسووظخکشاوە وظشوؼتی هُِە ،بۆیە بە کەهاڵ یا هۆکەهذ
هەژماس دەکشێذ هەک گەسوو ،لەبەس ئەوە لەم جىێژٍىەوەیەدا
باظێکی جاًبەحی بۆ جەسخاهىەکشا ).
بە پێی داجای ظاڵی  ،٣١١٩سۆژاهە بڕی ( )6.2ملُۆن بەسمُل
هەوث گىاظتراوەجەوە لە ڕێگەی گەسووی باب اإلابذب ،کە
دەکاجە ٪٢ی کۆی ئەو هەوجەی کە بە سێگەی ئاوی
گىاظتراوەجەوە لە حيهاهذا U.S. Energy) Information
Administration,2019).گەسووی باب اإلاىذب ڕێگای ظەسەکی
گىاظدىەوەی وصەیە لە کەهذاوی عەسەبی وگەسووی هىسمضەوە
بۆ ئەوسوپا و بەؼێکی ئەمشٍکا ،حگە لە وصە ،گەسووی باب
اإلاىذب ڕێگەیەکی ظەسەکی هەهاسدە کشدوی ؼمەکی چُنی
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وژاپۆوی وهُىذیە...بۆ ئەوسوپا وئەمشٍکا وئِعشائُل واڵجاوی ظەس
دەسٍایی ظىوس ودەسٍایی هاوەڕاظذ ،هەس وەها بە
پێچەواهەوەػ،ئەگەس باب اإلاىذب دابخشێذ ،ئەوا وەک پێؽتر
ئاماژەی پێذسا ،پێىَعخە ڕێگای (سؤط سحاء الفالح)
بەکاسبهێنرێذ لە باؼىسی ئەفشٍلُا ،ئەمەػ کاث وجێچىوهێکی
صۆس صیاجشی دەوێذ بە بشاوسد بە جێپەسبىون بە ڕێگای باب
اإلاذهب وهۆکەهذی ظىێغ (U.S. Energy Information
Administration,2019).
لەبەس ئەو گشهگُُە ،هاوچەی باب اإلاىذب ودەوڵەجاوی هضٍک لەو
گەسووە ،بىوەجە گۆڕەپاوی ملمالهێُەکی حُىپۆلەجُکی هێىان
چەهذًً دەوڵەث.هاوچەی كەسوی ئەفشٍلی ،کە پێکذێذ لە
هەسیەک لە ئەلُخيرًا وحُبۆحی وظۆماڵ وئەظُىبُا (rift valley
)institute,2017ئەم هاوچەیە (كەسوی ئەفشٍلی) دەڕواهێخە
ظەس دەسٍایی ظىوس وکەهذاوی عەدەن وصەسٍایی هُىذی
دەکەوێخە بەسی ڕۆژئاوای باب اإلاىذب ودەسٍایی ظىوس(حگە لە
ئەظُىبُا کە هُچ ظىىسێکی دەسٍایی هُِە) ،بىووی هەژمىون لە
كەسوی ئەفشٍلی ،واجە بىووی هەژمىون لە گەسووی باب اإلاىذب.
هەس بۆیە چەهذًً دەوڵەث هەوڵ دەدەن ئامادەیی ظەسباصییان
هەبێذ لەم هاوچەیە ،بۆ همىوهە لە واڵجێکی ڕووبەس بچىکی
وەک حُبۆحی ،کە دەڕواهێخە ظەس گەسووی باب اإلاىذب
ودەسٍایی ظىوس کەهذاوی عەدەن ،هەؼذ دەوڵەث بىکەی
ظەسباصی وظەسباصٍان جُایذا هەیە؛ هەس لە یەک لە دەوڵەجاوی
وەک فەسەوعا ،ئەمشٍکا ،چين ،ژاپۆن بکەی ظەسباصٍان هەیە
لەو واڵجەدا ،بىکە ظەسباصٍُەکەی ژاپۆن یەکەم بىکەی
ظەسباصی ئەو دەوڵەجە لە دەسەوەی ژاپۆن ،هەس یەک لە
بەسٍخاهُا وئِعپاهُا وئەڵماهُا ظەسباصیان لە هاو بىکە
ظەسباصٍُەکاوی ئەمشٍکا وفەسەوعا هەیە ،هەس وەها ظعىدًە
وهُىذظخاهِؾ پالهُان هەیە لە ئاًىذەیەکی هضٍک بىکەی
ظەسباصی خۆیان لە حُبۆحی بکەهەوە  (De Faakto, 2019).لە
ئەسٍخيرًا کە یەکێکە لەو س ێ دەوڵەجەی دەڕواهێخە ظەس
گەسووی باب اإلاىذب ،هەس یەک لە ئِعشائُل وئُماساث بىکەی
ظەسباصٍان جێذا دامەصساهذوە ،ظۆماڵ ،هەس چەن هاڕواهێخە
ظەس باب اإلاىذب ،بەاڵم دەڕواهێخە ظەس کەهذوای عەدەن
وصەسٍایی هُىذی ،کە دەسواصەی (باب اإلاىذب)ە ،هەس یەک لە
ئەمشٍکا وبەسٍخاهُا وئُماساث وجىسکُا بىکەی ظەسباصٍان جُاًذا
دامەصساهذوە (مىكع ألامً والذفاع العشبي .)٣١١٢ ،یەمەن کە
دەکەوێخە بەسامبەس كەسوی ئەفشٍلی ،لە بەسەی ئاظُا
وسۆژهەاڵحی هاوەڕاظخە ،دەکەوێخە سۆژهەاڵحی باب اإلاىذب بە
ؼێىەیەکی فشاوان دەڕواهێخە ظەس ئەو گەسووە ،دٌعاهەوە
ظااڵهێکە بىوەجە گۆڕەپاوی ملمالهێی وحەهگی بە وەکالەحی
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هێىان ظعىودًە وئُماساث لە لیەک ،ئێران لە لیەکی جش.
هەمىو ئەم ملمالوێ وکێبرکێ وبایەخذاهەی دەوڵەجان بۆ ئەو
هاوچەیە ،بەؼێکی ظەسەکی دەگەڕێخەوە بۆ ئەو گشهگُە
ئابىوسی وحُىپۆلەجُکُەیی باب اإلاىذب هەیەحی .لە خىاسەوە
هەوڵذەدسێذ بە کىسحی ئاماژە بە ئەو ملمالوێ وکێبرکێُاهە
بذسێذ کە لەو هاوچەیەدا هەیە ،کە هۆکاسێکی ظەسەکی بۆ باب
اإلاىذب دەگەسێخەوە ،هەس وەها کىسجەیەک لەباسەی ظتراجيژ
وظُاظەحی بکەسە ظەسەکُەکاوی ئەو ملمالهێُە دەخشێخە ڕوو:
- ١ئەمشٍکا :گشهگُذاوی ئەمشٍکا بە گەسووی باب اإلاىذب،
هۆکاسی صۆسە ،لێرەدا جەنها دوو هۆکاسی دەخەًىە ڕوو؛ یەکێکی
گشهگُذاوی ئەمشٍکایە بە صەسیای هُىذی ،وەک پێؽتر ئاماژەی
پێذسا ،ئەمشٍکا بۆ ئەوەی وەک بەهەژمىوهترًً صلهێز بمێيخەوە
لە حيهاهذا ،پێىَعخە هەژمىووی هەبێذ بەظەس صەسٍایی هُىذی.
(باب اإلاىذب) ودەسٍایی ظىوس وکەهذاوی عەدەن ودەسٍایی
عەسەب ،بەػ وللی صەسٍایی هُىذًً .هەس وەها گەسووی باب
اإلاىذب ودەسٍایی ظىوس ،ڕێگەیەکی دەسٍایی ظەسەکیە بۆ
پەًىەهذی ئِعشائُل بە حيهاهەوە ،بۆ همىوهە لە ظاڵی  ١٢٤٢لە
کاحی حەهگی هێىان مِعش وئِعشائُل ،مِعش بە هاوکاسی
هەسدوو دەوڵەحی یەمەن ( ئەو کاث یەمەن دوو دەوڵەث بىو،
یەمەوی باکىس ویەمەوی باؼىوس) جىاهُان گەسووی باب اإلاىذب
دابخەن بە ڕووی ئِعشائُل ،بەوەػ ئِعشائُل صیاهێکی
گەوسەی کشد ،هەوحی وەک پێىَعذ پِىەدەگەٌؽذ ،وهەسوەها
بڕی  ٤١٧ملُۆن دۆلس صیان بەس ئِعشائُل کەوث بە هۆی
داخعخنی گەسووی باب اإلاىذب ،هەس بۆیە ئِعشائُل داوای لە
ئەمشٍکا کشد هاوکاسی بکاث وگەسووی باب اإلاىذب بکاجەوە،
ئەمشٍکاػ داواکەی حێبەجێ کشد (الضبُذي :٣١٣١ ،ؿ -١٤٩
 .)١٤٢کەواجە باب اإلاىذب گشهگُەکی صۆسی هەیە بۆ ئِعشائُل،
ئاؼکشاؼە ئِعشائُل لە هضٍکترًً دۆظذ وهاوپەًماهەکاوی
ئەمشٍکایە ،ئەمەػ هۆکاسێکە بۆ ئەو باًەخە صۆسەی ئەمشٍکا
کە بۆ ئەو گەسووە هەیەحی.
-٣چين :لە ئێعخادا صۆسجشًٍ واڵحی حيهان کە هەهاسدەی ؼمەک
دەکاث ،بشٍخُِە لە چين .ئەمە وادەکاث چين پێىَعدُەکی
گەوسە هەبێذ بە دەسٍا وصەسٍاکا وڕێڕەوە ئاوٍُەکان ،چىهکە
کاجێک واڵجێک صۆسجشًٍ ؼمەک هەهاسدەی دەسەوە دەکاث،
کەواجە پێىَعخە وصەیەکی صۆسَؾ هاوسدە بکاث ،هەسدوو ئەم
پشۆظەیە بە ؼێىەیەکی ظەسەکی پؽذ بە دەسٍا وڕێڕەوە
ئاوٍُەکان دەبەظخێذ .وەک پێؽتر ئاماژەی پێذسا ،ڕێگە
ئاوٍُەکان ،بە جاًبەث صەسٍایی هُىذی بە لم وبەؼەکاهُەوە ،بە
ئەهذاصەیەکی صۆس لە ژێش هەژمىووی ئەمشٍکایە .چين دەًەوێذ
هەژمىووی هەبێذ لە ڕێگا گشهگە باصسگاهُەکان وەک گەسووی
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باب اإلاىذب ،کە یەکێکە لە گشهگترًً ڕێڕەوە ئاوٍُەکان بۆ
چين ،بە جاًبەث بۆ هەهاسدە کشدوی ؼمەک بۆ ئەوسوپا
وئەفشٍلُا وهەسوەها یەکێکە لە ڕێگە ظەسەکُەکاوی پشۆژەی
(ڕێگای ئاوسَؽمی هىێ)ی چُنی .هەس بۆیە لە حُبۆحی بىکەی
ظەسباصی هەیە ولە ئەظُىبُاػ ئامادەبىوهێکی گەوسە هەیە لە
ڕووی ئابىوسٍەوە ،كەسصێکی صۆسَص ی داوە بەو دوو دەوڵەجە
) ،(Calabrese,2020هەس چەن ئەظُىبُا هاڕواهێخە ظەس هُچ
ڕێگەیەکی ئاوی ،بەاڵم دساوظێی ئەلُخيرًا وحُبۆجُە کە
هەسدووکُان دەڕواهىە ظەس گەسووی باب اإلاىذب .لە ظاڵی
 ،٣١١٤چين یەکەم بىکەی ظەسباصی خۆی لە دەسەوەی چين
دامەصساهذ ،ئەوَؾ لە واڵحی حُبۆحی بىو (العجىلين:٣١١٢ ،
ؿ .)١٧١ئەمە گشهگی هاوچەی باب اإلاىذب ودەسٍای ظىوس
پێؽان دەداث بۆ چين.
-٢ظعىدًە وئُماساث :ئەم دوو دەوڵەجە هاوپەًماوی یەکترن
وبۆ هەهذێ پشط ئاماهجەکاهُان لە یەکەوە هضٍکە .هەسدوو
دەوڵەث ،وەک پێؽتر باظکشا ،بە ؼێىەیەکی ظەسەکی پؽذ بە
گەسووی هىسمض دەبەظتن بۆ هەهاسدە کشدوی هەوث وبەسهەمە
هەوجُەکاهُان ،ئاؼکشاؼە هەهاسدە کشدن لە گەسووی هىسمضەوە
بۆ ئەوسوپا وهەهذێ دەوڵەحی ئەفشٍلی وبەؼێکی ئەمشٍکا ،ئەوا
لە ڕێگەی (باب اإلاىذب)ەوە ئەهجامذەدسێذ .کەواجە گشهگی
گەسووی هىسمض ،لە هەهذێ ڕووەوە ،جەواو پەًىەظخە بە
ظەكامگيری گەسووی باب اإلاىذب ،بۆیە ئەو واڵجاهەی کە پؽذ
بە هىسمض دەبەظتن ،لە هەمان کاجذا پؽذ بە (باب
اإلاىذب)ٌؾ دەبەظتن ،بۆیە ئُماساث وظعىدًە (بە جاًبەث کە
ظعىدًە دەڕواهێخە ظەس دەسٍایی ظىوس لە سۆژئاواوە)،
بایەخێکی گەوسە دەدەن بە گەسووی باب اإلاىذب وهاوچەی
كەسوی ئەفشٍلی ویەمەن.
لەبەس ئەوەی ئێران لە ڕووی حىگشافُەوە صاڵە بەظەس گەسووی
هىسمض وصۆس کاث هەڕەؼەی داخعتن وجێکذاوی ظەكامگيری
دەکاث لە هىسمض ،واڵجاوی جشی هضٍک لە هىسمض،ظااڵهێکی صۆسە
هەوڵذەدەن ڕێگەیەک بذۆصهەوە بۆ هەهاسدە کشدوی هەوث
وبەسهەمە هەوجُەکاهُان بە بێ جێپەڕبىون بە هىسمض ،بۆ ئەوەی
ڕصگاسٍان بێذ لە هەڕەؼە ومەجشظُەکاوی ئێران ،جا ئێعخا جەنها
ئُماساث وظعىدًە جا ڕادەیەکی کەم جىاهُىٍاهە ڕێگەیەکی جش
بذۆصهەوە بۆ هەهاسدە کشدوی بەؼێکی کەمی بەسهەمە
هەوجُەکاهُان بە بێ جێپەڕبىووی بە گەسووی هىسمضدا ،ئەوَؾ
لە ڕێگەی ڕاکێؽاوی هێلی بۆسی هەوث ،لە ئُماساجەوە بۆ
کەهذاوی عىمان ،لە ظعىدًەوە بۆ دەسٍایی ظىوس ،لە ظاڵی
 ٣١١٩بە هەسدوو واڵجەوە جىاهُان  ٣.٤ملُۆن بەسمُل هەوث لە
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سۆژێکذا هەهاسدە بکەن بە ڕێگەی هێلی بۆسی هەوث ،بەاڵم
ئەگەس هەمىو جىاهای ئەو هێالهە بخشێخە کاس ،ئەوا دەجىاهشێذ
ڕۆژاهە ( )6.8ملُۆن بەسمُل هەوث هەهاسدە بکەن بە بێ
جێپەڕبىون بە گەسووی هىسمض (U.S. Energy Information
) ،Administration,2019ئەمەػ هێؽخا ڕێژەیەکی کەمە بە
بشاوسد بەو بڕە هەوجەی کە سۆژاهە لە گەسووی هىسمضەوە
جێذەپەڕیذ ،کە دەکاجە سۆژاهە  ٣١ملُۆن بەسمُل.
کەواجە کاجێک ظعىدًە وئُماساث جا ڕادەیەک دەجىاهً بێ
گەسووی هىسمض هەوحی خۆیان هەهاسدە بکەن وپالهُان هەیە
هەهاسدەی هەوث لە ڕێگەی هێلی بۆسٍەوە صیاجشَؾ بکەن،
بەوەػ جا ڕادەیەک ڕصگاسٍان دەبێذ لە هەڕەؼەکاوی ئێران،
بەاڵم وەک باظکشا ،بەؼێکی هەوحی واڵجاوی کەهذاو دەبێذ
لەڕێگەی (باب اإلاىذب)ە بگىاصسێخەوە ،بە جاًبەث بۆ ئەوسوپا،
کەواجە بۆ ئُماساث وظعىودًە پێىَعخە باب اإلاىذب ظەكامگير
بێذ.
لە ظاڵی  ٣١١١یەمەن لەو دەوڵەجاهە بىو کە کەوجە بەس
ؼەپۆلی (بەهاسی عەسەبی) لەو کاجەوە یەمەن جىوش ی كەًشاوی
ئاظاٌؾ وظەكامگيری بىو ،ئەمەػ ڕێگەی خۆػ کشد کە
وەک ظىوسٍا ولُبُا ،ببێخە گۆڕەپاوی ملمالهێی دەوڵەجاوی بەهێز،
بە جاًبەث لە ٣١١٥ەوە دوای هەڵگيرظاهذوی ؼەڕی هاوخۆی
یەمەن ،لە هێىان حىظُەکان بە پؽخگيری ئێران ،وحکىمەحی
یەمەوی بە پؽخگيری ظعىدًە وئُماساث وهاوپەًماهُەکاهُان.
ئێران لە ڕێگەی حىوظُەکاهەوە هەژمىووی خۆی گەًاهذە باب
اإلاىذب ،لەوێؾ هەڕەؼەی داخعخنی باب اإلاىذب وجێکذاوی
ظەكامگيری (باب اإلاىذب)ی دەکشد (العجىلين:٣١١٢ ،
ؿ .)١٥٧-١٥٢ظعىدًە وئُماساث کە ظااڵهێکە هەوڵذەدەن
جا لە هەڕەؼەکاوی ئێران لە گەسووی هىسمض ڕصگاسٍان بێذ ،لە
پێىاوی ئەوە هێلی بۆسی هەوجُان دسوظذ کشد وبە هُاصن صیاجش
گەؼەی پێ بذەن ،کەچی لە ئیعخادا هەڕەؼەکاوی ئێران
گەٌؽخىەجە (باب اإلاىذب)ٌؾ ،ئەوەػ ماهای ئەوەیە ،جەهاهەث
بە هێلی بۆسی هەوجِؾ ،ئُماساث وظعىدًە هاجىاهً لە هەڕەؼە
ومەجشظُەکاوی ئێران ڕصگاسٍان بێذ.
بۆ ڕێگشجً لە هەژمىووی ئێران بەظەس گەسووی باب اإلاىذب
ودەسٍایی ظىوس ،ظاڵی  ٣١١٥ظعىدًە بە فەسمی بەؼذسابىووی
خۆی لە ؼەڕی یەمەن ڕاگەًاهذ ،چەهذًً بىکەی ظەسباصی لە
هاو یەمەن دسووظذ کشد (ووالت الصحافت الُمىُت.)٣١١٢ ،
ئُماساجِؾ ئامادەبىوهێکی ظەسباصی گەوسەی هەیە لە یەمەن،
لە دووسگەی (مُىن) بىکەیەکی ظەسباصی داهاوە (الخلُج
ؤوهالًً  ،)٣١١٩ ،ئەو دووسگەیە دەکەوێخە هاوەڕاظتی گەسووی
باب اإلاىذب ودەجىاهشێذ لە ڕێگەی ئەو دووگەیەوە گەسووی
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باب اإلاىذب کۆهتڕۆڵ بکشێذ(الضبُذي :٣١٣١،ؿ .)١٥١وەک
پێؽتڕًً ئاماژەی پێذسا ،ئُماساث لە ئەلُخيرًا وظۆماڵِؾ
بىکەی ظەسباصی داهاوە .بە کىسحی باب اإلاىذب بۆ ظعىدًە
وئُماساث بە ئەهذاصەیەک گشهگە ،کە حەهگی بۆ
هەڵذەگيرظێنن ،وەک ئەوەی لە ظاڵی ٣١١٥ەوە ئەو دوو
دەوڵەجە لە یەمەن دەحەهگً.
-٧ئێران :بە هۆی هەڵکەوجەی حىگشافیەکەیەوە ،ئێران
هەژمىووی هەیە بەظەس گەسووی هىسمض ،کە بەؼێک لە
هىسمض ظەس بە ظىىسی ئاوی ئێراهە .هەس وەها لە ڕێگەی
حىوظُەکاوی یەمەهەوە ،ئێران دەًەوێذ هەژمىووی هەبێذ
بەظەس گەسووی باب اإلاىذب ،ئاؼکشایە ،گشهگی هۆکەهذی
ظىێغ ،جا ئەهذاصەیەکی صۆس پەًىەظخە بە گەسووی باب
اإلاىذب ،کەواجە ئەگەس ئێران گەسووی باب اإلاىذب لە ڕێگەی
حىوظُەکاهەوە کۆهتڕۆڵ بکاث ،ئەوا هەژمىووی دەبێذ لە س ێ
ڕێڕەوی ئاوی ،کە لە گشهگترًً ڕێڕەوە ئاوٍُەکاهً بۆ باصسگاوی
ووصە وکەؼتی ظەسباصی .
ئێران لەبەس ئەوەی واڵجێکی دەوڵەمەهذە لە وصە (هەوث وگاصی
ظشوؼتی) پێىَعدُەکی گەوسەی بە ڕێڕەوە ئاوٍُەکاهە بۆ
هەهاسدە کشدوی ظەسچاوەکاوی وصە ،ئەو ڕێڕەوە ئاوٍاهەػ صیاجش
لە ژێش هەژمىووی هەًاسەکاهُەحی ،وەک ئەمشٍکا ودەوڵەجاوی
کەهذاو ،بۆیە ئێران بە پێىَعتی دەصاهێذ هەژمىووی هەبێذ
لەو ڕێگا ئاوٍاهەی کە بە ئامشاصی ظەسەکين بۆ هەهاسدەکشدوی
بەسهەمەکاوی خۆی بە جاًبەث وصە ،ئەمە ئێران دەکاجە
دەوڵەجێکی بە هەژمىون لەظەس ئاظتی حيهان ،چىهکە هەس
دەوڵەجێک هەژمىووی هەبێذ بەظەس ئەو ڕێڕەوە ئاوٍُە
گشهگاهە ،ئەوا هەژمىووی دەبێذ بەظەس حيهاهذا ،بە جاًبەث کە
(هىسمض ،باب اإلاىذب ،ظىێغ) بە ڕێگەی ظەسەکی
گىاظدىەوەی وصە دادەهشێً لە حيهاهذا .لە لیەکی جشەوە ئێران
ئەگەس هەژمىووی هەبێذ لەو ڕێڕەوە ئاوٍُاهە ،دەجىاهێذ
هەڕەؼەی داخعتن وجێکذاوی ظەكامگيری ئەو ڕێڕەوە ئاوٍە
گشهگاهە بکاث ،ئەوەػ وەک کاسجێکی فؽاس بەکاسدەهێىێذ دژ
بە ئەمشٍکا وسۆژئاوا وصۆسێک لە دەوڵەجاوی عەسەبی بە جاًبەث
ظعىدًُە .چىهکە وەک پێؽتر ئاماژەی پێکشا ،داخعتن یا
دسوظخکشدوی ها ظەكامگيری لەو ڕێڕەوە ئاوٍاهە ،دەکشێذ ببێخە
مایەی كەًشاهێکی گەوسەی ئابىوسی لە حيهان.
ئەوەی لەم بەؼەدا بە ؼێىەیەکی کىسث وخێرا خشایە ڕوو لە
باسەی گەسووی هىسمض وباب اإلاىذب ،گشهگی گەسووە ئاوٍُەکاوی
پِؽاهذا لە حيهاهذا ،کە گشهگُەکی گەوسەی ئابىوسی وظُاس ی
وحُىپۆلەجُکی هەیە ،کە دەوڵەجان ئامادەن حەهگی لە پێىاودا
هەڵگيرظێنن.
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بەش ی دووەم :گەرووی مەلەکە)(Strait of Malacca
ئەم بەؼە جاًبەجە بە گەسووی مەلەکە ،هەڵکەوجەی حىگشافی
ئەم گەسووە وگشهگُەکەی دەخشێخە ڕوو ،هاوکاث ئاماژە بە
ڕۆٌ وپێگەی ئەم گەسووە دەکشێذ لە پەًىەهذی یاخىد لە
ملمالهێی هێىان ئەمشٍکا وچين.
نەخشەی ()4

ظەسچاوەFandom, the Strait of Malacca :

. ١.٢هەڵکەوتەی جوگرافی گەرووی مەلەکە وگرنگيەکەی
مەلەکە دەکەوێخە هێىان ظىىسی ئاوی س ێ دەوڵەث؛ ماليزًا،
ئەهذەهۆظُا ،ظەهگاپۆس ،دسێژي ئەم گەسووە (٩١١کم)ە،
لەڕووی پاهاییەوە ،جەظکترًً و فشاواهترًً ؼىێنی لە هێىان
(٢٣١-٥١کم)ە لەڕووی كىواڵًەوە ،لە جەهکترًً جا كىوڵترًً
خاڵی لە هێىان (١١٧ -٣٥م)یە (بلمادي :٣١١٥ ،ؿ.)١٥
گەسووی مەلەکە صەسٍایی هُىذی دەگەًەهێذ بە دەسٍایی
باؼىوسی چين وصەسٍایی ئاسام ،ظااڵهە صیاد لە ( )٥١هەصاس
کەؼتی پُاًذا جێذەپەسێذ ،کە دەکاجە یەک لەظەس ظێی کۆی
ئەو باصسگاهُِەیی کە بە ڕێگەی ئاوي ئەهجامذەدسێذ لە حيهاهذا
(Solvay,2008: pp. 1-2,12).بۆ همىوهە جەنها لە ظاڵی ،٣١١٤
ژماسەی ئەو کەؼدُاهەی کە لەم گەسووە دەسٍاییەدا جێپەڕٍىن
گەٌؽخە ( )70.718هەصاس کەؼتی (Ismail & Sani,2010:p85).
لە ظاڵی  ٣١١٩گەٌؽخە ( )85.30هەصاس کەؼتی
)(Jariodm2019: p.21لەهێىان ()٪٣٥-٣١ی کۆی کەؼدُىاوی
(اإلاالحت) هێىدەوڵەحی لەم گەسووەدا جێذەپەڕێذ(عباط عبذ
وکُطان،٣١١٢،ؿ  .)٩ئەم گەسووە ڕێگەی ظەسەکُە لە
هێىان بەسهەمێىەسە ظەسەکُەکاوی وصە (هەوث وگاصی ظشوؼتی)
لە سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وئەفشٍلُا لەگەڵ دەوڵەجە
پِؽەظاصٍە گەوسەکاوی سۆژهەاڵث وباؼىوسی سۆژهەاڵحی ئاظُا
وەک چين (هۆهگ کۆهگ وجاًىان) وژاپۆن کۆسٍایی باؼىس
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وظەهگاپۆسە ..واجە مەلەکە خاڵی بە یەک گەٌؽخنی فشۆؼُاسان
وکڕٍاساوی وصەیە .هەس وەها ڕێگەی ظەسەکی گەٌؽخنی ئەوسوپا
وئەفشٍلُا وهىذظخان وسۆژهەاڵحی هاوەڕاظخە بە سۆژهەاڵث
وباؼىوسی سۆژهەاڵحی ئاظُا لە ڕێگەی ئاوٍُەوە .
وەک لە خؽخەی ژماسە یەک خشاوەجە ڕوو ،گەسووی مەلەکە
لە دوای گەسووی هىسمض ،بە دووەم گشهگترًً گەسووی حيهان
دادەهشێذ لە ڕووی كەباسەی گىاظدىەوەی وصە ،لە هێىان (-٩١
(٪٢١ی ئەو وصەیەیی کە ژاپۆن وچين وکۆسیایی باؼىوس وجاًىان
هاوسدەی دەکەن ،لە ڕێگەی گەسووی مەلەکەوە جێذەپەسێذ بۆ
(بلمادي:٣١١٥،ؿ .)١٥بەدەس لە گىاظدىەوەی وصە ،مەلەکە
گشهگُەکی گەوسەی هەیە لە گىاظدىەوەی ؼمەک بە گؽتی،
ڕێگەیەکی ظەسەکی باصسگاهیە لە حيهاهذا ،لە ٪٩١ی باصسگاوی لە
گەسووی
مەلەکە
بە
وصەسٍاکاهذا،
دەسٍا
جێذەپەسێذ (Jariodm2019: p.1).پێؽتر ئاماژەمان بەوە کشد،
کە لە ٪٢١باصسگاوی لە حيهاهذا ،بە ڕێگەی کەؼتی
ئەهجامذەدسێذ ،لە ٪٩١ی ئەو باصسگاهُەیی کە بە ڕێگای ئاوٍذا
ئەهجامذەدسێذ ،بە گەسووی مەلەکەدا جیذەپەڕێذ ،بەپێێ
هەهذێ ظەسچاوە لە٪٧١ی كەباسەی باصسگاوی حيهان بە
گەسووی مەلەکەدا دەگىاصسێخەوە(ًىن لُىغ:٣١١٤،ؿ)٧٧٤
ئەمەػ گشهگی ئەو گەسووە پِؽان دەداث لە ڕووی ئابىوسی
وئاظاٌص ی وصەوە.
بەؼێکی جشی گشهگی گەسووی مەلەکە بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە کە
دەکەوێخە هاوچەیەکەوە ،بە هاوچەیەکی صۆس چڕ دادەهشێذ لە
ڕووی داهِؽخىاهەوە ،ئەو واڵجاهەی کە دەکەوهە دەوسوبەس
وهضٍکی گەسووی مەلەکە وئەو واڵجاهەی کە ئەم گەسووە وەک
ڕێگەیەکی ظەسەکی بەکاسدەهێنن ،کۆمەڵێک واڵحی صۆس گەوسەن
لە ڕووی داهِؽخىاهەوە (واجە واڵجاوی سۆژهەاڵحی ئاظُا
وباؼىوسی سۆژهەاڵحی ئاظُا وباؼىوسی ئاظُا) ،بۆ همىوهە
هُىذظخان وچين ،بە پێی داجای  ،٣١١٢هەسدووکُان بە
یەکەوە لە ٪٢٤ی داهِؽخىاوی ظەس گۆی صەوی پێکذەهێنن،
چين ژماسەی داهِؽخىواهەکەی لە دەوسوبەسی ()1.4ملُاسە
هُىذظخان لە دەوسوبەسی ( )1.3ملُاسە ،واجە هەسدووکُان بە
یەکەوە ژماسەی داهِؽخىاهُان دەگاجە ( )2.7ملُاس (Ella
Hurworth,2019).هەس وەها دەوڵەجاوی ئەهذامی ڕێکخشاوی
دەوڵەجاوی باؼىوسی سۆژهەاڵحی ئاظُا (ئاظُان/( ASEANکە
ژماسەیان  ١١دەوڵەجە (ئەهذەهىظُا ،ماليزًا ،ظەهگاپىسە،
بشۆهای ،لوط ،فێدىام ،فلپين ،ماًىماس ،جاًالهذ،کەمبۆدًا) کە
س ێ دەوڵەجُان ظەسوەسٍان بەظەس گەسووی مەلەکەدا هەیە
(ئەهذەهۆظُا ،ماليزًا ،ظەهگاپۆسە) .ئەو  ١١واڵجە بە پێی داجای
 ٣١١٩ژماسەی داهِؽخىاهُان دەگاجە ()649.1ملُۆن ( The
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ASEAN Secretariat,2019: p.1 ).هاوکاث ،وەک پێؽتر
ئاماژەی پێذسا ،ژاپۆن وکۆسٍایی باؼىوسَؾ لەو دەوڵەجاهەن کە
صیاجش پؽذ بە گەسووی مەلەکە دەبەظتن بۆ باصسگاوی،حگە
لەواهەػ ،چەهذًً دەوڵەحی جش هەن لەو هاوچەیە ،وەک
ظشٍالهکا وبەهگالدٌؾ ...بە کىسحی ئەو واڵجاهەی لەو هاوچەیەن
ژماسەی داهِؽخىاهُان هضٍک دەبێخەوە لە چىاس ملُاس .ئەم
كەباسە گەوسەیە لە داهِؽخىان ،وا دەکاث ئەو هاوچەیە
هەهاسدە وهاوسدەی ؼمەکی صۆس بێذ ،ئاظتی بەسهەمهێىان
وپێذاوَعتی بەسص بێذ ،بەوەػ پێىَعدُەکی صۆسٍان بە
باصسگاوی دەبێذ بۆ هەهاسدەی ؼمەکی خۆٍان وهاوسدەی
پێذاوَعدُەکاوی خۆٍان .بۆ همىوهە ،بە پێی داجای (،)2018
چين یەکەم واڵجە لە حيهاهذ لە كەباسەی هەهاسدەکشدوی
ؼمەک ودووەم واڵجە لەكەباسەی هاوسدەکشدن ،ژاپۆن
چىاسەمە لە هەهاسدەکشدن وهاوسدەکشن ،کۆسٍایی باؼىوس
ؼەؼەمين واڵجە لە هەهاسدەکشدن وهۆیەمُىە لە
هاوسدەکشدن (Desjardins,2019).گەسووی مەلەکەػ
ڕێگایەکی ظەسەکی صۆسبەی دەوڵەجاهەی ئەو هاوچەیەیە بۆ
پشۆظەی هەهاسدە کشدن وهاوسدەکشن.
لەبەس ئەو گشهگُە حُىپۆلەجُکی وحُىئابىوسٍەیی گەسووی
مەلەکە هەیەحی ،چەهذًً دەوڵەث هەوڵی ئەوە دەدەن
هەژمىووی خۆیان لەو گەسووەدا هەبێذ ،لەواهە ئەمشٍکا وچين
وهُىذظخان وژاپۆن .هُىذظخان دەڕواهێخە ظەس صەسٍایی هُىذی
وگەسووی مەلەکە دەسواصەی ظەسەکی هُىذظخاهە بۆ صەسٍایی
ئاسام ،صیاد لە ٪٥١ی باصسگاهُەکەی پؽذ بە گەسووی مەلەکە
دەبەظخێذ) ، (Ismail& Sani,2010:p.95بۆیە هُىذظخان
ئاظاٌؾ وئاسامی گەسووی مەلەکە بە ئاظاٌص ی هەجەوەیی خۆی
دەصاهێذ .بۆ ئەو مەبەظخەػ هُىذظخان ظااڵهێکی صۆسە هەوڵی
بەهێزکشدوی هێزی دەسٍایی خۆی دەداث ،ئاماهجێکی ظەسەکی
لەو ظتراجيژە ،پاساظتن و چاودێشی گەسووی مەلەکەیە ،ئەمەػ
بە هاوکاسی ئەمشٍکا) ،(Ismail& Sani,2010:p96-97ئەم
ظتراجيژەی هُىذظخان کە بشٍخُِە لە بەهێزکشدوی هێزی
دەسٍایی ،دوو مەبەظتی هەیە ،مەبەظدێکی ئاؼکشایە ولەبەس
پاساظخنی گەسووی مەلەکە لە هێرػ ودەظتی چەجەکاوی دەسٍا
وکاسی جيرۆسَعتی ،چىهکە گەسووی مەلەکە یەکێکە لەو
هاوچاهەی کە چەجەکاوی دەسٍا جُاًذا چالگً ،بۆ همىوهە لە
هێىان ظااڵوی ( )2014-2000چەجەکاوی دەسٍا ( )2013حاس
هێرؼیان کشدوەجە ظەس کەؼدُەکان لە گەسووی مەلەکە
(عباط عبذ وکُطان :٣١١٢ ،ؿ .)١٢مەبەظتی ؼاساوەی
هُىذظخان لە بەهێزکشدوی هێزی دەسیایی ،بۆ ئەوەیە گەسووی
مەلەکە وەک کاسجێکی فؽاس بەکاسبهێىێذ دژ بە چين ،چىهکە
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ئاؼکشایە چين وهُىذظخان کێؽەی ظُاس ی بەسدەوامُان
هەیە بە جاًبەث لەظەس پشس ی ظىىس ،چين بە ئەهذاصەیەکی
گەوسە پؽذ بە گەسووی مەلەکە دەبەظخێذ بۆ باصسگاوی ،هەس
بۆیە هُىذظخان دەًەوێذ هەژمىووی هەبێذ بەظەس ؼادەماسی
باصسگاوی چين ،بۆ ئەوەی لە کاحی پێىَعخذا بخىاهێذ هەڕەؼە
لە ئابىسی چين بکاث ،کە هەڕەؼەیە لە ئاظاٌص ی هەجەوەیی
چين .لە لیەکی جش ،بۆ ئەوەیە ئەو گەسووە لە هەژمىووی چين
بپاسێضێذ وڕێگایەکی ظەسەکی باصسگاوی هُىذظخان ،هەکەوێخە
ژێش هەژمىووی چين.
ژاپۆن یەکێکە لەو دەوڵەجاهەی بایەخێکی گەوسە دەداث بە
گەسووی مەلەکە .ژاپۆن واڵجێکی پِؽەظاصی گەوسەیە،
پێىَعدُەکی صۆسی بەهاوسدەکشدوی وصە (هەوث وگاصی
ظشوؼتی) هەیە ،لە٪٩١ی ئەو هاوسدەیە لە گەسووی
مەلەکەوە پێێذەگاث ،هەس وەها لە ٪٥١ی هەهاسدەکاوی ژاپۆن
بۆ حيهان هەس لە گەسووی مەلەکەوە جێذەپەڕیذ (عباط عبذ
وکُطان :٣١١٢ ،ؿ .)١٢بۆیە ژاپۆن هەمِؽە هەوڵێکی
گەوسە دەداث کە ئاظاٌص ی گەسووی مەلەکە پاسێضساو بێذ لە
هێڕش ی چەجەگەسی وجيروسَعتی ،بۆ ئەم مەبەظخەػ چەهذًً
ڕێکەوجىامە ولەیەکخێگەٌؽخنی ئەهجامذاوە لەگەڵ ئەو
واڵجاهەی دەڕواهىە ظەس گەسووی مەلەکە وواڵجاوی هضٍک لە
گەسووەکە ،بۆ ڕووبەڕووبىوهەوەی چەجەکاوی دەسٍا &(Ismail
) ،Sani,2010:p90-95بێ گىمان ئاماهجێکی جشی ژاپۆن ئەوەیە
گەسووی مەلەکە هەچێخە ژێش هەژمىووی چين ،کە هەسدوو
دەوڵەث پەًىەهذًەیەکی مێژوویی پڕ لە هاکۆکُان هەیە.
حگە لە ژاپۆن وهُىذظخان ،دەوڵەجاوی جشَؾ هەن دەًاهەوێذ
هەژمىوهُان هەبێذ بەظەس گەسووی مەکەلە وەک ئەو س ێ
دەوڵەجەی کە دەڕواهىە ظەس گەسووەکە ،جەهاهەث ئىظترالُا
هەمان وَعتی هەیە ،بەاڵم ملمالهێی ظەسەکی لەظەس مەلەکە
لە هێىان ئەمشٍکا وچُىە ،کە لە دەسواصەی دووەمی ئەم بەؼە
لەباسەیەوە دەدوێين.
ی
وەک دەسدەکەوێذ ،گەسوو مەلەکە بە یەکێک لە
هەظدُاسجشًٍ وگشهگترًً هاوچەکاوی حيهان دادەهشێذ ،لەو
واڵجاهەی کە مەبەظدُاهە گەسووی مەلەکە کۆهتڕۆڵ بکەن،
س ێ دەوڵەجُان خاوەن چەکی ئەجۆمين (ئەمشٍکا،چين،
هُىذظخان) ئەگەس دەوڵەجێکی وەک پاکعخاهِؾ لەبەسچاو
بگشًٍ ،کە دسواظێی هىذظخان وچُىە ،وکێؽەی كىو ڵی
لەگەڵ هُىذظخان هەیە ،ولەگەڵ چين لە چىاسچێىەی ڕێگای
ئاوسَؽمی هىێ ،ڕێکەوجنی هەیە –دواجش ئاماژەی پێذەکشێذ-
دەکشێذ پاکعخاهِؾ لە دژی هُىذظخان بچێخە پاڵ چين ،بە
جاًبەث کە پاکعخاهِؾ دەڕواهێخە ظەس دەسٍایی عەسەب کە
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بەؼێکە لە صەسٍایی هُىذی ،دەجىاهێذ هاوکاسی چين بکاث لەو
ملمالهێُەیی لەظەس گەسووی مەلەکە هەیە ،ئەو کاث لەو
دەوڵەجاهەی کە دەًاهەوێذ هەژمىوهُان هەبێذ بەظەس
مەلەکە ،چىاس دەوڵەجُان خاوەن چەکی ئەجۆمين .ئەمەػ
هەظدُاسی وگشهگی حُىپۆلەجُکی پشس ی گەسووی مەلەکە
دەسدەخاث.
. ٢.٢گەرووی مەلەکە وملمالنێی ئەمريکا وچين
لە ئیعخادا ملمالوێ وکُبرکێی ئەمشٍکا وچين ئەگەس گشهگترًً
پشس ی ظُاس ی هەبێذ لە حيهاهذا ،ئەوا یەکێکە لە گشهگترًنی،
پەًىەهذی وملمالهێی هێىان ئەمشٍکا وچين چەهذًً ڕەهەهذی
هەیە ولەظەس چەهذًً پشط وبابەجە .بيرمەهذی ئەمشٍکی
ئەبشاهام ئەلِعۆن پێی وایە ئەگەس ئەمشٍکا وچين بەم ؼێىەیە
بمێيىەوە ولەظەس ئەم ئاڕاظخەیە بشۆن لە ظُاظەجکشهُان
بەسامبەس یەکتر ،ئەوا هەسدوو دەوڵەث بەسەو حەهگ دەڕۆن
(ؤلِعىن :٣١١٩ ،ؿ .)٣٢ئێمە لێرەدا مەبەظخمان هُِە باط
لە ملمالهێی ئەمشٍکا وچين بکەًً لە چەهذًً ڕەهەهذەوە ویا
بە ؼێىەیەکی گؽتی ،بەڵکى مەبەظتی ئەم جىێژٍىەوەیە جەنها
ئەوەیە؛ کە جِؽک بخاجە ظەس یەک لیەوی ئەو ملمالهێُە،
ئەوَؾ ملمالهێی ئەمشٍکا وچُىە لەظەس کۆهتڕۆڵ کشدن
وظەپاهذوی هەژمىووی خۆیان لە دەسٍا وصەسٍاکاهذا ،ئەمەػ
خۆی لەخۆٍذا ملمالهێُەکی فشاوان وئاڵۆصە ،بۆیە بەؼێک یا
للێک لەو ملمالهێُە دەبێخە بابەحی ظەسەکی ئەم جىێژٍىەوەیە،
ئەوَؾ ملمالهێی چين وئەمشٍکایە لەظەس گەسووی مەلەکە.
 ٢.٢.١گرنگی مەلەکە بۆ ئەمريکا
ئەمشٍکا لە دوای حەهگی دووەمی حيهاهُەوە وبە جاًبەث لە
دوای کۆجایی هاجنی حەهگی ظاسد وبىووی ئەمشٍکا بە جاکە
حەمعەسی حيهان ،ئەمشٍکا بایەخێکی گەوسەی دا بە
کۆهترۆڵکشدوی دەسٍا وصەسٍاکان بە جاًبەث صەسٍایی هُىذی
وئاسام .صەسٍای هُىذی گشهگُەکی گەوسەی هەیە بۆ باصسگاوی
وباصاڕی وصە ،بۆ همىوهە هضٍکەی لە٪٩١ی وصەی گىاظتراوە بە
کەؼتی لە حيهاهذا بە صەسٍایی هُىذًذا جێذەپەڕێذ ،هەس وەها
س ێ گەسووی گشهگی وەک هىسمض وباب اإلاىذب ومەلەکە
(دەسواصەیەکی مەلەکە) دەکەوهە صەسٍایی هُىذی (DeSilva,
2011).حگە بۆ وصە ،بۆ باصسگاوی وهاجىچۆی ظەسباصَؾ ،بە
گؽتی ،صەسٍایی هُىذی گشهگُەکی گەوسە هەیە .ظەباسەث بە
صەسٍایی ئاسام ،ئەوا بە گەوسەجشًٍ پاهخایی ئاویی دادەهشێذ
لەظەس گۆی صەوی ،لە٪٣٩ی گۆی صەوی پێکذەهێىێذ،
لە٪٧٩ی ڕووبەی ئاوی ظەس گۆی صەوی پێکذەهێىێذ
) ،(Geography Realm,2020هەس وەها ئەمشٍکا یەکێکە لەو
دەوڵەجاهەی دەڕواهێخە ظەس صەسٍایی ئاسام و پێىَعخە صۆسجشًٍ
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هەژمىووی لەو صەسٍایذا هەبێذ ،هاوکاث دەسٍایی باؼىوسی
چين ،بەؼێکە لە صەسٍایی ئاسام -دواجش ئاماژە بە گشهگی ئەم
دەسٍایە دەدەًً بۆ هەسیەک لە ئەمشٍکا وچين .-پێؽتر ئاماژە
دسا بە هەژمىووی ئەمشٍکا لە صەسٍایی هُىذی لە ڕێگەی
چەهذًً بىکەی ظەسباصی لە صەسٍایی هُىذی ولم وبەؼەکاوی
ئەو صەسٍایە .لە صەسٍایی ئاسامِؾ بەهەمان ؼێىە چەهذًً
بىکەی ظەسباصی گەوسەی هەیە ،وەک بىکەی ظەسباصٍُەکاوی
لە دووسگەی هاوای ودووسگەی گىام کە دوو دوسگەی
ئەمشٍکين ودەکەوهە صەسیایی ئاسام ،هەس وەها بىکە
ظەسباصٍُەکاوی ئەمشٍکا لە ژاپۆن وکۆسٍایی باؼىس وظەهگاپۆس
Sushentsov,2013)).
ی
بە گؽتی ،ئەمشٍکا دەًەوێذ هەژمىووی خۆ بپاسێضێذ بەظەس
دەسٍا وصەسٍاکاهذا ،چىهکە بۆ ئەوەی ئەمشٍکا وەک گەوسەجشًٍ
وکاسٍگەسجشًٍ صلهێزی حيهان بمێىێخەوە ،کە ئەمە ئاماهجی
ظەسەکی ئەمشٍکایە ،پێىَعخە صۆسجشًٍ هەژمىووی هەبێذ
بەظەس صەسٍا ودەسٍا وگەسووە ئاوٍُەکان .لەو باسەیەوە
کەظاًەجُەکی ظەسباصی ئەمشٍکی وهىوظەسی دًاسی بىاسی
حُىپۆلەجُک ئەلفشٍذ ماهان ( )١٢١٧-١٩٧١پێُىایە کە
گشهگترًً وظەسەکُترًً هێزی دەوڵەث بشٍخُِە لە هێزی
دەسیایی ،بۆ ئەوەی دەوڵەجێک ببێخە بەهێزجشًٍ دەوڵەث لە
حيهاهذا ،ئەوا پێىَعخە صۆسجشًٍ هەژمىووی هەبێذ لە دەسٍا
وصەسٍاکاهذا .لی ئەو ،ئامشاصی یەکەمی ظُاظەث وهێز بشٍخُِە
لە باصسگاوی ،وەک پێؽتر ئاماژەی پێکشا ،پشۆظەی باصسگاوی لە
ڕێگەی دەسٍا وصەسٍاکاهەوە ئەهجامذەدسێذ بە ؼێىەیەکی
ظەسەکی ،بۆ کۆهتڕۆڵکشدن وپاساظخنی باصسگاوی حيهاوی ،ئەوا
دەوڵەحی صلهێز پێىَعخە بەهێزجشًٍ هێزی دەسٍایی هەبێذ ودەسٍا
وصەسٍاکان کۆهتڕۆڵ بکاث ،هەس بۆیە ئەو بيرمەهذە هەمِؽە
ئەمشٍکای هاهذەدا کە بایەخ بە هێزی دەسٍایی بذاث
وهەژمىووی هەبێذ لە صەسٍا ودەسٍاکاوی حيهاهذا ،ئەمشٍکا بە
جاًبەث لە دوای حەهگی دووەمی حيهاوی وبە جاًبەجش لە دوای
جەواوبىووی حەهگی ظاسدەوە جا ئەمشۆ ،بە ؼێىەیەکی گەوسە
هەوڵی حێبەجێ کشدوی جُۆسٍُەکەی ئەلفشٍذ ماهاوی داوە
(دوغين ،٣١١٧،ؿ .)١١١-٢٧گەسووی مەلەکەػ لە
چىاسچێىەی ئەم ظُاظەث وظتراجيژیەیی ئەمشٍکا ،گشهگُەکی
گەوسەی هەیە.
گەسووی مەلەکە ظەسەکُترًً گەسووە بۆ بەظدىەوە وگەًاهذوی
صەسٍایی هُىذی وصەسٍایی ئاسام ،بۆ ئەوەی ئەمشٍکا هەژمىووی
هەبێذ بەظەس ئەو دوو صەسٍایە ،پێىَعخە هەژمىووی هەبێذ لە
گەسووی مەلەکە ،هەس وەها وەک پێؽتر ئاماژەی پێذسا،
چەهذًً دەوڵەحی هاوپەًماوی ئەمشٍکا ،وەک ژاپۆن ،کۆسٍایی
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باؼىوس ،هُىذظخان و ظەهگاپۆسە وجاًىان ...ئابىوسٍەکاهُان
پؽذ بەو گەسووە دەبەظخێذ ،ئەمشٍکا بۆ پاساظخنی هاوپەًماهە
گشهگەکاوی لە هەژمىووی چين وهەس هەڕؼەیەکی جش ،پێىَعخە
لەو گەسووە ئامادەیی هەبێذ ،هەس بۆیە لە ظەهگاپۆس کە
دەڕواهێخە ظەس ئەو گەسووە ،بىکەی ظەسباصی هەیە .لەگەڵ
بىووی چەهذًً بىکەی ظەسباصی ئەمشٍکا لە صەسٍایی ئاسام کە
بەؼێک لە ئەسکەکاهُان پاساظخنی هەژمىووی ئەمشٍکایە بەظەس
گەسووی مەلەکە ،هەوڵی صیاجش بەهێز کشدوی گەؼدُگەلی
ظەسباصی خۆی دەداث لەو هاوچەیە ،هاوکاث هەوڵذاوی
بەسدەوامی بۆ هضٍکشدهەوەی دەوڵەجاوی جشی هاوچەکە (بە
جاًبەث دەوڵەجاوی ئەهذام لە ئاظُان) لە خۆی وکشدهیان بە
هاوپەًماوی ئەمشٍکا  (Cronin,2019: pp.15-17).ئەمەػ بۆ
ئەوەی دەوڵەجاوی هضٍک گەسووی مەلەکە ،صۆسبەًان
هاوپەًماوی ئەمشٍکا بً وئەمشٍکا ئاظاهتر بخىاهێذ لەو هاوچەیە
هەژمىووی خۆی بپاسێضێذ.
ئاماهجێکی جشی ئەمشٍکا بۆ باًەخذان بە گەسووی مەلەکە،
بشٍخُِە لە چين .دوای ئەو گەؼەکشدهە خێرایەیی چين لە
بىاسی ئابىوسی وظەسباصی لە ظەدەی  ،٣١ظەسۆکی ئەمشٍکا
باسک ئۆباما لە ظاڵی  ٣١١١بڕٍاسیذا ظتراجيژی ئەمشٍکا
بگۆسێذ ،بەوەی کە كىوسظایی ئابىوسی وظُاس ی وظەسباصی
ئەمشٍکا لە سۆژهەاڵحی هاوەڕاظخەوە بگىاصێخەوە بۆ هاوچەی
سۆژهەاڵحی ئاظُا وصەسٍایی ئاسام(إظشاء الحعُني:٣١١٩ ،
ؿ ،)٣٣٣هەس بۆیە بە پێێ داجای  ،٣١١٣لە ٪٩٩ی هێزی
دەسٍایی ئەمشٍکا لە صەڕٍای ئاسامً ،ئەمەػ وەک
وەاڵمذاهەوەیەک بۆ گەؼەکشدوی خێرای چين
(Sushentsov,2013).چىهکە ئُتر هەڕەؼەی ڕاظخەكُىە لە
پُگە وهەژمىووی ئەمشٍکا لە حيهاهذا ،لە چُىەوە دێذ ،لە
صەسٍایی ئاسام وسۆژهەاڵحی ئاظُاوە ،هەک لە هاوچەکاوی جش .
چين لە ٪٩١ی ئەو وصەیەیی کە هاوسدەی دەکاث لە گەسووی
مەلەکەوە جیذەپەڕێذ ) (Anwar,2019کە دەکاجە ٪٧١ی
پێذاوَعتی چين بۆ وصە) ، (Potter,2012هاوکاث ،بەؼێکی
گەوسەی ئەو ؼمەک وبەسهەماهەی کە چين بەڕێگای دەسٍایی
هەهاسدەی دەسەوەی دەکاث بۆ ئەوسوپا وهُىذٌعخان
وسۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وئەفشٍلُا وبەؼێک لە ئەمشٍکا ،لە
گەسووی مەلەکەوە ئەهجامی دەداث .ئەم گەسووە لە ئێعخادا
کىسجشًٍ وظەسەکُترًً ڕێگایی دەسٍاییە لە هێىان چين وئەو
هاوچاهە  (Anwar,2019).کەواجە بەؼێکی ظەسەکی ئابىوسی
وباصسگاوی چين ،پەًىەظخە بە گەسووی مەلەکە ،داخعخنی
گەسووی مەلەکە بە ڕووی کەؼدُەکاوی چين ،دەبێخە
كەًشاهێکی گەوسە بۆ ئابىوسی چين ،ئاؼکشاؼە ،ظُاظەث
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وهەژمىووی چين لە حيهاهذا ،بە پلەی یەک ،پؽذ بە
ئابىوسٍەکەی دەبەظخێذ .لێرەوەیە ،ئەمشٍکا دەًەوێذ
هەژمىووی هەبێذ لە گەسووی مەلەکە ،بۆ ئەوەی وەک
کاسجێکی فؽاس بەکاسی بهێىێذ دژ بە چين ،یاخىد لە کاحی
پێىَعخذا داخعخنی ئەو گەسووە وەک هەڕەؼە لە چين بەکاس
بهێىێذ.
گەسووی مەلەکە صەسٍایی هُىذی دەبەظخێخەوە بە دەسٍایی
باؼىوسی چين ،کە بەؼێکە لە صەسٍایی ئاسام ،چين ئەم
دەسٍایە بە گشهگترًً ڕێگەی ئاویی خۆی دادەهێذ بۆ گەٌؽتن
بە سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وئەوسپا وئەفشٍلُا ،بە پێێ داجای
 ،٣١١٩لە  ٪٩٧باصسگاوی دەسٍایی چين بەم دەسٍایەدا جێپەڕٍىە
(ChinaPower,2016).بۆ ئەوەی کەؼدُەک لە دەسٍایی
باؼىوسی چُىەوە بگاجە ئەو هاوچاهە ،دەبێذ بە گەسووی
مەلەکە جێپەڕێذ ،بۆیە چين بە بێ هەژمىووی بەظەس گەسووی
مەلەکە هاجىاهێذ هەژمىووی گەوسەی هەبێذ بەظەس دەسٍایی
باؼىس ،یا ظىودی جەواوی لێ ببِىێذ .هەس وەها یەدەگێکی
گەوسە لە هەوث وگاصی ظشوؼتی لەم هاوچەیە بىووی هەیە،
ئەمەػ بۆ دەوڵەجێکی پِؽەظاصی گەوسەی وەک چين کە
بڕێکی صۆس لە وصە لە دەسەوە هاوسدە دەکاث ،گشهگُەکی
گەوسەی دەبێذ ،هەس وەها ظااڵهە بە بەهای صیاد لە ((5.3
جشٍلُۆن دۆلس ؼمەک لەم دەسٍاًەدا جێذەپەڕێذ (سؼا صٍذان،
 :٣١٣١ؿ .)١٤٤-١٤٩بە کۆهتڕۆڵ کشدوی گەسووی مەلەکە،
جا ڕادەیەکی صۆس ،دەکشێذ ئەم دەسٍایەػ کۆهتڕۆڵ بکشێذ،
چىهکە چين لەم دەسٍایەوە دەگاث بە مەلەکە ،گەسووی
مەلەکەػ دەساصەی ظەسەکُە بۆ چين بە گەٌؽتن بە ئەوسوپا
وسۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وئەفشٍلُا وبەؼێک لە ئەمشٍکا ،بۆیە
بە داخعخنی گەسووی مەلەکە ،ئەوا دەسٍایی باؼىوسی چين،
گشهگُەکی گەوسە لە دەظذ دەداث بەوەی ئُتر چين هاجىاهێذ
لە ڕێگەی ئەو دەسٍایەوە بگاجە ئەوسوپا هاوچەکاوی جش بەو کاث
وجێچىوهەی کە لە کاحی ئاظاییذا هەیە .
ئەوەی لەظەسەوە باظکشا هۆکاسی ظەسەکی گشهگُذاوی
ئەمشٍکایە بە گەسووی مەلەکە ،ئەگەس ها خىدی باصسگاوی
وئابىوسی ئەمشٍکا ،یاخىد باصسگاوی هێىان ئەمشٍکا ودەوڵەجاوی
ئەو هاوچەیە ،بە جاًبەث چين وژاپۆن ،لەوەدا ئەمشٍکا کەم
پؽذ بە گەسووی مەلەکە دەبەظخێذ ،چىهکە بۆ ئەوەی
ئەمشٍکا بگاث بەو دەوڵەجاهە لە ڕێگەی دەسٍاوە ،ئەوا دەجىاهێذ
بە صەسٍایی ئاسامذا ڕاظخەوخۆ پێُان بگاث بێ جێپەڕبىون بە
صەسٍایی هُىذی وگەسووی مەلەکە ،واجە لە ڕووی هاجىچۆی
باصسگاهُەوە ،ڕاظخە ئەمشٍکا پێىَعتی بەو گەسووە هەیە بۆ
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پەًىەهذی هیىان بەؼێک لە هاوچەکاوی ئەمشٍکا وئاظُا ،بەاڵم
بە ڕادەیەکی صۆس کەمتر بە بشاوسد بە پێىَعتی چين وژاپۆن
ودەوڵەجاوی جشی هاوچەکە بەو گەسووە (Gilmartin,2008:
pp.19-20 ).گشهگُذاوی ئەمشٍکا بۆ ئەو گەسووە ڕەهەهذی
حُىپۆلەجُکی وحُىظتراجيژی گەوسەی هەیە هەک جەنها
باصسگاوی ،هەس بۆیە هەهذێک لە چاودێشان پێُاهىایە گەسووی
مەلەکە پەًىەهذی گشهگی بە ئاظاٌص ی هەجەوەیی ئەمشٍکاوە
هەیە )(Gilmartin,2008: pظەسەسای ئەوەی لە ڕووی
حىگشافُەوە ئەمشٍکا صۆس دووسە لەو گەسووە.
 ٢.٢.٢گرنگی مەلەکە بۆ چين
مەلەکە وەک ؼادەماسی ئابىوسی چين دادەهشێذ .جێڕواهين
وظتراجيژی چين بۆ گەسووی مەلەکە ،دەکشێذ بکشێذ بە دوو
بەػ یا دوو ؼێىاص لە ظتراجيژ؛ یەکێکی ئەوەیە ،کە چين
دەًەوێذ هەژمىووی خۆی بعەپێيێذ بەظەس گەسووی مەلەکە
وهەژمىووی ئەمشٍکا کەمبکاجەوە لەوێ .ظتراجيژەکەی جش بشٍخُِە
لە دۆصٍىەوە ودسووظخکشدوی ڕێگا وڕێڕەوی جش دووس لە مەلەکە،
واجە دۆصٍىەوەی ئەلەجەسهاجُڤ (بذًل) بۆگەسووی مەلەکە.
دواجش هەسدوو ئەم ظتراجيژە باط دەکشێذ ،بەاڵم پێؾ چىوهە
ظەس ئەو بابەجە ،پێىَعخە ئاماژەیەکی گؽتی وخێرا بە چين
بذەًً.
ئاؼکشایە چين خاوەن مێژوو وؼاسظخاهُەکی دێشًٍ وگەوسەیە.
چُيُەکان لە ڕابىوسدوودا وا خۆیان بُيُىە کە واڵجەکەیان
هاوەهذی حيهاهە ولەظەسووی هەمىو مشۆڤ واڵجێکی جشەوەن،
باوەڕیان وابىوە کە ئُمبراجۆسی چين وەک کەس ی یەکەمی
حيهاهە وئەوەی لە ژێش ئاظماهە ئەو حىکمی دەکاث
(کِعىجش:٣١١٥،ؿ )٣١٣-٣١١چُيُەکان فيز وهەظدێکی
ؼاهاصی گەوسەیان هەبىوە وخۆیان لە گەلوی جش بە بااڵجش
صاهُىە ،ئەم هەظخە بەسدەوام دەبێذ جا ظەدەی  ،١٢کاجێک
بەسٍخاهُا لە حەهگی یەکەمی ئەفُىن ( )١٩٧٣-١٩٧١وحەهگی
دووەمی ئەفُىن ( )١٩٩١-١٩٥٩ظەسدەکەوێذ بەظەس چين
وبەؼیکی واڵجەکە داگير دەکاث وهاچاسی ظاصػ وڕێکەوجيُان
دەکاث ،دوای ئەوە لە ظاڵی  ١٩٢٧ژاپۆن بەؼێکی چين داگير
دەکاث ،پاؼان لەظەدەی بِعذ چين بە هۆی ؼەڕی هاوخۆە
بەسدەوام دەبێذ لە لواصی وپەسجەواصەیی(ؤلِعىن،
:٣١١٩ؿ ،)٣٢٣-٣٢١ئەم دۆخە بەسدەوام دەبێذ جا ظاڵی
 ١٢٧٢کە ؼۆسؼەکەی ماو حس ی جۆهگ ظەسدەکەوێذ وچين
ظەسوەسی بەدەظذ دەهێىێخەوە .چُيُەکان بەو ماوەیەیی
هێىان ( )١٢٧٢-١٩٧١دەڵێن (ظەدەی صەلُلی) ئەو ظەدەیە
هەظذ وکەسامەحی چُيُەکاوی بشٍىذاس کشد ،بۆیە لە ظاڵی
١٢٧٢ەوە ئُتر چُيُەکان دەًاهەوێذ كىوسظایی وگەوسەیی
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خۆیان بەدەظذ بهێيىەوە وحاسێکی جش هُچ دەوڵەجێکی جش
هەجىاهێذ چين ملکەچ بکاث وداگيری بکاث.
بۆ ئەو مەبەظخەػ چين پێىَعخە هێزی ظەسباصی خۆی بەهێز
بکاث وبەجاًبەث هێزی دەسٍایی .چىهکە هەمىو ئەو داگيرکاسی
وهێرؼاهەی لە ماوەی ظەدەی صەلُلی کشایە ظەس چين ،لە
ڕێگەی دەسٍا وهێزی دەسٍاییەوە ئەهجامذسان ،هەس بۆیە یەکێک
لە لێکۆڵەسە چُيُەکان دەڵێذ "بایەخىەداهمان بە صەسٍاکان
هەڵەیەکی مێژوویی بىو ،لە ئێعخا ولەئاًىذەػ باجی ئەو
هەڵەیە دەدەًً"(ؤلِعىن .)٣٩١ :٣١١٩ ،لە ظاڵی ،١٢٢٩
کاجێک چين جشس ی هەبىو لەوەی جاًىان بەسەو ظەسبەخۆیی
هەهگاوبىێذ ،هەظخا بە ئەهجامذاوی هماٌؾ کشدوی
مىوؼەکەکاوی خۆی ،چەهذًً مىوؼەکی ئاڕاظخەی جاًىان
کشد ،ئەمشٍکاػ کە هاوپەًماوی جاًىاهە ،کەؼدُگەلی خۆی هاسد
بۆ هاوچەکە ،چين هاچاس بىو بکؽێخەوە ومىوؼەک باساهەکەی
بىەظخێىێذ ،ئەمەػ دٌعاهەوە ظەدەی صەلُلی بير چُيُەکان
خعخەوە بەوەی جا ئێعخاػ ظەسوەسی جەواوٍان هُِە ،چىهکە
چين ،جاًىان بە بەؼێک لە خۆی دەصاهێذ ،بەاڵم ئەمشٍکا ،ئەو
مىوؼەکباساهەکاوی
کشد،
هاچاس
چُنی
کاث
بىەظخێىێذ(ؤلِعىن:٣١١٩ ،ؿ  )٣٥٢ئەو ڕووداوەػ
دٌعاهەوە ئەوەی بير چُيُەکان هێىایەوە ،کە هێزێ دەسٍایی
ئەمشٍکا ،چُنی هاچاس کشد مىوؼەکباساهەکاوی ظەس جاًىان
ڕابگشێذ .کەواجە چين جا هەژمىووی هەبێذ بەظەس دەسٍا
وصەسٍاکان ،بە جاًبەث دەسٍایی باؼىوسی چين ،کە جاًىاهِؾ
دەڕواهێخە ظەس ئەو دەسٍایە ،هاجىاهێذ ببێخەوە بەو چُىە
مەصهەی کە بە دسێژایی هەصاسان ظاڵ بىووی هەبىوە .
جاکە ظىىوسی ئاوی چين بە دەسٍای (چين)ەوەیە؛ دەسٍای
باؼىوس ودەسٍای سۆژهەاڵحی چين ،هەسدوو دەسٍاکەػ لە
ڕیگەی گەسووی جاًىاهەوە بە یەکەوە دەبەظترێىەوە .لە دەسٍایی
باؼىوسەوە ،بە جێپەڕبىون بە گەسووی مەلەکە ،دەگاث بە
سۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ وئەفشٍلُا وئەوسوپا، ...بۆیە
کۆهتڕۆڵکشدوی دەسٍای باؼىوس ،هەهگاوی ظەسەکی چُىە،
دەسٍایی باؼىوسَؾ بە بێ کۆهتڕۆڵکشدوی گەسووی مەلەکە،
كىوسظە.
چين دوو ظتراجيژی هەیە بۆ گەسووی مەلەکە؛ داهەیەکی
ئەوەیە کە هێزی دەسٍایی خۆی بەهێز بکاث لە دەسٍا وصەسٍاکان،
بۆ ئەوەػ ظتراجيژی (ملىاهکەی مشواسی) داهاوە ،چين لە ڕێی
ئەم ظتراجيژەوە دەًەوێذ هێزی دەسٍایی خۆی بەهێز بکاث لە
صەسٍایی ئاسام وهُىذی ،بەاڵم بۆ ئەوە ظەسەجا پێىَعخە لە
دەسٍای چُىەوە دەظذ پێبکاث ،واجە لە دەسٍایی سۆژهەاڵث
ودەسٍایی باؼىوسی چُىەوە ،بە جاًبەث دەسٍایی باؼىس ،چىهکە
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گشهگترًً دەسٍایە بۆ چين ،لەبەس ئەو هۆکاساهەی پێؽتر
ئاماژەیان پێذسا .لە چىاسچێىەی ظتراجيژی (ملىاهکەی مشاوسی)،
چين هێزی دەسٍایی خۆی بەهێزجش کشدوە وچەهذًً دووسگەی
دەظخکشدی لە دەسٍایی باؼىوس دسووظذ کشدوە لەگەڵ داهاوی
چەهذًً بىکەی ظەسباصی ومىوؼەک وڕاداس لەو دووسگاهە
ولەهضٍک دەسٍایی باؼىس(.ؤلِعىن )٣١١٩،ئاماهجێکی ظەسەکی
ئەمە ،بشٍخُِە لە ظەپاهذوی هەژمىووی چين لە گەسووی
مەلەکە وکەمکشدهەوەی هەژمىووی ئەمشٍکا لەو هاوچەیە .هەس
وەها هەس لە چىاسچێىەی ئەو ظتراجيژە ،چين بىکەی ظەسباصی
لە حُبۆحی وپاکعخان وظشٍالهکا کشدوەجەوە ،کە هضٍکً لە
دەسٍایی ظىوس ودەسٍایی عەسەب وصەسٍایی هُىذی(علي.)٣١١٢،
هەس بۆیە دەوجشێذ جُىسٍُەکان ئەلفشٍذ ماهان بىوەجە
بيروباوەڕی صۆسێک لە ظُاظیُەکاوی چين لەم
ظەسدەمەدا(ؤلِعىن:٣١١٩،ؿ) ٣٩١
بەاڵم بۆ چين کۆهتڕۆڵکشدوی دەسٍای باؼىوس کاسێکی ئاظان
هُِە ،بەدەس لە بىووی هێزی ئەمشٍکا لەو هاوچەیە ،چين
کێؽەی ظىىوس وخاوەهذاسێتی دووسگەکاوی هاو دەسٍایی
باؼىوسی هەیە لەگەڵ چەهذًً دەوڵەحی وەک (ئەهذەهۆظُا
وماليزًا وفلپين وڤێدىام وبشۆهای وجاًىان) کە دەڕواهىە ظەس
دەسٍایی باؼىوسی چين وخۆیان بە خاوەوی ئەو دووسگاهە
دەصاهً ،کە چين پێُىایە دووسگەی چُنن ولەژێش ظەسوەسی
خۆٍەحی (سؼا صٍذان :٣١٣١ ،ؿ .)١٤٩،١٩٢-١٤٤حگە
لەوەی ئەمشٍکا لە ڕێگەی بىکە ظەسباصٍُەکاوی لە صەسٍایی
هُىذی ،بە جاًبەث بىکە ظەسباصٍُەکی لە ظەهگاپىس ،کە
دەڕواهێخە ظەس دەسٍایی باؼىوسی چين ،هەس وەها هاوپەًماوی
وڕێکەوجىەکاوی لەگەڵ صۆسبەی دەوڵەجاوی ئەو هاوچەیە ،حاسێ
ئەمشٍکا هەژمىووی صۆسە لە دەسٍایی باؼىوسی چين .بۆ همىوهە
ظاڵی  ٣١١٢کەؼدُگەلی ئەمشٍکا لەگەڵ یابان لە دەسٍایی
باؼىوسی چين ،ماهۆسی ظەسباصٍان ئەهجامذا وچين بەوە
هُگەسان بىو (سؼا صٍذان:٣١٣١ ،ؿ .)١٩٢کەواجە چين حاسێ
هەًخىاهُىە هەژمىووی ئەمشٍکا لە صەسٍا ودەسٍاکان کەم بکاجەوە.
ئەگەس چين دەسیایی باؼىوس کۆهترۆڵ هەکاث ،ئەوا كىوسط
دەبێذ چين هەژمىووی بەظەس گەسووی مەلەکە وصەسٍایی
هُىذی وئاسامذا هەبێذ وهەژمىووی ئەمشٍکا لواص بکاث .بەاڵم
وەک باظکشا ،داهاوی ژماسەیەکی صۆس لە بىکەی ظەسباصی وڕاداس
مىوؼەک لە دەسٍایی باؼىوسی چين ،دەکشێذ ببێخە هەهگاوی
ظەسەجا بۆ ئەوەی هەژمىووی ئەمشٍکا لەو هاوچەیە کەم بێخەوە
وچين ببێذ بە هێزی یەکەمی ئەو هاوچەیە ،بەوەػ دەکشێذ
گەسووی مەلەکە بکەوێخە ژێش هەژمىووی چين .مەبەظتی
ظەسەکی ئەم جىێژٍىەوەیە دەسخعخنی ئەوە هُِە لە ئاًىذەدا
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چين وئەمشٍکا کامُان لە گەسووی مەلەکە هەژمىوهُان صیاجش
دەبێذ ،بەڵکى مەبەظتی ظەسەکی پِؽاهذاوی گشهگی گەسووی
مەلەکەیە لە پەًىەهذی هێىان ئەمشٍکا وچين.
ظتراجيژی دووەمی چين بۆ گەسووی مەلەکە کە بشٍخُِە لە
دۆصٍىەوە ڕێگای جش وکەمتر پؽدبەظتن بە مەلەکە ،لە
چىاسچێىەی پشۆژەی سێگای ئاوسَؽمی هىێ (دەظدپێشخەسی
پؽخێىە وڕێگا)یە .لە ظاڵی  ٣١١٢ظەسۆکی ئێعخای چين ش ی
حين پِىگ پشۆژەی ڕێگای ئاوسَؽمی هىێی ڕاگەًاهذ ،بە گؽتی
ئەم پشۆژەیە ،بشٍخُِە لە جۆڕێک لە ڕێگای باصسگاوی بۆ
بەظدىەوەی چين بە صۆسێک لە واڵجاوی حيهان ،بە گؽتی
پشۆژەیە دوو حۆس لە ڕێگا لە خۆ دەگشێذ؛ ڕێگای ووؼکاوی
وڕێگای دەسٍایی (KraneShares,2019:p.3-4).
ڕێگای ووؼکاوی :ڕێگاکاوی ووؼکاوی بشٍخين لە کۆمەلێک هێلی
ئاظً وؼەكام بۆ باصسگاوی وهێلی بۆسی بۆ گىاظدىەوەی هەوث
وگاصی ظشوؼتی .هێلەکاوی ووؼکاوی (هێلی ئاظً
وؼەكامەکان) هەهذێکی لە باؼىوسی چُىەوە دەظخپێذەکەن،
بە ئاظُایی هاوەڕاظذ جێذەپەڕن ،دەچىە ئێران ،پاؼان لە
ئێراهەوە دەکشێً بە چەن ڕێگایەکی جش ،ڕێگایەکی دەچێخە
جىسکُا ،لەوێؽەوە بۆ ئەوسوپا ،ڕێگایەکی جش دەچێخە عيراق
(لەواهەیە هەسێمی کىسدظخاٌؾ بگشێخەوە) ،لەوێىە بۆ ظىوسٍا
ولىبىان ودەسٍایی هاوەڕاظذ ،لە دەسٍایی هاوەڕاظخەوە
دەجىاهشێذ بگاجە ئەوسوپا وئەفشٍلُاػ ،ڕێگایەکی جشی دەچێخە
ئاصەسبُجان ،لەوێىە بۆ ڕووظُا ،پاؼان بۆ فلەهذا کە باکىوسی
ئەوسوپایە (.آبؽىاط . )٣١١٤،ئەم ڕێگا ووؼکاهُاهە یاسمەحی
چين دەدەن کەمتر پؽذ بە صەسٍا ودەسٍاکان ببەظخێذ ،بە
جاًبەث کەمکشدهەوەی ڕێژەی پؽذ بەظتن بە گەسووی
مەلەکە .ڕێگایەکی جشی ووؼکاوی ئەو پشۆژەیە ،لە چُىەوە
دەچێخە پاکعخان جا بەهذەسی گىاداس لە ؼاسی گىاداسی
پاکعخاوی ،کە دەڕواهێخە ظەس دەسٍایی عەسەب )(Farr,2017
واجە چين بە بێ جێپەڕبىون بە صەسٍایی ئاسام وگەسووی مەلەکە،
لە ڕێگەی پاکعخاهەوە دەگاجە دەسٍایی عەسەب کە بەؼێکە لە
صەسٍایی هُىذی ،واجە چين دەجىاهێذ بە بێ جێپەڕبىون بە
گەسووی مەلەکە ،ؼمەک هاوسدە وهەهاسدە بکاث بۆ ئەفشٍلُا
وئەوسوپا وسۆژهەاڵحی هاوەڕاظذ ،هەس وەها لە ڕێگەی
پاکعخاهەوە،چين دەجىاهێذ مامەڵە لەگەڵ گەسووی هىسمض
وباب اإلاىذب وهۆکەهذی ظىێغ بکاث .ظەسباسی ئەوەی صەسٍایی
هُىذٌؾ بە لم وبەؼەکاهُەوە ،وەک باظکشا ،ئەمشٍکا
هەژمىووی صۆسی بەظەسدا هەیە ،بەاڵم لیەوی کەم چين
دەجىاهێذ کەمتر پؽذ بە گەسووی مەلەکە ببەظخێذ ،کە
حگە لە ئەمشٍکا ،صۆسبەی دەوڵەجاوی ئەو هاوچەیە کێؽەیان
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لەگەڵ چين هەیە ،بە جاًبەث کێؽەی ظىىس ودوسگەکاوی
دەسٍایی باؼىوسی چين .حگە لەم ڕێگاهە ،ڕێگای ئاوسَؽمی
هىێ ،چەهذًً ڕێگای جش لە خۆدەگشێذ .
یەکێک لە ڕێگا دەسٍاییەکاوی پشۆژەکەی چين بشٍخُِە لە
جێپەڕبىون بە دەسٍای باؼىوسی چين وگەسووی مەلەکە پاؼان
صەسٍایی هُىذی ودواجش باب اإلاذهب وهۆکەهذی ظىێغ جا
گەٌؽتن بە دەسٍای هاوەڕاظذ (KraneShares,2019:p.4).
ئەمەػ لەگەڵ ظتراجيژی (ملىاهکەی مشاوسی) یەک
دەگشێخەوە ،وکەؼدُە ظەسباصٍُەکاوی چين هەوڵذەدەن
کەؼدُە باصسگاهُەکاوی بپاسێضن .لەگەڵ چەهذان ڕێگا وپشۆژەی
جش کە دەچىە چىاسچێىەی ڕێگا دەسٍاییەکاوی پشۆژەی ڕێگای
ئاوسَؽمی هىێێ چُنی.
وەک دەسدەکەوێذ ،چين لە ڕێگەی ظتراجيژی ملىاهکەی مشاوی
دەًەوێذ هەژمىووی هەبێذ بەظەس صەسٍا ودەسٍا وگەسووەکان
(بە جاًبەث مەلەکە) ،بەاڵم وەک ئاماژەی پێذسا ،ئەمشٍکا جا
ئێعخاػ هێزی یەکەمە لە صەسٍا ودەسٍاکاهذا ،چين كىوسظە لە
ئاًىذەیەکی هضٍک بخىاهێذ ئەو هەژمىوهەی ئەمشٍکا بەظەس
دەسٍاکان وگەسووی مەلەکە لواص بکاث ،بۆ ئەوەی لە ئێعخادا
جىوش ی بەسیەککەوجً هەبێذ لەگەڵ ئەمشٍکا ،هەس وەها بۆ
ئەوەی باصسگاوی چُىِؾ لەژێش هەژمىووی ئەمشٍکا هەبێذ لە
دەسٍاکاهذا ،چين لە ڕێگەی پشۆژەی ڕێگای ئاوسَؽم دەًەوێذ
چەهذًً ڕێگای ووؼکاوی دسووظذ بکاث دووس لە دەسٍاکان.
لەو باسەیەوە جۆماط هێبرەس ،پعپۆسی لە ظُاظەحی چين
دەڵێذ "چين پێُىایە لە كۆهاغێکذا بەسیەککەوجنی دەبێذ
لەگەڵ ئەمشٍکا ،لە دۆخێکی وادا ئەمشٍکا ڕێگا باصسگاهُەکاوی
چين کە دەچىە دەسٍایی باؼىوسی چين ،دادەخاث ،بۆیە چين
هەوڵی دۆصٍىەوەی ڕێگای هىێ دەداث " (Noack,2018).کەواجە
ئاماهجێکی چين لە ڕێگای ئاوسَؽمی هىێ ،بە جاًبەث بەؼە
ووؼکاهُەکەی ،دەکشێذ بۆ خۆ ئامادەکشدن بێذ بۆ کاجێک
ئەگەس ملمالهێی هێىان چين وئەمشٍکا جىهذجش بێذ یا حەهگ
هەڵبگيرظێذ لە هێىاهُان ،ئەو کاث چين بخىاهێذ بەسدەوام
بێذ لە هاوسدە وهەهاسدە کشدن بە ڕێگای ووؼکاوی ،لە کاحی
داخعخنی گەسووی مەلەکە وڕێگا دەسٍاییەکاوی جش لە لیەن
ئەمشٍکاوە دژ بە چين.
حگە لەوەی لەظەسەوە باظکشان ،چين هەوڵی بەدەظذ
هێىاوی وصە دەداث لە سیگەی ووؼکاوی وهێلی بۆسی .بۆ همىوهە
پشۆژەی وڕێکەوجنی هەیە لەگەڵ هەس یەک لە سووظُا وبۆسما
وجىسکماوعخان بۆ ڕاکێؽاوی هێلی بۆسی گاصی ظشوؼتی وهەوث
لەو واڵجاهەوە بۆ چين بە ڕێگەی ووؼکاوی ،هەس وەها کڕٍنی
گاصی ظشوؼتی ؼلکشاو لە كەجەسەوە بۆ بەهذەسی گىاداسی
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پاکعخاوی ،پاؼان گىاظدىەوەی بە ڕێگای ووؼکاوی بۆ چين
(علي .)٣١١٢ ،هەس وەها پێؾ ظاڵی  ٣١١٧چين لەگەڵ جاًالهذ
هەوڵی دسووظخکشدوی ڕێڕەوێکی دەسٍایی هىێی دەدا ،کە
هۆکەهذی کشاٌعمۆط بىو ،بە واڵحی جاًالهذا جێذەپەڕی،
ئەوەػ دەبىوە حێگشەوەی گەسووی مەلەکە بۆ چين ،چىهکە
ئەو کاث کەؼدُەکان ڕاظخەوخۆ لە صەسٍایی هُىذًەوە بە
جێپەڕبىون بەو هۆکەهذە دەچىوهە صەسٍایی ئاسام بێ ئەوەی بە
گەووی مەلەکەدا جێپەڕن ،بەاڵم ئەو پشۆژەیە جا ئێعخا
هەگەٌؽخىەجە ئاماهج ،چىهکە لە ظاڵی  ٣١١٧بە پؽخگيری
ئەمشٍکا کىدەجایەکی ظەسباصی ڕووٍذا وبىوە هۆی ئەوەی
حکىمەجێکی هىێ دەظەاڵث بگشهە دەظذ لە جاًالهذ ،ئەم
حکىمەجەی دوایی پؽخگيری پشۆژەکەی چُنی هەکشد(علي،
 .)٣١١٢هاوکاث لەگەڵ ئەو هەهگاواهە ،چين ظااڵهێکە،
پڕۆژەی هەیە بۆ بەدەظتهێىاوی وصە لە ظەسچاوەی جشی وەک
ئاو وبا ...ئەمەػ بۆ کەمکشدهەوەی پؽدبەظخنی بە هەوث وگاصی
ظشوؼتی کە صۆسبەی لە گەسووی مەلەکەوە جێذەپەڕێذ بۆ
چين(بلمادی:٣١١٥ ،ؿ .)٢٣هاوکاث ،بە هۆی گۆڕاهکاسی لە
کەؼىهەوا وبەسصبىوهەوەی پلەی گەسما لە حيهان ،بەؼیک لە
بەظخەڵەکەکاوی صەسیایی حەمعەسی باکىس جىاوەجەوە ،لە
هەهذێ کاحی هاوٍىذا دەجىاهشێذ کەؼتی پُا جێپەڕێذ ،ئەگەس
ئەم دۆخە بەسدەوام بێذ ،ئەوا چين هەوڵذەداث لە ئاًىذەدا
صەسٍایی حەمعەسی باکىوس بەکاسبهێىێذ بۆ باصسگاوی ،بە جاًبەث
بۆ گەٌؽتن بە ئەوسوپا ،کە لەم ڕێگایەوە هضٍکترە ،لە بشی
صەسٍایی هُىذی وگەسووی مەلەکە
بەکاسهێىاوی
(Noack,2018).
بێ گىمان پشۆژەی ڕێگای ئاوسَؽمی هىێ ،مەبەظخەکەی جەهُا
گەسووی مەلەکە هُِە ،بەڵکى پشۆژەیەکی ظتراجيژی وئابىوسی
وظُاس ی فشاواهە .چين یەکەم واڵحی حيهاهە لە هەهاسدە کشدن
ودووەمە لە هاوسدەکشدن ،ئەمەػ پێىَعتی بە چەهذًً ڕێگای
حۆساوحۆسە؛ ئاوی و وؼکاوی وئاظماوی ،هەس وەها چين
دەًەوێذ صۆسجشًٍ هاوپەًمان ودۆظذ بەدەظذ بهێىێذ،
چىهکە بەؼێکی گشهگی هێزی ئەمشٍکا بۆ ئەوە دەگەڕێخەوە کە
ژماسەیەکی صۆس لە دەوڵەجاوی بەهێز هاوپەًماوی ئەمشٍکان ،چين
لە چىاسچێىەی پڕۆژەی ڕێگای ئاوسَؽم ،ڕێکەوجً ولەیەک
جێگەٌؽخنی لەگەڵ  ١٢٢واڵث وڕێکخشاوی هێىدەوڵەحی
ئەهجامذاوە )(KraneShares,2019:p.3ئەمەػ لە ڕووی
ظُاظەث وهەژمىوهەوە سۆڵی گشهگی دەبێذ.
ظتراجيژ وپشۆژەکاوی چين حاسێ هەگەٌؽخىوهەجە كۆهاغی جەواو
بىون ،حاسێ هاصاهشێذ ئایا چين دەجىاهێذ ڕصگاسی بێذ لەو
پؽدبەظدىە صۆسەی بە گەسووی مەلەکە ،یا دەجىاهێذ
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هەژمىوی ئەمشٍکا لەوێ کەمبکاجەوە یاخىد ها .چىهکە خىدی
پشۆژەی ڕێگای ئاوسؼم بەسبەظتی لەبەسدەمە ،ڕێگا ئاوٍُەکاوی
بەدەس هابً لە هەژمىووی ئەمشٍکا ،بە جاًبەث لەم ظەسدەمەدا،
هەس وەها ڕێگا ووؼکاهُەکاهِؾ ،دەکشێذ چەهذًً بەسبەظذ
بێىە بەسدەمی ،چىهکە صۆسبەی ئەو ڕێگاهە بە واڵجاوی ئاظُایی
هاوەڕاظخذا جێذەپەڕن ،ئەو هاوچەیە هەس لە ڕووی مێژوویەوە
ؼىێنی هەژمىووی سووظُان ،لەواهەیە لە ئاًىذەدا صیادبىووی
هەژمىووی چين لەو هاوچەیە ،ببێخە مایەیی هُگەساوی ڕووظُا،
هەس وەها ئەمشٍکاػ لە هەوڵی بەسدەوامە بۆ ظەپاهذوی
هەژمىووی خۆی لەو هاوچەیەدا .هەهذی لە ڕێگاکان بە ئێراهذا
جێذەپەڕن ،دٌعاهەوە ئێران لە ژێش ظضاکاوی ئەمشٍکادایە
ولەواهەیە ئەو ظضاهە کۆمپاهُاکاوی چُىِؾ بگشێخەوە وببێخە
هۆکاسی ؼکعتهێىاوی ئەو ڕێگا باصسگاهُاهەی کە بە ئێراهذا
جێذەپەڕن .هەس چەن چين ئاظُای هاوەڕاظذ وئێراوی
هەڵبژاسدوە بۆ ئەو پڕۆژەیە لەبەس چەن هۆکاسێ؛ گىهجاوی لە
ڕووی حىگشافُەوە کە چين دەجىاهێذ بە ڕیگای ووؼکاوی پێُان
بگاث ،هەس وەها هەژمىووی ئەمشٍکا لە ئاظُایی هاوەڕاظذ بە
بشاوسد بە صەسٍا ودەسٍاکان وهاوچەی کەهذاوە ،کەمترە ،حگە
لەوەی ئێران هەًاسی ئەمشٍکایە وهضٍکە لە چُىەوە ،ئێراهِؾ
هەژمىووی هەیە لە عيراق وظىوسٍا ولىبىان ویەمەن ،کە
دەکشێذ ڕێگای ئاوسَؽم بەو واڵجاهەؼذا جێپەڕێذ .بۆ هەمىو
ئەم ئەگەساهە ،پێىَعخە چاوەڕواوی ئاًىذە بين ،کە ئایا چين
وەک ئێعخا وڕابىسدوو لەڕێگەی گەسووی مەلەکە ولەژێش
چاودێشی وهەژمىووی ئەمشٍکادا بەؼێکی ظەسەکی باصسگاهُەکاوی
ئەهجامذەداث یاخىد ظەسکەوجىو دەبێذ لەوەی ڕێگای جش
بذۆصێخەوە ویاخىد لە ڕێگەی ظتراجيژی ملىاهکەی مەسواسی
هەژمىووی خۆی صیاد بکاث وهەژمىووی ئەمشٍکا لواص بکاث لە
گەسووی مەلەکە .
جا ئێعخاػ گەسووی مەلەکە لە ژێش هەژمىووی ئەمشٍکایە ،هەس
لەو باسەیەوە وجەیەک هەیە دەڵێذ "كىسگی ئاظُا لەهاو دەظتی
ئەمشٍکایە ،کەی بُەوێذ دەًگىوؼێذ ودەًخىکێىێذ"(
بلمادی:٣١١٥ ،ؿ) ١٢
هەس چەن وەک ظەسەجا ئاماژەمان پێذا ،لە ڕوووی یاظاییەوە
ئەمشٍکا یا هەس هێزیکی جش ،مافی ئەوەی هُِە گەسووە
هێىدەوڵەجُەکان دابخاث ،بەاڵم دەوڵەجان ،بە جاًبەث لە کاحی
حەهگ وملمالهێی كىوسط ،صۆس پەًىەظذ هابً بە یاظاکاهەوە،
وەک لە کاحی حەهگی ئێران وعيراق کە هەسدوو دەوڵەث
ظەكامگيری گەسووی هىسمضٍان جێکذا ،یاخىد هەڕەؼەکاوی
ئێران بۆ داخعخنی گەسووی هىسمض وباب اإلاىذب ...حگە لەوەی
کە داخعخنی گەسووی مەلەکە ،دەبێخە هۆکاسی كەًشاوی
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گەوسە بۆ چەهذًً دەوڵەحی هاوپەًماوی ئەمشٍکا ،وەک ژاپۆن
وکۆسٍایی باؼىوس جاًىان ...بۆیە داخعخنی گەسووی مەلەکە
ئەگەسێکی هضٍک وکشاوە هُِە ،بەاڵم چين دەًەوێذ ڕیگای
ظەسەکی باصسگاوی وئابىوسٍەکەی لە ژێش هەژمىووی ئەمشٍکا
هەبێذ ،هەس وەها لە بچىوکترًً ئەگەسَؽذا ئەگەس ملمالهێی
ئەمشٍکا وچين بگاجە حەهگ ،ئەوا دەکشێذ ئەمشٍکا گەسووی
مەلەکە دابخاث یا کێؽەی بۆ دسووظذ بکاث .چين ئەو
ئەگەسەػ لەبەسچاو دەگشێذ .هەس بۆیە هەوڵێکی صۆس
وپشۆژەیەکی صۆسی هەیە بۆ دۆصٍىەوەی ڕیگەی جش لە دەسەوەی
گەسووی مەلەکە ،چىهکە دەصاهێذ ؼادەماسی ئابىوسٍُەکەی
لە ژێش کۆهتڕۆڵی خۆی هُِە ،بەڵکى لە ژێش هەژمىووی
هەیاسەکەیەحی.
پێىَعخە لە کۆجاًُذا ئاماژە بەوەػ بذسێذ کە لە کاحی
داخعخنی گەسووی مەلەکە ،ئەوا هضٍک لەو هاوچەیە دوو
گەسووی دەسٍایی جش هەیە کە دەکەوهە ئەهذەهۆظُا ،ئەواهِؾ
گەسووی (ظۆهذا) وگەسووی (لۆمبۆک)ن دەجىاهشێذ بەکاس
بهێنرێً ،بەاڵم ئەو کاث کەؼدُەکان کاجێکی صیاجشٍان دەوێذ
وەک لەو کاجەی کە لە گەسووی مەلەکەدا پێىَعدُان بىو،
ئەمەػ دەبێخە هۆکاسی بەسصبىوهەوەی کشێی کەؼدُەکان
وهشخی ؼمەک ) (Xiaobo& Qiang,2011:P.4-6حگە لەوەی
ئەم دوو گەسووەػ هەس دەکەوهە صەسٍایی ئاسام ،کە ئەمشٍکا
جُاًذا بااڵدەظخە ،بۆیە لە ئیعخادا چين ئەلخەسهاجُڤی هُِە بۆ
گەسووی مەلەکە ،بۆیە هەوڵذەداث ڕێگای ووؼکاوی دسووظذ
بکاث وهەس وەها هەهذێ ڕیگای دەسٍایی جش ،دووس لە هاوچەی
مەلەکە.
ئەوەی لەم بەؼەدا مەبەظذ بىو ،دەسخعخنی سۆڵ وپێگەی
گەسووی مەلەکە بىو لە پەًىەهذی وملمالهێی ئەمشٍکا وچين،
هەس وەها پێؽاهذاوی ئەوەی کە چىن گەسووی مەلەکە یەکێکە
لە پاڵىەسە گشهگەکاوی ظُاظەث وظتراجيژی ئەمشٍکا وچين.
دەسئەهجامەکان:
ن
جىێژٍىەوەکە گەٌؽذ بە چەن دەسئەهجامێکی ڕوو  ،وەک لەم
خااڵهەی خىاسەوە سٍض دەکشێً:
-١گەسووە دەسٍاًُەکان بە گؽتی ،لە ڕووی چەهذێتی
وچۆهُەجُەوە ،گشهگُەکی حُىپۆلەجُکی وحُىئابىوسی
وحُىظتراجيژی گەوسەیان هەیە بۆ دەوڵەجان ،ئەمەػ
پێؽاهذەسی ئەو پەًىەهذًُە بەهێزەیە کە لە هێىان ظُاظەث
ودًاسدە حىگشافُەکاهذا هەیە.
-٣گەسووە دەسٍاییەکان پەًىەهذًُەکی ڕاظخەوخۆی بە ئاظاٌص ی
وصەوە هەیە ،ئاظاٌص ی وصەػ پەًىەهذًەکی جىهذی هەیە بە
ئاظاٌص ی هەجەوەیی دەوڵەجاهەوە .هەس بۆیە بۆ جێگەٌؽتن لە
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ظُاظەحی هێىدەوڵەحی ،صۆس پێىَعخە گشهگی وسۆڵی گەسووە
دەسٍاییەکان لەبەسچاوبگشًٍ .چىهکە صۆس کاث ،گشهگی گەسووە
دەسٍُاًُەکان پاڵىەسی ظەسەکی ڕەفخاس وظتراجيژی دەوڵەجاهە،
وەک لە ملمالهێی هێىان ئێران وواڵجاوی کەهذاو بُيُمان لەظەس
گەسووی هىسمض وگەسووی باب اإلاىذب ،یا ملمالهێی ئەمشٍکا
وچين لەظەس گەسووی مەلەکە.
-٢گەسووە دەسٍُاًُەکان ئامشاصێکی ظەسەکين بۆ کۆهتڕۆڵکشدوی
دەسٍا وصەسٍاکان ،دەسٍا وصەسٍاکاهِؾ ئامشاصی ظەسەکين بۆ
هەژمىووی دەوڵەجێک بەظەس حيهاهذا ،چىهکە ئابىوسی
وباصسگاوی حيهان پؽذ بە ڕێگا ئاوٍُەکان دەبەظخێذ .پێگەی
ئەمشٍکا لە حيهاهذا ،بەؼێىەیەکی ظەسەکی پؽذ بە هەژمىووی
ئەمشٍکا دەبەظخێذ بەظەس گەسووە ئاوٍُەکان ،چىهکە گەسووە
ئاوٍُەکان ،ئەمشٍکا هاجىاهێذ هەژمىووی هەبێذ بەظەس
صەسٍاکاهذا.
-٧گەسووی مەلەکە ،بە ؼادەماسی ئابىوسی دادەهشێذ بۆ
هضٍکەی چىاس ملُاس مشۆڤ ،هەس دەوڵەجێک هەژمىووی هەبێذ
بەظەس ئەم گەسووە ،ئەوا هەژمىووی دەبێذ بەظەس گەوسەجشًٍ
بەش ی حيهان لە ڕووی داهِؽخىواهەوە .هەس بۆیە ئەمشٍکا بۆ
ئەوەی وەک بەهێزجشًٍ صلهێزی حيهان بمێىێخەوە ،پێىَعخە
هەژمىووی هەبێذ بەظەس گەسووی مەلەکە.
-٥گەسووی مەلەکە سۆڵێکی گەوسەی هەیە لە کێبرکێی هێىان
ئەمشٍکا وچين ،یەکێکە لە پاڵىەسە گشهگەکاوی پؽذ ظُاظەث
وظتراجيژ وپشۆژەکاوی ئەمشٍکا وچين لە ئاظُادا .دەکشێذ
بىجشێذ ،ئەگەس چين هەژمىووی ئەمشٍکای لوص کشد بەظەس
گەسووی مەلەکە وهەژمىووی خۆی ظەپاهذ بەظەس ئەو
گەسووە ،ئەوا ظەسدەمی هەژمىووی ئەمشٍکا ،بەلیەوی کەم لە
ئاظُا ،بەسەو کۆجایی دەچێذ ،ئەمەػ دەکشێذ بەسەو لواصی
هەژمىووی ئەمشٍکا لە حيهاهذا بڕواث ،واجە گۆڕاوی ظِعخەمی
حيهاوی.
- ٩هەسدوو گشٍماهەی جىێژٍىەوەکە بە ؼێىەیەکی ئەسێنی
(پۆصەجُف -إًجابي) ظەإلاێنرا ،کە گەسووەکان بە گؽتی
وگەسووی مەلەکە بە جاًبەحی گشهگیی گەوسەیان هەیە لە
ڕوووی حُىپۆلەجُکی وئابىوسٍەوە بۆ دەوڵەجان ،هەس وەها
گەسووی مەلەکە یەکێکە لە خاڵە گشهگەکاوی پەًىەهذی
وملمالهێی هێىان ئەمشٍکا وچين.

سەرچاوەکان
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-٢العجىلين ،خالذ احمذ الاظمش (،)٣١١٢حُىظُاظُت
اإلاضاًم البحشٍت واثشها على الفشاع في مىطلت اإلاؽشق
العشبي :داسظت حالت معخلبل امذاداث الطاكت في مضُلي
هشمض وباب اإلاىذب  ،٣١١٩-٣١١٢اإلاشهض الذًملشاطي العشبي
للذساظاث الاظتراجُجُت والعُاظُت والاكخفادًت ،بشلين –
ؤإلااهُا.
-١١العزاسي ،حغشٍذ سامض هاؼم ( :،)٣١١٢البذائل اإلاخاحت في
حاٌ اكفالە :دساظت حُىبىلُدُىُت،مجلت ولُت التربُت
ألاظاظُت /حامعت بابل ،العذد.١٢:
-١١العلي ،علي صٍاد (،)٣١١٩مفالح مثلث اللىي الاوسبُت (
اإلااهُا فشوعا واإلاملىت اإلاخحذة ) في مىطلت الخلُج،مشهض
حىهمت للعُاظاث العامت. https://www.iqgcpp.org/the-
interests-of-the-powers-of-europe-in-the-gulf/
-١٣کِعىجش ،هنري.)٣١١٥( .؛ جإمالث حىٌ طالئع ألامم
ومعاس الخاسٍخ ،جشحمت :فاضل حخىش ،داس الىخاب العشبي،
بيروث – لبىان.
-١٢لُىغ ،حاوغ ًىن ( ،)٣١١٤جحىلث الذبلىماظُت الفِىُت
في اللشن  ،٣١جشحمت :آًت محمذ الغاصي ،داس الفففافت،
الجيزة-مفش.
-١٧محمذ ،فُان احمذ (،)٣١١٧اإلامشاث اإلاائُت وؤمً الطاكت
العالمي :مضُم هشمض ؤهمىدحا،مجلت آلاداب ،حامعت بغذاد،
العذد ().١١٩
-١٥هاـش ،علي هاـش (،)٣١١٢مضُم هىسمض والفشاع
ألامشٍکی الاًشاوي،داس الفاسابي،لبىان.
ڕێکەوجيىامە
- ١٩الجمعُت العامت لألمم اإلاخحذة (،)١٢٩٣اجفاكُت ألامم
اإلاخحذة للاهىن البحاس.
ماڵپەڕ
-١٤آبؽىاط ،عماد ( )٣١١٤مبادسة طشٍم الحشٍش البري
والبحشي الفِىُت مً مىظىس إًشاوي ،مشهض الجضٍشة للذساظاث .
https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/05/
- ١٩الجضٍشة ( ،)٣١١٩ما الغاص الطبُعي اإلاعاٌ .
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopediaeconomy/2016/10/27
- ١٢الخلُج ؤوهالًً ( ،)٣١١٩باب اإلاىذب ..اللىة الجغشافُت
الععىشي
للُمً .
الفشاع
حلبذ
التي
https://alkhaleejonline.net/
- ٣١صهشٍا ،مشفذ (،)٣١١٩اإلاألث الاكخفادًت لتهذًذ إًشان
بئغالق باب اإلاىذب ،اإلاشحع. https://www.almarjie-
paris.com/2823
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- ٣١ؼيرؤمشٍيا (،)٣١١٢دوٌ العالم حعضص ؤمً الطاكت لذيها
الىكىد .
ؤـىاف
جىىَع
خالٌ
مً
https://share.america.gov/ar/
- ٣٣علي ،معتز ( .)٣١١٢بحش الفين الجىىبي ..لغض الفشاع بين
.
والفين!،الجضٍشة
ؤمشٍيا
https://www.aljazeera.net/blogs/2019/6/3/
- ٣٢مىكع ألامً والذفاع العشبي ( 16 ،)٣١١٢دولت جمخلً 19
اللشن
.
ألافشٍلي
في
ععىشٍت
كاعذة
https://sdarabia.com/2019/10/16
 -٣٧ووالت الصحافت الُمىُت ( ،)٣١١٢الخذخل الععىدي في
الُمً  ..حضىس ظلبي طغذ علُه ألاطماع وألاصماث.
http://www.ypagency.net/196086

