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  ن���... -�نمشس ا� -ا��ن صالح -صلی�ة -مسیة

  زمالء و الزم�الت يف ا�راسة لمك ٔ�نمت معيل هذامجیع ال ٔ�فراد العائ� و ٕاىل
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  ٔ�نواع املسا�دة

  ٕاىل رهام.. و...روان

ٕاىل أ�ساتذة أ�فاضل و زمالء ا�راسة و لك من قدم يل املسا�دة من قریب ٔ�و 
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  ٔ�هدي هذا العمل املتواضع
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 شكر و عرفــــان

 

لعطاء في قمة جوده، إلى من اختصر لنا  االلتزام في أسمى معانيه و اإلى  

العلمية الرحبة المتفـانية في اإلخالص و اإلتقـان:  بعد المسافـات بروحه  

على هذا العمل:  إلى األستاذ المشرف  

.بوسنان سفيان  

 أرقى عبارات الشكر و التقدير إلى كل من دعم جهود البحث العلمي.

لجنة المناقشة:كما ال ننسى أعضاء    

 األستاذة: شابوني سامية

 األستاذ: بن عمار إمام  

 كل الزمالء في قسم العلوم السياسية...
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  :مقدمة
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  الجیوبولیتكیة و أهمیتة قزوین بحر موقع المبحث األول:

  جغرافیة بحر قزوین المطلب األول:

  الدول المشاطئة لبحر قزوین المطلب الثاني:

  ور التاریخیة إلكتــشاف النفط في بحر قزوینذالج المطلب الثالث:

  

  على أمن الطاقة العالمي تأثیرهاالقدرات الطاقویة لبحر قزوین و  المبحث الثاني:

  تقدیرات انتاج واحتیاطي النفط في بحر قزوین ومكانتها في اإلنتاج العالمي المطلب األول:

  تقدیرات انتاج واحتیاطي الغاز في بحر قزوین ومكانتها في اإلنتاج العالمي المطلب الثاني:

  صعوبات استغالل الطاقة في بحر قزوین ث:المطلب الثال

  

  الوضع القانوني لبحر قزوین: مشكلة الحدود وتقاسم الثروات المبحث الثالث:

  األساس القانوني لبحر قزوین بحیرة أم بحر المطلب األول:

  - روسیا، إیران، تركمنستان - وجهات النظر في تقسیم حدود قزوین واستغالل ثرواته  المطلب الثاني:

  - أذربیجان، كازاخستان -وجهات النظر في تقسیم حدود قزوین واستغالل ثرواته  المطلب الثالث:



      المسارات المتنافسة لنقل الطاقة من بحر قزوین إلى األسواق العالمیة و رهاناتها الفصل الثاني: 

  استراتیجیةالجیو 

  المشروع الروسي لنقل النفط من بحر قزوین المبحث األول:

  خطوط نقل النفط الروسیة من بحر قزوین المطلب األول:

  ألنابیب النفط الروسیة الجیواستراتیجیةالرهانات  المطلب الثاني:

  

  أنبوب النقل األمریكي ـــــ التركي المبحث الثاني:

  - جیهان –تبلیسي  - باكو- الخیار األمریكي التركي لنقل الطاقة من بحر قزوین المطلب األول:

  -التركي - األمریكي- للمشروع  الجیواستراتیجیةالرهانات  الثاني:المطلب 

  

  المشروع اإلیراني لنقل الطاقة من منطقة بحر قزوین المبحث الثالث:

  طبیعة المشروع اإلیراني لنقل النفط من بحر قزوین المطلب األول:

  الرهانات الجیواستراتیجیة للمشروع اإلیراني المطلب الثاني:

  

 قزوین بحر منطقة من الطاقة لنقل الصیني المشروع: الرابع المبحث

 قزوین بحر دول من الطاقة لنقل الصیني المشروع طبیعة: األول المطلب

  قزوین بحر من الطاقة لنقل الصیني للمشروع الجیواستراتیجیة الرهانات: الثاني المطلب

  



  بحر قزوین منطقةعلى  والدولياإلقلیمي إنعكاسات التنافس الفصل الثالث: 

  ة وأثرها على قیام النزاعات في المنطقة خطوط األنابیب المتنافس المبحث األول:

  النزاع بین أرمینیا و أذربیجان على ناغورنو كاراباخ المطلب األول:

  الجورجیة -الحرب الروسیة المطلب الثاني:

  

  التواجد العسكري الروسي األمریكي في بحر قزوین المبحث الثاني:

  في المنطقة ةالروسی ةالعسكری القواعد األول: المطلب

  في المنطقة ةاألمریكی ةالعسكری قواعدال المطلب الثاني:

  

  منطقة بحر قزوین بروز األقطاب والتحالفات مضادة في المبحث الثالث:

  التحالف اإلیراني الروسي األرمیني المطلب األول:

  التحالف الروسي الصیني مع دول آسیا الوسطى ضمن منظمة شنغهاي المطلب الثاني:

  التحالف األمریكي التركي األذربیجاني المطلب الثالث:

  :الخاتمة
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 مقدمة:

هاما لفهم طبیعة العالقات اإلقتصادیة بین خطوط أنابیب نقل الطاقة بین البلدان المختلفة مؤشرا  تعد

إضافة إلى األطراف التي تعبرها هذه المسارات، فمن خالل هذه الشبكة من الدول المنتجة والمستهلكة 

و ما بینهما من الخطوط تتشكل توازنات العالقات الدولیة المتباینة و التي قد تكون على شكل تعاون أو نزاع 

ع مساراتها أمور وسطیة، ونظرا لكون هذه الخطوط هي الناقلة للسلعة اإلستراتیجیة العالمیة "النفط" فإن تتب

الجغرافیة یوضح لنا واقع العالقات السیاسیة بین الدول المنتجة لمصادر الطاقة و هي غالبا ما تنتمي للبلدان 

النامیة و الدول المستهلكة و هي غالبا البلدان المتقدمة صناعیا و تقع بینهما الدول التي تمر عبرها خطوط 

  األنابیب و تعرف بإسم دول العبور.

شاریع نقل الطاقة بین دولیتین أو أكثر إال بوجود توافق سیاسي بین الدول التي یعبرها خط تجسید م ان

األنابیب و الذي من خالله تنشأ األهمیة السیاسیة لكل طرف یعبره الخط ثم إلى ألطراف األخرى و هو عامل 

فة إلى هذا ال بد من أساسي لنجاح أي مشروع لنقل الطاقة نحو األسواق العالمیة و الدول المستهلكة إضا

بالمنطقة المراد وصلها بخط األنابیب مع دراسة تكالیف النقل و مردودیته من الناحیة  مصادر الطاقةتوفر 

االقتصادیة كما یعد العامل التقني مهما جدا ذلك ألنه في حالة ما إذا كان مسار األنابیب یمر عبر أراض 

یا متطورة ذات نفقات إضافیة، هذا و یعد الجانب القانوني وعرة المسالك فإن ذلك یتطلب استخدام تكنولوج

  مهم لتجسید أي مشروع كونه یرتبط بطرق تنظیم إلستغالل و حقوق الملكیة.

منطقة بحر قزوین احدى المناطق الواعدة في سوق الطاقة العالمیة نظرا لما تتمتع بیه من  و تعتبر

النسبة لموقعه الجغرافي احتل موقعا محوریا في قلب باحتیاطیات نفطیة و ثروات طبیعیة كبیرة في العالم، 

ا على المستوى الدولي  و أوراسیا و رغم كون هذا البحر بحرا مغلقا فإنه أصبح یشكل رهانا جیوبولیتكیا كبیر 

هذا ما انعكس على منطقة آسیا الوسطى التي اكتست أهمیة كبیرة من الناحیة الجیوستراتیجیة، و بذلك هي 

مفتاح السیطرة على العالم حسب وصف "بریجنسكي" ما جعل منها محل تنافس دولي للهیمنة على مصادرها 

المنطقة إلى ساحة للتجاذبات و الصراعات قلیمیة لتتحول من الطاقة بین القوى الكبرى من جانب و القوى اإل

نتیجة تكون عالقات شراكة خاصة بین الدول المشاطئة لبحر قزوین و شركات النفط العالمیة لتبدأ لعبة 
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المصالح ضمن ما یسمى اللعبة الكبرى الجدیدة في منطقة آسیا الوسطى و بحر قزوین أو فیما یعرف  بحرب 

  س على مصادر الطاقة.األنابیب و التناف

  أهمیة الموضوع: - 1

تبرز أهمیة الموضوع من خالل دراسة أبعاد و طبیعة التنافس االستراتیجي الدولي و اإلقلیمي على إقامة 

الذي خلفته الحرب الباردة و ظهور النفط وضع السائد مشاریع نقل الطاقة من بحر قزوین، خاصة بعد ال

كسلعة استراتیجیة بالنسبة للدول المصدرة و المستهلكة لهذه المادة، ما جعل هناك رهانات جیواقتصادیة و 

  تنحصر في النقاط التالیة:جیوسیاسة في منطقة بحر قزوین، وفیما یتصل بهذه الدراسة فأهمیتها 

سعي القوى اإلقلیمیة و الدولیة لتعزیز نفوذها في المنطقة ما من الجانب السیاسي و االقتصادي:  -أ

  یضمن لها تأثیرا أكبر سیاسیا و اقتصادیا لتحصیل أكبر قدر من المكاسب في ظل حرب خطوط األنابیب.

منطقة بحر قزوین تعتبر حلقة وصل بین الشرق و الغرب الرتباطها بمنطقة من الجانب األمني:  -ب

العدید من األزمات األمنیة ذات الطبیعة المعقدة و التي تسیر جنبا إلى جنب مع أهمیة أوراسیا، ما خلق بها 

  المنطقة الطاقویة في التنافس الدولي على موارد الطاقة.

-من الجانب العسكري االستراتیجي: بعد انهیار االتحاد السوفیتي و ظهور ثالث دول جدیدة - ج

یمكن أن یجعل المنطقة محل تنافس من أجل بناء  بحر قزوین مطلة على تركمانستان،- كازاخستان- أذربیجان

قواعد عسكریة كما الحال للوالیات المتحدة لزیادة النفوذ، و هو ما یعتبر تهدید ألمن القومي الروسي و 

  حصار لدولة إیران و الصین من التوسع في المنطقة.

  أسباب اختیار الموضوع:  - 2

البعد الذي یعالجه، فرغم تداخل األسباب التي دفعتنا إلى الى تنحصر أهمیة هذا الموضوع من أهمیة 

  اختیار هذا الموضوع یمكننا تقسیمها إلى:
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  : األسباب الموضوعیة -أ

أهمیة الموضوع محل الدراسة تنحصر بشكل أساس حول التطورات التي تسارعت في مرحلة ما بعد  - 

التي ألقت بدورها الكثیر من التساؤالت حول مستقبل  الحرب الباردة في منطقة آسیا الوسطى و بحر قزوین، و

المنطقة في ظل التعقیدات الجیوبولیتیكیة المتراكمة، و الصراعات الجیواستراتیجیة حول النفوذ و القوة و 

  المصالح في المنطقة و السیطرة على مصادر الطاقة من النفط و الغاز الطبیعي.

معرفة أهمیتها االقتصادیة و االستراتیجیة بالنسبة للدول دراسة مشاریع نقل الطاقة هو محاولة ل - 

المصدرة و المستهلكة و كذلك دول العبور أي التي تمر عبرها هذه الخطوط، إضافة لكون هذا الموضوع 

یعكس التحوالت الجدیدة في مفهوم أمن الطاقة و دخوله كعامل محدد و مؤثر بشكل كبیر في عملیة وضع 

  د توجهات السیاسات الخارجیة للدول.االستراتیجیات و تحدی

لیة المتنافسة حول الدراسة محاولة لفهم التصورات و اإلدراكات الخاصة بالقوى اإلقلیمیة و الدو  هذه - 

نفط بحر قزوین، و محاولة لتتبع و مواكبة اإلستراتیجیة الحاصلة حالیا و تطورها مستقبال و كذا خریطة توزیع 

  و التحالفات بین القوى المتنافسة و سیاساتها مع الدول المشاطئة لبحر قزوین. القوى في منطقة آسیا الوسطى

محاولة لتحلیل التفاعل االستراتیجي و معرفة مبررات هذا التنافس الدولي الذي یبرز من خالل تقاطع  - 

  الدولي.المصالح نتیجة هذا التنافس حول النفط في بحر قزوین و انعكاساته على المستوى اإلقلیمي و 

  : األسباب الذاتیة - ب

أما األسباب الذاتیة وراء اختیارنا لهذا الموضوع و الرغبة في فهم و التعمق أكثر بالخصائص  - 

و الوقوف على أهم المشاریع  كیة لمنطقة آسیا الوسطى نظرا لكونها خزان كبیر للنفط مستقبالیالجیوبولیت

كبیر بالنسبة للقوى  اقتصادي ى أهم المناطق التي تشكل رهانلذا نرى فیها إحد المتعلقة بنقل الطاقة هناك،

خصوصا و أن هذه المنطقة الكبرى من أجل تعزیز النفوذ و السیطرة على مصادر الطاقة في بحر قزوین، 

تحظى بأهمیة كبیرة لدى الباحثین المختصین في شؤون الطاقة و الجغرافیا السیاسیة و الموضوعات ذات 

  یكیة.الصبغة الجیوبولیت
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  :أدیبات الدراسة - 3

ولها وفق اهتماماته و وفق تناول العدید من الباحثین هذه المنطقة بالدراسة و التحلیل، و كل باحث تنا

التخصص الذي ینتمي إله. و بما أن دراستنا ستركز على نقل النفط من بحر قزوین إلى األسواق الدولیة، أي 

الدولي هما النفط و الغاز لذا وجب علینا اإلشارة إلى الدراسات التركیز على عاملین مهمین في االقتصاد 

مثل كتاب بعنوان "التنافس الدولي على مسارات  ،من كتب و رسائل ماجستیر التي تطرقت إلى هذا الموضوع

أنابیب نقل النفط من بحر قزوین" لــ "دیاري صالح مجید" و كتاب "الحروب على الموارد: الجغرافیا الجدیدة 

فضال عن بعض زاعات العالمیة" لـــ "مایكل كلیر" و كتاب "معارك الطاقة الكبرى" لـ "جان ماري شوفالییه" للن

الرسائل الجامعیة مثل "الرهانات الجیواقتصادیة في منطقة بحر قزوین" للطالبة "شطاب غانیة" و أیضا "البعد 

" لــ "بوریب وردة" و كذلك " دور المتغیر اردةالنفطي في التنافس الدولي على منطقة بحر قزوین بعد الحرب الب

شمالل"، كما تم االعتماد على بعض  الطاقوي في التنافس بین القوى الكبرى بحوض بحر قزوین" لـــ " ولید

  الدوریات المتخصصة في شؤون المنطقة و التي درس المواضیع المتعلقة بأمن الطاقة.

  : إشكالیة الدراسة - 4

احدي المناطق الحبیسة جغرافیا التي ال تملك منفذا مباشرا نحو المحیطات و یعد حوض بحر قزوین 

البحار المفتوحة، و بتفكك اإلتحاد العالقات القدیمة و االعتماد المتبادل الذي كان سائدا في الفترة السوفیتیة 

صادر الطاقة . و لكون هذه المنطقة غنیة بمأصبحت دول المنطقة مجبرة على التكیف مع المعطیات الصعبة

من النفط و الغاز الطبیعي ما جعل منها تكتسي أهمیة دولیة و إقلیمیة فأصبحت لها رهانات اقتصادیة تتمثل 

في كیفیة استغالل آبار النفط و الغاز و طریقة نقلها إلى األسواق العالمیة رغم غیاب أساس قانوني ینظم 

  بناء على ما تقدم یمكن طرح اإلشكالیة التالیة:عملیات االستغالل بین الدول المطلة على هذا البحر، 

فهم طبیعة التنافس الدولي و رهاناته الجیواستراتیجیة في بحر قزوین في ظل مشاریع  كیف یمكن

  .؟ اإلقلیمیة والعالمیة و مسارات متنافسة و متضاربة لمختلف القوى الطاقة نقلل

  و من هذه اإلشكالیة تتفرع جملة من األسئلة:

  لبحر قزوین ؟ استراتیجیةاألهمیة الجیو ما هي  
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 ؟ رھاناتھاومشارع نقل الطاقة المتنافس علیھا ھي أھم  ما  

 ؟ خطوط نقل الطاقة التنافس على افرزھاالتي  انعكاساتھي أھم  ما 

  :فرضیات الدراسة - 5

  لإلجابة على اإلشكالیة و مختلف التساؤالت المطروحة تم اعتماد الفرضیات التالیة:

  الرئیسیة:الفرضیة 

  ىصدامات أد أدى التنافس الدولي على مسارات نقل الطاقة من بحر قزوین الى إحداث حروب و 

التحالفات التي  و طبیعةالدولیة  اإلقلیمیة و القوى المصالح تقاطعل  نتیجة لى خلق بیئة إقلیمیة غیر مستقرة إ

  تشكلت إثر هذا التنافس.

  طرح فرضیات ثانویة متمثلة في: هذه الفرضیة الرئیسیة قادتنا إلى

  الدولیة، یزید من حدة قزوین من قبل القوى اإلقلیمیة و  كلما ازداد الطلب العالمي على النفط في بحر

  روسیا.صة الوالیات المتحدة األمریكیة و الرهانات و الصراعات بین الدول المتنافسة خا

  افسة هناك لضمان رهان استراتیجي للدول المتن یعد بمثابة تشكل مشاریع نقل الطاقة من بحر قزوین

تقدیم مساعدات للدول المطلة تحدة من خالل تحالفها مع تركیا و هو ما تعمل علیه الوالیات المأمنها الطاقوي و 

  على بحر قزوین، بهدف عرقلة المشاریع الطاقویة الروسیة و وقف النفوذ الصیني اإلیراني في المنطقة.

  حدود الدراسة: - 6

یمتد المجال الزمني لهذه الدراسة من فترة ما بعد الحرب الباردة و انهیار االتحاد  ني:المجال الزم -أ

  الفترة الحالیة. إلى صوالي آسیا الوسطى و جنوب القوقاز، و السوفیتي و قیام الدول المستقلة ف

اإلطار المكاني لهذه الدراسة یشمل منطقة بحر قزوین بصفة خاصة، و األقالیم  المجال المكاني: -ب

  المجاورة لها في آسیا الوسطى و جنوب القوقاز.
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  الدراسة:ومقاربات  مناهج  - 7

في ضوء تعدد المتغیرات في هذه الدراسة رأینا أنها كغیرها من الدراسات السیاسیة تستوجب االعتماد 

  كالتالي:وهي  هج العلمیةعلى مجموعة من المنا

من أجل اإلحاطة بكل جوانب الموضوع و األحداث التاریخیة التي لحقت بمنطقة  المنهج التاریخي: -أ

و التي تلقي بظاللها على واقع المنطقة و حتى مستقبلها في ظل التنافس الدولي و اإلقلیمي على  بحر قزوین

موارد الطاقة هناك، استعملنا المنهج التاریخي لفهم و إدراك طبیعة األحداث التي لها جدور تاریخیة في 

  الماضي و الحاضر و المستقل.

راسة إستراتیجیة القوى الفاعلة في منطقة بحر قزوین على اعتبار أننا أمام د منهج دراسة الحالة: - ج

الطاقة، و یفید هذا المنهج في استنباط و معرفة كل نقل من خالل تجسیدها لعدد من المشاریع الخاصة ب

  خاصة باألجندات الخارجیة للدول المتنافسة على نفط هذه المنطقة. مشاریع مشروع على حدى كونها

للتعمق أكثر في التحلیل و معرفة محتوى المعلومات ذات الطبیعة الكمیة  منهج تحلیل المضمون: -د

من أرقام و إحصائیات عن تقدیرات اإلنتاج الطاقوي في حوض بحر قزوین و تأثیر ذلك على مشاریع نقل 

  الطاقة بالمطقة و توجهات القوى الفاعلة هناك.

نطقة بحر قزوین ومشاریع نقل الطاقة تعدد الفواعل في موضوع التنافس على م المنهج المقارن: - ه

إلى أكثر من طرف، یفرض علینا استعمال المنهج المقارن الذي یمكن من خالله المقارنة بین األحداث 

والظواهر، والمقارنة بین الدول التي تسعى إلى النفوذ في المنطقة المشاریع التي تتبناها كما یتیح لنا تتبع مدى 

  ذه الدول المتنافسة.نجاح المشاریع الطاقویة له

ربات التحلیل الجیوسیاسي، فضال عن هذه المناهج، فإن تشعب عناصر الدراسة، استدعت إستخدام مقا

بط في كل فصول هذه الدراسة. إضافة إلى استعمالنا ار تبشكل متداخل وم ،أمنيوالجیو  ،اقتصاديوالجیو 



  مقدمة                                                                                                    

- 16 - 
 

لتقنیات وأدوات التحلیل السیاسي الذي یفرضه التكامل المنهجي في هذا الصنف من الدراسات التي تتفاعل 

   فیه المحددات التاریخي والجغرافیة مع العوامل اإلقتصادیة والسیاسیة واألمنیة. 

   تحدید المصطلحات: -8

هو مفهوم یقصد به تأمین القدر الكافي من مصادر الطاقة لالستعماالت الصناعیة و  األمن الطاقوي:

الشخصیة و بما أن النفط أهم مصدر طاقوي فإن الحصول علیة ضرورة حیویة. و إذا علمنا أن معظم الدول 

ستتجه إلى  الصناعیة الكبرى غیر قادرة على تأمین كل حاجیاتها النفطیة، فإن سیاستها األمنیة و الطاقویة

  تحقیق أو ضمان تدفق النفط من المناطق النفطیة بشتى الوسائل.

تعني التخطیط السیاسي و االقتصادي و العسكري، الذي یهتم بالبیئة من ناحیة  الجیوستراتیجیة:

استخدامها في تحلیل و فهم المشكالت االقتصادیة أو السیاسیة ذات الصفة الدولیة و بصیغة أخرى تبحث 

راتیجیة في المركز االستراتیجي للدولة أو الوحدة السیاسیة في حالة الحرب أو السلم، و یكون التحلیل الجیوست

وفق العوامل التالیة: الموقع، الحجم، الشكل، االتصال بالبحر، الحدود، العالقة بالمحیط، المناخ، الطبوغرافیا، 

  الموارد، السكان.

الدولیة، وهو تالقي العلوم االقتصادیة بالجیوبولیتكیة، جاء هي فرع من فروع العالقات  الجیواقتصادیة:

 السالح على الجدید العالمي النظام ارتكاز یعني و، Pascal Lorotو   Edward Luttwakمع تحلیالت 

 مكانتها و قوتها لفرض الكبرى الشركات و الدول تستخدمها فعالة كأداة العسكري، السالح عوض االقتصادي،

 تنتهجها التي التجاریة سیما ال االقتصادیة الصبغة ذات االستراتیجیات تحلیل إلى یهدف علمو هو  .العالم في

 و باإلنتاج المتعلقة العالمیة األسواق في التحكمو  اقتصادیاتها لحمایة الهادفة سیاساتها إطار في الدول

  . الحساسة المنتجات من مجموعة أو لمنتوج التسویق
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و معناها سیاسة و علیه  Politicو تعني األرض،  Géoهو مصطلح مركب من جزئین  الجیوبولتیكا:

فإن الجیوبولتیكا یقصد بها "علم سیاسة األرض"، و العلم الذي یبحث فیما بین السیاسة و الرقعة األرضیة من 

انیة المتصلة و معالجة العالقات المكعالقات، و یهدف بصفة خاصة إلى االستفادة من المعلومات الجغرافیة 

  بالوحدة السیاسیة.

  تقسیم خطة الدراسة:  - 9

  بالنسبة لخطة الدراسة فقد قسمت إلى مقدمة و ثالث فصول و خاتمة. 

تم فیه تناول األهمیة الجیوستراتیجیة لمنطقة بحر قزوین من خالل التعریف   بالمنطقة  الفصل األول:

و احتیاطات بحر قزوین من  الطاقة و تقدیم اإلحصائیات تاریخیا و جغرافیا، لنمر بعدها الى ابراز مقومات 

ثم دراسة الوضع  فضال عن دوره في تحقیق أمن الطاقة العالمي،، الغاز الطبیعيو  ات النفطالخاصة بتقدیر 

  بین الدول المشاطئة له. الحدود و مصادر الطاقةتقسیم  القانوني لبحر قزوین و أثر ذلك على

ته، المسارات المتنافسة لنقل الطاقة من بحر قزوین إلى األسواق العالمیة و و تمت عنون الفصل الثاني:

رهاناتها الجیوستراتیجیة. بحیث تم إبراز أهم المشاریع المتعلقة بنقل الطاقة من بحر قزوین نحو األسواق 

الجیواقتصادیة  الدولیة، مع االشارة إلى أهم خصائصها التقنیة و الجغرافیة وصوال إلى األبعاد الجیوسیاسیة و

المترتبة عن كل خط من خطوط األنابیب و التي جعلت من المصالح الخاصة بالقوى المتنافسة هناك تتقاطع 

  فیما بینها ما أفرز لنا أوضاع جدیدة دفعتنا للبحث في تداعیاتها و رهاناتها االستراتیجیة.

بحر  منستراتیجیة للتنافس الدولي عل نقل الطاقة الجیو  الذي وضع تحت عنوان ألبعاد الفصل الثالث:

، في ظل وجود مجموعة من النزاعات اإلقلیمیة منها النزاع في إقلیم كاراباخ و أثر الحرب الروسیة قزوین

الجورجیة على واقع التحالفات في المنطقة إضافة التواجد العسكري الروسي األمریكي و تداعیاته على األمن 

  اإلقلیمي. 
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  همیة الجیواستراتیجیة لبحر قزویناألالفصل األول: 

في األجندات  أدرجتها ،رةبأهمیة ومكانة جیوبولیتیكیة كبی إقلیمیا وعالمیا -بحر قزوین-تحظى منطقة 

كبیرة للطاقة   وما تحتویه من مصادر ممیز،جغرافي نظرا لما تكتسبه من موقع  ،والترتیبات العالمیة الجدیدة

هذا الحبیسة التي یتمتع . فعلى الرغم من الطبیعة قلیمیة والعالمیةالغاز، جعلها محط انظار القوى اإل النفط و

أهمیة كبرى  لها من محاولة إستغالل مصادره الطاقویة لمامن الدول المشاطئة له  ، إال أن ذلك لم یمنعالبحر

بحر قزوین مصدرا مهما للتزود   عتبر العدید من الخبراءحیث ی ،ستهالك العالمي للطاقةفي سوق اال

حیث اجتمعت مجموعة من  .دولي تراتیجيالسالمنطقة محورا لتنافس مما جعل من  ،العامیة بمصادر الطاقة

 الموقع الجغرافي المتمیز برز تلك العوامل نجدالعوامل منحته مكانة خاصة في السیاسة الدولیة، ولعل من أ

قوة وثقل سیاسي و  ا المجال الحیويوهو ما قد یعطي لهذلهذا البحر وما یحتوي علیه من مصادر للطاقة، 

العالمیة واإلقلیمیة الفاعلة  بین القوى الطاقویة ل تنافس دولي للهیمنة على مواردهمح یجعل منه، اقتصادي

  .في العالقات الدولیة

مقومات وال العوامل سنتناول في هذا الفصل بالدراسة بحر قزوینلتعرف أكثر على أهمیة ول 

الجیواستراتیجیة لهذا البحر التي تعد عامل جذب لتنافس العدید من القوى اإلقلیمیة والدولیة على هذه الرقعة 

  الجغرافیة الحیویة من آسیا الوسطى.
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  الجیوبولیتكیة أهمیتة و قزوین بحر موقع المبحث األول:

  المطلب األول: جغرافیة بحر قزوین

 الموقع الجغرافي: - 1

جان، یروسیا اإلتحادیة، أذرب :یرة في العالم، تحده خمس دول هيقزوین أكبر بح تضم منطقة

بمساحة كلیة تصل إلى نحو ² كلم 1200، یبلغ طول هذا البحر حوالي إیران كازاخستان، تركمانستان، و

، ومن ²ألف كم 77تصل كمیة المیاه فیه إلى  مترا، و 1023یبلغ متوسط عمقه حوالي  ²كلم371,000

من  %28حیث العمق وحركة المیاه فإن بحر قزوین یقسم إلى ثالث أقسام، قسم شمالي یشكل حوالي 

ه عقارب مترا فقط، إن حركة المیاه في هذا القسم تكون دائما باتجا 6,2مساحته وبمتوسط عمق حوالي 

مترا،  176بمتوسط عمق یقدر من مساحته الكلیة و  %36الساعة، كذلك نجد قسم وسطي یغطي حوالي 

 325من المساحة الكلیة لبحر قزوین بمتوسط عمق قدره  %36نوبي یغطي النسبة المتبقیة البالغة جوقسم 

  1مترا.

الشمال الشرقي كازاخستان  یحد بحر قزوین من جهة الجنوب إیران، ومن الشمال الغربي روسیا، ومن

 50جان من الجنوب الغربي هذا فضال عن ان هناك نحو یوتركمنستان من جهة الجنوب الشرقي و أذرب

، مقسمة على دوله الخمسة المطلة ²كلم 6379جزیرة تنتشر في هذا البحر، یبلغ طول السواحل القزوینیة 

في  ²كلم 1900جان و یفي جمهوریة اذرب ²كلم 820في األراضي اإلیرانیة و  ²كلم 640علیه منها 

 خریطة المدرجةوللتوضیح أكثر أنظر ال 2.كازاخستان والمساحة المتبقیة تتقاسمها كل من روسیا وتركمنستان

  وضح لنا موقع بحر قزوین الذي یتوسط آسیا الوسطى والقوقاز وتبین لنا الدول الخمس المطلة علیه.تي تال

 

  

                                                           
  . 94، ص2012، 15، العددمجلة دراسات إیرانیة .)األهمیة النفطیة لبحر قزوین(نبیل جعفر عبد الرضا،  - 1
 مذكرة .2001- 09- 11رسم سیاسة إیران الخارجیة في بحر قزوین بعد أحداث أهمیة النفط  في حنان بالهدة،  - 2

 .185، ص2012، 3ماجیستیر في العلوم السیاســیة تخصص عالقات دولیة فرع الدراسات اآلسیویة، جامعة الجزائر
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  الموقع الجغرافي لبحر قزوینتوضح  :01خریطة رقم ال

  

  map.pnghttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Caspianseaالمصدر:       

  أصل تسمیة بحر قزوین: - 2

فقد اتخد إجماال أكثر من ثمانیة وخمسین إسما، ویعتبر ن تسمیة بحر قزوین نجده یخد عدة أسماء إ

البحر الوحید الذي غیرت أسماءه في العدید من المرات وعلى فترات زمنیة معینة، فقد كانت أسماؤه في 

أو أسماء  "ابنـــــت، أبسكونباكو، در " لها المدن الساحلیة المطلة علیهالعموم هي نفس األسماء التي تحم

  1المجاورة مثل: مازندران، خرسان، خوارزم، جرجان و الخزر. والیات المناطق

" في السواحل الجنوبیة من هذا البحر، في حین Casوتعود تسمیته ببحر قزوین إلى انتشار قبیلة باسم"

تعود تسمیته ببحر الخزر، إلى انتشار قبائل الخزر الیهودیة، والذي یؤكده العدید من الباحثین الذین تناولو 

لخزر أنهم شعوب من أصل تركي واستقروا في شمال بحر قزوین، وبالرغم من أهمیة هذه المنطقة فإن تاریخ ا

                                                           
ة تخصص عالقات دولیة، مذكرة ماجستیر في العلوم السیاســی التنافس الدولي اإلقلیمي والعالمي في قزوین.جمال تراكة،  - 1

  .11، ص 2009جامعة الجزائر، 
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عماال في األوســــــاط العلمیة والمصادر األكادیمیة المهتمة بشؤون تتسمیته ببحر قزوین هي األكثر شیوعا واس

" على خالف بعض الكتب The caspian seaمنطقة بحر قزوین سواء باللغة العربیة أو باللغة االنجلیزیة"

  1الفارسیة التي مازالت تطلق علیه تسمیة بحر الخزر.

  المطلب الثاني: الدول المشاطئة لبحر قزوین

في ضوء ما تقدم، فإن نطاق التعریف بدول المشاطئة لبحر قزوین سیضم الجمهوریات الخمس من آسیا 

وهي كل من: كازاخستان و أذربیجان  1991 الوسطى، التي استقلت عن االتحاد السوفیتي السابق عام

  وتركمانستان و باإلضافة إلى روسیا وٕایران.

  أوال: جمهوریة كازاخستان

فیما یعرف حدیثا بقارة  وأاحدى دول آسیا الوسطى  ندرس لما نتكلم عن جمهوریة كازاخستان فإننا

هذه الدولة تقع من الناحیة الجغرافیة وسط اوراسیا نظرا لروابط اللغویة والسیاسیة التي تربطها بتلك المنطقة، ف

بالتحدید في الشمال الشرقي لبحر قزوین، یحدها من الشمال روسیا االتحادیة ومن الشرق الصین،  القارة و

من الجنوب تحدها كل من قیرغزستان وتركمانستان وأوزباكستان، كما یحیط بكازاخستان كل من بحر  اما

، وتعتبر الدولة األكبر من حیث المساحة في دول ²كلم1070بحر آورال بــ و  ²كلم1894قزوین بإمتداد طوله 

لتاسعة في العالم من مع العلم أنها تحتل المرتبة ا ²ملیون كلم 2.7173آسیا الوسطى حیث تقدر مساحتها بــ 

ذات كما نجد في كازاخستان السكان األصلیون هم الكازاخ، ولغتهم األصلیة هي الكازاخیة ، حیث المساحة

، ویعیش فیها حوالي 2الجدور التركیة والتي تكتب بحروف األبجدیة الروسیة، واللغة الروسیة هي لغة ثانیة

اما البقیة من الدیانات المختلفة األخرى. فیما یبلغ  %30األرثوذكسیون  من المسلمین، والمسیحیین و 60%

من   %49اإلثنیات حیث یشكل الكازاخ هو شعب متعدد  ملیون نسمة، و 15.700عدد سكانها حوالي 

                                                           
مركز  التنافس الدولي على مسارات أنابیب نقل النفط من بحر قزوین: دراسة في الجغرافیا السیاسیة.صالح مجید دیاري،  - 1

  . 16-15، ص ص 2010اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتیجیة، أبوظبي، 

مذكرة ماستر في العلوم السیاســیة و العالقات دولیة   الجیواقتصادیة في منطقة بحر قزوین.الرهانات غانیة شطاب، 2- 

  .17، ص2012، 3تخصص دراسات إقلیمیة، جامعة الجزائر
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باإلضافة إلى أقلیات عرقیة  %5و األوكرانیون كذلك  %5في حي األلمان  %38السكان ویشكل الروس 

  1مثل التتار والروس البیض واألوزبك واإلیغور.

 تتمیز جمهوریة كازاخستان بكونها تمتلك ثروات طبیعیة هائلة وهو ما ینعكس على اإلقتصاد الداخليو 

للدول ویجعل منها دول محوریة في المنطقة، وتحتل المرتبة األولى في العالم من حیث احتیاطیاتها المكشوفة 

من الزنك، المرتبة الثانیة من الفضة والرصاص والكروم و المرتبة الثالثة من النحاس، والمرتبة السادسة من 

حر قزوین وتتركز احتیاطیاتها النفطیة الذهب. وتعد كازاخستان الدولة النفطیة األولى من دول حوض ب

  2والغازیة في المناطق الغربیة من أراضیها.

  ثانیا: جمهوریة تركمانـــستان

تعتبر جمهوریة تركمانستان من أهم الجمهوریات في منطقة بحر قزوین، بحیث تقع في الجنوب الغربي 

 لشرقي اوزبكستـان، ومن الجنوبلمجموعة دول بحر قزوین تحدها من الشمال كازاخستـان ومن الشمال ا

، وطول ²كلم 488.100الشرقي أفغانـستان ومن الجنوب إیـران، ومن جهة الغرب بحر قزوین، تبلغ مساحتها 

كلم ومع أوزبكـستان بحدود طولها  744تشترك مع أفغانستان بحدوده طولها  كلم. و 3736حدودها األرضیة 

 1768طل جمهوریة تركمانستان على بحر قزوین بمسافة طولها كم. وت 379كلم ومع كازاخــستان بـــ  992

  .²كلم

" أكثر من أربعة أخماس مساحة الدولة وهي تقدر بـــ Kara kuomصحراء قرة قوم" "وتشكل صحراء "

، ونجدها تحتوي على كمیات  واحتیاطات كبیرة من النفط والغاز اللذان یشكالن عصب ²كلم 350.000

  3 اإلقتصاد التركماني.

ما عن التركیبة السكانیة لتركمانستان، فنجد التركمان هم السكان األصلیون و الذین استوطنوا في أ

روسیا اإلتحادیة، أوزبكستـان، : منطقة بحر قزوین فهم یتواجدون في كل من أراضي الدول التالیة

                                                           
  .18، صالمرجع السابق - 1
، 2014دار دجلة، األردن،  .اإلستراتیجیة النفطیة األمریكیة في دول حوض بحر قزوینخضیر عباس النداوي،  - 2

  .114ص

  .115-114المرجع، ص ص  نفس - 3
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جمهوریات من حیث تعتبر تركمانستــان من أصغر ال و أفغانستان، العراق، تركیا ٕایران وطاجیكستان، و 

  1الكثافة السكانیة.

نجد سكان تركمانستان یعملون في الزراعة وصید األسماك في بحر قزوین وهذا راجع إلى توفره بكثرة 

ن، وعلى الرغم من اإلمكانیات التي تتمتع بها تركمانستان إال أنها تبقى متواضعة، وعلیه هذه یفي بحر قزو 

ادیة مع كل من روسیا ودول الجوار األخرى،  كما تسعى إلى جلب الدولة تعمل على اقامة عالقات اقتص

  2اإلستثمارات األجنبیة خاصة في مجال استخراج ثرواتها الطبیعیة النفطیة والغازیة في بحر قزوین.

ــان   ثالثا: جمهوریة أذربیجـ

جمهوریة أذربیجان هي الجمهوریة اإلسالمیة الوحیدة التي تقع في إقلیم القوقاز خارج منطقة آسیا 

الوسطى على الرغم من ذلك فهي تطل على بحر قزوین، وتقع أذربیجــان في الجزء الشرقي لمنطقة مــا وراء 

ن الجنوب الغربي جمهوریة جبال القوقاز فتحدها من الشمال ومن الشمال الغربي جمهوریة جورجـیـــا، وم

ــان باسـم آخر  أرمینـیـا ومن الجنوب دولة إیـران، وهي أصغر الدول المتشاطئة لبحر قزویـن كما تعرف أذربیجـ

أرض النار" وسمیت بهذا اإلسم نظرا لألن حقول الغاز فیها تنفث النار من األرض عند خروجها، " وهو

یرا من الغاز الطبیعي كما أنها تمتلك مصادر طبیعیة متنوعة إضافة ولإلشارة فهذه الدولة تمتلك احتیاطیا كـب

  3.منیوم وتنتج مـواد زراعیة متنوعةإلى النفط والغاز الطبیعي هي الحدید، واألل

ومن حیث السكان تصنف الخامسة بعد كل من  ،²ألف كلم 86.600وتبلغ مساحة أذربیجـــان نحو 

وتعد  4. 2014ملیون نسمة سنة في 9.537مــانستان بتعداد یصل إلى روسیا وكازاخستــــان و إیـــران وترك

الواحد ویشكل العرق األذربیجـاني نسبة  ²نسمة في كلم %96أذربیـجان أول دولة قزوینیة من حیث الكثافة بـــ 

، %1.5األرمن ، و%1.8، الروس%22من بین كل األعراق األخرى، وهي تتمثل في لیزرغین  90.6%

                                                           
  .18غانیة شطاب، مرجع سابق، ص - 1
  .19، صالمرجع السابق - 2

  .113عباس النداوي خضیر، مرجع سابق، ص - 3
  ،20/03/2017تاریخ التصفح: ."أذربیجان: إجمالي عدد السكان" - 4

 country.php-by-population-azerbaijan-http://ar.actualitix.com/country/aze/ar  



 الفصل االول                                                                                  األهمية الجيواستراتيجية  لبحر قزوين

 

- 25 - 
 

لكل واحدة منهما.  %0.2 بــ ، تساكور والجرجیون واألكراد%0.4، األكرانیون%1، والتالیش%0.5واألتراك 

أما المسیحیون فیشكلون  %30والسنة %7هم مسلمون ویمثل الشیعة%94أما من حیث الدیانة فإن 

4.8%.1 

حققت دخال من حیث التنمیة البشریة ففي سنة  91وتعد أذربیجان من الدول النامیة بحیث تحتل الرتبة 

 ملیار دوالر. 94.318قومیا قدر بــ 

  رابعا: الجمهوریة الفدرالیــة الروسیـة

ملیون  17.07540تعتبر روسیــا أكبر دولة مطلة على بحر قزوین في الشمال وتقدر مساحتها بــــ 

نلدا ، یحد روسیا مجموعة من الدول هي: ف2011ملیون نسمة في  8916000، ویقدر عدد سكانها بــ ²كلم

النرویج واستونیا ولیتوانیــا وبولندا، و بالروسیـــا وأوكرانیا وجورجیا وأذربیجان وكازاخستان والصین ومنغولیا  و

  2كوریا الشمالیة. و

في حین باقي اإلثنیات فهي  % 82ونجد في روسیا مجموعة من اإلثنیات بحیث تشكل اإلثنیة الروسیة

أوكرانیون، أما الدي الغالب في روسیا یتمثل في  %3ة من التتار و إثنیة وطائف 100ال تزید عن ما یقارب 

 %12في المسلمون نجدهم یمثلون  %80الدین المسیحي بحیث نجد أن الكنیسة األورثودكسیة تسیطر بنسبة 

 3ملیون. 20إلى  15أي ما یقارب 

  خامسا: الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة

تعد الجمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة من الدول ذات األهمیة اإلستراتیجیة في منطقة بحر قزوین وهذا 

لموقعها الجغرافي المتمیز، تقع ایران في الشرق األوسط یحدها من الشمال بحر قزوین وتركمانستان، من 

، ومن الغرب العراق. تقدر جهة الجنوب الخلیج العربي وبحر العرب ومن السرق كل من أفغانستان وباكستان

                                                           
القاهرة، الدار الثقافیة للنشر،  .لسیاسیة أحدث البیانات اإلحصائیةمعجم بلدان العالم: آخر التطورات امحمد عتریس،  - 1

 .19ص، 2002

 .15، ص.مرجع سابقجمال تراكة،  2 -
  .20غانیة شطاب، مرجع سابق، ص. - 3
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وتعتبر ثالث دولة في منطقة  ²ملیون كلم 1.648وتقدر مساحتها بــ  ²كلم 740حدود إیران مع بحر قزوین بـــ 

ملیون نسمة في منطقة  74قزوین وهي ثاني دولة بعد روسیا من حیث تعداد السكان الذي یقدر بــأكثر من

  1حوض بحر قزوین.

ة فائقة بالقدرات الطاقویة لبحر قزوین خاصة بعد تفكك اإلتحاد السوفیتي والذي وتولي إیران بدورها أهمی

أظهر حقائق جیوسیاسیة جدیدة في آسیا الوسطى عموما ومنطقة بحر قزوین خصوصا ما أذى إلى حدوث 

ة تغیرات جدریة في المنطقة، تجلت في بروز دول جدیدة هناك تربط بعض شعوبها بإیران روابط تاریخیة وٕاثنی

  .و دینیة ولغویة وثیقة كما خصوصا مع أذربیجان وتركمانستان

وهو ما جعل من القادة السیاسیین یرون بأن إیران هي القوة التي سوف تقوم بدور قیادي في المنطقة  

بحكم موقعها المتمیز، وعلیه تم اقتراح مد خطوط سكة حدیدیة وطرق مواصالت ووسائل إتصال بینها وبین 

الوسطى، وصوال إلى ربطها بمیاه الخلیج العربي، ومنه إلى المیاه الدولیة الحرة، وقد تجسد  جمهوریات آسیا

تلتها اتفاقیة أخرى بین إیران وروسیا إلنهاء القیود الحدودیة  1991هذا العرض في اتفاقیة وقعت في دیسمبر 

  بین إیران وتلك الجمهوریات.

ها مع الدول القزوینیة والدول الغریبة التي تسعى إلى ومنه فإن السیاسیة اإلیرانیة مختلفة في تعامل

الزیادة النفود في المنطقة، فنجدها تعمل عل إقامة عالقات اقتصادیة وسیاسیة مسالمة مع جمیع دول 

، لذا یخص استغالل ثروات بحر قزوین، فهي ترفض التواجد األجنبي في المنطقة المنطقة خاصة في ما

ول المنطقة لعزیز نفوذها من جهة واحتواء التوجهات القوى الغربیة المتنافسة تسعى إلى إحداث تقارب مع د

  .)01(أنظر الجدول رقم  2في المنطقة في إطار ما یسمى باللعبة الكبرى في منطقة آسیا الوسطى.

 

 

                                                           
  على الموقع، ،20/03/2017تاریخ التصفح:  الموقع الجغرافي إلیران"." - 1

 http://www.alalam.ir/news/1620178  
مذكرة ماجیستیر في العلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة كلیة  التنافس الدولي في آسیا الوسطى.غازي اسماعیل ربابعة،  - 2

  .112-111، ص ص 2009اآلداب والعلوم، جامعة الشرق األوسط، 
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  یوضح التركیبة السكانیة لدول منطقة بحر قزوین. :01الجدول رقم

 

مذكرة ماستر في العلوم السیاســیة والعالقات الرهانات الجیواقتصادیة في منطقة بحر قزوین، غانیة شطاب، المصدر:

  .115،ص2012، 3الدولیة تخصص دراسات إقلیمیة، جامعة الجزائر

  ور التاریخیة إلكتــشاف النفط في بحر قزوینذالمطلب الثالث: الج

ت طاقویة هائلة والتي تعتبر بدورها منطقة بحر قزوین تحتوي على قدراتاریخ إكتشاف النفط:  - 1

متغیرا استراتیجیا سواء في الحلقات التاریخیة السابقة أو الوقت الحاضر، بحیث نجد العدید من الكتابات عبر 

  1التاریخ تبین لنا البعد التاریخي للنفط في هذه المنطقة.

ات الواردة من هذه الحضارة لقد تمت اإلشارة إلى وجود النفط في الحضارة السومریة، فقد دلت اإلشار 

على وجود وقود سائل یشبه ما كان یستخرج من بالد ما بین النهرین، في إشارة تواجده في جزیرة "أبشیرون" 

بأدربیجان، ولم تخلو كتب المسلمین من ذكر منطقة بحر قزوین وما تحتویه من موارد، فالمؤرخ اإلسالمي 

                                                           
مذكرة  .بعد الحرب الباردة ن لفترة مایالقوى الكبرى بحوض بحر قزو ، دور المتغیر الطاقوي في التنافس بین ولید شمالل - 1

  .29، ص2013، 3ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات آسیویة، جامعة الجزائر
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ه، أشار إلى وجود سفن كثیرة بالمنطقة ترسوا على 302م/905"المسعودي" الذي زار مدینة "باكو" سنة 

  شواطئها للحصول على النفط، ومنه أطلق المسعودي على مدینة باكو تسمیة "ساحل النفاطة".

وتوجد مؤشرات أكثر تفصیال عن نفط هذه المنطقة بعد ثالث قرون، فقد جاء في معجم البلدان لـ 

  قائال: "،ربیجانذعاصمة أباكو "حموي" وتحت عنوان: "یاقوت ال

"إنها بلد فیها نفط عظیمة، تبلغ قبالتها في كل یوم ألف درهم، وٕالى جانبها عین أخرى تسیل بنفط أبیض 

تنقطع لیال أو نهارا، وحدثني من أثق به من التجار أنــه قد رأى هناك أرضا التزال  كدهن من الزیبق ال

 1مادتها معدنیة". نتنطفئ أل ال تضطرم نارا و

ومعناها النار  آذر، فهي مكونة من جزئین: النارتعني بیوت  - أذربیجان–"الحموي" أن كلمة  وأشار

  2ومعناها الحافظ أو الخازن، وعلیه توجد بها بیوت نار كثیرة. بایجان بالفارسیة و

 في القرون الوسطى كانت مدینة "باكو" تعتبر محور استقطاب األوربیین عن طریق التجارة، وهو ما

 وهو أحد الرحالة االیطالیین، فمن خالل أحد Marco Poloینطبق على الوصف الذي قدمه "ماركو بولو" 

إلى الصین ومروره على مدینة "باكو" ومشاهدته للسفن الراسیة على شواطئها وعملیة الشحن وصف  تنقالته

  3قائال: "إن هذه المادة أو هذا الزیت غیر صالح لألكل، ولكن صالح كوقود...".

تعد هذه اإلشارات الواردة من قبل الرحالة والجغرافیین، ماهي إال دلیل على البعد التاریخي للنفط في 

هذه المنطقة، حیث إرتبط هذا األخیر بتصاعد أهمیة المنطقة وفقا لألحداث التي عاشتها فیما بعد، فتاریخ 

ع عشر، حیث بدأ االهتمام هذه المنطقة كان له منعرج حاسم في المنتصف الثاني من القرن التاس

في عهد سیطرة روسیا القیصریة كانت منطقة بحر  4باستعماالت النفط الصناعیة كمصدر مهم للطاقة.

یبرز هذا من خالل حربها على بالد فارس بهدف السیطرة على "باكو" وهو ما  و ،قزوین ضمن اهتماماتها

توف" الذي كان یشتغل منصب أول نائب للقیصر یؤكد أهمیة النفط لدى الروس، فقد كتب "میخائیل فورو نس

                                                           
  . 28صالح مجید دیاري، مرجع سابق، ص  - 1
  .200بالهدة حنان، مرجع سابق، ص  - 2
  .30ولید شمالل، مرجع سابق، ص  - 3
  .200مرجع سابق، ص  بالهدة حنان، - 4
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) في BIBI EI BAT"لقد خولت الكتشاف نفطي جدیدة في منطقة بیبي أیبات (قائال:  1847الروسي عام 

وعلیه عملت الحكومة الروسي على وضع مجموعة من القوانین التي تنظم باكو على سواحل بحر قزوین"، 

كومة الروسیة على شن مجموعة من القوانین متعلقة بتنظیم استخراج استخراج النفط، ولإلشارة فقد عملت الح

النفط وهو ما مكن الروس من الحصول على بناء خط لألنابیب من "باكو" إلى موانئ البحر األسود عام 

1901.1  

 وللشركات األجنبیة المستثمرة في المنطقة دور مهم، فنجد شركتا البترول المملوكتین لألسرة "نوبل"

(Nobel Brothers) والفرع الفرنسي من عائلة "روتشــیلد ،(Rothschid Family) بشراء  حیث قاموا

تم جلب مختصین في الحفر من مدینة "بنسلفاتیا" وبدأت بذلك عملیة الكشف مصفاة صغیرة قرب "باكو"، 

نجد كذلك شركة "روبر شایلد" التي بدأت العمل هناك بدایة  2والتنقیب عن الموارد النفطیة في هذه المنطقة.

بإسم شركة "قزوین البحر األسود النفطیة"، هذه الشركة انضمت فیما بعد الى شركة "دویتش"  1992من عام 

لتصبح بعدها الشركات المهیمنة على النفط في المنطقة خالل الحرب العالمیة األولى،  1911النفطیة عام 

 شركة 165القوات السوفیتیة في تلك الفترة من السیطرة على مدینة باكو فتم تأمیم أكثر من وبذلك نجحت 

نتیجة للحرب األهلیة  1920نفطیة في دولة أذربیجان، وبقي الوضع كما هو إلى أن انفصلت أذربیجان عام 

ة لإلتحاد السوفیتي و قد كانت ثروات المنطقة موردا هاما لمصادر الطاق3الروسیة وأصبحت جمهوریة مستقلة.

  1940.4من مجمل اإلحتیاجات النفطیة في  %80حیث شكلت ما نسبته 

 1892نجد أیضا شركة "ماركوس صاموئیل وشركاءه" التي بدأت العمل في منقطة بحر قزوین عام 

وقد قامت  ."The Shell Transport and Traiding Companyوالتي تعرف بإسم "شل للنقل والتجارة" "

                                                           
  .31صالح مجید دیاري، مرجع سابق، ص  - 1

2- Shirin Akiner, Caspian intersection: contextual introduction. In Akiner ed: The Caspian 

politics, energy and security, London: Rout ledge Curzon, 2004, p 3. 
  .31ولید شمالل، مرجع سابق، ص  - 3
  .35صالح مجید، مرجع سابق، ص  دیاري - 4
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والتي تقع جنوب غرب جورجیا، عبر قناة  Batumiناقالت نفطیة من المدینة الساحلیة "باتومي" ببناء 

  1السویس إلى سنغافورة ومنه إلى الشرق األقصى.

باكو أصبحت واحدة من أهم المراكز الصناعیة في منطقة آسیا الوسطى ـــ بحر قزوین ــــ تسیطر علیها 

قي والفقر الذي عرفته الجمهوریات التي تدور في فلك اإلتحاد السوفیتي اإلمبراطوریة الروسیة، فالتعدد العر 

حیزا كبیرا لدى شعوب المنطقة، وكان للثورة البلشفیة نصیبا منها، كذلك  ذجعل من األفكار الثوریة تأخسابقا، 

ن حدوث حروب عرقیة وأحداث عنف نتیجة عدم المساواة و الالعدالة في توزیع الثروة، وهو ما حصل بی

، وما نتج عنه من تخریب للحقول النفطیة هناك وقتل ممثل رئیس شركة 1905األرمن واألذربیجانیین في 

ات الخاصة بالتكنولوجیة الجدیدة نوبل، وقد أثرت هذه األحداث سلبا على صناعة النفط ونقصت اإلستثمار 

هایة الحرب العالمیة األولى، أصبحت مع ن، و ستقرار ما أدى إلى تراجع اإلنتاجالت النفطیة لعدم وجود اإلــآلل

منطقة بحر قزوین ذات أهمیة كبیرة لدى دول الحلفاء وأشتد التنافس من أجل السیطرة على المنطقة، فهي 

مصدرا محتمال إلمدادات الطاقة، فقد قام البالشفة بالسیطرة على المنطقة وجعلها خاضعة لإلتحاد السوفیتي، 

ف السیطرة على بحر قزوین تم دبه ،1920تي أنشأها الحلفاء في باكو في فأطاحو بالجمهوریة المستقلة ال

  2إنشاء السلطة السوفیتیة في شمال القوقاز وآسیا الوسطى.

منطقة بحر قزوین من النقاط اإلستراتیجیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، فالنفط هو المحدد األساسي 

نهم من تأمین النفط والوقود الالزم للجیوش سیؤدي حتما إلنجاح المشروع التوسعي األلماني وأن عدم تمك

فون " للمارشال ""أدولف هتلرتحققت مقولة  لك في إنهزام القوات األلمانیة وللهزیمة، وبالفعل فقد عجل ذ

 3.ستیالء على نفط باكو، فإننا نعتبر قد خسرنا الحرب""إذا لم تستطع اال ":مانشتاین

قامت شركة شیفرون النفطیة األمریكیة حوارات مع الحكومة السوفیتیة حول حقل  1980في نهایة 

، ویعتبر هذا الحقل من 1979الذي تم اكتشافه في منطقة أتیـراو غرب كازاخستان في  Tengiz"تنجیز" 

                                                           
1- Shirin Akiner, Op.Cit., p5.  

  .35دیاري صالح مجید، مرجع سابق، ص  - 2
  .200-201بالهدة حنان، مرجع سابق، ص ص  - 3
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قدرت بأكثر من  أعمق الحقول في العالم من حیث عمق الطبقات الحاملة للزیت، یمتلك هذا الحقل احتیاطات

  1ملیون طن من مصادر الطاقة.

ظهرت مجموعة من الجمهوریات المستقلة في آسیا الوسطى  1991لما تفكك اإلتحاد السوفیتي في 

 Oilستثمارات في المنطقة منها الشركة األمریكیة االنفطیة إلى القیام ب والقوقاز، فتوجهت الشركات

Company Chevron نها وبین الدولة الكازاخستانیة حول استغالل حقل التي تم تشكیل شراكة بی Tengiz 

منحت  1992في  ، وKarachagankلمدة أربعین عاما، باإلضافة الى إستغالل حقل "كاراتشاجاك" 

  British Gazالحقوق الحصریة للتفاوض على عقد تأهیل وتطویر هذا الحقل لشركة "بریتیش غاز" 

نیة واإلیطالیة في دخلت الشركتین البریطا 1997في  و Ente National Idrocarboriالشركة اإلیطالیة  و

تفاق بتقاسم اإلنتاج لهذا االروسیة، وكان هذا بإبرام  Lukoilاألمریكیة وشركة  Texaco شراكة مع شركة

ستكشاف في بحر قزوین إتحاد شمال بحر قزوین منح حق اال تفاق تقاسم اإلنتاج معاالحقل بعدها جاء 

  2روبیة واألمریكیة.و كات المتعددة الجنسیات األشماال للشر 

الشركة األذربیجانیة التي تحمل اسم " شركة التشغیل الدولیة" مع كل  1994أذربیجان أیضا وقعت في 

تطویر حقولها النفطیة، تم تفاقا لاسیا، تركیا، الیابان، والسعودیة من الوالیات المتحدة األمریكیة، أوروبـــا، رو 

 ، والصفقة الثالثة أبرمت في1995مشاركة في اإلنتاج مع شركة نفط قزوین الدولیة للتنقیب في تفاق اتوقیع 

هتمام بتركمنستان ضئیال ویعود ذلك إلى قلة ، وقد كان االShah Denizللتنقیب وتطویر حقل  1996

 Argentineالموارد النفطیة و جغرافیة موقعها الذي أعطاها مزیدا من العزلة ومع ذلك حصلت شركة 

Bridas  بعدها حصلت بعض الشركات األمریكیة البریطانیة على امتیاز 1993متیاز التنقیب في اعلى ،

  3استكشاف وتطویر حقول النفط في الجهة الغربیة لتركمنستان.

  ألحواض النفطیة المتواجدة ببحر قزوین:ا - 2

  یتواجد في بحر قزوین خمس أحواض جیولوجیة رئیسیة یمكن إدراجها فیما یلي:      

                                                           
1- Igor S. Zonn others, The Caspian Sea Encyclopedia. Berlin: Springer Verlag Heidelberg, 
2010, p 399. 
2 - Shirin Akiner, Op.Cit., p7. 
3- Ibid, p8. 
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: یشمل هذا الحوض جزء مهم من The South Caspian Basinالحوض الجنوبي لبحر قزوین  -1

جان وغرب تركمنستان وٕایران، وقد حتیاطات النفط والغاز الطبیعي في مجمل بحر قزوین، وتشغله دولة أذربیا

في هذا الحوض العدید من الحقول النفطیة منها: حقل أذري، شیراج، جونشلي، مع توقعات بإمكانیة  كتشفا

  إكتشاف حقول نفطیة أخرى بدولة أذربیجان.

: یقع في الجزء الشرقي لروسیا، The North Caspian Basinالحوض الشمالي لبحر قزوین  -2

الجزء اآلخر  ، والكازاخستانیةر منه یقع ضمن األراضي ویمتد إلى الساحل الشمالي لبحر قزوین الجزء األكب

 Karachagank، و كاراش جانك Tengizضمن أراضي روسیا ویوجد به حقلین مهمین وهما حقل تنجیز 

  بحیث یعتبران من أهم الحقول المكتشفة في هذا الحوض.

وأوزباكستان : یقع ضمن دولتي كازاخستان، North Ustrust Basin حوض شمال أوستورت -3

  ، ویقع إلى الجنوب من الحوض الشمالي لبحر قزوین.²كلم 240.000بمساحة تقدر بــ 

  : ویقع هذا الحوض ضمن آراضي دولة أوزباكستان.Mangyshlak Basinحوض مانجیشالك -4

: یقع هذا الحوض في شرقي تركمانستان و غربي The Amudary Basinحوض أموداریا -5

تقع  ²كلم57000، والمسافة المتبقیة له والتي تصل إلى ²كلم 370.000حة تصل إلى أوزباكستان، على مسا

كتشف في ا %60حقال للغاز الطبیعي  120في األراضي األفغانیة و یحتوي هذا الحوض على حوالي 

في شرقي تركمنستان، وهو معروف أنه حوض للغاز الطبیعي أكثر منه للنفط  %40أوزباكستان و  غربي

  %.4 تجاوز نسبةالذي ال ی

وعلیه نالحظ أن تركز هذه األحواض منها الحقول النفطیة في سواحل الدول المطلة على هذا البحر  

(كازاخستان، أذربیجان، وتركمنستان)، في حین نجد أن اإلمكانات النفطیة محدودة في السواحل الروسیة و 

  1اإلیرانیة.

  

                                                           
 .18دیاري صالح مجید، مرجع سابق، ص  - 1
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تتركز بشكل كبیر في أذربیجان وكازاخستان، في باكو وبالنسبة لحقول النفط والغاز نجدها هي األخرى 

  )02الخریطة رقم  نظرأ(  1.تركمانستان، إیران وروسیا وتنجیز بینما نجدها أقل في أراضي كل من

  حقول النفط والغاز في بحر قزوین توضح أهم :02خریطة رقم 

 

Source: Andrel V .Belopolsky and Manlk T alwanl,  " Geological Basins and oil and 

GasReserves of the Greater Caspian Region", Polgrave, New Yourk, 2002, p14. 

  

  

  

  

  

                                                           

  .22- 19سابق، ص ص المرجع ال 1 -
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  على أمن الطاقة العالمي تأثیرهاقدرات الطاقویة لبحر قزوین و المبحث الثاني: ال

  العالميالمطلب األول: تقدیرات انتاج واحتیاطي النفط في بحر قزوین ومكانتها في اإلنتاج 

  أوال: اإلحتیاطات النفطیة المؤكدة

كتشافات النفطیة في دول حوض بحر قزوین، تباینت تقدیرات المصادر االقتصادیة مع تطور اال

المتخصصة بالطاقة لالحتیاطات النفطیة المثبتة للمنطقة، إذ حدد شركة البترول البریطانیة، والتي اعتمدت 

ر برمیل ملیا 48في عرض معطیاتها اإلحصائیة على المصادر الحكومیة بأن االحتیاطات المثبتة تقدر بــ 

. فیما ذكرت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة األمریكیة بأن احتیاطات حوض بحر 2009في عام 

   2008.1ملیار برمیل في عام  31قزوین تبلغ 

فیما تتقارب هذه المعطیات اإلحصائیة مع التي ذكرت من قبل خبراء مجلة النفط وكذلك التقریر 

ملیار  39.19ملیار برمیل و  38بین  بحیث جاءت أرقام وتقدیرات تتراوح مااالقتصادي العربي الموحد 

برمیل من النفط على التوالي، وهذا التباین في تقدیر االحتیاطات یعود إلى الفترات الزمنیة المختلفة التي 

 2صدرت فیها تلك المعطیات اإلحصائیة.

ملیار برمیل آخر من النفط،  20وجود  USGSفي المقابل تقدر هیئة المسح الجیولوجي األمریكیة 

 یتركز في جنوب بحر قزوین، أین تتواجد النزاعات اإلقلیمیة معظمهاوتقول بعض التقدیرات الهیئة على أن 

حتیاطیات بالمنطقة في كازاخستان طقة، ویتمركز الجزء األكبر من االستكشاف في تلك المنما یعیق عمیلة اال

تتواجد بها كمیات كبیرة من النفط القابل اإلستخراج، فالمنطقة بها ثالث حقول وأذربیجان وتركمانستان التي 

ثنان منها منتجة بالفعل: حقل تنجیز احتیاطیات المؤكدة، ملیارات برمیل من اال 5بأكثر من  عمالقة تقدر

Tengiz غونشلي- جیراق - المتواجد بكازاخستان و أزیري (ASG) Azuri-Chirag-Gunenshli  في

المتواجد في كازاخستان ویعتبر أكبر الحقول العمالقة التي  Kashaganالحقل الثالث كاشاغان ان، وأذربیج

                                                           
  .121خضیر عباس النداوي، مرجع سابق، ص - 1
  ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 2
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في المئة من إجمالي النفط القابل اإلستخراج من منطقة  19حتى اآلن ینتج  لم تدخل مرحلة اإلنتاج بعد. و

 )02(أنظر الجدول رقم  1.%33بحر قزوین، مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 

 ات منطقة قزوین المؤكدة من النفطاحتیاط : یوضح02الجدول رقم

  احتیاطات النفط المؤكدة   الدولة

  51  أذربیجان

  02  إیـــران

  104  كازاخستان

  109  روســیا

  19  تركمانستان

  285  اإلجمالي
Source: «Countries Caspian Sea Region» U.S, Energy Informations administration(EIA), 26/8/2013. 

في المئة من إجمالي االحتیاطات  6و  2تقدر دراسات أخرى ان احتیاطات نفط بحر قزوین تتراوح بین 

في المئة من اإلنتاج اإلجمالي العالمي للنفط وهذا نظرا  55العالمیة، ویمكن أن تسیطر كازاخستان على 

في  55توقع أن تسیطر كازاخستان على لتقدم عملیات استخراج النفط في حقل "كاشاجان" النفطي، وبذلك ی

 6.5في المئة لألذربیجان حوالي  32المئة من اإلنتاج اإلجمالي العالمي لنفط في بحر قزوین، في المقابل 

  2في المئة لكل من روسیا وتركمانستان.

  ثانیا اإلحتیاطات المحتملة:

في دول حوض  (Potential Reserves)حتیاطیات النفط تزال األرقام الخاصة اال یتضح لنا انه ما

عتبار أن تقدیرات اإلحتیاطات النفطیة هي أرقام تتضمن في اال ذیر مستقرة وثابة إذا ما تم األخبحر قزوین غ

)، المتعلقة بالمسح الزلزالي ولیس (Seismic Data قدرا من التكهن وتبنى على معطیات وبیانات السیزمیة

                                                           
  .144عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص  - 1
  .145، ص المرجع السابق - 2
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وعلیه یمكن أن نضیف أرقام تقریبیة إلى  1حتیاطي.االقا لمجمل یعطي تقدیرا غیر دقی ماالتنقیب الفعلي 

  2ملیار برمیل. 200حتیاطیات في دول بحر قزوین تتجاوز یاطات المؤكدة ما یجعل إجمالي االاإلحت

ویشیر بعض الخبراء في مجال الطاقة أن تقدیرات بحر قزوین لم تقوم بشكل كلي لكن یشیر الكثیر 

وف یحدث أثرا كبیرا في أسواق الطاقة العالمیة وفي هذا الصدد یشیر "وود منهم إلى أن بحر قزوین س

 3.8ماكینز" وهو أحد كبار مستشاري الطاقة في العالم بأن منطقة بحر قزوین لدیها امكانیة إنتاج نحو 

  .2015مالیین برمیل یومیا بعد سنة 

كتشاف والتطویر لحقول استخراج وانتاج النفط في المنطقة، كما أن وهذا بناءا على تزاید عملیات اال

تقریر للوكالة الدولیة للطاقة یشیر إلى إمكانیة زیادة في إنتاج دول المنطقة لك من (أذربیجان، تركمانستان، 

 4.4إلى  2009ا خالل العام ملیون برمیل یومی 2.9وكازاخستان)، من دون احتساب دولة روسیا وٕایران من 

 5.4، مع إمكانیة وصول اإلنتاج في هذه الدول الثالثة إلى ما یقارب 2020برمیل یومیا خالل العام  یونمل

   2030.3إلى  2025مالیین برمیل في الیوم خالل الفترة الممتدة من 

ومن خال هذا یمكن لبحر قزوین أن یصبح "ألدورادو النفط الجدید" على حد تصریح وزیر خارجیة فرنسا 

عتبره أهم المواقع الواعدة لتطویر الطاقة االذي  و Hervé De Charrette شارات دو هارفي 1996 عام

 )03(أنظر الجدول رقم  4مستقبال في العام.

  

  

  

                                                           
  .167-166، ص ص 2005، طنطا، مطبعة غباشي .الدولي على الطاقة في بحر قزوین التنافسفوزي درویش،  - 1
مركز حمورابي للبحوث اإلستراتیجیة، بیروت، . یكیة الروسیة بعد الخرب الباردةر الطائي، العالقات األم دنون طارق محمد، - 2

  .203، ص 2012
  .147-146عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص ص  - 3

4- Yergin, Gustafson, « Caspian sea ressourcé ». 24/03/2017, in:  www.thenewyorktimes.com. 
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  (ألف برمیل یومیا) 2012إنتاج دول بحر قزوین من النفط عام  یوضح :03الجدول رقم

إجمالي اإلنتاج من   الدولة

  حوض قزوین

نسبة مساهمة بحر   إجمالي اإلنتاج

قزوین في اإلنتاج 

  العالمي

  في المئة 100  922  922  أذربیجان

  في المئة 0  3367  0  إیران

  في المئة 92  1515  1387  كازاخستان

  في المئة 01  9922  120  روسیـــا

  في المئة 100  216  216  تركمانستان

  في المئة 17  15941  2645  اإلجمالي

 

   Energy Informations administration. Caspian Sea Region» U.S,«Countries  :Source       

  المطلب الثاني: تقدیرات انتاج واحتیاطي الغاز في بحر قزوین ومكانتها في اإلنتاج العالمي

 ونالهیدروكربلوجود أحواض هائلة من  متیاز نظرااتعرف منطقة بحر قزوین على أنها منطقة نفطیة ب

المكونة لحقول النفط و الغاز الطبیعي البریة و في أعماق البحار و على الرغم من أن قزوین ینظر إلیه 

كتشاف مصادر غازیة في ادریجیا و ذلك نتیجة تزاید أهمیة عتقاد تغیر تمنطقة نفطیة خالصة إال أن هذا االك

  1ط التالیة:عتبارات یمكن توضیحها في النقامجموعة االالمنطقة و یعود ذلك إلى 

إكتشاف حقول غازیة في المنطقة، و خاصة منها إكتشاف حقل (شاه دینیز في أذربیجان)، في عام  - 

 ، و التي أدت إلى ارتفاع و نمو كبیر في احتیاطیاتها من الغاز الطبیعي.1999

في العقد  ستعماالته و ال سیمالطبیعي و التوسع في االزیادة الكبیرة في الطلب العالمي على الغاز ا - 

نخفاض تكالیف اإلنتاج و التطور التكنولوجي الذي أذي إلى االماضي، نظرا للمیزة النسبیة للغاز، و أثر 

 النقل.

                                                           
  .125خیضر عباس النداوي، مرجع سابق، ص  - 1
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رغبة الدول المستهلكة في تنویع مصادر تزودها بالطاقة و تقلیل اعتمادها على النفط كمصدر وحید  - 

 للطاقة.

حتیاطات الغاز الطبیعي في حوض بحر قزوین و علیه أفادت إحصائیات اینت التقدیرات بشأن اولقد تب

ستنادا إلى معلومات اHéritage Fondation "وندایشف هیریتاج"من طرف مؤسسة  2006نشرت في عام 

إلى بلوغ اإلحتیاطات الغاز  »كتابة الدولة األمریكیة للطاقة «و »إدارة معلومات الطاقة األمریكیة  «عن 

من اإلحتیاطات  328تریلیون قدم مكعب من اإلحتیاطات الغازیة المؤكدة و 322المنطقة نحو الطبیعي في 

و  6.7اقة فتقدر احتیاطیات الغاز الطبیعي المؤكدة بین في حین إحصائیات الوكالة الدولیة للط 1.المحتملة

من احتیاطیات العالم المؤكدة من الغاز  % 6تریلون متر مكعب محتملة أي 8ترلیون مكعب و  9.6

تریلیون قدم  360و  230الثالث للسیاسات العامة ما بین  »جیمس بیكر «الطبیعي، في حین قدرها معهد 

ویظهر  2من إجمالي احتیاطي الغاز العالمي المؤكدة. %7مكعب من االحتیاطات المؤكدة، أي ما یمثل نحو 

  )04(أنظر الجدول رقم  هذا أكثر وضوحا في الجدول التالي.

  نتاج احتیاطي الغاز في بحر قزوینیوضح تقدیرات وإ  :04جدول رقم 

  المجموع  االحتیاطات المحتملة  االحتیاطات المؤكدة  الدولة

  65  35  30  أذربیجان

  11  11  0  إیران

  153  88  65  كازاخستان

  ال معطیات  ال معطیات  ال معطیات  روســـیا

  230  159  71  تركمانستان

  459  293  116  المجموع

   

Source: Ariel Cohen, « U.S interests and Central Asia energy security », Background: N°1984, 

November 15,2006, p 5. 

                                                           
1-Ariel Cohen, " u.sintereste and central Asia energy security". N:1984, November15, 2006, p 
p 3-4. 

آسیا الوسطى جنوب  :لى االستقرار في محیطها االقلیمياالستراتیجیة الصینیة ألمن الطاقة وتأثیرها ععبد القادر دندن،  2-

. أطروحة دكتوراه افي العلوم السیاسیة، تخصص عالقات دولیة، قسم العلوم السیاسیة، جامعة آسیا شرق وجنوب شرق آسیا

 .  149، ص2012باتنة،
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و بالنظر إلى هذه المعطیات اإلحصائیة یمكن اإلشارة إلى جمهوریة تركمانستان تحتل المرتبة األولى 

الرابعة على المستوى العالمي من حیث اإلحتیاطات الغازیة تلیها كازاخستان و من ما بین الدول القزوینیة و 

  1تم أذربیجان:

فیما یتعلق بإنتاج منطقة بحر قزوین من الغاز الطبیعي، حیث بلغ  »درة التاج«تعد  :تركمانستان -أ

) ملیار 100.000) ملیار قدم مكعب و بها احتیاطات مثبتة تبلغ (2.432من الغاز ( 2007إنتاجها عام 

قدم مكعب، ولذلك فإن أهمیة منطقة بحر قزوین جعلت من تركمانستان تحتل أهمیة إقتصادیة إقلیمیا و 

 دولیا.

فیما یخص احتیاطات الطاقویة من الغاز الطبیعي لكازخستان فإنها تعتبر هائلة مقارنة  خستان:كاز  - ب

تریلیون مكعب، و ذلك حسب  65مع غیرها من دول المنطقة حیث قدر إحتیاطي الغاز فیها بحوالي 

نة ، أما في س2005ترلیون قدم مكعب خالل سنة  106، و قد أخد في النمو لیصل إلى 2002إحصائیات 

بلیون متر مكعب، وقد انعكس ذلك على الرفاه اإلقتصادي لشعوبها. ویظهر ذلك  354قدر اإلنتاج بـ  2010

 .%70في اإلستقرار الذي تشهده المنطقة مما فتح مجال االستثمار الخارجي بنسبة 

 30إلى أن احتیاطات أذربیجان من الغاز الطبیعي یبلغ نحو  2009تشیر تقدیرات  أذربیجان: -ج

و  2ملیار قدم مكعب. 572إلى حدود  2008بلیون قدم مكعب لكن ذلك أخد في الزیادة لیصل اإلنتاج عام 

ملیار متر مكعب في  188من المتوقع أن یرتفع أنتاج الغاز القزویني على نحو ملحوظ من تقدیرات قدرها 

، ثم 2020عام ملیار متر مكعب  260إلى ما یقارب  2009ملیار مكعب في عام  156و  2008عام 

، و تساهم تركمانستان و بدرجة أقل أذربیجان و 2035ملیار متر مكعب في عام  315یزید لیصل رقم 

 3كازاخستان في تحقیق ذلك التوسع و الزیادة من إجمالي االنتاج للغاز الطبیعي في دول حوض بحر قزوین.

  

  

                                                           
  .35ولید شمالل، مرجع سابق، ص - 1

  .204 طارق محمد، دنون الطائي، مرجع سابق، ص - 2

  .148 عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص - 3
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  بات استغالل الطاقة في بحر قزوینالمطلب الثالث: صعو 

الرغم من االحتیاطات الكبیرة من مصادر الطاقة (النفط و الغاز الطبیعي) في المنطقة بحر قزوین على 

بحسب ما ورد في تقدیرات وكاالت و المؤسسات الطاقة الدولیة، و الجدیر بالذكر أنه تمة عقبات تقف 

سیاسي حیث توجد عدة حائال أمام استغالل موارد الطاقة هناك، فالمنطقة تشهد حالة من عدم االستقرار ال

تعقیدات جیوــ سیاسیة، إثنوــ سیاسیة، یضاف إلیها أیضا غیاب نظام قانوني واضح یحكم تقسیم و إستغالل 

  1ثروات بحر قزوین بین الدول الخمس المطلة علیه.

إن عدم وجود إطار قانوني متفق علیه في شأن تقاسم المیاه اإلقلیمیة بین دور المعوقات القانونیة:  - 1

بحر قزوین یعد العقبة األساسیة التي تعترض استغالل الثروات في المنطقة، ففي فترة سیطرة االتحاد 

السوفیاتي كان الوضع القانوني لبحر قزوین خاضعا لالتفاقیات التي وقعت بین االتحاد السوفیتي و إیران 

  1940.2 -1921عامي 

لدول المستقلة و روسیا من جهة و روسیا و لكن و مع انهیار االتحاد السوفیتي تأرث خالفات بین ا

إیران من جهة أخرى بحیث ادعت روسیا أن اتفاقاتها مع إیران تنص على أن منطقة بحر قزوین منطقة 

مشتركة بین الدول المطلة علیه و منه إستغالل الثروات یكون بصفة جماعیة أي أن روسیا ترید مشاركة 

وفیتي مصادر الطاقة فیها. لكن الدول المستقلة دعت إلى تقسیم موارد الدول الثالث المستقلة عن االتحاد الس

بحر قزوین بحیث تقوم كل دولة باستغالل میاهها اإلقلیمیة بصورة مستقلة، و هو مات وافقت علیه روسیا 

  1998.3بعد اكتشافها احتیاطات نفطیة جدیدة عام 

ا لمصالحها السیاسیة و االقتصادیة، و قد و هذا و تختلف مواقف دول منطقة بحر قزوین القانونیة وفق

  4انقسمت مساعي الدول الخمس المطلة على بحر قزوین إلى ثالث رؤى أساسیة هي:

                                                           
مذكرة مقدمة  .الجیوستراتیجیة لجنوب القوقاز وتأثیرها على أمن واستقرار دول المنطقةاألهمیة نوفل لعمارة، األهمیة،  - 1

  .56 ، ص2006- 2005و العالقات الدولیة، تخصص عالقات دولیة،  لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة

  .243فوزي درویش، مرجع سابق، ص 2-
3 - Yusin Lee, " To Ward a New International Régime For The Caspian Sea ".  Problèmes of 
Post, 34 Communise, vol.25, Issue 3, World policy journal, May- jeune, pp 37-48. 

  .160-158عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص ص  - 4
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الرؤیة اإلیرانیة التي تطالب باستغالل موارد المنطقة و ثروات كلها بصورة جماعیة  الرؤیة األولى: 

 20حیث یعاد تقسیم عائد تلك الثروات على الدول الخمس بنسب متساویة و تحصل كل واحدة منها على 

 في المئة من الثروات النفطیة للبحر.

البحیرة «الرؤیة األذربیجانیة التي تؤسس على فكرة الوضع القانوني الدولي لمفهوم  الرؤیة الثانیة: 

ما یعني اعتماد طول سواحل الخاصة بكل دولة أساسا في تقدیر أحقیتها في الثروات و إستغالل  »المغلقة

 مصادر الطقة فیها.

و ثرواته من ناحیة و سطح تؤیدها كازاخستان و تطالب فیها بفصل بین قاع البحر  الرؤیة الثالثة: 

الماء و استخدامه كممر مالحي من ناحیة أخرى، أي تعتبره بحیرة مغلقة في ما یتعلق بثروات قاعه، ما 

یعني تطبیق قواعد القانون الدولي في شأن البحیرات علیه، و اعتباره ممرا مالحیا مشتركا بشكل یسمح 

 1بالتعاون في قضایا البیئة و المالحة.

تقدم أن المعوقات القانونیة و التي انعكست على تباین االختالفات في مواقف دول حوض یتضح مما 

قزوین حالت دون التوصل التفاق شامل بشأن تقاسم بحر قزوین و تحدید الحدود السیاسیة بین دوله، و مع 

ذلك من مشاكل  دخول العدید من شركات النفط العالمیة باستثمارات في المنطقة على الرغم ما یمكن أن یثیر

  2مستقبال اال أن هذا المعوق ال یزال محددا رئیسیا لعرقلة تطویر االمكانات النفطیة في دور حوض قزوین.

یعد النقل مشكلة سیاسیة مثلما هو مشكلة إقتصادیة فمسارات التصدیر أیا  المعوقات السیاسیة: - 2

 و علیه فالمخاطر السیاسیة یجب أن تكون كان اتجاهها ال بد أن تمر عبر دول ال یمكن ضمان استقرارها،

من القضایا الرئیسیة التي تشغل تفكیر المنتجین في المنطقة القزوینیة و لهذا سوف نتطرق إلى بعض 

النزاع حول دیر النفط في حوض بحر قزوین، المصادر الرئیسیة للمخاطر السیاسیة التي تواجه أنتاج و تص

ستقلة تقع داخل حدود أذربیجان وتخضع للسیطرة األرمنیة، و لإلشارة كاراباخ وهي منطقة م-إقلیم ناغورنو

لالسترجاع اإلقلیم لكن  1994 -1991خاضت أذربیجان حربا خاسرة ضد القوات األرمنیة خالل السنوات 

، لكن و مع تنامي تخوف أرمینیا و 1994ذلك لم ینجح و تم التوقیع على معاهدة وقف إطالق النار عام 

                                                           
  .160-158ص ص  ،المرجع السابق - 1
  .136خیضر عباس النداوي، مرجع سابق، ص  - 2
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هدید باعتبارها الطرف المستبعد من عوائد الثروة النفطیة في منطقة قزوین، لذا ال یمكن تجاهل شعورها بالت

  1احتماالت تجدد األزمات و الثورات في المنطقة.

وعلیه یمكن القول أن المشاكل السیاسیة التي تعاني منها دول أسیا الوسطى و حوض قزوین هي لیست 

حداث إمكانیة السیطرة علیها، إذا ما توفرت العروض المالئمة مع مستعصیة الحل، و قد أتبتث وقائع األ

  2مراعاة المصالح اإلقتصادیة المتداخلة بین دول المنطقة و إحتمال تأثیر التنافس الدولي على المنطقة.

و من الناحیة التقنیة و اللوجستیة نجد مجموعة  الخصائص التقنیة واللوجـستیة للنفط القزویني: - 3

ل المؤثرة في االستغالل األمثل للنفط القزویني، فباستثناء النفط األذربیجاني الممتاز، یتمیز نفط من العوام

 Hydrogèneالبلدان األخرى بمواصفات تقنیة غیر مالئمة إذ یحمل نسبة عالیة من الهیدروجین المكبرت

Sulfide و مكلفة جدا و كذلك  الذي یتطلب إنفاقا إضافیا على تصنیع أنابیب نقله و هي مقاومة للصدأ

على نسبة عالیة من ثاني أكسید الكربون في األماكن الموجودة في أعماق كبیرة تحث البحر، و اإلسفلت 

)، مما یتطلب إقامة محطات خاصة لتكریره، علما بأن النظام الخاص اطق الكازاخستانیة(خصوصا في المن

القتصادیة لإلنتاج و نقل النفط من المصدر إلى بتكنولوجیا التكریر و النقل یثیر الشكوك حول الجدوى ا

دوالر، أما في  10و  15بالمقارنة نجد أن كلفة أنتاج طن من النفط في الخلیج تتراوح بین و  3المستهلك.

دوالر للطن  27دوالر، في حقول أزاري، شیراج و غوتشلي، و إلى  19أذربیجان و كازاخستان فتصل إلى 

 یعد أكبر حقول كازاخستان، و هذه التكلفة تعتبر أفضل مقارنة بكلفة اإلنتاج في الواحد في حقل تنغیز، الذي

بعین  خذدوالر للطن الواحد، و هذا الفرق یقل إذا ما تم األ 75إلى  60بحر الشمال، التي تصل إلى حدود 

  4االعتبار كلفة النقل المنخفضة نوعا ما لبحر الشمال.

هذا باإلضافة إلى وجود عوامل تجعل من استغالل مصادر الطاقة في حوض بحر قزوین أمرا صعبا، 

فهو في معظمه موجود في أعماق كبیرة تحث قاع البحر و في قلب أسیا، بعیدا عن مراكز اإلستهالك 

و جغرافیة الرئیسیة ما یجعل إقامة مشاریع ضخمة لألنابیب نقلة على مسافات طویلة و في ظروف طبیعیة 

                                                           
  .144-143ص ص ، المرجع السابق - 1
  .159عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص  - 2

3- Bremer, " oil policies: American and the riches of Caspian basin ". World policy journal, 
Vol 15, N°01, Springs 1998, p 10.  
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فبالنظر إلى منطقة الشرق األوسط و خلیج  أمنیة معقدة . ما یعكس بشكل كبیر على سعره النهائي.و 

المكسیك أو في بحر الشمال نجد أن الظروف الجغرافیة و المناخیة في بخر قزوین شدیدة القساوة و التعقید 

  1الدولیة. ما ینعكس بدوره على تكلفة اإلستخراج و إیصال النفط إلى األسواق

  ن: مشكلة الحدود وتقاسم الثرواتالمبحث الثالث: الوضع القانوني لبحر قزوی

  المطلب األول: األساس القانوني لبحر قزوین بحیرة أم بحر

یدور الكثیر من الجدل والخالف حول الطبیعة القانونیة لبحر قزوین فهناك اتجاه یعتبره بحر وعلى نقید 

من ذلك یوجد اتجاه ثاني یعتبره بحیرة، وهذا التعریف المزدوج یمكن أن تترتب عنه عدة نتائج مهمة فیما 

لم ، لذا ات الدول المشاطئة لهینعكس على اقتصادییتعلق بحق استغالل الثروات الموجودة في باطنه مما 

تكن مسألة الوضع القانوني لبحر قزوین ذات أهمیة كبیرة في فترة ما قبل انهیار االتحاد السوفیتي، وعلى 

الرغم من ذلك فإن الدولتین المعنیتین االتحاد السوفیتي سابقا و إیران، بحیث تم التوصل إلى اتفاق بین 

بعد  1921ید وقد تبلور ذلك من خالل معاهدتي، األولى أبرمت سنة الدولتین لتنظیم حركة المالحة والص

 سنوات قلیلة من تشكل االتحاد السوفیتي وهو ما یبنین أهمیة الوصول إلى اتفاق حول أهمیة قانون ینظم

خالل فترة  1940عملیة استغالل موارد بحر قزوین من الطاقة بین الدولتین، وقد أبرمت المعاهدة الثانیة سنة 

  2حرب العالمیة الثانیة.ال

خالل هذه المرحلة كان بحر قزوین محكوم بمعاهدات دولیة ثنائیة األطراف وبالتشریع الداخلي لكل 

دولة وبذلك كانت ملكیة وموارد بحر قزوین محكومة بملكیة مشتركة وحصریة، وكان نظام البحر محكوما 

، وكذلك معاهدة االستقرار والتجارة لسنة 1921بثالثة نصوص تشریعیة هي: معاهدة التعاون والصداقة لسنة 

، وقد نظمت هذه المعاهدات 1940مارس  25، إضافة إلى معاهدة التجارة و اإلبحار الموقعة بتاریخ 1935

الثالث المسائل الثنائیة وخاصة في مجال استثمار الموارد، من دون أن یكون تعیین للحدود البحریة بشكل 

  3واضح.

                                                           
1- Bremer, Op.Cit, p p 13-15. 
2- David Allonsuis, "Le régime juridique de la mer caspienne". Paris, C.G.D.J, 1997, p 19. 
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تغیر الوضع في منطقة بحر قزوین مع استقالل جمهوریات أسیا الوسطى  1991لك ومنذ سنة 

والقوقاز عن مظلة االتحاد السوفیتي وأصبح بذلك الوضع هناك أكثر تعقیدا بظهور ثالث دول مشاطئة 

جدیدة لقزوین هي: "تركمنستان، كزاخستان، وأذربیجان"، وعلیه تضاعفت المصالح واألطماع القانونیة 

ردها وأصبحت مسألة تحدید النظام القانوني لبحر قزوین كأحد األسباب الرئیسیة ضد عدم بالمنطقة وموا

تطویر اإلمكانات البترولیة والغازیة في منطقة قزوین، لذا نجد الدول الخمسة المطلة علیه تعترف بضرورة 

ام عملیة االستغالل إقامة نظام قانوني جدید لكن هذا لم یتجسد على أرض الواقع ما جعل منه یشكل عائقا أم

  1األمثل لموارد الطاقة هناك.

ویعود جوهر الخالف بالدرجة األولى حول طبیعة قزوین وهل یمكن تسمیته بحرا أم بحیرة، وهو ما 

یمكن أن تترتب عنه عدة نتائج مهمة في ما یتعلق بحق استغالل الموارد الطاقویة الموجودة فیه، فعندما 

ة یكون لها الحق یي القانون الدولي أن كل دولة لها حدود على میاهه اإلقلیـمنقول قزوین "بحر" هذا یعني ف

الذي یمنح  1982في االستغالل الكامل المنفرد لتلك المیاه وما تحتویه من ثروات وفقا لقانون البحار لسنة 

ة" فهذا یعني أن كل دولة حق الممارسة لسیادتها في میاهها اإلقلیمیة، وأما في حالة تعریف قزوین بأنه "بحیر 

التي لها حدود معه لها الحق في االستغالل المشترك لمیاه البحیرة وجمیع ما تحتویه من ثروات  جمیع الدول

  2على تنوعها واختالفها.

  - روسیا، إیران، تركمنستان - المطلب الثاني: وجهات النظر في تقسیم حدود قزوین واستغالل ثرواته 

القانونیة لبحر قزوین، بین لنا اختالف وتباین في وجهات النظر حول طرق إن صعوبة تحدید الطبیعة 

تنظیم المالحة واستغالل الثروات وتباین الرؤى في تحدید الحقوق السیادیة على البحر وطرق تقسیمه إلى 

قطاعات بحریة مستقلة أو مشتركة وعلیه سوف نقوم بإبراز مختلف المواقف األحادیة ووجهات النظر 

  بالمجموعة األولى المكونة من الدول الثالث: روسیــا، ایــران، تركمنستان. الخاصة

ففي الطرح الروسي فقد كان یتوقف على أنه ال یحق ألي دولة من الدول المشاطئة القیام بإجراءات  

د تتعارض مع نصوص المعاهدتین الموقعتین في الفترة السوفیتیة إلى أن یتم االتفاق على نظام قانوني جدی

                                                           
  .40ص  ،المرجع السابق - 1
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تتوافق علیه جمیع األطراف، ولكن رغم موافقة الدول األخرى على هذا االقتراح في المؤتمر الذي تم انعقاده 

، إال أن الممارسات الالحقة أظهرت عكس ما جاء في هذا المؤتمر، فقد 1991في كازاخستان أواخر سنة 

ون یخول لها تحدید میاهها جمهوریة تركمنستان بطریقة انفرادیة إلى استصدار قان 1993بادرت سنة 

  1اإلقلیمیة وجرفها القاري.

وعلى هذا األساس ترى روسیا أن قزوین ال یشبه بقیة البحار المفتوحة من الناحیة الطبیعیة ألنه وحسب 

التعریفات القانونیة، ال یرتبط بالبحار أو المحیطات و علیه نجد أن المسؤولون الروس تجنبوا استعمال الكثیر 

یم القانونیة، واألوصاف الخاصة ببحر قزوین إذ استعملوا بعض المصطلحات المبهمة تفادیا من المفاه

لتطبیق االلتزامات التي یمكن تطبیقها على قزوین وفقا لهذا الوصف أو ذاك كعبارة " مستودع المیاه القاریة 

Réserve D’eau Continentale.2" عوض استعمال وصف بحیرة أو بحر مغلق  

الروسي تغیر لیصبح أكثر مرونة، لتظهر بعض التنازالت من الروس الذین أصبحوا یرون  هذا الموقف

أنه من حق كل دولة مطلة على میاه قزوین االستفادة بشكل مستقل من جزء من المیاه وأعماق البحر، 

عالمیة مثل وربما بفعل توسع االستثمارات النفطیة التي تقوم بها الشركات النفطیة ال 1996فابتداء من سنة 

Chevron, Exxon وMobil   في السواحل األذریة والكازاخستانیة تغیر موقف روسیا والتي تقدمت بحل

 45وسط یقظي بالسماح لهذه الدول استغالل حقولها النفطیة الواقعة في میاهها اإلقلیمیة لمسافة ال تتجاوز 

دأ االستغالل المشترك إلى مبدأ التقسیم میال بحریا عن خطها الساحلي، بهذا انتقل الطرح الروسي من مب

خوفا من استمرار الممارسات اإلقصائیة التي ستلحق بشركاتها النفطیة وقبوال باألمر الواقع الذي تمیز بتطور 

تم الوصول إلى اتفاق  1998وتیرة التنقیب واالستغالل في الحقول الكازاخستانیة واألذربیجانیة، وعلیه في 

" و أن یكون قاع  équidistanceا البحریین اعتمادا على مبدأ "خط تناسب األبعاد یقضي بتقسیم قطاعیهم

                                                           
  .40شطاب غانیة، مرجع سابق، ص  - 1

2- David Allonsuis, Op.Cit., P 21.  
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البحر واستغالله خاضعا لسیادة الدولة الساحلیة بینما یبقى حق المالحة والمرور مضمون لكل الدول المطلة 

  1على میاه قزوین.

لى التعاون بین جمیع الدول إلى اعتماد سیاسة تقوم ع 1992أما عن الطرح اإلیراني بادرت إیران منذ 

المطلة على بحر قزوین. وقد كان الطرح اإلیراني متوافقا تمام التوافق مع الطرح الروسي الداعي إلى ضرورة 

إبقاء بحر قزوین فضاء االستغالل المشترك بین الدول المطلة علیه من دون إشراك أطراف خارجیة، 

، بینها وبین روسیا حول المالحة في بحر قزوین 1940و 1921واعتبرت إیــران االتفاقیتین السابقتین لسنة 

هم األصلیتین واألساس القانوني لكل اتفاقیة جدیدة. لم تنجح إیران في إقناع بقیة الدول بجدوى االستغالل 

المشترك بل العكس وجدت نفسها مهمشة ومعزولة بفعل معارضة أذربیجان وكازاخستان، بعد أن التحقت بهما 

  2ما بعد مفضلة قرار التقسیم على العمل المشترك.روسیا في 

إن هذا السعي اإلیراني والمتواصل باالستغالل المشترك الذي یطبع سیاستها في هذا البحر وعالقاتها 

  3مع دوله یجعلها تحصل على مزایا تتمثل في:

 تباعد الحدود البحریة اإلیرانیة مع روسیا. - 

المفروضة علیها من خالل التقسیم القائم على أساس خط المنتصف  %13التملص اإلیراني من نسبة  - 

 المعدل.

من قاع البحر سیجعل معظم الحقول محل الخالف بینها وبین أذربیجان من  %20حصول إیــران  - 

 نصیبها.

أما وجهة نظر تركمنستان تجاه منطقة قزوین تتمیز بالتناقض منذ أن تزاید االهتمام والحدیث عن 

وین، ففي البدایة كانت تنظر إلى المشكل من زاویة إقامة وضع قانوني من منطلق المعاهدات الوضع لقز 

، واعترضت على كل تقسیم للمناطق القومیة ودائما 1940و 1921اإلیرانیة لسنة  -الروسیة/ السوفیتیة

قیة األمم المتحدة حسب وجهة نظر تركمنستان فإن قزوین كان محیطا مائیا داخلیا "بحیرة" ال تنطبق علیه اتفا

                                                           
 ،2003 جانفي ،109، العدد شؤون األوسط ).النظام القانوني لبحر قزوین: صورة الجغرافیة السیاسیة(مجتهزده،  بیروز - 1

  .29 ص
2- David Allonsuis, Op, Cit, p 14. 
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لقانون البحار، كما یمكن اإلشارة إلى أن الموقف الخاص بها یتوقف على تحدید وتقسیم میاه قزوین إلى 

  1ثالث مناطق:

 میال بحریا. 15مناطق ساحلیة یصل طولها إلى - 

 مناطق مشتركة في المنطقة المركزیة في البحر. - 

 میال بحریا. 15مناطق قومیة اقتصادیة یصل طولها إلى  - 

هذا وقد أبدت روسیا استعدادها لقبول ودعم اقتراح تركمنستان بخصوص توسیع المناطق الساحلیة من   

میال بحریا، وهو ما یعني في الحقیقة تحدید الحدود البحریة غیر أنه في السنوات الالحقة هذا  15إلى 10

  2حاولت التمسك بالنقاط التالیة: الموقف سوف یتغیر في الكثیر من األوقات وتركمنستان غالبا ما

 بالمئة لكل دولة مشاطئة لبحر قزوین. 20تقسیم المناطق إلى - 

 تقسیم قاع البحر حسب مبدأ الخط الوسیط. - 

میال  35میال بحریا، المنطقة االقتصادیة 15میال إلى 12تحدید المناطق التالیة: المناطق الساحلیة من - 

  ین الدول الخمس.بحریا، والباقي هي میاه مشتركة ب

  -أذربیجان، كازاخستان - المطلب الثالث: وجهات النظر في تقسیم حدود قزوین واستغالل ثرواته 

كان موقف جمهوریة أذربیجان محددا بتاریخ الدولة السیاسي واالقتصادي السیما بعد االرتفاع المفاجئ 

صادیة مرتبطة بشكل مباشر بتطویر ألسعار النفط في نهایة القرن التاسع عشر كما أن اإلصالحات االقت

قطاع البترول واستكشاف واستغالل حقول نفطیة، وبتشجیع من الشركات النفطیة العالمیة تعتبر أذربیجان 

الدولة األولى التي عارضت الوضع القائم لبحر قزوین، فمند استقاللها أخدت موقف صاحب الحق في 

  3تحدید حقوقها فیما سمته ملكیتها البحریة.

                                                           
، كلیة الحقوق العلوم السیاسیة، جامعة السیاسیةالعلوم القانونیة و  .)الوضع القانوني لبحر قزوین(حطاب عبد المالك،  - 1

  .104، ص 2014، جوان 9الوادي، الجزائر، العدد

  .141، ص المرجع السابق - 2
3- David Allonsuis, Op.Cit, p 12.  
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على هذا األساس فإن وضع "بحیرة" یسمح بتقسیم قزوین إلى مناطق، عكس وضع البحر الذي ال یمنح 

میال بحریا كمیاه إقلیمیة وكما هو معروف فإن أغلب الحقول النفطیة كانت تقع في المناطق  12إال 

خرى لم تكن مدروسة ولم الجغرافیة التابعة ألذربیجان وهذا ما جعلها تؤید فكرة "البحیرة"، إذ أن المناطق األ

  یظهر علیه أي وجود لمصادر الطاقة من النفط و الغاز.

وعلیه یمكن حصر الموقف األذربیجاني بخصوص منطقة قزوین في أن أذربیجان تعتبر قزوین بحیرة 

محدودة ولهذا وجب تقسیمها إلى مناطق قومیة حسب القوانین و الممارسات الدولیة مع إلزامیة تحدید أعماق 

لبحیرة والمساحة البحریة حسب مبدأ "تساوي البعد"، مع العمل على تطبیق مبدأ التقسیم حول األقالیم ا

  1970.1اإلداریة الذي أقرته وزارة الصناعة البترولیة السوفیتیة سنة 

بالنسبة لوجهة نظر كازاخستان فمنذ البدایة تعتبر قزوین میاه داخلیة مغلقة غیر أنه ال توجد أي 

قانونیة بخصوص هذه الحالة في القانون الدولي، بطریقة أخرى وحسب الرؤیة التي تتبناها تصنیفات 

 19كازاخستان فإن حوض قزوین لم یكن بحرا ولم یكن بحیرة، وبالتالي قامت بعقد اتفاقیة خاصة وبتاریخ 

وعة حضرت كازاخستان مشروع اتفاقیة بخصوص الوضع القانوني لقزوین مؤسس على مجم 1994جویلیة 

  1982.2من المعاییر المستمدة من اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

انطالقا من التاریخ والممارسة الدولیة اقترحت كازاخستان تقسیم قزوین إلى میاه إقلیمیة تصل إلى     

على میال بحریا (كبحر)، ومناطق اقتصادیة خالصة حسب مبدأ الخط الوسط (بحیرة)، وهو ما یؤكد  12

التعارض والتضارب في المواقف التي تتبناها كازاخستان، ففي بعض الحاالت تنظر إلى قزوین أنه بحر 

عتبار حوض قزوین بحیرة، وعلیه یمكن تفسیر موقف رة منه وأحیانا تتحدث عن الوضع باوتنفي صفة البحی

  3كازاخستان حول الوضعیة القانونیة لحوض قزوین بالنقاط التالیة:

 اتفاقیة األمم المتحدة لقانون البحار مع بعض التحفظات.تطبیق  - 

                                                           
ص  د.س.ن، مركز الحضارة للدراسات المستقبلیة السیاسیة، ."ثروات آسیا، قزوین من البترول والغاز"مصطفى دسوقي،  - 1

960.  
  .139حطاب عبد المالك، مرجع سابق، ص - 2

.140، ص المرجع السابق -  3
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 میال بحریا. 12تحدید منطقة إقلیمیة بطول  - 

 تطبیق مبدأ خط الوسط لتحدید المناطق االقتصادیة الخالصة. - 

  ممارسة كل الحقوق السیادیة على المیاه اإلقلیمیة بما في ذلك أعماق المیاه. - 

منطقة قزوین وبالرغم من موقعها الجغرافي الحبیس، یعتبر من في ختام هذا الفصل نخلص إلى أن 

المناطق الغنیة بمصادر الطاقة النفط والغاز حیث تشهد هذه المنطقة أهمیة كبیرة بالنسبة للقوى الدولیة 

واإلقلیمیة، ویظهر هذا االهتمام من خالل التنافس حول مواردها وثرواتها. فأهمیة البحر تبرز فیما یحتویه 

صادر الطاقة المتنوعة خاصة النفط و الغاز، في هذا الصدد تشیر إحصائیات صادرة عن وكالة الطاقة من م

ملیار برمیل وقدر احتیاطي الغاز الطبیعي بنحو  49و  17العالمیة بأن االحتیاطات النفطیة تقدر ما بین 

  ترلیون قدم مكعب. 232

ن ال یؤثر على األهمیة االستراتیجیة ومكانة هذا إن هذا الموقع الحبیس الذي تحظى به منطقة بحر قزوی 

البحر إقلیمیا ودولیا، لذا فهو یدخل ضمن النطاق الجیوسیاسي واالستراتیجیة لمنطقة أوراسیا، و منطقة آسیا 

الوسطى  على اعتبار المنطقتین تشكالن حلقة وصل بین قارتي أوروبا وآسیا وهما بمثابة نقطة محوریة تربط 

  ب والشرق بالغرب.الشمال بالجنو 

التي نصتا  1941و  1951لقد كانت روسیا و إیران تتقاسمان السیطرة على بحر قزوین من وضع اتفاقیتي 

على أن البحر مشترك بین الدولتین، وتعده اإلتفاقیتین هما المرجع القانوني الذي ینظم الحقوق السیادیة 

ي ظهرت ثالث دول جدیدة تشاطئ بحر قزوین وهي: للدولتین في بحر قزوین ولكن مع تفكك االتحاد السوفیت

أذربیجان، كازاخستان، تركمنستان، األمر الذي طرح معه مصیر المعاهدتین و الوضع القانوني للبحر الذي 

لم تتمكن الدول الخمس المشاطئة له من حسم هذا اإلشكال، فهناك إتجاه ینادي بالتقسیم المتساوي لمیاه 

ك إتجاه آخر یرى فیه بحیرة مغلقة و منه یتم تحدید حقوق استغالل مصادر وثروات البحر في حین هنا

الطاقة هناك بإعتماد طول سواحل كل دولة، وما بین المطالبة بفصل قاع البحر عن ثرواته وسطح الماء 

فیكون بحیرة مغلقة فقط عند التعامل مع ثروات أعماقه. كلها ساهمت في عدم التوصل إلى اتفاق ثابت حول 

  دید النظام القانوني للبحر.تح
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إن مثل هذا الخالف حول تحدید النظام القانوني للبحر یعتبر من العوامل التي تعرقل عملیة استغالل 

وتصدیر نفط و الغاز من بحر قزوین إلى األسواق العالمیة، حیث تظهر الخالفات بین الدول حول من 

الحدود وغیاب نظام قانوني متفق علیه یحدد ملكیة كل یمتلك الحقول النفطیة في المنطقة نظرا لعدم ترسیم 

  طرف.

ویتسم نفط هذه المنطقة بوقوعه في أعماق كبیرة تحت قاع البحر ما یجعل عملیة اإلستخراج والنقل 

صعبة، األمر الذي یفرض مد خطوط أنابیب لنقله إلى مسافات بعیدة وهو ما قد ینعكس على تكلفة نقله إلى 

أیضا انه یحتوي على درجة عالیة من الهیدروجین المكبرت الذي یتطلب وجود تكالیف  المستهلك ومن سماته

اضافیة على تصنیع األنابیب. هذا وعلى الرغم من المشاكل التي تعیق تصدیره إال أن أهمیة نفط قزوین في 

یمكن اللجوء تزاید نتیجة لتطور الطلب العالمي على مصادر الطاقة فهذه المنطقة تعتبر مورد نفطي ثانوي 

إلیه، وستزداد أهمیته في ضوء اإلحتیاطات التي من الممكن استغاللها مستقبال مما یجعل منه ذا تأثیر مهم 

في إمدادات النفط والغاز العالمیة خارج منظمة األوبك. وعلیه فإن منطقة بحر قزوین تكتسي أهمیة كبیرة 

"هالفورد ماكیندر"، ومن یسیطر علیها یسیطر على الساحة الدولیة فهي جزء من قلب األرض كما وصفها 

على العالم، لذلك صارت أولویة من أولویات القوى الكبرى، وهي أیضا منطقة ذات قدرات إستراتیجیة هامة 

ومؤثرة في مجال الطاقة كما تتمیز بقربها من كثیر من القوى اإلقلیمیة الكبرى التي تشكل خطوط تماس مع 

ا وٕایران، یضاف إلى التنوع العرقي فیها یجعل من دولها متداخلة عرقیا ومن ثم كل من روسیا والصین وتركی

  فإن ما یدور بها البد أن یكون له انعكاسات استراتیجیة على المستوى اإلقلیمي والعالمي.

وتلعب دول منطقة بحر قزوین دور المحور الجیوبولیتیكي ألي قوة تسعى إلى بلوغ درجة القوة العظمى 

المنطقة غنیة بموارد طاقویة، فقد جذبت اهتمام القوى الكبرى و مشاریع الشركات النفطیة االمر وباعتبار 

الذي أدى إلى إحتدام المنافسة بین الالعبین الجیوستراتیجیین وحتى المحاور الجیوبولیتكیة حول من یسیطر 

 ویستفید أكثر من هذه الموارد. 
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رهاناتها و  المسارات المتنافسة لنقل الطاقة من بحر قزوین إلى األسواق العالمیةالفصل الثاني: 

  استراتیجیةالجیو 

على الرغم من أن االكتشافات النفطیة في بحر قزوین تعود إلى فترات زمنیة سابقة إال أن هذه المنطقة 

تنقل مصادر الطاقة من النفط والغاز الموجود في لم تكن تحتوي على البنى التحتیة الالزمة التي من خاللها 

هذه المنطقة الحبیسة، بحیث قد تشكل عائق أمام تلبیة حاجات الطلب العالمي على مصادر الطاقة، وعلیه 

برزت العدید من المشاریع الخاصة بإقامة طرق لإلمدادات نقل النفط والغاز من بحر قزوین و  فرض هذا الواقع

الدولیة على النحو الذي یحقق مصالحها وى اإلقلیمیة و العالمیة، تسابقت عبرها الق إلى أسواق االستهالك

مكنة والمحتملة السیاسیة واالقتصادیة على الرغم من التعقید الذي یمیز التنافس و الرهانات الجیواستراتیجیة الم

على بحر قزوین و لضمان إمكانیة إیصال الطاقة إلى األسواق العالمیة تعمل العدید من الشركات على زیادة 

بناء خطوط النفط والغاز من بحر قزوین إلى الدول اإلقلیمیة والدولیة، وعلیه ستناول في هذا المبحث أهم 

و الوالیات المتحدة االمریكیة وتركیا إضافة إلى إیران  المشاریع المتعلقة بخطوط نقل الطاقة لكل من روسیا

  والصین مع دراسة أهم األبعاد والدوافع الجیوستراتیجیة من إقامة هذه اإلستثمارات في منطقة بحر قزوین. 

  الروسي لنقل النفط من بحر قزوین المشروع المبحث األول:

  بحر قزوین المطلب األول: خطوط نقل النفط الروسیة من

تم التوقیع على عقد إلنشاء خط  1996فیفري  18في  :خط باكوـــــ كروزني ـــــ نوفورسیسك - الأو 

في البحر  جودو الم أنابیب لنقل النفط األذربیجاني من محطة "شانغال األذریة" إلى مناء "نوفورسیسك" الروسي

شركة  الدولیة ووكان هذا العقد بین شركة "سوكار األذربیجانیة" و "شركة التشغیل  األسود

 1مم. 720كلم، وقطر  1330" ویمتد خط األنابیب باكو ــــــ نوفورسیسك بطول یبلغ Transneftترانسنیفت

                                                           
1- "Transport Routes Of Azerbaijan Oil: Baku- Nover Ossiysk- Baku Susa". 15/04/2017, in: 
 www.azarbaijan.az/portabl/economy/oilshategy.05.html. 
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، بحیث تقدر الطاقة اإلنتاجیة القصوى لهذا 1996وقد بدأ مأل خط األنابیب هذا بالنفط في أكتوبر 

(شانغال، لنفط تتمثل في رئیسیة ل خاتیحظى هذا الخط بثالث مض آالف برمیل یومیا، و 105 الخط حوالي

  ).03أنظر الخریطة رقم المدرجة أذناه (مبین في الخارطة الخط و مسار هذا  1سومغابت، شیرفانوفكا).

  نوفورسیسك". -توضح مسار خط األنابیب "باكو  :03 خریطة رقم

  

  marefa.org/images/3/3b/Oil_pipelines_in_the_Caspian_region.gif.http://www المصدر:

وهو خط یمتد من حقول أتیراو بكازاخستان_ إلى سامارا بروسیا، بحث یبلغ  :خط أتیـــراوـــــ سامارا - ثانیا

و یوفر هذا الخط المهم في نقل الطاقة  2برمیل یومیا. 310.00كلم بطاقة انتاجیة تبلغ  695طوله حوالي 

نئ " نحو مواTransneftإمكانیة الوصول األسواق الدولیة عبر األراضي الروسیة و أنابیب شركة "ترانسنیفت 

-البحر األسود وبحر البلطیق إلى غایة الحدود البریة لإلتحاد األوروبي، وتبلغ حالیا قدرة تدفق خط "أتیراو

                                                           
1- "Baku Novorossiysk Oil Pipeline". 15/04/2017, in: 
 www.socar.az/socar/en/activities. 

  .444، ص 2013عمان،  ،التوزیع دار آمنة للنشر و .روسیا في السیاسة األسیویة بعد الحرب الباردةكاظم هاشم نعمة، 2- 

http://www.marefa.org/images/3/3b/Oil_pipelines_in_the_Caspian_region.gif
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وعلیه نضع الخارطة  1ملیون طن. 15.7لم یتم نقل إال  2015ملیون طن سنویا، ففي العام  17.5سمارا" 

  ).04قم ر  أنظر الخریطةیمر علیها هذا الخط (لمناطق التي التي توضح لنا ا

  .خط األنابیب "أتیـــراوـــــ سامارا"توضح مسار  :04خریطة رقم

  

  https://kmgep.kz/uploads/images/transportation_map_eng.gif المصدر:

اول مسار تصدیري كبیر في كازاخستان وال یزال منفد  :ساماراأتیراو ـــــ "شارة فقد كان خط األنابیب ولإل

هام للمنتجین في غربي كازاخستان، وكان في السابق كجزء من تطویر حقل "أوزن" لتوصیل النفط عن طریق 

  2شبكة األنابیب السوفیاتیة.

اركة روسیا هو مشروع خط أنابیب من بحر قزوین لنقل النفط الخام بمش :ائتالف أنابیب قزوین -ثالثا

وكازاخستان وشركات النفط والغاز العالمیة الرائدة والتي تشید وتشتغل على هذا الخط من األنابیب والذي یقدر 

                                                           
1- "Atyrau, Samara Pipeline". 15/04/2017, in: 
www.King.kz/en/manufacturing/oil/atyrau.samara. 
2- " Uzen-Atyrau, Samara, oil pipeline". 15/04/2017, in: 
https://www.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-uzen-atyrau-samara-oil-pipeline-
10476034. 
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أكتوبر  13وتم االنتهاء من األشغال في  1999ماي  12وقد بدأ في بناء هذا الخط في كلم، 1500طوله 

2001.1  

قزوین لیصبح حدث هام في تسویق النفط اتحاد خط أنابیب بحر وفي نفس السنة بدأ تشغیل 

الكازاخستاني ویوفر اتحاد أنابیب قزوین منفد هام لعبور نفط كازاخستان من محطة البحر التي تقع في منطقة 

لـ وقد تم اتخاد عدة إجراءات لتوسیع القدرة اإلنتاجیة  .قریبة من مدینة "نوفوروسیسك" نحو األسواق العالمیة

CPC) ملیون طن سنویا من  67إلى  28.2یادة تدریجیة في قدرة تدفق خط األنابیب من ) التي تنص على ز

تم تشغیل محطتي ضخ النفط "أتیراو و  2015ملیون طن من نفط كازاخستان، و في العام  52.5بینها 

  2وتنجیز" بعد إعادة البناء والتحدیث.

بمشاركة الشركات النفطیة الروسیة بعد ذلك بدأت الحكومة الروسیة في دعم توسیع اإلمدادات النفطیة 

الكبرى وكانت الخطوة األولى مبادرة إنشاء "شركة نفط قزوین"، التي تضم ثالث شركات للطاقة هي (یوكوس، 

م)، لیتبدأ روسیا في تطبیق سیاستها في المنطقة والتي اتسمت باالستقرار و التأثیر لوكوال، وشركة  غاز برو 

ت القضایا الجیوسیاسیة من أهم انشغاالت روسیا في المنطقة باإلضافة إلى إلى جانب المسألة األمنیة كان

مسألة نقل الطاقة من خالل غزو السوق األوروبیة، بحیث تقوم روسیا بشراء المواد الهیدروكاربونیة من دول 

مدادات بحر قزوین لتقوم بتصدیرها عبر األنابیب الروسیة نحو أوروبا و إعطاء دفعة للطاقة الروسیة و اإل

  الطاقویة الخاصة بها نحو األسواق العالمیة.

شبكة أنابیب التوزیع سیحقق أرباح من خالل شراء موارد الطاقة من النفط  حتكارا أنبكما تدرك روسیا 

والغاز من الدول المنتجة وٕاعادة تصدیر هذه الموارد نحو الدول المستهلكة خاصة منها أوروبا، كذلك تسعى 

من الوصول إلى موارد كارها لموارد قزوین الطاقویة، وهذا بهدف منع الدول األوروبیة روسیا فرض إلى احت

 2007األجل مع كل من أذربیجان في من خالل توقیع عقود تمویل طویلة الطاقة في بحر قزوین 

                                                           
1- "Caspian Pipeline Consortium". 15/04/2017, in: 
http://www.cpc.ru/en/about/Pages/general.aspx. 
2- Ibid. 



  استراتيجيةرهاناتها الجيو  و المسارات المتنافسة لنقل الطاقة من بحر قزوين إلى األسواق العالمية                 الفصل الثاني

- 56 - 
 

 ، وللحفاظ على مركزها االحتكاري لطرق النقل تبحث الحكومة الروسیة عن بنیة تحتیة207وتركمنستان منذ 

  1جدیدة لمنع بناء أي أنابیب مدعومة من الغرب مثل "باكو" وأنابیب أخرى عبر بحر قزوین.

  ألنابیب النفط الروسیة الرهانات الجیواستراتیجیةالمطلب الثاني: 

تعد منطقة بحر قزوین كأحد المناطق التقلیدیة  :إلمدادات النفط المنظور الجیوسیاسي الروسي - أوال

تقریبا  للمصالح الروسیة السیاسیة في الخارج وقد كانت على مر التاریخ كأحد الفاعلین البارزین في المنطقة

لمدة مئتي سنة بالمقارنة بالفواعل األخرى الجدیدة، وتعتبر المنطقة الجنوبیة ألسیا جزء ال یتجزأ منها إلى غایة 

بحر قزوین عنصرا حاسما في األجندات  . فبعد هذه المرحلة أصبح1990اإلتحاد السوفیتي سنة  انهیار

  2الروسیة.السیاسیة واالستراتیجیة 

، ومن أجل استعادة بحیث كانت تسعى إلى الحفاظ على نفوذها السیاسي واالقتصادي في المنطقة

سیاستها السیطرة المطلقة على محیط اإلمبراطوریة السوفیاتیة السابقة تم وضع المنطقة كأحد أولویات 

 3ومنطقة آسیا الوسطى.الخارجیة خاصة لما یتعلق األمر ببحر قزوین 

ح المصال عن عدم ارتیاحه نتیجة زیادةنائب رئیس الوزراء الروسي" بوریس نیمتسوف" وقد أشار 

األمریكیة في بحر قزوین واعتبار هذه المنطقة بمثابة أمریكا الالتینیة تابعة للوالیات المتحدة األمریكیة بمعنى 

رسمي یبین المصالح الروسیة یوضح المصالح الروسیة في المنطقة منطقة حیویة لها، وقد أصدر مرسوم 

  ونذكر منها:

على روسیا أن تضع أولویاتها ومصالحها في مجال السیاسة الخارجیة فیما یتعلق بمنطقة قزوین و زیادة 

التعاون داخل رابطة الدول المستقلة، وتحدید سیاسات وتوجهات القوى العظمى في بحر قزوین وضمان أمنها 

بوتین" إلى السلطة حدث معه  لكن هذه القوى لم تحقق هذه األهداف والطموحات، ولكن بعد وصول "فالدیمیر

آذن باجتماع خاص لمجلس األمن الروسي یمثل فیه  2001أفریـل21تغییر جدري في سیاسة روسیا ففي 

                                                           
1- Shan Khal," The New Greate Game Over Caspian Region: Russian- U.s.a- And Chaîna In 
The Same Meltury Pot". Khazar Journal Of  Humanities And Social Sience, 2006, pp, 40-41.    

  .449كاظم هاشم نعمة، مرجع سابق، ص  - 2

  .450، ص المرجع السابق - 3
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الوزراء، و رجال األعمال الرئیسیون وهذا إلعادة المصداقیة للسیاسة الروسیة تجاه منطقة قزوین ولذلك تم 

خط النفط قییم وضع القوى األخرى في المنطقة، وبناء اإلعالن على أن المنطقة ذات أهمیة حیویة وتم ت

في المنطقة باعتبارها بتركیا وزیادة شراكة الغرب في القضایا األمنیة من "باكو" بأذربیجان إلى "جیهان  والغاز

تهدید للهیمنة اإلقلیمیة الروسیة، ومنه المصالح االقتصادیة لذلك عملت روسیا على إشراك المزید من 

  1ن.یروسیة النفطیة لزیادة المنافسة في منطقة بحر قزو الشركات ال

تهدف روسیا سیاستها الطاقویة لترتقي إلى  :الجیواقتصادیة ألنابیب النفط الروسیة الرهانات - ثانیا

مصاف الدول المهیمنة في السوق العالمیة للطاقة وأن تكون إحدى أهم أدواتها في السیاسة الخارجیة، بل 

أحكمت الحكومة الروسیة  2003تعتبر المحرك الرئیسي لتوجهاتها في بحر قزوین وآسیا الوسطى فمنذ 

وأن تهتم بشكل  نابیب النقل، لتقلص بذلك من دور المستثمرین األجانبالقبضة على صناعة النفط والغاز وأ

كبیر بالدول المنتجة للطاقة خصوصا في ظل التنافس الغربي ومحاولة تحیید روسیا من مناطق نفودها 

ة التقلیدیة، وتحریر الثروات النفطیة والغازیة من الهیمنة الروسیة وتنویع أنابیب ومنافدها خارج روسیا ومحاول

توجیه اإلقتصاد الروسي العتماد على مصادره الخاصة، مما یدفع بروسیا إلى تقلیص صادراتها نحو أوروبا 

  2وبالتالي فخطوط الطاقة الجدیدة المدعومة من دول الغرب هي بدیل أروبا عن روسیا.

سة الخارجیة فأصبحت منطقة آسیا الوسطى وجنوبها ذات األولویة التقلیدیة في المجاالت الرئیسیة للسیا

الروسیة مع التوجه نحو إقامة شراكات مع دول اإلقلیم، وقد تجلت هذه األهمیة في إنشاء اإلتحاد االقتصادي 

  3األوراسي وتضم خمس اقتصادیات: روسیا، بالروسیا، أرمینیا، قیرغیزستان.

، فروسیا فالموقع الجغرافي جعل عالقة روسیا اإلتحادیة اقتصادیة خاصة مع دول حوض بحر قزوین

الساعیة للسیطرة على طرق اإلمدادات الخاصة بالطاقة تملك سابع إحتیاطي نفطي في العالم بعد الخلیج 

) من االحتیاطي العالمي من النفط والغاز الطبیعي 52%) ملیار برمیل، مما یشكل (72.2وفینزویال بحجم (

) من االحتیاطي العالمي، فالصادرات الروسیة في مجال (23.7%أي  ) ترلیون متر مكعب44.38البالغ (

                                                           
 .451، ص المرجع السابق - 1
  .137دیاري صالح مجید، مرجع سابق، ص  - 2
  .451كاظم هاشم، مرجع سابق، ص  - 3
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من إجمالي الصادرات لذلك نجد روسیا تدعم القدرة  %)80السلع یسیطر علیها النفط الغاز والمعادن بنحو (

التنافسیة للشركات التابعة لها في الخارج وتطویر الصادرات بشكل أكبر وتجدید انابیب اإلمدادات الطاقویة 

ب الطاقة هي حلقة الوصل الرئیسیة بین المنتج والمستورد وتتداخل فیها عوامل خصوصا محاولة فشبكة أنابی

وقعت روسیا  2007ففي إضعاف حلقة المصدرین من خالل نزع احتكار أنابیب النقل وخلق مجال للمنافسة، 

 .ینتیاطي األكبر في منطقة بحر قزو اتفاق مع تركمنستان لنقل الغاز التركماني صاحبة االح

مع العمل على إصالح األنبوب القدیم الممتد من تركمنستان  2028بحیث تحتكر روسیا نقله إلى غایة 

ملیار متر مكعب سنویا وبناء أنبوب موازي تصل قدرته إلى  5عبر كازاخستان إلى سواحل بحر قزوین قدرة 

 1ملیار متر مكعب، ما یساهم في تحقیق أرباح اإلقتصاد الروسي.10

  بوب النقل األمریكي ـــــ التركيلثاني: أنالمبحث ا

  -جیهان –تبلیسي  -باكو-: الخیار األمریكي التركي لنقل الطاقة من بحر قزوینالمطلب األول

هو المحاولة األولى من نوعها الستخراج ونقل احتیاطات النفط  :جیهان"-تبلیسي -یعتبر "باكو - أوال

ویمتد خط األنابیب والذي یبلغ  2ثالث دول في طریقه. على الخط الدول الغربیة، ویمر هذااألذربیجاني إلى 

كلم. من "باكو" في أذربیجان ویمر عبر "تبلیسي" بجورجیا إلى غایة المحطة البحریة الجدیدة   1768طوله 

، ولقد تم تطویر المشروع من طرف في "جیهان" على سواحل البحر األبیض المتوسط عبر تركیا

BTC)( ات بقیادة شركة "بریتش بترولیوم" البریطانیة وأعضاء أخرین في المجموعة وتشمل وهي مجموع شرك

 الوطنیة الوكالة" اإلیطالیة المعروفة بإسم إني، بترولیوم بریتش، أویل ستات كل من الشركات التالیة: آناكول،

 ، إضافة إلى شركة سوكار المملوكة من طرف الدولة األذربیجانیة، وقد كسإنی ،فیلیبس كونوكو"، للمحروقات

                                                           
  .180- 178خیضر عباس النداوي، مرجع سابق، ص ص،  - 1

2- "Atul Jain, "Baku Tbilsi Ceyhen oil pipeline Vital Link For Est And wests". 17/04/2016, 
in:  
www.punjlloyd.com/sites/default/files/pdf/BTC.pdf. 
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، بتأخیر قدر بسنة وتكلفة إضافیة بمبلغ ملیار 2006" عام جیهان- تبلیسي-باكوتم االنتهاء من مشروع "

ویمتد الخط داخل األراضي األذربیجانیة بطول  1ملیار دوالر. 2.9دوالر من الكلفة المحددة سابقا بــ 

كلم وهي المساحة األطول 1076في األراضي الجورجیة، أما في تركیا یمتد على طول 249كلم، و443

- باكو"وعلیه تقوم شركة "بریتش بترولیوم" بشغیل قسمي أذربیجان و جورجیا نیابة عن المساهمین في 

 Botasفیتم تشغیله من قبل الشركة النفطیة الدولیة " كیاأما القسم الذي یقع في تر  "جیهان-تبلیسي

company إنش في كل من أذربیجان وتركیا أما في جورجیا قطر األنابیب هو 42"، أما قطر األنابیب هو

إنش في آخر جزء من المنحدر إلى محطة "جیهان" البحریة في 34إنش ویتقلص قطر خط األنابیب إلى 46

ملیون برمیل  2009إلى مارس  2006اإلنتاجیة في المرحلة األولى الممتدة من مارس تركیا، وبلغت الطاقة 

  .)05(أنظر الخریطة رقم 2إلى أكثر من ملیون برمیل یومیا. یومیا، ثم بدأ في الزیادة لیصل

 جیهان"- تبلیسي -"باكو خط نقل الطاقة :05خریطة رقم

  

  http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GeorgRuss/map02.gif_cvt01.jpg المصدر:

                                                           
1- Nicholas Hildyard, "Baku Tbilisi, Ceyhen (BTC) Oil pipeline". A Back Ground Article, The 
Corner House, 30May2007, p1.   
2- "Baku Tbilisi Ceyhen Pipeline". 17/04/2017 , in: 
، www.bp.com/en-az/Caspian/operationsprojects/pipline/btc.html. 

 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/GeorgRuss/map02.gif_cvt01.jpg
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، ویمر 2011قد وصل حجم الضخ لهذا الخط إلى ملیاري برمیل نحو میناء جیهان التركي في أوت ل 

مقاطعات  7مقاطعة بأذربیجان، و 13مقاطعة بین الدول الثالث  29عبر " جیهان-تبلیسي- باكوكذلك خط "

الذي  "جیهان- تبلیسي-باكو"بدایة تشغیل خط أنابیب  2006مقاطعات في دولة تركیاـ ومنذ  9في جورجیا و

ملیون طن)  349ملیار برمیل أي( 261حمل ما یقارب مجموع  2016إلى غایة نهایة  1768یبلغ طوله 

ملیون طن) من  33.5ملیون برمیل ( 251إلى األسواق العالمیة، باإلضافة قامت الشركة بتصدیر حوالي 

جزء من  "جیهان-تبلیسي- باكو"ویشكل خط األنابیب  1ناقلة في میناء جیهان. 313النفط الخام المحملة على 

  2.ر قزوین لألسواق العالمیةلنقل النفط والغاز الطبیعي من بح وط األنابیب المخصصةشبكة واسعة من خط

التي جاءت جراء مجموعة من العوامل منها  لمساراتا بین منیعد " جیهان- تبلیسي-باكوهذا الخط "

، ونتیجة لعملیة التوسیع للعمل التعاوني الدولي 1991استقالل دول جدیدة كانت تحت الهیمنة السوفیتیة في 

واالندماج في العدید من المجاالت من االقتصادیة، وقد تم العمل على تجسید هذه المشاریع على مدى عقد 

ن الفاعلین في منطقة بحر قزوین یحمل رؤى وأهداف لفرض الهیمنة على من الزمن فكل فاعل م ونصف

مصادر الطاقة في المنطقة وهذا عن طریق مشاریع تم تجسیدها على المدى المتوسط والبعید على الرغم من 

" من المشاریع التي تسعى من جیهان- تبلیسي-باكوویعد خط "3الطبیعة السیاسیة التي تتمیز بها المنطقة.

خاللها الوالیات المتحدة األمریكیة إلى تحقیق أهدافها في منطقة آسیا الوسطى وبحر قزوین خصوصا، كما 

و تحقیق  ینظر إلى هذا الخط أنه أحد العوامل التي تعتمد علیها الوالیات المتحدة األمریكیة في تدخالتها

 4.مساعي السیاسة الخارجیة وٕاقامة تعاون اقتصادي مع دول المنطقة

أتي المشروع األمریكي كأحد التوجهات الجیواستراتیجیة في المنطقة في ظل التنافس الدولي على وی

  موارد بحر قزوین من النفط والغاز الطبیعي باعتبارها منطقة تتوسط العالم. 

                                                           
1- "Baku Tbilisi Ceyhen Pipeline". Op.Cit. 
2- Nicholas Hildyard, Op.Cit. p 1. 
3-  Frederick Star and Svante E Cornel, "The Baku Tbilisi Ceyhen Pipeline: Oil Window To 
The west". Central Asia-Caucasus Institute And Silk Road Studies Programm, 2005, p56. 
4- Nuri ok, Sinan Kocaman, The Economic Relation Bitween The U.s.a Azerbaijan And Baku  
Tbilisi Ceyhen Project". 19/04/2017, in: 

https://www.westeastinstitutecom/upcontent/uploats/2013/04/orl1237NurioksinanKocaman1.pdf 
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یمتد هذا الخط من أنابیب الغاز الطبیعي بشكل متوازي ومباشر  :تبلیسي_ أرضروم" - "خط باكو - ثانیا

" وتحد أنابیب جنوب القوقاز إلى محطة "شانغال" الواقعة على بعد جیهان- تبلیسي- باكوبیب النفط "لخط أنا

كلم جنوب مدینة باكو، ویعبر هذا الخط على أذربیجان وتركیا وجورجیا إلى أن یصل إلى أرضروم  45حوالي 

  1رق تركیا.ش

ساهمت تركیا في تشكیل المالمح األولى لمشروع الممر الجنوبي لنقل الغاز الطبیعي من آسیا الوسطى 

أرضروم" في -تبیلیسي-وبحر قزوین، وجنوب القوقاز إلى أوروبا. ودشنت أنقرة خط غاز جنوب القوقاز "باكو

سوفیتیة ت أذربیجان أول ، لنقل الغاز األذري من حقل شاه دنیز إلى تركیا، وبذلك كان2006أواخر عام 

سابقة تقوم بتصدیر غازها متفادیة الخطوط الروسیة وقد وصلت أول شحنات الغاز األذري إلى الیونان عبر 

 2عبر أنبوب رابط بین تركیا والیونان. 2007تركیا في أواخر عام 

اكو وأنقرة ، شرعت أذربیجان في تطویر خططها التصدیریة و وقعت ب2باالنتقال إلى مشروع شاه دنیز

لنقل غاز المرحلة الثانیة من  TANAPعلى مذكرة تفاهم لبناء خط عابر لألناضول  2011في دیسمبر 

، قرر اتحاد الشركات المطورة لحقل الشاه دنیز األذري 2012المشروع إلى األسواق األوروبیة. في جوان 

إیطالیا وباقي األسواق األوروبیة عبر تركیا رسیما اختیار الخط العابر للبحر األدریاتیكي لنقل غاز الحقل إلى 

رسمیا عن دعم مشروع نوباكو الغربي، وهو ما  2013وألبانیا والیونان في المقابل تراجع االتحاد في جوان 

فسره بعض المراقبین بعدم رغبة باكو في الدخول في منافسة مع خط الساوث ستریم الروسي الذي یستهدف 

ثنائي الخطوط العابرة لألناضول واألدریاتیكي عماد مشروع الممر الجنوبي لنقل سوق خط نوباكو، وبذلك یعد 

  3.غاز دول بحر قزوین إلى أوروبا الذي تشكل تركیا حجر أساسه

  

  

                                                           
1- Ibid.  
2-Svante E. Cornell And Niklas Nilsson, Europe's Energy Security. Visited in:19/04/2017, 
https://books.google.dz/books?id=-yNbnQAACAAJ&sitesec=buy&hl=fr&source=gbs_vpt_buy. 

على  ،19/04/2017 :تاریخ التصفح ."األوكرانیة األزمة بعد المحتملة الخیارات: الطاقة وجیوبولیتیك تركیا"، بدوي تامر - 3

  #http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2014/07/20147894919298391.html الموقع االلكتروني:
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 التركي - للمشروع األمریكي الرهانات الجیواستراتیجیةالمطلب الثاني: 

یعد ربط محطة شانغشال في أذربیجان على ضفاف بحر  :التركي –أهداف المشروع األمریكي  - أوال

كلم تصبح واحدة من أطول األنابیب  1768قزوین إلى محطة جیهان المطلة على البحر المتوسط بطول 

على مستوى العالم، خصوصا وأن هذه الدول تقع على طول أقصر الممرات بین آسیا و أوروبا ما یؤدي 

  1لبروز عدة مخاطر جیوسیاسیة.

كونه مشروع اقتصادي إلى أنه منذ البدایة كان سیاسي بشكل كبیر  "جیهان- تبلیسي-باكو"األنابیب فخط 

وكان الطابع السیاسي قوي نظرا للدور الحاسم لإلیرادات الطاقة بالنسبة للبلدان المعنیة خاصة أذربیجان، في 

هو تقارب وجهات النظر داخل صناع القرار  "جیهان- تبلیسي-باكو"الواقع كان المحرك األساسي في مشروع 

في أذربیجان بأن استقالل البالد ال یمكن ضمانه إال إذا كان یتم تصدیر الموارد الرئیسیة للدولة بالشكل الذي 

ال یمكن إلیران و روسیا عرقلة امداداتها من الطاقة نحو األسواق الدولیة والتأثیر علیها، وبالتالي ضمان 

  ل القومي للدولة بعیدة السیطرة الروسیة اإلیرانیة.الزیادة في الدخ

ولألسباب استراتیجیة أعطت جورجیا، وتركیا، والوالیات المتحدة األمریكیة، أهمیة كبرى للمشروع في 

سیاساتها الخارجیة وتتجلى أهمیته بالنسبة لهذه الدول أنه تم انجازه على الرغم من التغیرات واألزمات التي 

هو  "جیهان-تبلیسي- باكو"دول التي یمر من خاللها هذا المشروع، وأحد أهم األبعاد لمشروع لمرت بها هذه ا

جعله حافز للتعاون االستراتیجي الحقیقي بین الدول صاحبة المشروع في المنطقة، ویمكن القول عملیا أن هذا 

ان كمشارك لیس بالقوي المشروع شمل في مجال التعاون أذربیجان، وجورجیا، فضال عن تركیا لتنضم كازاخست

أما تركمنستان إن انظمت فستكون استفادتها كبیرة، فهذه الدول الباحثة عن هویة سیاسیة واقتصادیة أصبح لها 

دور استراتیجي من خالل هذا المشروع، كمناطق موردة ومراكز عبور للصادرات الطاقویة األكثر طلبا في 

  2العالم.

                                                           
1- James Persee, "Baku Tbilisi Ceyhen Pipeline Geopolitical Benifits For The countries It 
goes Through". Working Paper September 2016, 20/04/2017, in: 
https://www.researchgate.net/puplication/309528504. 
2- Frederick Star and Svante E Cornel, Op.Cit, p57. 



  استراتيجيةرهاناتها الجيو  و المسارات المتنافسة لنقل الطاقة من بحر قزوين إلى األسواق العالمية                 الفصل الثاني

- 63 - 
 

-باكو"فاق طال انتظاره لضخ النفط الكازاخیستاني الى أنابیب تم التوقیع على ات 2006جوان  16في 

مما یعزز امدادات الطاقة بین الشرق الغرب، على الرغم من أن كازاخستان من الدول  "جیهان-تبلیسي

، وأقر 1999الموقعة على إعالن اسطنبول و الذي تم توقیعه خالل قمة منظمة األمن األوروبي في نوفمبر 

خط األنابیب وعلیه فإن المحادثات الجوهریة لبدایة بناء  "جیهان- تبلیسي-باكو"نابیب أمن خالله بناء خط 

  .الزالت قید االنتظار بخط بهذا على مستوى قاع البحر لربط نفط كازاخستان من حقل كاشغان

ملیار  16إلى  09وتقدر شركة "كاسبیان الشمالیة" بأن احتیاطات الحقل الشاملة القابلة لإلستراد من 

في بناء  تانیة مترددة في البدءبرمیل لكن بطئ التقدم والخالفات في مشروع كاشغان یجعل القیادة الكازاخس

 1خط أنابیب بحر قزوین.

لكن المشكل األساسي في القوقاز هو هشاشة الوضع السیاسي فضال عن التهدیدات السیاسیة واألمنیة 

الداخلیة، خصوصا أن النزاع حول "ناكورغو كاراباخ" غیر مسوى بعد على الرغم من انتهاء الحرب في 

1994.2 

أن الوالیات المتحدة قد راهنت على جعل كازاخستان وتركمنستان غیر مرتبطتان بروسیا و كما قامت  بید

بنفس األمر مع أذربیجان حتى تجعل من خطوط اإلمداد الروسیة أقل أهمیة وبالتالي حرمان موسكو من 

روبا خصوصا وأنه السیطرة على امدادات الطاقة في بحر قزوین وحرمانها من نقلها عبر أراضیها نحو أو 

توجد بیئة غیر مستقرة ذات تأثیر على خطوط األنابیب في مناطق مثل ذاغستان، الشیشان وأزماتها األمنیة 

من أجل إنشاء مسارات الطاقة للنفط والغاز  وهذا ما جعل الوالیات المتحدة األمریكیة تدعم الخیار األوروبي

  3بدیلة عن الخطوط الروسیة.

                                                           
1-Pinar Ibek, "The After Match Of Baku Tblilsi Ceyhen Pipeline: Chalanges Ahead For 
Turkey". 20/04/2017, in:  sam.gov.tr/wp.content/uploads/2012/02/pinaribek.pdf.p8. 
2-Frederick Star and Svante E Cornel, Op.Cit, p 56. 

-
3

 على الموقع االلكتروني: ،20/04/2017:تاریخ التصفح ."صراع االستراتیجیات في آسیا الوسطى"، جبنون نورالدین 

-b1a3-44ab-4c6a-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/1d7cfec0www.aljazera.net/home
c0ace538a070  
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" ورقة رابحة خصوصا وأن تركیا أحد أطراف هذا المشروع وتمثل جیهان- یسيتبل-باكویعد خط "و  

دعم كبیر من محور القارة ألورو آسیویة وتهدف إلى دور إقلیمي كبیر في المنطقة خصوصا وأنها تلقت 

طرف الوالیات المتحدة األمریكیة داخل الحلف األطلسي باعتبار أن دول آسیا الوسطى مهددة بخطر 

  1اإلرهاب.

إن االهتمام التركي بالمنطقة هو سعیا منها استغالل  :ات الجیواستراتیجیة بالنسبة لتركیاالرهان - ثانیا

الفراغ السیاسي الذي خلفه اإلتحاد السوفیتي، لذاك رأت تركیا وضع قدم لها هناك خاصة وأن منطقة بحر 

ها في المنطقة، فهي تقدم نفسها قزوین وٕامكاناتها الطاقویة تفتح الباب واسعا في طل الدعم األمریكي ل

كنموذج حداثي متجه نحو أوروبا ومتحالف مع الوالیات المتحدة األمریكیة الموجودة في المنطقة بقوة 

  2إقتصادیة وسیاسیة، األمر الذي أدى إلى حدو تنافس تركي إیراني في المنطقة یقوم أساسا على:

الجغرافي و اإلمتداد الحضاري العریق: الدین اإلسالمي، توظیف كل من تركیا وٕایران لعاملي الجوار  - 

  التواصل العرقي وتداخل األقلیات واللغة.

توظیف الخصوصیات السیاسیة واإلقتصادیة والثقافیة، فإیران تعطي األولویة ألهمیة مصادرها النفطیة،  - 

یج لنموذجها السیاسي بنوع من واستقالل سیاستها تجاه كل من روسیا والوالیات المتحدة األمریكیة مع الترو 

الهدوء واالعتدال، في حین تركیا تعمل على تقدیم نفسها كنموذج یقتدى به، بما یتضمنه هذا النموذج من 

  دیمقراطیة برلمانیة، دولة قومیة علمانیة قویة متعددة الثقافات، مع اقتصاد متطور وانتماء إلى حلف الناتو

اإلقلیمیة لكل من تركیا وٕایران، حیث صارت الحدود الجنوبیة  أولویة أذربیجان في سلم الطموحات - 

  ألذربیجان أحد الرهانات الرئیسیة لتنافس خاصة وأن أذربیجان تدین باإلسالم الشیعي في حین لغتها تركیة.

                                                           
  .103مرجع سابق، ص  ولید شمالل، - 1

، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث دراسات إستراتیجیة .)التنافس التركي اإلیراني في آسیا الوسطى والقوقاز(عمار جفال،  - 2

  .39، ص 2005، 106اإلستراتیجیة، أبوظبي، العدد 
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  1هذا وقد عملت تركیا على عامل الترابط الثقافي كمدخل للهیمنة ومن أبرز مالمح السیاسة الثقافیة نجد:

إطار تنظیمي حیث یعقد سنویا مؤتمرا لوزراء الثقافة للدول الناطقة بالتركیة یهدف إلى دفع التعاون  خلق - 

  1993فیما بینهم، ما یزید من أهمیة الثقافة التركیة، وقد تم إنشاء مؤتمر إتحاد كتاب العالم التركي في 

بین الدول والمجتمعات التركیة في إقامة روابط غیر حكومیة أبرزها مؤتمر الصداقة و األخوة والتعاون  - 

1993.  

اإلذاعي والتلفزیوني من خالل القمر الصناعي التركي وتقدیم المنح الطالبیة، مع إدخال نماذج  ثالب - 

  التعلیم التركي إلى دول المنطقة.

قبیل ذلك إبراز الطابع التركي لدول المنطقة بالمساهمة الفعالة في ترمیم الرموز التاریخیة واألثریة، من  - 

  المساعدة التركیة في بناء الجامعة الدولیة الكازاخیة.

في المجال اإلقتصادي قدمت تركیا مساعدات عدیدة لدول المنطقة، كما قامت بتوجیه استثماراتها في  - 

المنطقة، مع فتح بنوك مالیة منها البنك التجاري آلسیا الوسطى مع التواجد المكثف للشركات التركیة في 

بناء والتعمیر إضافة إلى إرسال خبراء وموظفین نحو كل من كازاخستان وأذربیجان وغیرهما من دول مجال ال

  المنطقة من أجل رفع كفاءة موظفي تلك البنوك.

قامت تركیا بعقد مؤتمر جمع دول المنطقة تحت اسم "اإلتحاد الثقافي واالقتصادي" خاصة  1994في 

ملیار دوالر، ولعل عدم  100ملیون شخص یصل اقتصادهم السنوي  120وأن عدد الناطقین بالتركیة قدر بــ 

وجود معارضة دولیة للدور التركي یعد دعم ضمني لتركیا. و یظهر ذلك في زیارة الرئیس التركي "سلیمان 

وخاللها علق أحد قادة أمریكا قائال: "إن أفاقا تتفتح لتركیا في الجمهوریات  1992دیمریل" إلى واشطن في 

میة في آسیا الوسطى، وینبغي أن ال نشعرهم أن شقیقهم الكبیر حطم أحالمهم" ویضیف "تعتقد أن تركیا اإلسال

                                                           
مركز الحضارة للدراسات السیاسیة، القاهرة، د.س.ن، ص ص  القوى اإلسالمیة حول آسیا الوسطى،إبراهیم عرفات، توازنات  - 1

412-114.  
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تقدر على لعب دور النموذج آلسیا الوسطى كونها دولة علمانیة دیمقراطیة یرتكز اقتصادها على نظام السوق 

  1الحر، وهو ما ترغب أن تعتمده الدول الجدیدة".

ة في المنطقة تشكل تحدیا كبیرا للقوى اإلقلیمیة خاصة وأن تركیا یزداد نفوذها إذن هذه السیاسة التركی

في المنطقة بسبب الدعم االمریكي لها، فهي بمثابة الحلیف االستراتیجي والقوة المتقدمة لحلف الناتو في 

ع قیام أنظمة المنطقة، فالدعم االمریكي لتركیا في المنطقة یهدف إلى تطویق إیران وتحجیم نفودها وكذا من

إسالمیة في دول المنطقة فتكون بذلك مقدمة لقیام قطب اسالمي یمكن له أن یحدث خلال في توازن المنطقة، 

جیهان وجه من أوجه الدعم الغربي لتركیا حیث یمثل استمرارا للمسعى - تبلیسي-ویعتبر تنفیذ مشروع خط باكو

ظهور تحالف یضم كل من الوالیات المتحدة األمریكیة، التركي للتواجد في تلك المنطقة، األمر الذي أدى إلى 

تركیا وأذربیجان، فهذا التحالف هو الذي نجح في كسب اإللتفاف نحو الخیار األمریكي لنقل نفط قزوین 

  2وتهمیش المسارین اإلیراني والروسي وبالتالي استبعاد األراضي اإلیرانیة والروسیة لنقل النفط.

للتعاون االقتصادي مع كازاخستان وأذربیجان في مجال مشروع نقل النفط وقد منحت تركیا األولویة 

BTC  وامكانیة تمدیده إلى كازاخستان و مشروعBTE  الخاص بنقل الغاز الطبیعي، وبناء سكة حدیدیة

"كارس تبیلیسي باكو" وتحدیث الموانئ في بحر قزوین، كما یجب اإلشارة إلى أن القطاع الخاص في تركیا قد 

استحوذ على مشاریع تحدیث البنیة التحتیة للنقل في تركمنستان باإلضافة إلى المطارات والموانئ في دول 

 3بحر قزوین.

أن استراتیجیة انقرة و واشنطن متقاربة والتي تهدف إلى انشاء ممر شرقي غربي یغدي خط خصوصا و 

" بالنفط والغاز من بحر قزوین و هو ما یسمح لهذا الخط من األنابیب لیصبح مصدرا جیهان-تبلیسي- باكو"

خالل إنشاء خط  أساسي لالحتیاجات الطاقة في المطقة وزیادة نسبة األرباح مما جعل الرؤیة أبعد بكثیر من

                                                           
1
  .302بالهدة حنان، مرجع سابق،  -  

  ، نفس الصفحة.المرجع السابق - 2
3- Carlo Frappi, Azad Garibov, Op.Cit, p p 228-231. 
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آخر یمتد إلى البحر المتوسط أو الخلیج أو ربط البحر األسود "ببحر إیجة" وهذا لتجنب المضائق البحریة في 

  1البوسفور و الدردنیل مستقبال.

العالقات مع دول أسیا الوسطى وخصوصا  على تعزیزتركیا منذ وصول حزب العدالة والتنمیة  عملت

دول المشاطئة لبحر قزوین وهي التي طرحت بدیال استراتیجیا لتوفیر الطاقة للدول األوروبیة التي تعتمد على 

  2االستراد بشكل واسع وهده فرصة لتركیا لتكون مركز عبور نظرا لموقعا الجغرافي الواقع بین أوروبا وآسیا.

مداخیل إضافیة نتیجة لرسوم العبور، في نفس الوقت یستفید حلیف الوالیات المتحدة حیث سیكون لتركیا 

األمریكیة في الشرق األوسط المتمثل في إسرائیل من إمدادات نفطیة آمنة نظرا للقرب الجغرافي بحیث یبعد 

حدة األمریكیة قد وبالتالي تكون الوالیات المت كلم 483"میناء حیفا" عن "میناء جیهان" بمسافة ال تزید عن 

وفرت إلسرائیل احتیاجاتها من الطاقة ولتركیا مداخیل ومركز استراتیجي، وهي أحد أهم الدول العضوة في 

  3حلف الشمال األطلسي.

لضمان أمن الطاقة البد من تنویع  :الرهانات الجیواستراتیجیة بالنسبة للوالیات المتحدة األمریكیة -ثالثا

سر اإلهتمام االمریكي بمنطقة بحر قزوین خاصة وأن هذه المنطقة ال تدخل في مصادر الطاقة، وهذا ما یف

إطار منضمة األوبك، وتوجه الشركات االمریكیة نحو المنطقة أكبر دلیل على أهمیتها بالنسبة ألمن الطاقة 

   4األمریكي وأثر ذلك على األمن القومي.

دة األطراف، بمعنى المسارات التي تمر عبر تبنت الوالیات المتحدة األمریكیة سیاسة الخطوط المتعد

العدید من الدول المحیطة والقریبة من بحر قزوین، لحرمان طهران وموسكو من احتكار مصادر الطاقة في 

المنطقة، ومن خالل هذا الوضع بادرت واشنطن بالتعاون من أنقرة إلى إقامة خط أنابیب بدیل من باكو إلى 

ن التركي على البحر المتوسط. وتحاول الوالیات المتحدة االمریكیة من خالله جورجیا ومنها إلى میناء جیها
                                                           

مركز  .لورنت روسكاس وآخرون، مصادر الطاقة في بحر قزوین: االنعكاسات على منطقة الخلیج العربيروبرت ایبل،  - 1

  . 31، ص 2001اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة، 
  .  191خیضر عباس النداوي، مرجع سابق، ص  - 2

ترجمة مازن الجندلي، الدار العربیة  .النفط: ماذا تفعل أمریكا بالعالم لضمان أمنها النفطيالعطش إلى إیان رتلیدج،  - 3

  .182، ص 2006للعلوم، بیروت، 

  . 126، ص 2006القاهرة، دار األحمدي للنشر،  الصراع األمریكي الروسي في آسیا الوسطى.لطفي السید الشیخ،  - 4
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ربط اقتصادیات دول آسیا الوسطى والقوقاز بالنظام الرأسمالي، فهي تهدف من وراء مساعدتها اإلقتصادیة 

تصادي لهذه الدول التأثیر في الهیاكل اإلنتاجیة في تلك الدول من أجل دعم القطاع الخاص وبناء نظام اق

على األسس اللیبیرالیة الغربیة كما تعد الوالیات المتحدة األمریكیة من الدول التي ساهمت في عملیة اكتشاف 

  1النفط والغاز واستخراجها األمر الذي یجعلها ذات دور فاعل في التنمیة اإلقتصادیة بتلك الدول.

بحر قزوین من خالل تجسیدها وكانت الوالیات المتحدة األمریكیة تتمتع بنفوذ كبیر في منطقة 

لمشروعها الناقل للنفط من أذربیجان مرورا بجورجیا وصوال إلى تركیا ومن تم إلى أوروبا على الرغم من 

  2ارتفاع تكلفته، فهي تسعى إلى تطبیق استراتیجیتها المتعلقة بالطاقة والتي تقوم على:

  عدم االعتماد على بترول الخلیج العربي بصفة دائمة. - 

  العمل على ضمان تعدد مصادر الطاقة. - 

  تعدد طرق النقل وخطوط اإلمداد.  - 

 تعدد المسارات لتقلیل المخاطر التي قد تتعرض لها أنابیب النفط. - 

  لنقل الطاقة من منطقة بحر قزوین المبحث الثالث: المشروع اإلیراني

  إلیراني لنقل النفط من بحر قزوینالمطلب األول: طبیعة المشروع ا

امت إیران مشروعها المتعلق بنقل النفط من منطقة بحر قزوین بطریقتین ذات التكلفة المنخفضة عن أق

والتي  اتفاقیات المقایضةالطرق المقترحة لخطوط أنابیب النقل، فاالقتراح األول من المشروع یتمثل في 

عند موانئها الشمالیة المطلقة  بموجبها یتم نقل نفط دول قزوین (أذربیجان، كازاخستان وتركمنستان) إلى إیران

على بحر قزوین وبذلك یتم معالجته في المصافي النفطیة المتواجدة في الشمال، وفي المقابل تقوم بتسویق 
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الكمیة نفسها من نفطها ألي مشتر عبر موانئها المتواجدة في الجنوب المطلة على الخلیج العربي لصالح دول 

  1قزوین الثالث.

ة ذات نتائج اقتصادیة كبیرة من خالل كون إیران لن تقوم بنقل النفط من عملیة المقایضعلیه ببساطة و  

  برمیل یومیا. 750.000 - 500.000الجنوب إلى الشمال وأن المصافي الشمالیة تستهلك مناطقها ما بین 

  2ولألجل إنجاز هذا القسم من المشروع أعلت إیران عن خطة تتكون من ثالث مراحل:

تم التركیز على توقیع عدد من اإلتفاقات الخاصة بالمقایضة مع كل من كازاخستان  :ولىالمرحلة األ 

وتركمنستان من اجل إستخدام نفطها في المصافي الشمالیة اإلیرانیة ویكون هذا عن طریق إنشاء خط انابیب 

نحو طهران " Mazandran" الموجود بمدینة "مازندران Nekaیربط بین الداخل اإلیراني من میناء "نكا 

  برمیل یومیا من النفط. 350.000وتبریز وهو ما یسمح بمعالجة

برمیل یومیا من النفط من دول قزوین الثالث نحو مصافي  460.000حیث سیتم نقل  :المرحلة الثانیة

  "آراك وأصفهان" عبر خطوط األنابیب الموجودة.

إستعمال خطوط األنابیب إلرسال وهي أخر مرحلة من مشروع المقایضة تهدف إلى  :المرحلة الثالثة

  برمیل یومیا من النفط من بحر قزوین إلى موانئ الجنوب. 810.000

برمیل من النفط  1.620.000رب اوبهذا یمكن لدولة إیران و وفق هذه المراحل الثالث أن تصدر ما یق

اإلیرانیة ویكون ذلك عبر الخام یومیا، نصفه بالمقایضة والباقي من خالل التصدیر المباشر إلى الموانئ 

خطوط أنابیب النفط الممتدة من میناء نیكا إلى طهران ومنها إلى أصفهان ثم إلى الجنوب. وهو ما توضحه 

  ).06 (أنظر الخریطة رقم .الخریطة التالیة
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  اني لنقل النفط من دول بحر قزوینتوضح المشروع اإلیر  :06خریطة رقم

  

    المصدر:

        http://www.marefa.org/%D9%85%D9%84%D9%81:Oil_pipelines_in_the_Caspian_region.gif  

یناء نیكا ومصافیها لقد تم اإلعالن عن المرحلة األولى المتعلقة بإنشاء خط األنابیب الذي یربط م

كلم 392ملیون دوالر إلنجازه، طول الخط  400، والذي كلف 1998النفطیة و بخط آخر في طهران في ماي

ضمن المرحلة األولى من مراحل إتفاقیــة النفطیة، حیث تدفع ضریبة المقایضة للحكومة اإلیرانیة تصل إلى ما 

برمیل  170.000طهران" إلى - تیعابیة لهذا الخط "نیكادوالر للبرمیل الواحد وتصل القدرة اإلس 2- 1.5بین 

یومیا، وعیله تسعى إیران إلى تعزیز الطاقة اإلستیعابیة لمصافیها الشمالیة في كل من آراك وأصفهان، تبریز 

وطهران، وهذا من أجل معالجة كمیات إضافیة من نفط منطقة قزوین مما یسمح بزیادة الطاقة اإلستیعابیة 

  1برمیل یومیا من النفط. 500.000ان" إلى طهر - لخط "نیكا

ملیون دوالر لتجدید المصافي النفطیة  500بتخصیص  2003ولنجاح ذلك قامت الحكومة اإلیرانیة في 

برمیل یومیا من النفط الخام الذي یحتوي على الكبریت  370.000في طهران وتبریز حتى تتمكن من معالجة 
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ر لتوسیع الطاقة التخزینیة لمیناء نیكا وباقي المصافي ملیون دوال 330من بحر قزوین مع تخصیص 

النفطیة. وقد تمكنت إیران من توقیع إتفاقات مقایضة مع كازاخستان، وقعها الرئیس نزار بابیف وهاشمي 

وتم من خاللها تنظیم المقایضة النفطیة بین الدولتین ومن  1996رفسنجاني الرئیس األسبق اإلیراني في 

برمیل من النفط إلى شمال إیران على أن تقوم  500.000بشحن  1997خستان في جانفيخالله قامت كازا

  1بشحن نفس الكمیة من نفطها عبر الخلیج العربي لصالح كازاخستان.

ویتعلق الجانب الثاني من المشروع بالتصدیر المباشر عبر خطوط األنابیب التي تمتلكها إیران، حیث 

لتركمانیة والكازاخیة بهذه الخطوط المشار إلیها في إتفاقات المقایضة وهو سیتم ربط حقول النفط األذریة وا

األمر الذي یطرح في المرحلة الثالثة المتعلقة بإنشاء القسم األول من المشروع اإلیراني. من خالل كل هذا 

النفط برمیل یومیا من  500.000طهران" إلى - یتضح بأنه سترتفع الطاقة اإلستیعابیة لخط أنابیب "نیكا

  2برمیل عن طریق التصدیر المباشر. 810.000 نحو یضاف إلیه نقل

ولعل هذا السعي اإلیراني لتحقیق هذا المشروع مرتبط بشكل كبیر بالعامل الجغرافیا الموقع إیران 

اإلستراتیجي كونها حلقة وصل مهمة بین بحر قزوین والخلیج العربي إضافة لتوفرها على مجموعة من 

والمتمثلة في أنابیب ومصافي النفط ما جعل منها تدخل في المنافسة العالمیة وزیادة النفوذ في منطقة الهیاكل 

طهران" سمح إلیران بظان تكون نقطة محوریة في لعبة التنافس الدولي على مصادر - بحر قزوین و خط "نیكا

  3لسیاسة الخارجیة اإلیرانیة.الطاقة و علیه أصبح التنافس على أنابیب نقل نفط بحر قزوین إحدى قضایا ا

  للمشروع اإلیراني الجیواستراتیجیة المطلب الثاني: الرهانات

  إن المساعي التي تهدف إیران إلى تحقیقها من وراء هذا المشروع النفطي تتمحور في العناصر التالیة

دة للسیاسة إن تفكك اإلتحاد السوفیتي منح رهانات جدی :تعزیز النفوذ اإلیراني في المنطقة - أوال

الخارجیة اإلیرانیة تجاه هذه المنطقة وعلیه هذا المشروع فتح المجال إلیران من أجل تعزیز نفوذها في منطقة 
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بحر قزوین وكان ذلك من خالل إقامة عالقات مع دول المنطقة، فسیاسة إیران الجدیدة تقوم وفق مبدأ التوجه 

رورة إقامة روابط مع الجمهوریات الحدیثة اإلستقالل بشكل أكبر نحو الشمال و الجنوب مع التأكید على ض

في آسیا الوسطى والقوقاز، ولضمان عالقاتها مع هذه الدول قامت إیران باإلعتراف باستقاللها عن اإلتحاد 

  1، وقد تم فتح معابر حدودیة مع تركمانستان وأذربیجان.1991السوفیتي في دیسمبر 

ضمن إتحـاد شركات (كونسورتیوم) إلستغالل جزء من  %10قدمت أذربیجان عرض إلیران بقیمة 

إحتیاطاتها النفطیة، لكن الضغوط األمریكیة أجبرت أذربیجان على إلغاء هذا العرض وتم تقسیم العرض بین 

 .2 (%7)األمریكیة )Exxon Corporationو شركة ( %)3تركیا (

زیز نفوذها عبر خطوطها النفطیة مستغلة إن التقارب الثقافي إلیران مع دول هذه المنطقة سمح لها بتع  

بذلك التقارب الثقافي والحضاري مع دول المنطقة من أجل إستمالتها للقبول بالمشاریع اإلیرانیة في مجال 

الطاقة، لكن هذا تطلب إتباع منهجین، األول یمثل في عدم إشراكها في الجدور الثقافیة مع كل دول المنطقة 

ث (أذربیجان، كازاخستان وتركمنستان) بها نسبة مرتفعة من االتراك حیث نجد على إعتبار أن الدول الثال

، وعلیه كان %80و تركمنستان  %44.4من سكان أذربیجان ذو أصول تركیة، أم في كازاخستان  82%

الحذر یطبع عالقات إیران بهذه الدول، والثاني یعود إلى الخوف من أن یفهم أي نشاط ثقافي إلیران على أنه 

 3حاولة لنشر األصولیة اإلسالمیة وهو ما یقد ینعكس سلبا على إستراتیجیاتها وأهدافها في المنطقة.م

إن هذا التوجه السیاسي و الثقافي إلیران مع دول المنطقة یهدف باألساس نحو تعزیز النفوذ والدور 

اإلیراني في منطقة بحر قزوین، فمثال عن طریق تدعیم عالقاتها الثقافیة مع أذربیجان ومع التوجهات 

ط على أمن الدولة خاصة السیاسیة التي تؤید فكرة إنضمام أذربیجان إلى إیران، و إستخدامها كورقة للضغ

جیهان" ما یجعل إحتمال تخریب وغلق األنبوب ممكنا والتوجه نحو -تبلیسي- وأنها تعد مم لخط األنابیب "باكو

المشروع اإلیراني كخط بدیل، وعلیه تغلیب المصالح على العقائد یساعد إیران على كسب كل من كازاخستان 
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بشكل أكبر من خالل إتفاقات المقایضة النفطیة، هذا وتسعى وتركمنستان، إلى مشروعها النفطي ویتضح هذا 

" الواقع في بحر Bander Anzaliطهران" نحو میناء "- إلى جدب أذربیجان عبر مشروع خط أنابیب "أنزالي

  1القریب من أذربیجان. Gilanقزوین في محافظة 

إن المشاریع المتعلقة بالنفط ونقله توفر قاعدة إقتصادیة  :تعزیز التبادل التجاري مع دول المنطقة - ثانیا

مهمة بین إیران و دول المنطقة كونها تعد سوقا مهما للبضائع اإلیرانیة، فهذه ستستفید من عائدات مالیة 

مهمة نتیجة بیع نفطها في األسواق العالمیة وبتلك المداخیل سوف تلبي حاجیات سكانها وهذا ما یجعل إیران 

في أسواق هذه الدول خاصة وأن مشروعها لخطوط األنابیب قائم على الصیغة التبادلیة مع هذه الدول  الدخول

ما قد یكون عامال لزیادة النفود من خالل نقل النفط عبر إیران في مقابل فتح األسواق في آسیا الوسطى 

وشریكا موثوقا خاصة مع  والقوقاز للمنتجات اإلیرانیة، ما قد یجعلها قوة إقتصادیة كبرى في المنطقة

(أذربیجان، كازاخستان وتركمنستان) فإیران فضلت مصلحة هذه الدول الثالث بصفتها طریقا للعبور ومنفذا لها 

  2إلى البحار المفتوحة و شریكا إقتصادیا وتجاریا.

إن السیاسیة العملیة إلیران جعل من هذه الدول أن تتجه نحو طهران، فقد تم فتح أكثر من معبر 

كلم بین البلدین، و سمحت طهران 140حدودي لربط إیران بتركمنستان كما تم بناء خط سكة حدیدیة بطول 

  3بعبور الرعایا التركمان إلى أراضیها دون تأشیرة إضافة إلى بناء خط أنابیب لنقل الغاز الطبیعي إلى إیران.

شروعها لنقل نفط هذه الدول إلى إن توقیع إتفاقات المقایضة النفطیة مع الدول القزوینیة في إطار م

األسواق العالمیة عبر مصافیها الشمالیة فتح مجاال واسعا لتعزیز التبادل التجاري بین إیران وجوارها المطل 

على بحر قزوین، كما أدت إتفاقات التجاریة و فتح الحدود بین أذربیجان وتركمنستان إلى تشجیع حركة 

منها منطقة للتجارة الحرة مستقبال عند میناء "بندر أنزالي" وتفعیل دور العمالة في هذه الدول، ما قد یجعل 

  4مشاریع إیران الخاصة بخطوط األنابیب ونقل النفط والغاز القزویني عبر أراضیها.
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ترى إیران أن حمایة األمن في دول قزوین وآسیا  :تعزیز العالقات األمنیة مع دول المنطقة -ثالثا

إلى تطویر اإلمكانات اإلقتصادیة لهذه المنطقة، وذلك من خالل التعاون المشترك الوسطى سیؤدي بالضرورة 

خاصة في مجال نقل النفط والغاز إلى األسواق العالمیة، لذا تسعى إیران لمحاولة إستغالل نفودها بالمنطقة 

التكاملیة من عن طریق خلق منظومة أمنیة عبر مشاریع خاصة بالتكامل اإلقلیمي وتوفیر األمن، فالمشاریع 

  1شأنها تحقیق األمن ما قد یؤدي إلى توسیع عملیة المقایضة النفطیة مع إیران عبر خطوط األنابیب.

كانت إیران طرفا مهما في (Caspian Sea Cooperation Council) إن مجلس تعاون بحر قزوین 

جاالت الصناعة ومشاریع تأسیسه، حیث سعت من خالله إلى تحقیق التعاون بین دول بحر قزوین و تطویر م

نقل الطاقة وتحقیق األمن عن طریق التعاون اإلقتصادي وتحریر التجارة الداخلیة والخارجیة خاصة في مجال 

النفط والغاز مع التأكید على ربط دول المنطقة بشبكة واسعة من طرق النقل البریة والبحریة بما فیها خطوط 

  2أنابیب النفط.

نشاء هذا المجلس یرتكز على ثالث رؤى أساسیة، الرؤیة األولى تشیر إلى أن ونجد السعي اإلیراني اإل

تشكیل هذا التكتل جاء لوضع نظام قانوني للبحر والوصول إلى حل یرضي جمیع األطراف، وهو ما قد یحد 

، من وقوع خالفات تؤثر على عملیة نقل النفط والغاز من قزوین عبر األراضي اإلیرانیة إلى الخلیج العربي

فإیران هنا تسعى إلى التأثیر في مواقف الدول خصوصا مسألة تحدید المیاه اإلقلیمیة علما وأنا المشروعات 

اإلیرانیة هي األفضل إقتصادیا، في حین الرؤیة الثانیة ترى في تأسیس هذا اإلتحاد كمحاولة إیرانیة روسیة 

ا الرؤیة الثالثة تهدف للتصدي للمشروع التركي لإلنفراد بنقل النفط من بحر قزوین نحو األسواق العالمیة، أم

الهادف إلى تأسیس منظمة البحر األسود، وعلیه فإن هذا اإلتحاد له بعد أمني یرتبط بمشروع إیران لنقل النفط 

جیهان" - تبلیسي-من بحر قزوین خاصة وأن تركیا تمكنت من أن تضمن لنفسها مكانة عن طریق خط "باكو

انیة مع تركمنستان وأذربیجان التي قد تشكل أزمات اإلیران في حال حدوث نزاعات إضافة إلى الحدود اإلیر 

في هذه الدول المجاورة األن ذلك من شأنه أن یؤثر على الوضع األمني الداخلي إلیران، مما یضطرها إلى 

                                                           
: دراسة في دور المحددات الداخلیة 2011- 1979السیاسة اإلقلیمیة في آسیا الوسطى والخلیج حجاب عبد اهللا،  - 1

ماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات آسیویة، قسم العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، جامعة مذكرة  .والخارجیة

  .44 ، ص2012، 3الجزائر
  . 225دیاري صالح مجید، مرجع سابق، ص - 2
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اغورنو اتخاذ موقف تجاه أحد أطراف الصراع كما الحال الذي حدث بین أذربیجان و إرمینیا حول "إقلیم ن

  1كاراباخ".

إذن مستقبل السیاسة اإلیرانیة في منطقة بحر قزوین تحدده البیئة اإلقلیمیة والدولیة المحیطة بإیران، 

والتي من خاللها تراقب تطورات المشاریع النفطیة في المنطقة مع ترسیخ العمل بخطوط االنابیب ومزایاها 

مصادر الطاقة من النفط الغاز نحو األسواق العالمیة  لكل من (أذربیجان، كازاخستان وتركمنستان) في نقل

  كونها دول لیس لها منافذ بحریة.

  لنقل الطاقة من منطقة بحر قزوین المبحث الرابع: المشروع الصیني

    من دول بحر قزوین المطلب األول: طبیعة المشروع الصیني لنقل الطاقة

إن التواجد الصیني في منطقة آسیا بحر قزوین خصوصا مرتبط بكشل كبیر بزیادة اإلستثمارات في 

ملیار  9.5إبرام اتفاق بقیمة  (CNPC)قامت شركة الصین القومیة للنفط  1997مجال النفط والغاز، ففي عام

 %70وقامت بشراء  2ا.دوالر مع جمهوریة كازاخستان اإلقامة استثمارات في بعض حقول النفط الموجودة به

ملیون 220ملیون طن من النفط سنویا، و200" بكازاخستان والذي تقدر احتیاطاته بــ Aktauمن حقل "أكتیو 

ملیون من كإنتاج سنوي من النفط، هذا وقد قامت الشركة  2.2متر مكعب من الغاز الطبیعي، هذا إضافة إلى

قامة خط أنابیب لتصدیر النفط إلى غربي الصین في في بتطویر حقلین نفطیین في كازاخستان وبدأت في إ

  1997.3عام 

فمشروع بناء أنبوب لنقل النفط جاء بالموازاة مع بناء أنبوب آخر لنقل الغاز من كازاخستان نحو منطقة 

  وهي بمثابة أهم المشاریع الصینیة المتعلقة بالطاقة، فهذه االنابیب تمر على 4"كسینجیانغ" في غرب الصین،

                                                           
  . 49شیرین هنتر، مرجع سابق، ص - 1
  .157-156عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .134، ص 2014جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض،  .، أمن الطاقة وآثاره اإلستراتیجیةخدیجة عرفة محمد - 3

  .213، ص 2012نور الدائم بابكر عبد اهللا، مكتبة العبیكان، الریاض،  ترجمة: .الصین اآلنمارك الم و جون قراهام،  - 4
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د الكازاخستانیة لتصل إلى منطقة "كسینجیانغ" ومن ثم وصلها إلى السواحل الشرقیة وبالتحدید منطقة الحدو 

"شنغهاي" ذات اإلستهالك الواسع للطاقة، مع توسیع المشروع لربط المراكز الصناعیة لمقاطعة "غوانغدونغ" 

جیة للحقول النفطیة في "كسینجیانغ" باألنبوبین، وعلیه دخول هذا الخط للخدمة یبقى مرتبط بمدى القوة اإلنتا

  Tarim ."1 وخاصة حوض "تاریم

أالشانكو" بدأ كمشروع  - إن بناء هذا الخط لنقل النفط بین كازاخستان والصین المعروف بإسم "أتاسو

ملیار دوالر  3.5، وبعده تم التوقیع على مذكرة تفاهم لبناء خط أنابیب نحو غرب الصین بكلفة 1993عام 

وكان الهدف األساسي  2"النفط الوطنیة الصینیة و شركة كازموري غاز" التابعة لدولة كازاخستان.بین شركة 

منه هو زیادة اإلمدادات النفطیة كبیرة من كازاخستان نحو الصین بحیث كمیة التصدیر تعتبر قلیلة أي لم 

لنفطیة كانت تنقل من مجموع واردات الصین ا %1.4بـنسبة  2004برمیل یومیا في عام  19600تتجاوز 

عبر خط سكة الحدید وهو األمر الذي دفع ببناء خطوط األنابیب بین الصین وآسیا الوسطى لنقل النفط 

  3والغاز الطبیعي بكمیات كبیر لتلبیة حاجیاتها من الطاقة.

كلم إلى ما بین  3000أالشانكو" الممتد على مسافة تصل إلى  - تبلغ القدرة التصدیریة لخط "أتاسو

ألف و ملیون برمیل من النفط یومیا، هذا وتم تشیید المشروع على ثالث مراحل، الجزء األول بین  800

، في حین الجزء الثاني منه یمتد بین 2003كلم تم اإلنتهاء منه سنة  448"أتیراو" و"كینكییاك" بإمتداد 

، أما 2006لیا في جویلیة كلم، وهو الجزء المهم في هذا الخط وأصبح عم 988"أتاسو" و"آالشانكو" بمسافة 

كومكول" -الجزء الثالث فكان من خالل التوقیع على انجاز الشطر المتبقي واألخیر وعرف بخط "كینكییاك

  2009.4جویلیة  11كلم الذي دخل الخدمة بدایة من  793بطول 

                                                           
1-Ingolf Kiesow, " China quest for energy: Impact upon foreign and security policy". Defense 
Analysis report, Swedish defense research defense agency, Stockholm, November 2004, pp 18-
19. 
2-  Irina Ionela Pop,  " China’s energy strategy in Central Asia: Interactions with Russia, India  
and Japan". UNISCI discussion papers, N° 24, October 2010. P. 208. 

  .160عبد القادر دندن، مرجع سابق، ص  - 3
4- Irina Ionela Pop, Op, Cit, p 208.  
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وتبرز أهمیة خط "أتاسو" و"آالشانكو" حسب النظرة الصینیة هو توسیع العالقات الطاقویة مع 

  1كازاخستان باإلضافة إلى أهداف تعد جوهریة ألمن الطاقة الصیني، وهي:

یحد من اعتماد الصین على النفط اآلتي من منطقة الخلیج، ومنه تجنب االضطرابات القادمة من  أوال:

  الشرق األوسط التي تأثر على أمن الطاقة الصیني.

ن طریق نقل اإلمدادات الصینیة من بحر قزوین هذا األنبوب یقع في وسط أراضي أوراسیا ما یسمح م ثانیا:

  أكثر أمنا.

  ضمان قاعدة إمدادات طاقویة مستقرة وبدیلة عن الشرق األوسط لفترات زمنیة طویلة. ثالثا:

المشروع له بعد استراتیجي، بحیث سیوفر للصین مصدرا مهما لتوفیر حاجیاتها الطاقویة وضمان  رابعا:

  نفودها في منطقة آسیا الوسطى.  

في بكین، إلنشاء خط أنابیب آخر لنقل  2009أكتوبر 14إضافة إلى هذا تم التوقیع على بروتوكول في 

ملیار قدم مكعب  10یزود الصین بحوالي  (Beyneu Shymkent Pipeline)شیمكانت" - الغاز باسم "بینو

تم العمل على بناء  2010من الغاز الكازاخي سنویا، وبعد المصادقة على البروتوكول في كازاخستان جوان 

  2هذا الخط برعایة شركتي "كازموناي غاز" و"شركة النفط الصینیة".

عبر خط أنابیب آسیا الوسطى تعتبر الصین كذلك مصدرا مهما إلمدادات الصین من الغاز الطبیعي 

للغاز الطبیعي، وعلیه تم التوقیع على إتفاقیة بین الرئیس التركماني "صابر مراد نیازوف" و نظیره الصیني 

"هو جنتاو"  لبناء خط أنابیب للغاز لضخ الغاز التركماني نحو الصین، لكن اعترضت هذا المشروع عدد من 

زباكستان ما یحتم على الصین دفع إتاوات عالیة جراء مرور األنابیب العقبات منها مرور هذا األنبوب عبر أو 

والموارد الطاقویة عبر أراضیها، لكن تم الوصول إلى اتفاق بین الدولتین وتم من خالله التوقیع على اتفاق 

 لبناء بین شركة "أوزباك نفط غاز" و"الشركة الصینیة القابضة للنفط والغاز والشركة الوطنیة الصینیة للنفط"

                                                           
  .161القادر دندن، مرجع سابق، ص عبد  - 1

2- Irina Ionela Pop, Op, Cit, p. 209.  
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وتشغیل شطر أنبوب الغاز الواصل بین أوزباكستان والصین الذي من خالله یصدر الغاز الطبیعي من 

  ).07(أنظر الخریطة رقم  1تركمنستان إلى الصین عبر أوزباكستان.

  ل الطاقة من بحر قزوین نحو الصینتوضح مسار نق :70خریطة رقم ال

 

Source: Kazakhstan: Condor’s Shoba field commences with trial production, in 

https://www.energy-pedia.com/news/kazakhstan/new-151854  

، ویمر عبر مناطق عدیدة 2009سمبر دی 14تم تدشین أنبوب الغاز الرابط بین تركمنستان والصین في 

 30ملیار دوالر، تتراوح كمیة الغاز التي تنقل عبره ما بین  10میل وصلت تكلفة انجازه  4350على امتداد 

 2012.2ملیار قدم مكعب من الغاز الطبیعي لمدة ثالثین سنة بدایة من عام  40و

و"شنغهاي" یعتبر عامل مهم في ربط  وترى الصین في أن عملیة بناء خطوط أنابیب بین حوض "تاریم"

خطوط األنابیب القادمة من آسیا الوسطى إلى حوض تاریم في كسینجیانغ، فالصین تتوقع أن یخلق هذا 

ملیون طن مستخرجة  35الحوض قاعدة طاقویة جدیدة توفر احتیاجات الصین من الطاقة مستقبال باستغالل 

  3فط یتم استیرادها من كازاخستان.مالیین طن من الن 10من المنطقة و ما یقارب 

                                                           
1- Sonja Davidovic, China’s energy policy in the geopolitical context. Geopolitics of energy. 
24/04/2017, in: 
http://archive.atlanticcommunity.org/app/webroot/files/articlepdf/China_%27s%20Energy%20Po
licy.pdf.p20. 
2- Irina Ionela Pop, Op, Ci, p 209.  

  . 162-161عبد القادر دندن، مرجع سابق، ص ص  - 3
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  بحر قزوین لنقل الطاقة من مشروع الصینيللالجیواستراتیجیة  رهاناتالالمطلب الثاني: 

إن اإلستراتیجیة الصینیة في مع دول بحر قزوین كانت منذ الوهلة األولى قائمة على إقامة عالقات 

  ویمكن اإلشارة لها فیما یلي:تعاونیة لكنها ذات أبعاد برغماتیة أكثر منها تعاونیة 

لقد عملت الصین على تطویر عالقاتها االقتصادیة مع دول منطقة بحر  :االعتبارات اإلقتصادیة - أوال

قزوین وهذا من خالل فك العزلة علیها باعتبارها دوال حبیسة، وذلك بتقدیم مجموعة من المشاریع متعلقة 

باستخراج مصادر الطاقة من النفط والغاز الطبیعي ومد شبكات واسعة من األنابیب إلى دول المنطقة، بهدف 

  1اعدتها في تسویق ثرواتها من الطاقة نحو األسواق العالمیة.مس

، أصدرته األكادیمیة الصینیة للعلوم 2013هناك تقریر خاص عن تمنیة دول آسیا الوسطى لعام 

، یشیر إلى أن التعامل بین الصین ودول المنطقة في المجالت 2013سبتمبر  11االجتماعیة في 

  التوسع لكل یبقى المجال المتعلق بالطاقة هو األهم بالنسبة للصین خاصة تجاهاالقتصادیة المختلفة أخد في 

دول بحر قزوین، في هذا الصدد یرى "شینغقو نغتشنغ" مدیر مركز "بحوث التاریخ وجغرافیة األراضي 

أن التعاون بین الصین وآسیا الوسطى في مجال الطاقة له أهمیة كبیرة في «الحدودیة الصینیة أن: 

ملیار دوالر،  20، خاصة وأن حجم اإلستثمارات الصینیة في كازاخستان بلغت »یجیة الطاقة الصینیةإسترات

  2012.2وبلغ حجم القروض بذات الدولة أكثر من ثالثین ملیار دوالر في عام 

ومن المالحظ عن التوجهات الصینیة أنها تتجه باستثماراتها بشكل كبیر نحو كازاخستان كونها لها 

ین وتأمن جسرا بریا بین بحر قزوین و الصین لذلك تعد منطقة جیوبولتیكیة هامة للصین توفر لها تجاور الص

  3استمراریة تدفق النفط والغاز من بحر قزوین كبدیل عن الخلیج الواقع تحت السیطرة األمریكیة.

إلى بعد  وعلى هذا األساس أخدت الصین في تمتین عالقاتها مع الدول المطلة على بحر قزوین إضافة

جمهوریات آسیا الوسطى، هذا وقد أصبحت تلك العالقات تكتسي طابع منظم من خال منتدى "شنغهاي" الذي 

                                                           
، ص. 2007ترجمة هیثم جالل غانم، دار الشرق للطباعة والنشر، .دم ونفط: نتائج اعتماد أمریكا على النفطمایكل كلیر،  - 1

159.  
  .136ولید شمالل، مرجع سابق، ص.  - 2
  .  322- 318مایكل كلیر، مرجع سابق، ص ص. - 3
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تحول إلى منظمة مهیكلة تهدف إلى توحید التوجهات االقتصادیة والسیاسیة واألمنیة في المنطقة، علما و أن 

  1لكل من روسیا والصین. هذه المنظمة أصبحت األداة التي تتجمع فیها المطالب واألهداف

ویتضح أن الصین دائما ما تسعى إلى تقدیم نفسها على أنها الممر األمن لصادرات تلك الدول نحو 

األسواق العالمیة، وضمان أمن اإلمدادات الطاقویة من بحر قزوین لسد اإلحتیاجات في الداخل والمساهمة 

) في وجهات انفصالیة (لجماعة الویغورنع قیام أي تفي تنمیة المناطق الغربیة خاصة منطقة "كسینجیانغ" لم

المنطقة، ما قد یؤثر سلبا على االستقرار في المنطقة ویوقف دینامیكیة العالقات االقتصادیة و التجاریة 

القائمة بین الصین وهذه الجمهوریات بسبب غیاب األمن ویمس باألمن الطاقوي واحتمال استهداف خطوط 

  2اقویة العابرة بالمنطقة.األنابیب والمنشآت الط

إن التوجه الصیني نحو الجمهوریات المطلة على بحر قزوین  :االعتبارات السیاسیة واألمنیة - ثانیا

یخضع لعدة اعتبارات استراتیجیة ومبررات مهمة بالنسبة لصانع القرار بالصین، بعضها مرتبط بكون الصین 

لكبیر وعجز اإلنتاج المحلي وبعضها مرتبط بشكل كبیر بحاجة إلى مزید من المصادر الطاقویة لسد الطلب ا

بدوافع أمنیة واستراتیجیة نابعة من تصوراتها لطبیعة التهدیدات الخارجیة، فالصین دولة تعاني من انكشاف 

ومتزاید بفعل تبعیتها الطاقویة المتزایدة سنة بعد سنة وهذا االنكشاف قد یكون عامال  Vulnérabilitéخطیر 

  زاید المخاطر والتهدیدات نحو الصین.مهما نحو ت

وجه النظر هذه تتضح بشكل أكبر في قراءات المحللین في الصین و كمثال ما كتبه "غوانغ شانغ 

إن الصین تعارض الخطط األمریكیة اإلقامة قواعد عسكریة في دول آسیا الوسطى، وكذا  «اكسنغ" یقوله:

محاوالت الحتواء الصین وتهدید األمن في حدودها الشمالیة المناورات العسكریة المشتركة، ألنها ترى فیها 

   3.»الغربیة 

إن الصین في عالقاتها مع دول بحر قزوین و آسیا الوسطى ترتكز على األبعاد األمنیة، فصانع القرار 

یدرك المخاطر األمنیة المحتملة في المنطقة وما لها من تأثیرات على الحدود الصینیة بالدرجة األولى 

قلیات اإلثنیة االنفصالیة، إضافة والمصالح القومیة للدولة ككل، فهي مثل روسیا تواجه تهدیدا إقلیمیا من األ

                                                           
  .435-435، ص ص مرجع سابقكاظم هاشم نعمة،  - 1

  .172-171 عبد القادر دندن، مرجع سابق، ص ص - 2
  .63 شطاب غانیة، مرجع سابق، ص - 3
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إلى وجود تهدیدات أخرى مثل التجارة باألسلحة والمخدرات اآلتیة من تلك الجمهوریات ما یضع الصین في 

موقع خطر، وبالتالي یصعب من مهمة التعامل مع تلك المخاطر األمنیة، لذلك توجهت الصین نحو توسیع 

قة بالشؤون األمنیة و العسكریة  في إطار "منظمة شنغهاي" حلقة التعاون مع دول المنطقة خاصة المتعل

حیث اتجهت نحو بناء الثقة في المجالت األمنیة ومحاربة اإلرهاب، خاصة وأن الصین تعد الممول األكبر 

أن الصین في الواقع الیوم تدخل الیوم كالعب رئیسي ذات بعد «للمنظمة ویقول "بریجنسكي" بخصوص هذا 

 1.»استخدام جنود الصین في آسیا الوسطى عند الطلب لمقاتلة المتطرفین اإلسالمیینعسكري یتصور إلى 

وعلیه فالسیاسة الطاقویة الصینیة في منطقة بحر قزوین لن تكون سیاسة بسیطة تخضع للعوامل 

  2االقتصادیة فقط بل سیاسة متعددة تأخذ بعین االعتبار العوامل واالعتبارات األمنیة.

 و نصل إلى أن منطقة بحر قزوین مثلت "المنجم الجدید لمصادر الطاقة من النفطل في ختام هذا الفص

لذا أصبحت منطقة تنافس حول نقل الطاقة نحو األسواق العالمیة لذا خط او خطوط األنابیب الغاز الطبیعي" 

هذا  سیاسي على بحر قزوین في ظل -هي العامل األهم في ترجیح كفة الطرف أو ذاك في التنافس الجیو

  التنافس برزت مجموعة من الخیارات لنقل الطاقة من بحر قزوین إلى األسواق العالمیة.

إن المسارات المهمة واألكثر مالئمة لنقل الطاقة قزوینیة إلى األسواق العالمیة، تمتد جنوبا، من 

العربي، لكن هذا أذربیجان وتركمنستان عبر إیران نحو المحطات النفطیة، الموجودة في سواحل الخلیج 

  المسار تعترضه الوالیات المتحدة األمریكیة الهادفة إلى عزل اإلقتصاد اإلیراني.

المسار التالي األكثر أهمیة یمتد غربا من أذربیجان وكازاخستان عبر شبكة خطوط األنابیب السوفیتیة 

حقل تنغیز في كازاخستان  وهو یستخدم األن في نقل النفط منالقدیمة باتجاه میناء نوفوروسیسك بروسیا، 

  وبعض من اإلنتاج الموجود في حقول النفط األذربیجانیة.

الجزء األول من هذا الخط الممتد من باكو نحو نوفوروسیسك، یعبر األراضي الشیشانیة لم یكن دائم 

ویعبر  الخدمة لكون المنطقة تعاني من نزاعات، كما أن الجزء اآلخر القادم من كازاخستان نحو نوفوروسیسك

الشیشان إلى الشمال، ویمر عبر المناطق التي بها بعض النزاعات مثل داغستان و أوسیتیا الشمالیة. والتوجه 
                                                           

  . 138- 137ص ولید شمالل، مرجع سابق، ص - 1
  . 64شطاب غانیة، مرجع سابق، ص.  - 2
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الروسي نحو الشیشان وقمع الجماعات المتمردة في المنطقة نابع من رغبتها في حمایة هذه المسارات الحیویة 

  لخطوط األنابیب.

وهو مشروع أمریكي، ویمتد من میناء باكو إلى میناء  جیهان-والمسار الثالث األكثر أهمیة هو خط باك

سوبسا على البحر األسود عبر جورجیا وینعطف جزء منه نحو تبلیسي باتجاه الجنوب، إلى الشمال الغربي 

لتركیا أین یقوم أحد فروعه بتزوید شبكة الغاز التركیة بأرضروم، أما الفرع الثاني الخاص بالنفط یمر عبر 

و میناء جیهان على ساحل البحر األبیض المتوسط، وهذا المسار مهم بالنسبة للوالیات المتحدة تركیا نح

  األمریكیة ألنه یربط تركیا العضو األساسي بحلف الناتو بحلیفتي أمریكا في قزوین، أذربیجان وجورجیا.

كبیرة وتشكیكها في لكن هذا المشروع یواجه عقبات منها اعتراض الشركات النفطیة على كلفة المشروع ال

جدواه اإلقتصادیة خاصة وأنه یمر عبر مناطق متنازع علیها: ناغورنو كاراباخ في أذربیجان، أبخازیا و 

أوسیتیا الجنوبیة في جورجیا، إقلیم كردستان في تركیا. خاصة وأن روسیا قامت بنشر قوات لحفظ السالم في 

من في ناغورنو كاراباخ ضد أذربیجان ما یعني أن أي كل من أبخازیا و أوسیتیا الجنوبیة، و مساعدة األر 

مسعى من قبل أذربیجان وجورجیا لحمایة المسار ضد المتمردین یمكن أن یؤدي إلى صدام مع روسیا، هذا 

بین اذربیجان، كازاخستان، أوزباكستان وجورجیا برعایة واشنطن والذي  1998"إعالن أنقرة" في  وقد تم التوقیع

  د هذا الخط.بموجبه تم اعتما

أما المسار األخیر لخطوط األنابیب األكثر طموحا هو المشروع الصیني لنقل نفط وغاز قزوین من 

كازاخستان وتركمنستان إلى شرقي الصین فرغم العقبات الجغرافیة التي تعترض المشروع فإنه سیعبر المناطق 

، ذات األغلبیة الالصینیة وبها نزاعات بین القواة الحكومیة و كسینجیانغتتصف بعدم االستقرار منها مقاطعة 

وعلى الرغم من ذلك تم تجسید خط أنابیب ینقل نفط إنفصالییي أویغور، إلنشاء دولة تركستان الشرقیة 

  بشرقي الصین. كسینجیانغأكتیوبینسك من كازاخستان إلى 
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  بحر قزوین منطقةعلى  والدولي اإلقلیميالتنافس  إنعكاساتالفصل الثالث: 

إن التنافس االستراتیجي في آسیا الوسطى وبحر قزوین مرتبط أساسا بتوجهات والتأثیرات التي تحدثها 

في  سیاالوالیات المتحدة األمریكیة من خالل نفودها المتعاظم في المنطقة، في مواجهة الدور الذي تلعبه رو 

تعتبران من المناطق االستراتیجیة التي تدخل ضمن النطاق الجیوسیاسي التي  وجنوب القوقاز آسیا الوسطى

واالستراتیجي لمنطقة أوراسیا كونها تشكل حلقة وصل تربط الشمال بالجنوب والشرق بالغرب ما جعل منها 

  .میة واإلقلیمیةالقوى العالتمثل أهم طرق الترانزیت في العالم، وبذلك أصبحت محل تنافس بین 

ینقسم هذا الفصل إلى ثالث مباحث مستقلة، یختص أولهم بتقدیم النزاع في ناغورنو كاراباخ و الحرب 

  إضافة إلى واقع ،تأثیرها على مسارات نقل الطاقة الجورجیة و القوى الفاعلة في هذه النزاعات  و - الروسیة

، في حین یناول المبحث الثاني التنافس تي یدور حولها التنافسظل تزاید أهمیة المنطقة الالتحالفات في 

العسكري الروسي األمریكي في المنطقة و تداعیات هذا التنافس على المنطقة، أما المبحث الثالث یدرس 

التحالفات التي تم خلقها من طرف القوى المنافسة لضمان نفوذ كبیر في المنطقة والسیطرة على مصادر 

  .الطاقة

  خطوط األنابیب المتنافسة وأثرها على قیام النزاعات في المنطقةث األول: المبح

  و أذربیجان على ناغورنو كاراباخ المطلب األول: النزاع بین أرمینیا

، ثم وضع إقلیم "ناغورنو كاراباخ" 1920یعد توسع القوات البلشفیة في منطقة جنوب القوقاز في 

أذربیجان السوفیتیة االشتراكیة، یوجد بها مجموعات عرقیة مختلفة في كمنطقة حكم ذاتي على إقلیم جمهوریة 

یعود النزاع بهذه المنطقة إلى مظاهرات  1هذا اإلقلیم، و یمثل األرمن أكبر مجموعة عرقیة بهذا اإلقلیم.

ألف من األرمن لمیخائیل  75لتوحید ناغورنو كاراباخ مع أرمینیا لما قدمت عریضة وقعها أكثر من  1987

ورباتشوف، و ألهمت هذه األحداث األعضاء األرمن من برلمان ناغورنو كاراباخ للتصویت على ضم اإلقلیم غ

                                                           
مذكرة مكملة لنیل شهادة  .البعد النفطي في التنافس الدولي على منطقة بحر قزوین بعد الحرب الباردةبوریب وردة،  - 1

، ص 2015الماستر في العلوم السیاسیة: تخصص دراسات أمنیة واستراتیجیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیجل، 

132.    
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، و حدثت مواجهات في اإلقلیم لكن في مدة ثالث سنوات تمكنت أرمینیا 1988فیفري  20إلى أرمینیا في 

و قد أدى هذا إلى حدوث  1.من احتالل اإلقلیم و المناطق األذربیجانیة المتاخمة و جعلها كمنطقة عازلة

أعلنت كل من  1991توترات بین الجماعات العرقیة من األرمن و األذربیجانیین في كال الجمهوریتین، في 

، و خالل هذه 1991أذربیجان و أرمینیا استقاللهما عن االتحاد السوفیتي، الذي تم حله رسمیا في دیسمبر 

استقاللهم من خالل القیام باستفتاء تم مقاطعته من األذریین  السنة أعلن األرمن من سكان ناغورنو كاراباخ

القاطنین باإلقلیم، و بذلك أعلن عن قیام دولة جدیدة منفصلة عن أذربیجان كون األغلبیة الساحقة من 

الناخبین صوتت لصالح استقالل هذا اإلقلیم، و هو ما أذى إلى حدوث العدید من النزاعات المسلحة بین 

  ).08(أنظر الخریطة رقم  2ربیجان حول ناغورنو كاراباخ.أرمینیا و أذ

  توضح الموقع الجغرافي إلقلیم ناغورنو كاراباخ. :08الخریطة رقم 

  

Source: Russia's periphery: Who's next?, in: 

 http://www.dw.com/en/russias-periphery-whos-next/a-17509323  

                                                           
  .71شوقي عرجون، مرجع سابق، ص  - 1
على الموقع  ،20/04/2017تاریخ التصفح:  ."ما هي أسباب النزاع بین أرمینیا وأذربیجان على منطقة ناغورنو كاراباخ؟" - 2

  /https://arabic.sputniknews.com/world/201604031018168850 االلكتروني:

http://www.dw.com/en/russias-periphery-whos-next/a-17509323
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، هذا  وتشغل روسیا أكثر من مقعد واضحة خالف نقطة الدولیة و اإلقلیمیة أذربیجان تحالفات لتشك 

  في هذه األزمة ففي الوقت الذي یصنفها المحللون كحلیف و داعم سیاسي و عسكري ألرمینیا، تجدها أحد

الوسطاء الدولیین الثالثة مع فرنسا و الوالیات المتحدة األمریكیة ضمن مجموعة منسك المنبثقة عن 

اإلتحاد األوروبي لحل األزمة، لدرجة تساءل معها البعض عن مدى حقیقة الدور المحاید لروسیا في النزاع 

راتیجیا، فمنذ أن كانت روسیا األرمیني األذري، و التحالف بین أرمینیا و روسیا تاریخي قبل أن یكون إست

القیصریة تعادي تركیا العثمانیة و أرمینیا تحتل مكانة هامة في تحالفات منطقة القوقاز، و یمكن لنا أن نقدر 

حجم الدور الروسي ألرمینیا من خالل الدعم و التعاون االقتصادي بین روسیا و أرمینیا و یتضح ذلك في 

ملیون دوالر، التي بموجبها تضمن روسیا تدفق النفط  30برأس مال  1997ي اتفاقیة الشراكة المبرمة بینهما ف

 بموجبه روسیا أقامت حیث عسكريال تعاونال و الطاقة، محطات إنشاء رأسها على وو الغاز إلى أرمینیا 

تم االتفاق على وقف إطالق  1994و قبل هذه الفترة  و في  1.یریفان األرمینیة العاصمة في عسكریة قاعدة

النار بین أذربیجان و أرمینا من خالل وساطة روسیة لكن هذا لم یؤدي إلى حدوث السالم بالمنطقة، و تمكن 

األرمن من السیطرة على كل من ناغورنو كاراباخ و بعض األجزاء المجاورة ألذربیجان و منذ ذلك الحین 

  2و أذربیجان في مفاوضات تحت وساطة مجموعة مینسك. دخلت أرمینیا

  3هذا و كان التوجه الروسي تجاه هذه المنطقة موجه وفق استراتیجیة تتحكم فیها عدة عوامل أهمها:

                                                           
على الموقع  ،20/04/2017تاریخ التصفح:  ."ناغورنو كاراباخ: جذور الصراع وعوائق التسویة"، محمد عبد العاطي - 1

   االلكتروني:

5d166c0b627f-a3e1-4b9a-ca70-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/26f97625  
  .133بوریب وردة، مرجع سابق، ص  -2

على الموقع  ،20/04/2017تاریخ التصفح:  ."ناغورنو كاراباخ: ساحة صراع جدیدة بین روسیا وتركیا"سعید الحاج،  - 3

 االلكتروني:

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2016/5/11/41714fa108aa46e0a10000eac81c1

3ef_100.pdf 
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 و غیومري Erebuni أربوني منطقتي في األرمینیة األراضي على عسكریة بقواعد روسیا تحتفظ - 

Gyumri التواجد األرمیني، و یتوافق الجوي المجال على طائراتها تسیطر كما التركیة، الحدود من القریبة 

 إیران، مع المتنامیة االستراتیجیة و عالقاتها جورجیا في العسكري تواجدها  مع أرمینیا العسكري في الروسي

 الجیوبولیتیكیة. موسكو منظومة ضمن

 خلفه و من التركي للدور عامل موازي القوقاز و آسیا الوسطى جنوب منطقة في الروسي النفوذ یعتبر - 

آسیا  في التركیة الجمهوریات مع تركیا تواصل إعاقته عن فضًال  هناك، و التوجه األوروبي األمیركي

 على الوسطى خاصة و أن تركیا حلیف الوالیات المتحدة األمریكیة في المنطقة، خاصة في ظل المنافسة

 نحو الشرق و الغرب. إلى مروره و خطوط قزوین، بحر في الطبیعي الغاز أحواض

 إقلیمیة كقوة قزوین، بحر و حوض القوقاز جنوب في و االستقرار لألمن ضامنة روسیا تعتبر - 

و  أرمینیا من لكل للسالح مهّما مصدرا أیًضا و باعتبارها المنطقة، على تاریخیا سیطرت و كدولة عسكریة 

النار و وقوفها كطرف  إطالق وقف اتفاق و دعم لرعایة مسارعتها یفسر ذلك و لعل سواء حدّ  على أذربیجان

  محاید في هذا النزاع.

 عام أرمینیا مع الحدود أغلقت و ألذربیجان مساعدات أنقرة قدمت أذربیجان و أرمینیا بین  النزاع خالل

 القرن من األول العقد بدایات في و أرمینیا في النطاق واسع تركي عسكري تدخل هناك یكن لم لكن ،1993

 إیران مع نزاعاتها في باكو دعمت و األطلسي شمال حلف منظمة في أذربیجان لصالح تركیا عملت الحالي،

 البلدان لجمیع عالقاتهما تقدم أن سنوات مدى على أذربیجان و تركیا من كل حاولت، و قزوین بحر على

 االقتصادي التعاون من متین أساس هناك التحالف هذا بموجب و ستراتیجي،ا تحالف أنها على األخرى

   1.البلدین بین الواسع

                                                           
على الموقع  ،20/04/2017تاریخ التصفح: األذربیجاني. الداخل على اإلقلیمیة اإلستراتیجیات تداعیات  رسالن قوربانوف، - 1

   االلكتروني:

mritems/Documents/2013/1/27/20131279300924734repercussionshttp://studies.aljazeera.net/

2.pdf-%20regionale%20inside%20Azerbaijan  
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 و الِعرقیة و التاریخیة و الدینیة العوامل من متشابكة منظومة وفق النزاع من موقفها تركیا تصوغو 

  1:أهمها السیاسیة و االقتصادیة المصالح

 نجاة طوق بمثابة ألذربیجان بالنسبة تركیا فإن للمنطقة، و الجیوبولیتیكیة  الجغرافیة الخرائط إلى بالنظر - 

 إیران. -أرمینیا -روسیا خصومها القوى اإلقلیمیة المتمثلة في كل من: حصار من لها

 البلقان منطقتي تجاه تركیا سیاسات على نزاع محل كونه كاراباخ، ناغورنو إلقلیم الحالي الوضع یؤثر - 

 اإلقلیم مشكلة حل أن ذلك مباشر بشكل قزوین"و  "األدریاتیكي حوضي في فاعلیتها من یحد فهو و القوقاز،

و  أذربیجان مع كل من "ناهت شیفان" منطقة التواصل عبر من سیمكنها األرمیني الحاجز و إزالة

 كبرى. إقلیمیة قوة منها یصنع بما الوسطى آسیا في التركیة الجمهوریات

 علیها و تعول الطبیعي، للغاز المصدرة الدول أهم إحدى هي التي بأذربیجان مرتبط التركي الطاقة أمن - 

 من% 55 تركیا تستورد حیث و اإلیراني، الروسي الغاز على اعتمادها نسبة تقلیل نحو السعي في

 مد مشاریع تؤمن كما أذربیجان. من% 13و  إیران من% 16و  روسیا من الطبیعي الغاز من احتیاجاتها

 الدول إلى قزوین بحر لغاز ممرا كونها عن فضال الطبیعي الغاز من تركیا حاجیات األذري الغاز أنابیب

األناضول  عبر للغاز یمر و هو مشروع و "مشروع تاناب" جیهان"،- تبلیسي-"باكو مشروعي مثل األوروبیة،

  .2018 عام منه االنتهاء یتوقع الذي

 في إقلیمي كالعب ذاتها تقدیم بغیة و أرمینیا أذربیجان بین الوسیط دور للعب النزاع إیران تستخدم

 إیران رعت 1992 و في نفوذها و توسیع علیها الغربي الحصار كسر من تمكنها مكاسب لتحقیق المنطقة

 سبق ما إلى یضاف ،"طهران إعالن"بـ  عرفت النزاع لتسویة و األرمیني األذري الرئیسین بین مفاوضات

-"األذري الصراع توسع یؤدي أن من طهران تخشى إذ اإلقلیمي، المستوى على اإلیراني النظام طموحات

  2.الشمالیة حدوها ناحیة من القومي أمنها یهدد غربي تدخل إلى األرمیني"

                                                           
  .4-3، ص ص سعید الحاج، مرجع سابق - 1

على  ،21/04/2017تاریخ التصفح:  ."األذري: الطاقة تعید رسم الخارطة الجیوسیاسیة- التوتر اإلیراني"تامر بدوي،  - 2

  االلكتروني:الموقع 

http://www.noonpost.org/content/1001  
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ما یفسر هذه االستراتیجیة اإلیرانیة نحو هذا النزاع هو كون السیاسة اإلیرانیة تهدف إلى منع الجمهوریات و 

تقارب اقتصادي الذي یفرضه موقعها الجغرافي الجدیدة من تشكیل تهدید جدید، و تمكین إیران من إحداث 

  1الواقع بین الجمهوریات السوفیاتیة السابقة، و یمكن النطر لألهداف اإلیرانیة من أبعادها األربع:

منع احتماالت تفجر الصراع على النفوذ بین مختلف القوى المنافسة هناك اإلقلیمیة و الدولیة، أو  - 

 تقلیصها إلى الحد األدنى.

المساهمة في السیطرة على الصراعات العرقیة، اإلیدیولوجیة و القومیة التي یمكن أن تمتد إلى داخل  - 

 األراضي اإلیرانیة أو تتسبب في تدفق المزید من الالجئین نحو إیران.

تعزیز النفوذ اإلیراني بطریقة ال تؤدي إلى إثارة المعارضة النشطة من جانب الروس، أو من جانب  - 

  األمریكي في المنطقة. -حكم في هذه الجمهوریات نع قلق من تدعیم الوجود التركيأنظمة ال

 -إن محاولة اإلدارة األمریكیة و الدعم التركي لها في منطقة بحر قزوین على إنجاز مشروع "باكو

كاراباخ، فالقوى اإلقلیمیة التي تعارض تلك التوجهات - جیهان" قد كانت في صلب مشكلة ناغورنو

الجیوبولیتیكیة لهذا المشروع و زیادة النفوذ في المنطقة، قد بدأت تعمد إلى محاولة إذكاء الصراعات على 

 المتحدة الوالیات موقفهذا و یبقى  2طول مسار المنطقة الجغرافیة التي یؤمل أن یمر عبرها خط األنابیب.

 األرمني اللوبي ضغط بین و هناك، الحیویة مصالحها على المحافظة في رغبتها بین متناقض  الصراع من

 المنطقة في إستراتیجي اقتصادي و سیاسي شریك أنها على أذربیجان إلى واشنطن فیه تنظر الذي الوقت ففي

واشنطن تتعرض في كثیر من األحیان للتوتر بسبب نفوذ اللوبي األرمیني القوي  نرى أن العالقات بین باكو و

  .3األمریكي في الكونغرس

كاراباخ سوف یقطع - بحیث یؤكد الجنرال ستاف أحد القادة الروس، أن أي تفجیر للصراع في ناغورنو

جیهان، إذ أن هذا الخط یمثل رهان مهم و أكثر حساسیة في المطقة -انسیاب النفط عبر خط األنابیب باكو

ع الصراع باختراق األراضي بالنسبة للوالیات المتحدة، حیث یتوقع أن تقوم القوات األرمینیة في حالة اندال

                                                           
  .109 - 108نوفل لعمارة، مرجع سابق، ص ص  - 1

  .133بوریب وردة، مرجع سابق، ص  - 2
  .7، ص محمد عبد العاطي، مرجع سابق - 3
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األذریة لضرب األنابیب فیها، األمر الذي یعني أن أذربیجان إذا ما تعرضت للعرقلة لمرور نفطها عبر هذا 

  1الخط فإن ذلك سوف یعني توجیه ضربة لهذه الدولة سیاسیا و اقتصادیا.

یمكن إعتبار النزاع في إقلیم ناغورنو كاراباخ كأحد النزاعات  :تداعیات النزاع في إقلیم ناغورنو كاراباخ

  المعقدة نظرا لتداخل أطراف إقلیمیة و دولیة لتقاطع المصالح لعدید من الدول.

فروسیا قدمت كل دعمها ألرمینیا ضد أذربیجان، ألن روسیا تعتبر منطقة جنوب القوقاز عمقا استراتیجیا 

البلشفیة و تحاول احتكار ممرات الطاقة من بحر قزوین نحو االسواق الدولیة  بالنسبة لها تاریخیا منذ الثورة

على إعتبار خطوط نقل الطاقة احد أهم عناصر قوتها اإلقتصادیة وعامل ضغط على األطراف األخرى، في 

نفس الوقت تسعى روسیا من خالل هیمنتها على جنوب القوقاز الحتواء األدوار التركیة و األمریكیة و 

أما إیران فهي تسعى للتوسط بین االطراف  2وروبیة في المنطقة  و منع اقتراب ارمینیا من حلف الناتو.اال

المتنازعة نظرا ألهمیة أرمینیا اإلستراتیجیة بالنسبة إلیران كبوابة لتوطید نفوذها اإلقلیمي وتعزیز دورها 

ا المعبر الهام ما یجعلها تلتقي مع اإلقتصادي من خالل تصدیر النفط اإلیراني نحو الشمال من خالل هذ

  3أذربیجان احد أكبر منتجي النفط والغاز في المنطقة والحلیف اإلستراتیجي للوالیات المتحدة  األمریكیة.

أما بالنسبة لتركیا فأذربیجان شریك في الدین و اللغة و العرق وفرقت بینهما الحدود، و بالتالي یجب 

قة ضد لنقل الطا "جیهان- لیسيتب- مشروع باكو"لشریك اإلقتصادي المهم في تقدیم الدعم الالزم ألذربیجان ا

رئیسیة  باب منفد یتفادى الوجود الروسي وتعتبر تركیا أذربیجان  والعدو التاریخي لتركیا المتمثل في أرمینیا، 

أما الوالیات المتحدة األمریكیة ذات الموقف المتناقض في  4.تحقیق أمنها الطاقوي و نحو أسیا الوسطى

القضیة نظرا لتداخل المصالح و دور جماعات الضغط خصوصا و أنها شریك إستراتیجي ألذربیجان، لكن 

اللوبي األرمیني في الكونغرس له رأي آخر بحیث عمل على تفادي الضغط على الحكومة األرمینیة لصالح 

                                                           
   .134بوریب وردة، مرجع سابق، ص  - 1
  .4، ص الحاج، مرجع سابقسعید  - 2
 ،21/04/2017مركز اسبار للدراسات و البحوث، تاریخ التصفح: ."خلفیات األزمة األذریة األرمنیة والمسار المحتمل" - 3

    http://www.asbarme.com/pdfs/ar/4135988172.pdf على الموقع االلكتروني:
  .5، ص سابق سعید الحاج، مرجع - 4
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ا التي تحاول على إبقاء أطراف النزاع في سالم و لو كان مؤقت لضمان وصول أذربیجان، كذلك أوروب

  1إمدادات الطاقة من بحر قزوین إلیها عبر حط باكو تبلسي جیهان.

  الجورجیة -الثاني: الحرب الروسیةالمطلب 

رد فعل إثر محاولة القوات الجورجیة إخضاع "أوسیتیا ك یعتبر التدخل العسكري الروسي في جورجیا

الجنوبیة" عسكریا، وبعد مهاجمة القوات الجورجیة قوات حفظ السالم الروسیة الموجودة في اإلقلیم، كانت 

، لیكون بذلك هذا 2008أوت  8القوات الروسیة الداعمة ألوسیتیا الجنوبیة تجتاح األراضي الجورجیة في یوم 

زمة كنتیجة للدعم الغربي المقدم إلى النزاع بدوره یتربع على صدارة األحداث الدولیة، فقد كانت هذه األ

جورجیا خاصة من قبل الوالیات المتحدة، فالتواجد العسكري األمریكي في جورجیا و اعتراف الغرب باستقالل 

كوسوفو، و خطط نصب الدرعي الصاروخي في كل من بولندا و التشیك، دفع روسیا لتقدیم الدعم لكل من 

   2نهما قاعدتین عسكریتین روسیتین.أوسیتیا الجنوبیة و أبخازیا لتجعل م

تشكل جورجیا نظرا لموقعها الجغرافي خط تماس ما بین روسیا و الغرب إضافة ألهمیتها في لعب دور 

الجدار العازل ما بین الطرفین لدى سعت الوالیات المتحدة لتفعیل دورها في عزل روسیا من خالل جعلها ممرا 

لتمر عبر تركیا و منه نحو أوروبا، و على هذا األساس تكون روسیا حیویا للطاقة التي مصدرها بحر قزوین 

قد فهمت استراتیجیة و السیاسات الدول الغربیة التي تسعى لتجاوز روسیا كممر تقلیدي لصادرات الطاقة في 

  ).08(أنظر الخریطة رقم  3أوروبا من دول قزوین.

  

  

  

                                                           
  .9، ص مرجع سابق، محمد عبد العاطي - 1
- 2000العالقات الروسیة األمریكیة في عهدي الرئیسین "فالدیمیر بوتین" و "جورج بوش" محمود محمد الكركي،  - 2

    .67، ص 2009جامعة مؤتة،  رسالة ماجیستیر في العالقات الدولة، قسم العلوم السیاسیة، .2008

  .68، ص المرجع السابق - 3
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  الجنوبیة.تبین لنا الموقع الجغرافي ألوسیتیا  :08الخریطة رقم 

  

Source : Matthew Luxmoore, While leaning West, Georgia government tries to appease 

Russia, in : http ://america.aljazeera.com/articles/2015/8/2/leaning-west-georgia-government-

russian-relations.html  

  1و نجد أهداف عدیدة تسعى القوى المتنافسة هناك تحصیلها منها:

محاولة روسیا االتحادیة و من خالل استخدام قوتها العسكریة المدعومة من قبل العناصر األوسیتیة  - 

المؤید لالنفصال، أن تفرض هیمنتها و إبقاء قواتها في المنطقة من خالل عملیة حفظ السالم التي  الجنوبیة

تقوم بها، كون منطقة القوقاز نقطة استراتیجیة و ذات مصالح أساسیة بالنسبة لروسیا مجبرین كافة القوى 

 االعتراف لهم وحدهم بهذا الدور.

ق الخاضعة للسیطرة الجورجیة داخل أراضي أوسیتیا فرض السیطرة الروسیة على عدد من المناط - 

الجنوبیة، و ذلك من خالل مساندة العناصر األوسیتیة االنفصالیة المسلحة و المتطوعة المناوئة لجورجیا و 

بالتالي تكون لها السیطرة الفعلیة على األرض مما یسهل من قدرات المفاوض الروسي عند التعامل مع 

 .جورجیا في مرحلة الحقة

                                                           
  على الموقع االلكتروني: ،21/04/2017تاریخ التصفح:  ."بلقنة القوقاز" - 1

  party.org/download/issue_3_2008.pdf-http://www.baath  

  

http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/2/leaning-west-georgia-government-russian-relations.html
http://america.aljazeera.com/articles/2015/8/2/leaning-west-georgia-government-russian-relations.html
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هناك هدف استراتیجي یتمثل في منع حلف شمال األطلسي من االستمرار في خطته الرامیة إلى ضم  - 

جورجیا إلى الحلف. فمن المؤكد أن الرهان األكبر لموسكو في الماضي و الحاصر و المستقبل هو التواجد 

عد وضع صواریخ استراتیجیة العسكري لحلف الناتو و الوالیات المتحدة زعیمة الحلف، في البحر األسود كما ی

 أو إقامة محطات للرصد تابعة لحلف الناتو في جورجیا یعد تهدید مباشر لمصالح روسیا.

الرغبة الروسیة في استغالل فرض سیطرتها المباشرة أو غیر المباشرة من خالل القوى االنفصالیة  - 

ى الموقف الغربي إثر استقالل كوسوفو في المناوئة لجورجیا على أوسیتیا الجنوبیة و أبخازیا في المقایضة عل

، خاصة و ان روسیا لم تعترف بهذا إلقلیم حتى الیوم انطالقا من اهتمامها بحمایة مصالح حلفائها 2008

  في صربیا.   

النزاع كان مرتبط بشكل رئیسي بمصادر الطاقة، لذلك ترى روسیا ضرورة السیطرة على  إثارة هذا

طبیعي من آسیا الوسطى و بحر قزوین عبر الموانئ الجورجیة على البحر خطوط نقل النفط و الغاز ال

األسود، فإن مواجهة النفوذ النفطي المتزاید في أوروبا سعى االتحاد األوروبي لتخفیض دور شركة غاز بروم 

 الروسیة في تلبیة احتیاجات أوروبا من الغاز من خالل لجوئه لمصادر أخرى منها أذربیجان و التي تعتبر

إن هذه العوامل كانت سببا مباشرا في األزمة الروسیة الجورجیة  1اكبر المنافسین لمصادر الطاقة الروسیة.

فالصراع الدولي حاضرا و مستقبال بالنسبة لروسیا و انطالقا مما تمثله الطاقة بالمسبة لالقتصاد الروسي و 

و بعض الدول األوروبیة تسعى لتقلیص  سیاستها هو صراع على مصادر الطاقة، حیث نجد الوالیات المتحدة

سیطرة روسیا و تحكمها في إنتاج النفط و الغاز و تصدیره من خالل إنشاء خطوط نقل بدیلة تمر عبر 

جورجیا من أذربیجان و تركمنستان و غیرها كبدائل محتملة، و یأتي تجمع جوام عبر تدعیم شراكة أذربیجان 

  2جیهان" نحو أوروبا في هذا اإلطار.- لیسيتب- و جورجیا و تركیا إلنشاء خط "باكو

ال یقتصر هذا الخط على نقل الغاز األذري وحده بل یشمل أیضا مناطق من القوقاز و تركیا عبر و 

أرضروم وصوال إلى میناء جیهان التركي، هذا الخط الذي دعمته الوالیات المتحدة عارضته روسیا و قد تردد 

 ألخیرة في أوسیتیا و هو ما نفته روسیا، و من خالله ال شك أن روسیاأن روسیا قامت بقصفه خالل األزمة ا
                                                           

  .70محمود محمد الكركي، مرجع سابق، ص  - 1
، العدد مجلة دراسات دولیة .)الجورجیة على العالقة العالقات الروسیة األمریكیة - تداعیات األزمة الروسیة(سعد السعیدي،  - 2

  .107، د س ن، ص 42
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تسعى إلى فرض نفوذها في المنطق و جعل مشاریع نقل الطاقة المستقبلیة تكون عبر أراضیها او من خالل 

  1التنسیق معها على أقل تقدیر.

نفوذها في المطقة و إن روسیا و فضال عن ما حققته من مكاسب في حربها على جورجیا و تأكید 

فرض وجهة نظرها، فإنها تملك مزایا كبیرة في مجال الطاقة تؤهلها أن تكون هي الطرف األقوى في معادلة 

التنافس االستراتیجي مع الوالیات المتحدة و أوروبا، فالتحرك الروسي العالمي الجدید یكون وفق متغیرات 

اقتصادیة كبیرة لتحقیق أهداف سیاسیة و استراتیجیة إقلیمیة اقتصادیة و طاقویة  كما انها مستعدة لدفع كلفة 

و دولیة و هذا ما تؤكده األزمة الجورجیة حیث یرد الروس اهتمامهم بالنفط الرتباطه باألمن القومي و 

هذا و یعتبر الصدام بین  2یخضعون مشاریع روسیا النفطیة المستقبلیة لتوقعات مستقبل التوازنات الدولیة.

ورجیا بمثابة خسارة للوالیات المتحدة األمریكیة، و حسب البروفیسور كلیر و هو مؤلف كتاب "قوى روسیا و ج

صاعدة و كوكب منكمش: الجیوسیاسیات الجدیدة في الطاقة" یقول: "إن روسیا خرجت رابحة للجولة، فهي 

یشیر أیضا إلى النزاع ال وسیطة القوة في هذا الجزء من العالم لكن ثمة المزید من المناوشات التي ستقع" و 

  3یشكل معركة من اجل الدیمقراطیة في المنطقة بل هو معركة من أجل الطاقة.

" في ساكاشفیليمیخائیل "بعد نجاح  تداعیات الحرب الروسیة الجورجیة على المستوى اإلقلیمي:

ستعادة إقلیمي م و نضمام الى حلف الناتواال الرئاسیة وعد شعبه بتحقیق هدفین رئیسیین هما:االنتخابات 

قتراب للقوات الجورجیة هذا في ظل تحذیر روسي من أي ا وأبخازیا لجورجیا البلد األم،  أوسیتیا الجنوبیة و

بعد توجه قد جاء تصریح الرئیس الجورجي  وصا في ظل غالبیة السكان الروسیین، نحو اإلقلیمین خصو 

أمریكي أوروبي عن حلیفتها صربیا  مستقالل كوسوفو بدعروسیا نحو االعتراف باستقالل اإلقلیمین كرد على ا

هذا من خالل  وده عن حدودها المباشرة، إبعا قطع الطریق أمام حلف الناتو الذي یسعى لظم جورجیا و و

أن جورجیا  خصوصا وإلقلیمین في حال قیام جورجیا باالنضمام للحلف، إنشاء مناطق فاصلة من خالل ا

قطع الطریق على روسیا التي أبلغت القیادة الجورجیة بأن القوات الروسیة قادرة  و تحاول حسم النزاع عسكریا

                                                           
  .70سابق، ص محمود محمد الكركي، مرجع  - 1
  .108سعد السعیدي، مرجع سابق، ص  - 2
  .137بوریب وردة، مرجع سابق، ص  - 3
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عزلها عن أوروبا كرد فعل عن كل من یهدد محیطها  السیطرة على جورجیا عسكریا و على التحكم و

  1اإلستراتیجي.

ظ السالم مهاجمة قوات حف تخاد جورجیا قرار التدخل العسكري و إخضاع اإلقلیمین بالقوة وفبعد ا

األراضي الجورجیة  ا و قیامها بدفع قواتها للتوغل فيهو ما اعتبرته روسیا استفزازا له الروسیة في اإلقلیم و

بالوكالة ضد روسیا حیث صرح بعض القادة  بقیامها بحر  لوضع حد للتدخل الجورجي في اإلقلیمین و

من بحر قزوین عبر القوقاز و حمایة مكانة الغاز القادمة  الروس بأن التدخل جاء لحمایة خطوط االنابیب و

  2أن تلعبها. ألدوار التي تطمحا روسیا و

الغاز من أذربیجان  لنقل النفط و "جیهان-بلیسيت-باكو"أن جورجیا من أهم أطراف مشروع  خصوصا و

حرمان موسكو من ورقة ضغط محتملة، حیث ألحق  الذي أنشأ باألساس لتفادي األراضي الروسیة و و

القوقاز و  لدوافع اإلستراتیجیة األمریكیة للنفوذ فيحیث یعتبر هذا المشروع أهم االمشروع أضرار كبیرة لروسیا 

- تبلیسي-ستقرار إال أن خط "باكواختیار طریق أكثر اتفادي إیران و  روسیا و و الضغط علىآسیا الوسطى 

 الكردستانيمین في أیام فقط أثناء الحرب الروسیة الجورجیة بحیث قام حزب العمال جیهان" تعرض لهجو 

" روسیا ساكاشفیليأدى إلى توقیفه أما الجزء الجورجي فقد أتهم الرئیس "بمهاجمة الجزء التركي من الخط و 

رتفاع اى إلى البنیة اإلقتصادیة الجورجیة ما دفع بالخط إلى التوقف مرة أخرى و أد بضرب الخط النفطي و

  3ستهداف الخط.املیون دوالر رغم نفي روسیا  4وكلف تركیا خسائر بلغت  أسعار النفط في األسواق الدولیة 

  

  

  

                                                           
على الموقع ، 22/04/2017 تاریخ التصفح:النتائج واألبعاد.  :الحرب الروسیة الجورجیةمحمد مسلم الحسیني،  - 1

  االلكتروني:

http://www.ahewar.org/debat/print.art.asp?t=0&aid=145788&ac=1  
  .107ص  ،سعد السعیدي، مرجع سابق - 2
  .63ص  ،مرجع سابق ،بلقنة القوقاز - 3
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  الروسي األمریكي في بحر قزوینالعسكري المبحث الثاني: التواجد 

  في المنطقة ةالروسی ةالعسكری المطلب األول: القواعد

 فقدت الّسوفیاتي االّتحاد تفّكك فمنذ القضایا المتعلقة ببحر قزوین،المؤّثرة في  الّدول من روسیا تعد

 القریب األمس حّتى كانت التي الّدول هذه أصبحت أن بعد و ذلك هذه المنطقة، على التّاریخّیة هیمنتها روسیا

 یتجاوز الّصراع هذا فإن و بالتّالي قزوین لبحر اإلقلیمي الّنظام من و جزًءا الّسوفیاتي، االّتحاد من جزًءا

 تعرف منطقة في واإلستراتیجي العسكري السیاسي التوازن مسألة طرح إلى لیصل الّطاقة مصادر موضوع

 الّنفوذ مع لتتكّیف في تغیر مستمر المستجد الواقع مع تعاملها في الّروسّیة الّسیاسة نجد عدیدة، أزمات

  ).05(أنظر الجدول رقم  1خاصة مع واشنطن. و الّدولّیة اإلقلیمّیة للقوى المتنامي

  یبین المعدات العسكریة السوفییتیة في جنوب القوقاز وآسیا الوسطى بعد الحرب الباردة. :50جدول رقم 

   
  الدبابات

عربات   
قتال 
  مدرعة

 
 

  

 
أنظمة  
  المدفعیة

 
  

طائرات 
ھیلیكوبتیر 

  حربیة

 
 

  

 
طائرات 

  مقاتلة

 
  

 
أفراد 

  عسكریون

  

    66000    124    24    463    1285    391  أذربیجان

    20000    0    7    357    641    258  أرمینیا

    30000    245    48    363    1054    850  جورجیا

 

Source: Sergey Minasian, "Arms Control In The Southern Caucasus". Sweeden: CENTRAL 

ASIA AND THE CAUCASUS Journal of Social and Political Studies Vol 30, No.6.2004.P 34. 

 

سعت روسیا إلى تأمین تواجدها العسكري بمنطقة بحر قزوین، اعتمادا على مجموعة من الخیارات 

األمنیة و العسكریة من أجل زیادة النفود مع مجموعة من الدول المطلة على بحر قزوین، و قد قامت بتوقیع 

القوات وسیة المتواجدة هناك  و وضع القوات الر ینص على  1992جوان  8اتفاق عسكري مع تركمنستان في 

                                                           
   .54، ص 2014، جویلیة 89عدد ال، مجلة الدفاع الوطني اللبناني .)قزوین حوض على الّدولي التّنافس(مّلي،  أحمد - 1
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هذا و تحتفظ روسیا بقواعد  1التركمانیة المتبقیة في الوحدات العسكریة السوفییتیة السابقة تحت قیادة مشتركة.

عسكریة في بعض دول أسیا الوسطى و نشرت هذه القوات في فترة العهد السوفیتي بموجب بنود معاهدة 

. على الرغم من أن أذربیجان و 1992األمن الجماعي الموقعة من قبل أعضاء كومنولث الدول المستقلة في 

م ، لكن روسیا أبقت كل جنودها و ل1999دیدها في جورجیا اختارتا االنسحاب من المعاهدة عندما تم تج

قواعدها العسكریة هناك، لإلشارة فإن الجنود الروس كان لهم دور في وحدات حفظ السالم في كل من ي تغل

   2أبخازیا و أوسیتیا الجنوبیة.

منطقة  تبرز السیاسة األمنیة و العسكریة هذه جزءا أساسیا من االستراتیجیة التي تتبعها روسیا تجاهو 

القوقاز و آسیا الوسطى، لتمنح روسیا دعما مهما للدول الحدیثة االستقالل هناك خاصة الدعم العسكري من 

أجل تمكینها من الدفاع عن نفسها في حالة حدوث تهدید خارجي أو لوقف النزاعات الداخلیة، و منه تأمین 

   3كیة الجدیدة هناك.منطقة قزوین بحیث تعد النقطة األساسیة في اللعبة الجیوبولیتی

إذ أكدت الدراسات أنه في حال تراجع النفوذ الروسي في شمالي القوقاز و كذلك أسیا الوسطى فإنها 

سوف تخسر لعبة التنافس على بحر قزوین، كونها تسیطر على كمیات كبیرة من النفط و الغاز الطبیعي جنبا 

ض بحر قزوین و آسیا الوسطى و غرب إلى جنب مع شبكة كبیرة من خطوط األنابیب التي تربط حو 

و قد وضعت روسیا خطة عسكریة بها توجهین لدعم استراتیجیة القیادة الروسیة، إذ یهدف الجزء  4أوروبا.

األول منها على ضرورة نقل القوات العسكریة الروسیة من وسط أوروبا و جمهوریات البلطیق نحو الحدود مع 

من الخطة یشیر إلى تشدید الضغط الروسي على الجمهوریات المستقلة عن التركیة و إیران، أما الجزء الثاني 

  5االتحاد السوفیتي، بهدف إجبارها على توقیع معاهدات للتعاون العسكري و األمني الجماعي فیما بینها.

                                                           
    .128، ص مرجع سابقبوریب وردة،  - 1

   .91- 90نوفل لعمارة، مرجع سابق، ص ص  - 2

3
   .78دیاري صالح مجید، مرجع سابق، ص  -

مؤسسة رسالن للطباعة و النشر و دار  .الدولیة العالقات في تأثیرها و الجنسیات متعددة النفطیة الشركات ، خیتاوي حمدم - 4

  .294، ص 2010التوزیع، دمشق، 
  . 78دیاري صالح مجید، مرجع سابق، ص  - 5
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تعتمد روسیا في كثیر من األحیان على توظیف أسالیب و سیاسات ذو الطابع اإلكراهي من أجل تعدیل 

الدول، في الوقت الذي كان ینبغي فیه تجنب كل ما من شأنه تعمیق التباعد بینها وبین دول  سلوك تلك

الجوار، ساهم في عرقلة مسار االندماج و التكامل في ضمن رابطة الدول المستقلة، لم تكن روسیا ترى في 

 ها أفضلیة على حسابالنفط عامل یمكنها من تفعیل التعاون االقتصادي في المنطقة بل رأت فیه عامال یمنح

  تمتلك الكثیر من الحقول النفطیة دول المنطقة سواء كانت دول نفطیة 

وتعمل على جلب مشاریع غربیة من أجل االستثمار في هذا المجال مع إقامة تحالفات مع الدول الغربیة 

ات الموقع ما هو حاصل مع كل من الدول التالیة المشاطئة لبحر قزوین ذ مثلوجلب الشركات األجنبیة 

   :الجیوبولیتیكي الممیز وهي

أذربیجان و تركمنستان، أو دوال مستهلكة للنفط كجورجیا و أوكرانیا، و یبرز سبب فشل  كازاخستان،

  1روسیا في توظیف النفط إلى ثالث أسباب أساسیة:

سیطرة الرؤیة و المنطق األمني الضیق على السیاسة الطاقویة الروسیة و تجاهل المنطلق  أوال:

االقتصادي البسیط القائم على التعاون و تبادل المصالح، و في الوقت الذي كان بإمكان روسیا مساعدة 

وجه و یعتقد الدول المستقلة غلى تجاوز الوصع االنتقالي الصعب، انتهجت مسارا معارضا تماما لهذا الت

الكثیر من المهتمین بالمسألة النفطیة في قزوین أن سبب ضعف الحضور الروسي في مشاریع استغالل موارد 

قزوین یعود بالدرجة األولى إلى وجود ازدواجیة في التصور الروسي للمسألة النفطیة حیث یرى محمد رضا 

على تحلیل استراتیجي تقلیدي یهدف الى الحفاظ جلیلي أن: "خیار وزارة الشؤون الخارجیة الروسیة كان مبنیا 

على مناطق النفوذ الروسیة القدیمة و منع تدخل دول أجنبیة كالوالیات المتحدة و تركیا في شؤون المنطقة 

بینما كانت وزارة الطاقة، المرتبطة بالشركات النفطیة و الغازیة الضخمة والمؤیدة هي كذلك من قبل حكام 

                                                           
1

  على الموقع االلكتروني: ،25/04/2017تاریخ التصفح:  ."األمن في منطقة آسیا الوسطى" -

%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20http://boulemkahel.yolasite.com/resources/%D8%A7%D9

%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%20%D8%A2%D8%B3

%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%89.PDF  
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قریبة من بحر قزوین، تسعى جاهدة إلى تفعیل و إشراك الشركات الروسیة في تطویر موارد األقالیم الروسیة ال

  قزوین الطاقویة ألسباب اقتصادیة".

كان بإمكان روسیا أن تجعل من مصادر الطاقة، سواء كانت مصادرها الخاصة أو مصادر بحر  ثانیـا:

ول رابطة الدول المستقلة على توسیعه إلى قزوین، النواة األولى في سلسلة التكامل و االندماج تشجع د

قطاعات اقتصادیة أخرى. و إن كانت التجارب االندماجیة ال تنجح في غیاب میكانیزمات أو آلیات اقتصادیة 

تحترم قواعد اقتصاد السوق الحرة، غیر أن ذلك ال ینفي وجود أطر لالعتماد المتبادل أفرزتها التجربة 

علها من جدید في حال توفر الظروف المالئمة، و قد استعملت روسیا سیاسة السوفیتیة یمكن لروسیا أن تف

استقطاب حقیقیة، و التي تعني جمیع األسالیب الموظفة من قبل روسیا لتهمیش دول الجوار و منع انفتاحها 

  على العالم الخارجي و إبقاء العالقة السابقة المتمثلة في إبقاء تبعیة المحیط إلى المركز.

و یتمثل في تأثیر سیاسات بعض الدول التي تهدف أساسا إلى إضعاف دور روسیا و منعها من  ثالثـــا:

إقامة نظام إقلیمي جدید، تكون فیه الدولة المحوریة. و هنا ینتقل التحلیل من المستوى المحلي الضیق إلى 

بمحیطها ثم إلى العالم، و لعل  تحلیل التفاعالت الدولیة الناتجة عن انفتاح دول آسیا الوسطى على بدایة

أهداف روسیا من التواجد العسكري في المنطقة یعود إلى رغبتها في منع وصول عملیات العنف التي قد 

تحدث في منطقة آسیا الوسطى وبحر قزوین إلى حدودها، لذلك تم التأكید على ضرورة األمن في الحدود و 

   1غرض.قد تم إرسال قوات روسیة إلى المنطقة لهذا ال

إن االستراتیجیة الروسیة تهدف إلى منع النفوذ األمریكي في المنطقة فهذه األخیرة تعمل على جدب 

و علیه تم عقد  2جمهوریات أسیا الوسطى و القوقاز من أجل االنضمام إلى حلف الناتو بهدف تطویق روسیا.

، تسمح لروسیا بتشغیل بعض 1995رجیا في العدید من االتفاقیات الثنائیة منها توقیع اتفاقیة مع أرمینیا و جو 

القواعد الصاروخیة في هذین البلدین، مع تشكیل قوات عسكریة مشتركة، كما تعدد األشكال األخرى من 

                                                           

نفس الصفحة. السابق، المرجع -  1  
   .130بوریب وردة، مرجع سابق، ص  - 2
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مثال أقامت روسیا نظام دفاع جوي متكامل مع أرمینیا و كازاخستان،  1996التعاون العسكري فخالل 

  1، بعد مناورات مشتركة شملت كافة الدول المستقلة.1999قرغیستان و طاجیكستان و تمت تقویته في 

أشار الخبیر الروسي "لیونید شیبیلوف" أنه خالل مطلع التسعینات أصدرت الوالیات المتحدة خطة عرفت 

بـ "عاصفة قزوین" تفترض التدخل العسكري في حال ظهور خالفات بین دول قزوین أو نزاعات في شمال 

وسي إن استخدام أراضي كازاخستان و تركمنستان و أراضي آسیا الوسطى كقواعد القوقاز، ویشیر الخبیر الر 

عسكریة للقوات األمریكیة یعد ضمن األهداف االستراتیجیة لتلك الخطة من أجل عزل روسیا، و یرى 

، السیاسیین و القادة العسكریین أن إنشاء قاعدة أمریكیة في "أكتاو" بكازاخستان یهدد األمن القومي الروسي

ألن الوالیات المتحدة ستدخل عبرها إلى حوض قزوین و هو ما من شأنه أن یعقد الوضع على الحدود 

  2الجنوبیة لروسیا و یضعها تحت التهدید األمریكي المباشر.

 تحت الضغط الّروس جعلت أفغانستان، و التدخل األمریكي في 2001سبتمبر  11 أحداث بعد

 مع ترافق ما و هو الّطاقة مصادر لنقل الّروسي االحتكار كسر یحاولون واانفكّ  ما األمیركیین و أنّ  خصوًصا

 في األمیركي الّدور تتقّبل جعلتها روسیا مصالح لكن و قرغیزستان، أوزبكستان في أمیركّیة عسكرّیة تعزیزات

 و بدء األحداثهذه  أنّ  كما أفغانستان، استقرار مصلحتها من ألنّ  طالبان سقوط نظام خاصة بعد المنطقة،

   3الّشیشان. المتمّردین مع حربها لخوض فرصة أعطتها اإلرهاب، على األمیركّیة الحرب

 یبدو روسیا موقف فإن العكس على بل األمیركي، للّتوّسع مرتاحة كانت روسیا أنّ  یعني ال هذا أنّ  إالّ 

 أصبح حّتى به شنغهاي" تقوم "منّظمة أخذت اّلذي الكبیر الّدور عكسه ما و هو الوقت، مرور مع تشّدًدا أكثر

 تدریبات أّول أعضاؤها أجرى 2003 في. المّتحدة للوالیات مواز بدور القیام إلى تسعى أّنها الواضح من

 لسحب زمني جدول وضع إلى المّتحدة الوالیات یدعو بیان صدور 2005 سنة أعقبها مشتركة، عسكرّیة

                                                           

.91نوفل لعمارة، مرجع سابق، ص  -  1  
   على الموقع االلكتروني: ،25/04/2017 تاریخ التصفح: ."روسیا و أمریكا: صراع في آسیا الوسطى"هاني شادي،  -2

http://strategy.unblog.fr/2013/07/06/الوسطى- آسیا- في- صراع-وأمیركا-روسیا  
  .57- 56مّلي، مرجع سابق، ص ص أحمد   - 3
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 جانب إلى و وقوفها تایوان مع صراعها في الّصین لموقف المنّظمة دعم ذلك إلى أضف المنطقة، من قّواتها

  1األمیركي. الّصاروخي الّدرع مشروع معارضة في روسیا

أما القواعد العسكریة المهمة التي كانت روسیا تسیطر على المنطقة من خاللها عبر تواجد مكثف 

جیا لعدد من األسباب، فالمنطقة العسكریة لما لقواتها البریة بعد انهیار االتحاد السوفیتي لكنها تقلصت تدری

 Groupوراء القوقاز المتواجدة منذ الحرب الباردة تم تغییرها إلى مجموعة "القواة الروسیة في ما وراء القوقاز"

Of  Russian Forces In Transcaucasus  و كان مقرها الرئیسي في تبلیسي في جورجیا و 1993في ،

  2كانت تتألف من:

في أبخازیا، وفیها أكثر  Gudautaالمتواجدة في غیدوتا  Bombora  Aifieldالقاعدة العسكریة السابعة  - 

  فرد. 40000من 

في كل من تسخفالي و جافا في اوسیتیا الجنوبیة، و تضم  Leningor Districtالقاعدة العسكریة الرابعة  - 

  فرد مع معدات عسكریة معتبرة. 4000

فرد مع  5000إلى  4214في یرفیان بأرمینیا و هي قاعدة جویة یتواجد بها من  107 القاعدة العسكریة - 

  تجهیزات عسكریة و أنظمة رادار.

 142في أخالكاالكي بجورجیا، وقاعدة الدبابات رقم  62في أدجاریا،  12القواعد العسكریة الكبرى: رقم  - 

   .137رقم  Vazianiفي جورجیا، و قاعدة فازیاني 

  

  

  

                                                           
  .58ص  السابق، المرجع - 1
 .2010- 200صراع النفوذ و المصالح بین الوالیات المتحدة األمریكیة و روسیا في منطقة القوقازشوقي عرجون،  - 2

  .226، ص 2015، 3أطروحة دكتوراه العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة: تخصص دراسات دولیة، جامعة الجزائر
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  في المنطقة ةاألمریكی ةالعسكری لقواعدالثاني: ا المطلب

اعتمدت الوالیات المتحدة في تعزیز وجودها في منطقة قزوین على التعاون العسكري بین دول المنطقة 

و تعزیز الوجود العسكري األمریكي في المنطقة لتحقیق المصالح األمریكیة في منطقة بحر قزوین، حیث 

فحة اإلرهاب قواعد عسكریة في المنطقة الممتدة بین البحر األسود مرورا ببحر أقامت أمریكا تحت عنوان مكا

   1قزوین وصوال إلى حدود الصین.

من الواضح أن الوجود العسكري األمریكي في منطقة آسیا الوسطى و بحر قزوین قد سبق أحداث 

أوزباكستان و ، و یظهر ذلك من خالل توقیع مذكرات تفاهم مع كل من 2001الحادي عشر سبتمبر

كازاخستان بشأن أنظمة التدریب، و من خالل برنامج الشراكة من أجل السالم و فیلق آسیا الوسطى المكون 

حیث  تجري من خالله تدریبات عسكریة مشتركة في المنطقة، على غرار التدریبات العسكریة  1995.2منذ 

اني من التسعینات و تحدیدا في عهد الرئیس بین الوالیات المتحدة و دول الخلیج العربي، و في النصف الث

األسبق "كلینتون" تم تقدیم مساعدات عسكریة و إقتصادیة لكل من الدول القزوینیة أذربیجان، تركمنستان، 

قد بلغ حجم المعونات العسكریة لهذه الدول خالل إضافة إلى الدول الواقعة في جنوب القوقاز و  كازاخستان

  ).06(أنظر الجدول رقم  3ملیار دوالر. 16ي حوال 2000- 1998الفترة من 

  

  

  

  

  

                                                           

.168عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص  -    1  
 القاهرة،  ،االستراتیجیةالدراسات السیاسیة  و  جلةم ،)القواعد العسكریة  في آسیا الوسطى. السیاسة الدولیة(حسام سویلم،  - 2

  .84، ص 2006، أفریل 164العدد 
   .293بالهدة حنان، مرجع سابق، ص  - 3
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  حجم المساعدات العسكریة األمریكیة لدول بحر قزوین وجنوب القوقاز. :06جدول رقم 

  

أن الوالیات المتحدة تدخل بحر قزوین في  2011یذكر تقریر لوزارة الخارجیة األمریكیة صدر في مارس 

قائمة أولویات سیاساتها، و تستمر بمساعدة دول المنطقة في تأمین بحر قزوین من خالل تقویة جیوشها، 

یجي لمجلس األمن القومي خاصة في "أذربیجان، كازاخستان و تركمنستان". في حین یؤكد التقریر االسترات

ضرورة االهتمام بأذربیجان كنقطة انتشار للقواعد و القوات العسكریة األمریكیة في  2011األمریكي لعام 

  1البحر و على الیابسة، نظرا لموقعها العازل بین روسیا و إیران.

نطقة آسیا بهدف تدعیم الوجود العسكري األمریكي في م 2001قد جاءت الحرب على أفغانستان في و 

والقوقاز، خاصة و أن هذه المنطقة تعتبر بمثابة تالقي ثالث مناطق كبیرة: الشرق  - بحر قزوین–الوسطى 

األوسط و آسیا الوسطى و جنوبها، فمن خالل هذه القواعد یمكن للوالیات المتحدة األمریكیة أن تستخدمها 

ما یشكل تحدیا أمنیا للسیاسة الدول المطلة  كنقطة إنطالق لمواجهة أي قوى منافسة لها في المنطقة، و هذا

، محاصرة بقواعد أمریكیة و لكون 2001الحادي عشر سبتمبر على بحر قزوین التي أصبحت بعد أحداث

                                                           
على الموقع  ،26/04/2017تاریخ التصفح:  ."قزوین: معادلة للصراع وتقسیم النفوذإیران وبحر "فرح الزمان أبو شعیر،  - 1

   االلكتروني:

http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2013/2/3/20132310141673734Iran%20and%2

0the%20Caspian%20Sea.pdf 
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هذه المنطقة غنیة بمصادر الطاقة هو ما یفسر التحرك األمریكي نحو هذه المنطقة التي كانت تعتبر الحدیقة 

 2001- 09- 11إیران و االتحاد السوفیتي ثروات بحر قزوین، فجاءت أحداث الخلفیة للسوفیات تتقاسم فیها 

  1لتؤكد على أولیة الطاقة في السیاسة الخارجیة األمریكیة.

بعد هذه المرحلة تم تدعیم القواعد العسكریة  األمریكیة في آسیا الوسطى، حیث سمحت أوزباكستان 

باستخدام القواعد الجویة و المطارات والمجال الجوي و منشآت للوالیات المتحدة بأن تقوم قواتها و طائراتها 

البنیة العسكریة في قاعدة "خام أباد" بأوزبكستان. كما شرعت إدارة بوش االبن بإنشاء قواعد دائمة في 

 ر،كفي العدید من الوالیات األفغانیة: كابل، هزات، بلخ، بكتیكا، خوسات، قندهار، كون 2004أفغانستان منذ 

و ذلك لحمایة خط أنابیب لنقل الطاقة في منطقة آسیا الوسطى من قبل تجمع لشركات النفط  2بكیتا. زایل،

الكبیرة التي تقوده "شركة یونوكال" األمریكیة، و هذا التواجد العسكري الدائم في أفغانستان سیؤمن مصالحها و 

ملیون  120الیات المتحدة مبلغ من أجل ضمان تدفق النفط و الغاز من منطقة آسیا الوسطى، و دفعت الو 

دوالر لقرغیزستان مقابل تأجیر قاعدة "ماناس" و استخدامها في العملیات العسكریة األمریكیة، كما وقعت 

واشنطن اتفاقیات تعاون عسكري مع طاجیكستان الستخدام قواعدها في: توزغان، تیبني، كولیاب، كما تقوم 

   3اب.بتدریب قواتها على تقنیات محاربة اإلره

ربیجان من أهمها ثمانیة زوارق مراقبة في ذكما قدمت الوالیات المتحدة  معدات عسكریة متطورة أل

ربیجانیة للتعاون العسكري، فضال عن تدریب عدد من ذفي إطار اتفاقیة  أمیركیة أ 2006 - 2005عامي 

إرسال خبراء عسكریین من حلف  ربیجانیة بموجب المعاهد العسكریة األمیركیة و التركیة، وذقوات البحریة األ

الناتو لتدریب القوات البحریة في باكو على تقنیات لیزر في الرصد و المراقبة. و استثمرت الوالیات المتحدة 

ا ذربیجانیة، مثل نظم الرادار و السفن الحربیة  و في هذملیون دوالر في تحدیث البنیة التحتیة للقوات األ 30

ربیجان قبلت واشنطن مشاركة وحدات من ذالعسكریة بین الوالیات المتحدة و أالسیاق من تنامي العالقات 

بدایة التسعینیات حتى  ذربیجاني بصفة مراقب في المناورات العسكریة التي أجراها حلف الناتو منذالجیش األ

                                                           
  على الموقع االلكتروني:، 26/04/2017تاریخ التصفح:  ."القواعد العسكریة األمیركیة و تطویق إیران"هیثم مزاحم،  - 1

post_25.html-haythammouzahem.blogspot.com/2012/09/blog-http://dr#!  
  . 293بالهدة حنان، مرجع سابق، ص   - 2
الروسي في آسیا الوسطى و بحر قزوین و تداعیاته على دول المنطقة:  - الصراع االستراتیجي(عبد الناصر سرور،  - 3

  .63، ص 2009، 1 عددال، 11، مجلد مجلة جامعة األزهر بغزة. )2007- 1991
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كز تر  التي Goplat ، و تنظیم مناورات مشتركة بین الدولتین بصفة منتظمة تحت اسم غوبالت 2003عام 

  1.حقول النفط التي تشارك في إدارتها الشركات الغربیة و  على عملیات تأمین الشواطئ

و تتسم العالقات  ،تأتي كازاخستان في المرتبة الثانیة بین حلفاء واشنطن في منطقة بحر قزوین

عالقات التعاون ا بدأت ذالكازاخیة"  بالتعقید لحرص أستانا على استمرار عالقاتها مع موسكو، ل –"األمیركیة 

بتوقیع عقود رسمیة في مجاالت الصیانة و التدریب و  1996مع واشنطن في مرحلة متأخرة نسبیا في 

لك الحین بدأت الوالیات المتحدة ذ ذحصول كازاخستان على خمسة زوارق بخاریة للمراقبة البحریة، و من

ء معدات عسكریة لشرا 2002ون دوالر في ملی 2.7بتقدیم الدعم المالي و التقني ألستانا، حیث تلقت حوالى 

برنامج تطویر قواتها البحریة من خالل تدریبها في  2004و قدمت الوالیات المتحدة لكازاخستان في 

 األكادیمیات العسكریة التابعة للدول األعضاء في حلف الناتو خصوصا تركیا و الیونان وایطالیا و اسبانیا، و

ادار متطورة وسفن حربیة حدیثة لمراقبة سطح بحر قزوین و أعماقه و هو تیسیر حصول أستانا على أنظمة ر 

  .2006ي حصلت من كازاخستان خالله على عدد إضافي من الزوارق السریعة في ذالبرنامج ال

التركمانیة" محدودة بالنظر إلى السیاسة - ربیجان و كازاخستان فإن العالقات "األمیركیةذمقارنة بأ

حیث قدمت وزارة الدفاع األمیركیة عددا من الزوارق البخاریة لتركمانستان عقب إعالنها   االنعزالیة لعشق أباد

ألف دوالر مساعدات عسكریة  700تلقت تركمانستان  2004عن نوایاها لتدشین قوات بحریة مستقلة، و في 

عسكري مع الوالیات من واشنطن إال أن إلتزام الرئیس التركماني بحیاد دولته أعاق تطویر عالقات التعاون ال

  2المتحدة.

أخیرا یمكن القول أن مصالح شركات النفط األمریكیة قد شكلت ضغطا متزایدا على اإلدارة األمریكیة و 

و وضع الخبراء األمریكیون   - بحر قزوین- للقیام بدور قیادي أكثر فاعلیة في دول القوقاز و أسیا الوسطى 

  3النفطیة التوصیات التالیة: المهتمون بهذه المنطقة من زاویة المشاریع

تحدي كل المحاوالت الروسیة لجعل منطقة بحر قزوین خاضعة لنفوذها و رغبتها في وجود نظام  - 

الكازاخستاني بتقسیم بحر قزوین إلى مناطق  -شرعي عام في بحر قزوین و الدفاع عن المطلب األذربیجاني

 اقتصادیة.

 ة رغم نشاط الشركات الغربیة في المنطقة.الدفاع عن الممارسات االقتصادیة العادل - 

                                                           

.171-170عمرو عبد العاطي، مرجع سابق، ص ص  -  1  

.172-171، ص ص السابق المرجع -  2  
   .98، ص 2003، 3 ، العددمجلة الكاشف. )رؤیة في أبعاد الحرب األمریكیة الجدیدة في آسیا الوسطى( عبد اهللا حارم، - 3
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الدفاع عن خیار األنابیب المتعدد لعرقلة المشروع الروسي في المنطقة و وقف سیطرتها المطلقة على منطقة 

  القوقاز و آسیا الوسطى.

  التحالفات حول منطقة بحر قزویناألقطاب و  : بروزالثالث المبحث

  األرمینيلتحالف اإلیراني الروسي المطلب األول: ا

االقتصادي، و مجابهة التحدیات األمنیة في آسیا الوسطى التي تشمل التغلغل األمریكي العسكري  تشمل

و توسع حلف الشمال األطلسي في المنطقة وجدت إیران تقاطع مصالحها مع نفس المصالح الروسیة الفرصة 

محور حول التنسیق للتهدیدات من أجل البحث عن تشكیل تحالف روسي إیراني یضم إلى جانبه أرمینیا یت

األمنیة المشتركة، حیث عبر صناع القرار في روسیا عن وجود رغبة في تطویر التعاون في المجاالت األمنیة 

، تحت اسم "قوات 2005و ذلك بإشراك إیران في مشروعها القاضي بإنشاء قوة عسكریة في بحر قزوین عام 

، الهدف منها المحافظة على األمن و االستقرار في المنطقة، إن هذا المشروع CAS FORبحر قزوین" 

، وهي GASPIAN GARDالمشترك حسب رأي العدید من المختصین مشروعا منافسا للمبادرة األمریكیة 

عبارة عن برنامج عسكري جاءت به وزارة الدفاع األمریكیة یهدف إلى وضع استراتیجیات أمنیة إقلیمیة في 

  قزوین كما یشمل محاربة اإلرهاب الدولي و الجریمة المنظمة و تجارة المخدرات واالنتشار النووي.بحر 

فمن خالل هذا المشروع تم حدوث تقارب روسي إیراني استراتیجي لمواجهة تعقیدات البیئة األمنیة في 

اد إیران بشكل كامل آسیا الوسطى في ظل التواجد األمریكي في المنطقة، و قد عزز من هذا التقارب اعتم

  1على الصناعات العسكریة الروسیة إضافة إلى الدعم الروسي لتطویر البرنامج النووي اإلیراني.

على هذا النحو عملت روسیا على توثیق عالقاتها مع الدول األسیویة من أجل إعادة صیاغة التحالفات و 

ي نحو استعادة دور الفاعل الرئیسي في اإلستراتیجیة على المستوى اإلقلیمي التي یفرضها الطموح الروس

النظام اإلقلیمي و منه إلى النظام الدولي، فالبحث عن التوازن االستراتیجي في منطقة آسیا والبحث عن دور 

مؤثر وبناء عالم متعدد األقطاب توجهت كل من روسیا و إیران إلى بناء شراكة استراتیجیة مع أرمینیا بهدف 

                                                           
أطروحة مقدمة لنیل  آسیا الوسطى لفترة ما بعد الحرب الباردة.التنافس الروسي ـــ األمریكي في منطقة بوسنان سفیان،  - 1

  . 239-238، ص ص 2017، 3شهادة الدكتوراه في العلوم السیاسیة و العالقات الدولیة، فرع عالقات دولیة، جامعة الجزائر
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األرمیني" كقطب في المنطقة - اإلیراني- النفوذ و علیه فإن تشكل المثلث "الروسي القیام بدور مؤثر وزیادة

یهدف إلى منافسة الوالیات المتحدة األمریكیة وحلفائها في آسیا الوسطى و بحر قزوین، وعلیه تشكل هذا 

ضمان  التحالف إلى قیام تحالفات جدیدة منافسة خاصة بین الوالیات المتحدة وتركیا وأذربیجان من أجل

  1الوصول إلى مصادر الطاقة في بحر قزوین.

أرمیني" في منطقة آسیا الوسطى وجنوب القوقاز هو - إیراني- إن األهمیة العملیة لقیام تحالف "روسي

باألساس یعتبر ذو طبیعة دفاعیة من أجل التصدي ألي اختراق استراتیجي واسع النطاق وكذلك من أجل ردع 

تركیا الحلیف االستراتیجي للوالیات المتحدة لضرب المصالح اإلیرانیة أي طرف أجنبي خاصة من طرف 

الروسیة، في هذا الصدد نجد المارشال "شابوشینكوف" یحذر من حرب عالمیة ثالثة إذا ما تدخلت تركیا 

هو  عسكریا في النزاع األرمیني األذري حول إقلیم ناغورنو كاراباخ، و یعد إبقاء القواعد العسكریة في المنطقة

في األساس لمنع أي فراغ أمني رهیب في حال ما تم االنسحاب من المنطقة، لذا فإن القوات الروسیة لم 

تنسحب من أرمینیا بموافقة الحكومة األرمینیة و اعتبار ذلك ردع لها من أي تدخل أجنبي هناك لیس ضد 

ف الجدید یهدف إلى حمایة الحدود أذربیجان فحسب بل كذلك من التدخل التركي، لذا یتضح لنا أن هذا التحال

وابقاء المنطقة تحت السیطرة المشتركة نظرا لوجود عدة مصالح حیویة بدءا بالمصالح الجیوسیاسیة، 

    2االجتماعیة واالقتصادیة.

إلى إقامة عالقات مع أرمینیا من خالل جهودها لتوسط في حل  1991هذا وقد سعت إیران مند عام 

إقلیم ناغورنو كاراباخ هذا التقارب كان محدد وفق المواقف و التوجهات التي تسلكها  نزاعها مع أذربیجان حول

القوى األخرى، فعملت روسیا و إیران على إقامة مثلث استراتیجي مع أرمینیا بهدف الضغط على أذربیجان 

فس الدولي من جهة في ظل وجود بعض الهواجس األمنیة وتداخلها مع المصالح الجیواقتصادیة في ظل التنا

  3الكبیر في المنطقة والخوف من قیام قطب أو تحالف بین أذربیجان وتركیا بدعم مباشر من الوالیات المتحدة.

                                                           
  .271-269، ص ص السابق المرجع - 1
   .78- 77نوفل لعمارة، مرجع سابق، ص ص  - 2
 .2008- 1991إیران وجمهوریات منطقة القوقاز: دراسة في العالقات السیاسیة واالقتصادیةمحمد عبد الرحمن العبیدي،  - 3

  .14مركز الدراسات اإلقلیمیة، جامعة الموصل، د.ت.ن، ص 
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فمن الناحیة الجیوسیاسیة و الجیواقتصادیة تشكل ایران بسواحلها على الخلیج العربي ممر لروسیا إلى 

نقل النفط و الغاز الروسي إلى العالم وكلك  المحیط الهندي، لذا كانت هناك محادثات من أجل تطویر خطوط

بالنسبة لطرق التجارة التي تمكنها من ربط روسیا وأوروبا مع جنوب شرق آسیا عبر اإلقلیم اإلیراني، لذا تعد 

إیران الحلیف االستراتیجي الموثوق فیه ألرمینیا و هي الحلیف الوحید بالنسبة لروسیا في منطقة جنوب القوقاز 

تقع تحت حصار أذربیجان وتركیا بسبب الخالف حول األقلیات األرمینیة في ناغورنو كاراباخ،  وهذه الدولة

وقد كانت قدرة روسیا في الحفاظ على منفد إلى أرمینیا ومنه عبر جورجیا على الرغم من المخاطر بسبب 

تكون بمثابة بوابة بدیلة  العالقات السیاسیة المتوترة بین موسكو و تبیلیسي، وفي هذا السیاق یمكن اإلیران أن

  1لمشاریع نقل الطاقة.

األرمینیة على وحدة المصالح الجیوسیاسیة فكل األطراف تسعى إلى و  واإلیرانیة تقوم العالقات الروسیة

وجنوب القوقاز، والتصدي لتصاعد المیول االنفصالیة  -بحر قزوین- تحجیم النفوذ األمریكي في آسیا الوسطى

اإلیرانیة وأرمینیا وتعزیز موقفها في المنطقة من خالل تصدیها لكل أشكال اإلقصاء في االراضي الروسیة و 

من جغرافیة مشاریع نقل النفط و الغاز القزویني نحو البحار المفتوحة، وعلیه فإن التقارب الجغرافي بین 

تطاع الطرفان روسیا وٕایران أدى إلى تقاطع المصالح واالهتمامات في عدید من القضایا اإلقلیمیة وقد اس

تطویر التفاهم والتعاون بینهما بالتركیز على نقاط التوافق والحلول الوسط ویبرز هذا بشكل كبیر في النزاع 

حول إقلیم ناغورنو كاراباخ فقد لعبت طهران دور الوسیط لحل األزمة بالطرق السلمیة بین أرمینیا وأذربیجان 

ا مع روسیا، إضافة لم تقم إیران بتقدیم الدعم للمقاتلین في مع وقوفها في صف األرمن ما یعني توافق سیاسته

حرب الشیشان و اعتبرت القضیة شأنا داخلیا روسیا حیث قامت بمعارضة اتخاد أي قرارات ضد روسیا خالل 

   2000.2- 1997رئاستها لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في الفترة 

                                                           
  .238بوسنان سفیان، مرجع سابق، ص ص  - 1
، 9، العددمجلة دراسات إیرانیة .)التطورات الراهنة وآفاق المستقبلالعالقات اإلیرانیة الروسیة: (فهد مزیان خزار الخزار،  - 2

   .42د.ت.ن، ص 
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ي ظل محاصرتها من الشرق بأذربیجان ومن هذا وتعتبر إیران بالنسبة ألرمینیا فاعل إقلیمي مهم ف

الغرب بتركیا المعادیتین لها كما تحاول طهران من خالل توطید عالقاتها مع روسیا وأرمینیا منع واشطن من 

  1إحاطة طهران من بشبكة قویة من العالقات مع دول منطقة القوقاز وآسیا الوسطى.

ة وروسیا في منطقة آسیا الوسطى وجنوب القوقاز كما انعكس التنافس بین الوالیات المتحدة األمریكی

األرمینیة و أتضح ذلك من خالل میل الوالیات المتحدة المتزاید باتجاه أذربیجان وهو - على العالقات اإلیرانیة

ما دفع أرمینیا في الوقت نفسه إلى توسیع عالقاتها مع روسیا وهو ما خلق لنا تحالف استراتیجي مهم في 

    2أرمینیا".-إیران-ل الثالث في المنطقة "روسیاالمنطقة من الدو 

  ول آسیا الوسطى ضمن منظمة شنغهايالمطلب الثاني: التحالف الروسي الصیني مع د

إن تعقد القضایا األمنیة على الحدود الغربیة الصینیة، وتداخلها مع التوجهات األمریكیة وتوسع حلف 

الشمال األطلسي في آسیا الوسطى قامت الصین بإحداث تقارب مع روسیا من أجل البحث عن آلیات 

ي الحد من النفوذ لقد عملت روسیا والصین بالتنسیق بینهما فمؤسسیة من التعاون في إطار إقلیمي أوسع، 

الغربي في منطقة بحر قزوین، من خالل محاولة إدخال دول المنطقة في تكتالت إقلیمیة، وهذا  األمریكي و

م، حیث وقعت كل من الصین  1996أفریل  26" في اتفاقیة شنغهاي"ما كان لها من خالل  التوقیع على 

قیة، التي سرعان ما تحولت إلى منظمة إقلیمیة وروسیا وكازاخستان قیرغیزستان وطاجاكستان على هذه االتفا

" الصینیة والتي عرفت بمنظمة شنغهاي شنغهايم في مدینة "2001جوان  15سها في أعلن عن تأسی

أوزباكستان كعضو وتركیا وأفغانستان انضمام العدید من الدول الحقا مثل ، وقد شهدت هذه المنظمة للتعاون

  4سعت المنظمة إلى تحقیق العدید من األهداف أبرزها: هذه 3.رىكطرف مراقب والعدید من الدول األخ

                                                           
على ، 23/05/2017. تاریخ التصفح: "األذربیجاني التركي القلق تثیر مشتركة مصالح.. وٕایران أرمینیا"هدیر محمود،  - 1

   http://www.aztagarabic.com/archives/20968 الموقع االلكتروني:

  .15محمد عبد الرحمن لعبیدي، مرجع سابق، ص  - 2
، 175، العددمجلة السیاسة الدولیة .)روسیا وأسیا الوسطى... حمایة المصالح واحتواء األخطار(عاطف عبد الحمید،  - 3

  .84، ص 2007أكتوبر األهرام، القاهرة،مركز 
  على الموقع االلكتروني: ،23/54/2017 :تصفحالخ تاری. "منظمة شنغهاي للتعاون اإلقلیمي" ،ابتسام محمد العامري - 4

http://www.cis.uobaghdad.edu.iq/uploads/workshop  
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التي تقف أمام عمل المنظمة والتي سمیت بقوى الشر الثالثة المتمثلة باإلرهاب والتطرف  خطارمواجهة األ - 

  اإلثني والحركات االنفصالیة. الدیني و

  .في مجاالت عدة تعزیز سیاسة التعاون وحسن الجوار بین الدول األعضاء - 

  السعي إلى تقلیص النفوذ األمریكي في القارة األسیویة. - 

  إقامة مشاریع مشتركة في قطاعات النفط والغاز والموارد المائیة. - 

من أجل إبقاء دول حوض بحر قزوین ضمن  األخرى الترتیبات من مجموعةكما اعتمدت روسیا على 

 1:ي كالتاليمع الصین في إطار منظمة شنغهاي وهتحالفها 

 اإلسالمیة والحركات اإلرهاب مقاومة في قزوین بحر منطقة دول في الحاكمة األنظمة ودعم مساندة - 

 .وتوجهات بعد األقالیم نحو االنفصال المسلحة

 الدفاع معاهدات عدة وتوقیع مستقبال مسلحة نزاعات نشوب عدم وضمان الدول، لهذه البینیة حدودال حمایة -

  .بین الدول األعضاء المشترك

 الروسیة األسواق وفتح الروسیة األنابیب شبكة عبر األوربیة األسواق في النفطیة المنتجات تسویقضمان  - 

  .الدول هذه من المهاجرة العاملة األیدي أمام

الصیني في منطقة آسیا الوسطى من القضایا التي شغلت الفكر االستراتیجي - یعد التقارب الروسي

فحدوث هذا التقارب هو داللة عن رفض للسیاسة األمریكیة في آسیا الوسطى من جهة واضعاف األمریكي، 

هیمنتها كقوة مهیمنة على النظام الدولي، ومن ثم رفض تواجدها العسكري في العدید من المناطق األسیویة و 

كل من روسیا الذي ترى فیه كل من روسیا والصین تهدید مباشر ألمنها. من خالل هذه المؤشرات رأت 

والصین الدخول في تكتل من أجل التصدي النفوذ األمریكي المتزاید في المنطقة والذي یدخل ضمن الترتیبات 

األمنیة والعسكریة في أوراسیا على حساب مصالح القوى األخرى وهو ما تراه الصین وروسیا وحتى إیران 

متعلقة باستخراج ونقل الطاقة خصوصا من الدول اختراق لمصالحها الحیویة في المنطقة ومحاولة مشاریعها ال

   2المطلة على بحر قزوین.

                                                           
  .85، ص مرجع سابقعاطف عبد الحمید،  - 1
  .271بوسنان سفیان، مرجع سابق، ص  - 2
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 الوسطى آسیاإن التواجد الصیني في منظمة "شنغهاي" سمح لها من الدخول كالعب مهم ومؤثر في 

  :أهمها متعددة مجاالت في الصینیون ینفذها التي والصغیرة الكبیرة المشاریع مئاتعبر 

  .الطاقة نقل أنابیب خطوط وبناء التنقیب - 

  .الحدید وسكك الطرق بناء - 

 الصین اتفقت  وكذلك 2005 عام دوالر ملیارات 4.18بـ النفطیة "كزاخستان بترو شركة" الصین اشترت فقد

 بكین بین توقیعه تم والذي الصین إلى عاما ثالثین ولمدة التركماني الغاز لنقل مشروع على تركمانستان مع

 إلى الغاز نقل مشاریع حول وٕایران أوزبكستان من كل مع مبدئیة اتفاقیات توجد كما ،2006 عام وعشق

 رغم و، والهند باكستان إلى أفغانستان عبر التركماني الغاز نقل مشروع مثل األخرى الدول حتى أو الصین

 ال التحرك لهذا واألمنیة السیاسیة الجوانب فإن الوسطى، آسیا نحو الصیني للتحرك االقتصادیة الدوافع هذه

 المعارضة ناشطي على ضغط لممارسة الوسطى آسیا دول تقنع أن بكین استطاعت أمنیا، إغفالها یمكن

 في تنشط بقیت والتي - الشرقیة تركستان-  شینغیانغ إقلیم في أكثر حریات أجل من یكافحون الذین األیغوریة

 كما الوسطى آسیا في األمیركي النفوذ تحجیم على ساعد الصیني االقتصادي التغلغل أن كما .الوسطى آسیا

 في األمیركیة القاعدة إیجار عقد مراجعة وكذلك 2006 عام أوزبكستان في األمیركیة القاعدة إغالق في تمثل

  الوسطى آسیا في األمیركیة القواعد إلغالق 2006 جوان في شنغهاي لمنظمة الرسمیة الدعوة ثم قرغیزستان

 التي الغربیة التوجهات ضد كبیر بشكل الوسطى آسیا دول استقطاب في شنغهاي منظمة نجحت جهتها من

 بملفات یتعلق فیما الغرب لضغوط الخضوع ترید ال التي الدیكتاتوریة األنظمة على أجندتها لفرض تسعى

 الغربیة االنتقادات ضد تصریحاتهم الوسطى آسیا زعماء یعلن ما فكثیرا والدیمقراطیة، اإلنسان حقوق

  1من خالل المؤتمرات التي تعقدها منظمة شنغهاي. بكین الصینیة العاصمة من واألمیركیة

الصیني محور هذا التقارب حیث تعتبر الصین أكبر - من جهة اخرى یعد التعاون العسكري الروسي

بالمائة من صادرات السالح الروسي في حین تشكل  40سوق للسالح الروسي فهي تستأثر لوحدها بـ 

بالمائة من إجمالي واردات الصین من األسلحة، بتكلفة سنویة تقدر قیمتها إلى نحو 70ة الروسیة األسلح

الصیني نحو عسكرة سیاستها الخارجیة كرد فعل على تمدد  -ملیاري دوالر مما یؤثر على التوجه الروسي

                                                           
على الموقع  ،23/05/2017تاریخ التصفح: ."تركیا.. الالعبون الجدد في آسیا الوسطى الصین وٕایران و"، مطیع اهللا تائب - 1

  ef902a45708e-ab68-4baf-9f4a-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6976e5ef االلكتروني:
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ى، من خالل هذا حلف الشمال األطلسي نحو حدودها والتواجد العسكري األمریكي المكثف في آسیا الوسط

الصیني في ظل منظمة شنغهاي هو إمكانیة عسكرة السیاسة الخارجیة الروسیة -یفهم من التحالف الروسي

في آسیا الوسطى باالعتماد على تحالفاتها اإلقلیمیة خاصة في ظل وجود قواعد عسكریة روسیة في المنطقة 

نظمة أداة عسكریة تكون بمثابة حلف عسكري یمكن استعمالها للتدخل في أزمات المنطقة وقد تصبح هذه الم

في طور التشكل یستخدمه الروس لدفع دول آسیا الوسطى إلى رفض الوجود األمریكي ــ األطلسي نحو 

 1المنطقة ومنه تصبح منظمة شنغهاي قطب عسكري بقیادة روسیة صینیة.

قائم على األساس البراغماتي  المنطقة هذه في والصین لروسیا االستراتیجیة المصالح نأ القول ویمكن

 هذه منع مع العمل على ،المنفعي المتبادل والتعاون المتبادل مع دول آسیا الوسطى في اطار منظمة شنغهاي

 وراء السبب بأن الجزم یمكن إذ جدیدة. أمریكیة عسكریة قواعد استضافة من َأو الناتو حلف دخول من الدول

 في الدیمقراطیة انتشار وقف روسیا تحاول كما للناتو االنضمام في تبلیسي رغبة كان جورجیا على الحرب

  2ا.لنشره األمریكیة الجهود وٕانما الدیمقراطیة لیس روسیا تخشاه فما المستقلة الدول كومنولث

الصیني في آسیا الوسطى هو بمثابة رد فعل على التوجهات - وعلیه یعد تشكل التحالف الروسي

الصین وعزل روسیا ومحاصرة إیران انطالقا من السیطرة على هذا المجال  األمریكیة الهادفة إلى احتواء

الجغرافي، فعجز رابطة الدول المستقلة في تشكیل كتلة فاعلة قادرة على مواجهة الهیمنة األمریكیة والغربیة في 

أنها تعمل على المنطقة ما دفع بروسیا نحو إقامة تحالفات وتكتالت إقلیمیة مع الصین وٕایران یفهم من خاللها 

إعادة التوازن الدولي في عالم ما بعد الحرب الباردة بإنشاء نظام متعدد األقطاب ذو طابع تنافسي بعیدا عن 

  3الهیمنة األمریكیة.

  

  

                                                           
  .272بوسنان سفیان، مرجع سابق، ص  - 1
 على الموقع االلكتروني:، 23/05/2017تاریخ التصفح: ."النفوذالمصالح ال  جیوبولیتكیاروسیا في محیطها "مروة نظیر،  - 2

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite   
   .273بوسنان سفیان، مرجع سابق، ص  - 3
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  الف األمریكي التركي األذربیجانيالمطلب الثالث: التح

تحقیق على خلق بیئة دولیة تضمن لها  ما بعد الحرب الباردةالوالیات المتحدة االمریكي مند  عملت

الدولیة قوى منافسة على  الساحة    ظهوروالحد من  ،المصالح التي تضمن لها الحفاظ غلى أمنها القومي

والتي  والتدخل في أفغانستان، 11/09/2001ة خاصة بعد أحداث یمریكاأل حیت عمدت الوالیات المتحدة

سیاستها أهداف  ضمنلطالما كانت آسیا الوسطى التي  كانت دریعة لخلق تواجد أمریكي عسكري في منطقة 

القائم بین العدید من القوى على التنافس  ویظهر هذا في هامةأهمیة  ذات منطقة أوراسیا تعج الخارجیة لذا

امة تحالفات بینیة مع الدول الحدیثة تعزیز النفوذ والسیطرة على مصادر الطاقة في المنطقة من خالل إق

  1اإلستقالل.

ت على إنشاء تحالفات عملفي منطقة آسیا،  بیت تواجدهاثت ةوفي إطار سعي الوالیات المتحدة األمریكی

التأثیر ا الحلف إلى ذمن خالل ه الوالیات المتحدة األمریكیة ، فعملتربیجانذمع تركیا وأ وكان ذلكإقلیمیة 

بأنه  تراه روسیا ا ماذوه تجاه مصالحها ومصالح حلفائها،االمستقلة ب ثادیة لدول الكومنولقتصالمصالح اإل في

الوالیات من  1999ربیجان في فیفري ذخصوصا بعد طلب أ في المنطقة نفوذها واختراق لهاإضعاف ل

التي  السیاسیاتمما زاد من توتر روسیا وخشیتها من  على أراضیها طلسيحلف األالنشر قوات من  المتحدة

 طلسيحلف األالخصوصا وأن أمریكا صرحت بأن القوات العسكریة من  في المنطقة الیات المتحدةتتبعها الو 

مما قد  التركیة أنجریكسوف تتمركز على مستوى قاعدة  "جیهان-تبلیسي- باكو" نابیبأالمكلفة بحمایة خط 

  2.الروسي ألي عمل عسكري ستعدادمني في المنطقة في ظل التخوف واالیؤجج  الوضع األ

التركیة تتلخص في من المصالح واألهداف الحیویة المترابطة والمتراكبة -إن األهداف اإلقلیمیة األمریكیة

ومن خالل هذه المصالح یمكن تحدید األهداف اإلقلیمیة لهذا التحالف، منها ضمان القدرة على السیطرة التامة 

وین وتطویر طرق الوصول لخطوط أنابیب بدیلة وهذا بالحفاظ على على احتیاجات النفط والغاز في بحر قز 

والء الحلفاء اإلقلیمیین خاصة مع أذربیجان. و قد فتح هذا التقارب إلى تعزیز التواجد العسكري المكثف عبر 

                                                           
  .156-15مرجع سابق، ص ص  خضیر عباس النداوي، - 1
خطر الحدیث: صراع اإلرادات في أسیا الوسطى دراسة للمستقبل اإلقلیمي في أسیا وتأثیر على الشرق هاني إلیاس،  - 2

  .126-124ص  ، ص2007لنشر، لدار الرضا  .األوسط

  



 بحر قزوين منطقةالدولي على و  اإلقليمي  إنعكاسات التنافس                                                       الفصل الثالث

- 114 - 
 

قواعد عسكریة من أجل حفظ األمن واالستقرار، وقد تجسد هذا في النزاعات التي حصلت بالمنطقة في كل 

ازیا، أوسیتیا الجنوبیة، و ناغورنو كاراباخ، من خالل تشجیع إعادة إدماجهم في الدولة األم وتحقیق من أبخ

ضمانات لهم من خالل الحكم الذاتي والحد من تغلغل المنظمات والحركات المتطرفة واالسالمیة، هذا وكانت 

اصل في میزان القوى اإلقلیمي في تعمل الوالیات المتحدة األمریكیة اإلحداث تأثیر ونفوذ وملئ الفراغ الح

مرحلة ما بعد الحرب الباردة مع أهداف أكبر تتضمن تأكید تراجع الهیمنة الروسیة وقطع الطریق على توسع 

النفوذ اإلیراني واالختراق الصیني نحو المنطقة عن طریق تشكیل تحالفات وأقطاب مواجهة للمشاریع 

   1والتوجهات األمریكیة.

األذربیجاني، مسألتان تبرزان توجهات السیاسة - التركي-كل التحالف األمریكيویتضح من خالل تش

الخارجیة األمریكیة من وراء إقامتها هذا التحالف، األولى ترتبط بأهمیة تركیا بالنسبة للوالیات المتحدة 

لهذا الدور فعندما األمریكیة والدور الذي تریده لتركیا في المنطقة، والمسألة الثانیة ترتبط بالوسائل المعززة 

نتأمل الخریطة ونالحظ موقع تركیا التي تعنبر عضوا في الحلف األطلسي تتبین لنا االهمیة التي تلیها 

الوالیات المتحدة لهذه الدولة، فهي بوابة الحلف األطلسي نحو ثالثة من أهم بؤر التوتر وهي: منطقة البلقان، 

قع وعالقات تركیا المتمیزة مع الوالیات المتحدة حرضت هذه منطقة القوقاز، منطقة آسیا الوسطى. وبحكم مو 

األخیرة على ابراز دور الحلیف التركي في صیاغة االستراتیجیة األمنیة األمریكیة تجاه أذربیجان وبعض دول 

  آسیا الوسطى.

وبحكم القطب المشكل بین الدول الثالث قامت كل من أذربیجان وتركیا بأدوار تخدم المصالح 

هات األمریكیة في آسیا الوسطى وحدوث هذا التحالف یعد عامل مهم سیساهم في تحقیق مجموعة من والتوج

األهداف لألطراف الثالثة هي: اضعاف النفوذ الروسي واحتواء إیران وعرقلة المشاریع الطاقویة الصینیة، لذاك 

باطات السیاسیة عملت الوالیات المتحدة على تشجیع جمهوریات آسیا الوسطى على مضاعفة االرت

   2واالقتصادیة مع تركیا قبل أن تتبلور فكرة إقامة أنابیب لنقل النفط وهو ما قامت به أذربیجان.

                                                           
  .157-156شوقي عرجون، مرجع سابق، ص ص  - 1
  .24ص  ،2012 ،188، العددمجلة المجتمع .)الروسیةمحاولة ازاحة السیطرة  حلف استقرار القوقاز..(محمد نوفل،  - 2
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واقع التنافس الروسي األمریكي في آسیا حول  ستنتاجاتفي ختام هذا الفصل نقف على مجموعة من اال

في الحاضر و أثر ذلك على التنافس حول موارد الطاقة في ظل وجود  منطقة بحر قزوین الوسطى و

  :مجموعة من النزاعات في المنطقة

عبر تحالفها مع  مكانتها على و الحفاظ تعزیز نفوذها من خالل أن یكون لها دور كبیر لروسیا یمكن

 في النفوذ زیادة روسیا ستواصل كما المنطقة في تأثیرا األكثر الالعب باعتبارها كل من إیران والصین

  .مقسمة األوروبیة إبقاء المشاریع تعمل على لذلك و تركمانستان، و كازاخستان أذربیجان

 أن و على الرغم من الطاقة بعیدا عن روسیا، لتنویع إمدادات المسعى األوروبي وقف أو منع بالتاليو  

 من المنطقة في الرئیسي الالعب ستبقى فإنها الطاقة، مشاریع جمیع منع على قادرة تكون غیر قد موسكو

و  المتحدة الوالیات مثل الدولیة األخرى قوىال على أفضلیة لها ستكون و السیاسي، و النفوذ الطاقة حیث

  .و الصین تركیا

اقتصادي  لضعف نتیجة ذلك كان سواء ،في المنطقة الروسي الدور امكانیة تراجع لكن هذا ال ینفي

خاصة في ظل  ،أو تغیر في طبیعة التحالفات الموجودة في المنطقة مخاطر أمنیةو  سیاسیة أو أزمة محتمل

عبر تحالفها االستراتیجي في  بشكل تدریجي قزوین بحر منطقة في المشهد تغیر نحو المتحدة الوالیات سعي

و  انأذربیج لكل من و السیاسیة المالیة المساعدات من خالل تقدیم ،المنطقة مع كل من أذربیجان وتركیا

 یزید أن شأنه من ما و هو ،و هو ما كان مع جورجیا مشاریع الطاقة هناك و دعم و تركمانستان، كازاخستان

إحتمال  یتوقعهذا  و من خالل كل التحرر من السیطرة الروسیة، یدفعها نحو و الصغیرة هذه الدول موقف من

  اإلقلیمیة. الدول هذه بین الصراعاتحدة  و زیادة العدید من األزمات في المنطقة حدوث 
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  خاتمة:ال

  ستنتاجات نجملها فیما یلي:ه الدراسة إلى جملة من االده نخلص في أخر

الدول  بینفي بحر قزوین أسهمت بشكل كبیر في بروز خالفات  بمصادر الطاقة كتشافات المتعلقةإن اال -

خـتالف فـي حیـث سـمح اال .وضـعه القـانوني فیمـا یتعلـق بكیفیـة تقاسـم ثـروات البحـر وخاصـة  المشاطئة لـه،

بسـط محاولة ل ،اإلقلیمیة وتقاطع المصالح اإلقتصادیة بفتح المجال للقوى الدولیة و وجهات النظر السیاسیة 

  .الطبیعي الغاز ثرواتها من النفط والتحكم في  سیطرتها في منطقة بحر قزوین و نفودها و

فقـد  حـدي أقـالیم اإلتحـاد السـوفیاتي السـابقة،ا تعتبر روسیا منطقة بحـر قـزوین جـزء مـن مجالهـا الحیـوي و -

 جعــل الجمهوریــات المســتقلة فــي آســیا الوســطى تحــت المنطقــة تحــت نفودهــا و هــذه إلــى ابقــاءســعت روســیا 

 و ،الغــاز ول الــنفط وا مــن خــالل تعزیــز دور شــركاتها النفطیــة للســیطرة علــى حقــذهــ و تبعیتهــا اإلقتصــادیة،

نـع إقامـة المشـاریع المنافسـة لهـا الغـاز نحـو األسـواق الدولیـة وم نقـل الـنفط وب الخاصة نابیبأل السیطرة على

  .للمشاریع الروسیةمشاریعها المنافسة  منع الدول الغربیة من التغلغل في المنطقة أو عرقلة عن طریق

تسعى لتحیید الـدور الروسـي  ،لفاتها اإلقلیمیة خصوصا مع تركیاالوالیات المتحدة االمریكیة من خالل تحا -

حیـت یـدخل  األسـواق الدولیـة. الغاز من بحر قزوین نحـو خلق منافد جدیدة لتصدیر النفط و و  في المنطقة

ما التي تحتكر تصدیر الطاقة نحو أوروبا  ،" في إطار كسر الهیمنة الروسیةجیهان–تبلیسي  -"باكومشروع 

 و .مـع البحـث عـن منـاطق جدیـدة للتـزود بالطاقـة إقتصادیة لهایات المتحدة األمریكیة تخلق بدائل جعل الوال

السـیطرة  منـهو آسیا الوسطى  اجد عسكري فيتو  ضمان من أجل 2001التدخل األمریكي في أفغانستان  عدی

المنطقـة عبـر نحـو  الغـاز مـن الـنفط ومـع خلـق بوابـة جدیـدة لتصـدیر  هاإمـداداتعلى حقول الـنفط و الغـاز و 
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 التركي في مجال الطاقة بخلق فرص و رهانات جیواقتصـادیةحیت سمح التحالف االمریكي  الدولیة األسواق

  و أسیا الوسطى. إعطائها دور محوري في منطقة بحر قزوین دولة ممر وباعتبارها لتركیا 

قبـل  مـع اإلتحـاد السـوفیاتي ثرواتـهم حدوده و التي كانت تتقاس عتبارها دولة مشاطئة لبحر قزوین واإیران ب -

 خالل الحرب الباردة، فإیران تسعى إلى خلق نفود لها في المنطقة خاصة بعد إنهیار اإلتحاد السـوفیاتي و و

ممـر  ةإیـران ألن تكـون دولـ تسـعىحیت ، السیاسیة قتصادیة وات الهشاشة االذالجمهوریات المستقلة  ظهور

هذا التوجه جعل  لكن تصدیره عبر موانئ الخلیج، قزوین مع نفطها وة نفط بحر ضلتصدیر النفط عبر مقای

اإلقتصادیة  تقیید الدور اإلیراني في المنطقة عبر العقوبات السیاسیة والیات المتحدة األمریكیة تسعى لالو  من

تشــترك مــع دول أنهــا  ومحاولــة عزلهــا عــن محیطهــا اإلقلیمــي اآلســیوي خصوصــا و نتیجــة برنامجهــا النــووي،

  .الثقافیة و اإلثنوسیاسیةخصائص ال منطقة في بعضال

بحـر  احتیاطاتتسعى إلستغالل  دول بحر قزوین عبر حدود طویلة،من  قریبالصین بموقعها الجغرافي  -

انیـة فـي العـالم ثحتاللهـا المرتبـة الا و ي المتزایـد علـى الطاقـة،لالغازیة في ظل الطلب الداخ قزوین النفطیة و

 وسـلحة الصـین فـي سیاسـتها الخارجیـة فالقوة الناعمـة إحـدى أ من اإلستهالك الطاقوي.دة الیات المتحبعد الو 

طریق الحریر  إعادة بعث إلى نفس الوقت كما تهدف فيإقامة أنابیب لنقل الطاقة من بحر قزوین  ا عبرذه

إسـتعمال  دونمـن  عن طریق تعزیز تواجـدها االقتصـادي و التجـاريفرصة لبسط نفودها و جعله كالتقلیدي  

  القوة العسكریة.

-بالتعقیـد اإلثنـوأن المنطقـة تتمیـز  خصوصـا و ه المنطقـة،ذالتنافس إلى خلق أزمـات فـي هـذا ه قد أدى  -

 بــین لتنــافسا علــى نعكــاسمــا كــان لــه اا ذهــ و حــروب بــین دول المنطقــة، نزاعــات و ثأدت الــى حــدو  ثقــافي
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متضاربة  في غالـب األحیـان حـول ثـروات  طبیعةات ذدى إلى خلق تحالفات أاإلقلیمیة مما  القوى الدولیة و

إلى خلق تواجد عسـكري أجنبـي دائـم فـي المنطقـة عبـر قواعـد عسـكریة  تخلف آثار أد ا ماذوه بحر قزوین،

  األمریكیة. - الروسیة منها خاصة

قــزوین، خاصــة أنهــا اتبعــت تعــد الوالیــات المتحــدة األمریكیــة أكبــر وأقــوى منــافس لروســیا فــي منطقــة بحــر  -

استراتیجیة ذات أبعاد سیاسیة، إقتصادیة وعسكریةـ تمكنت من خاللها من تحیید النفوذ اإلیراني والروسي في 

المنطقــة وفــرض طــوق مــن الحصــار العســكري علــى إیــران كــل ذلــك فــي ســبیل إنجــاح سیاســتها فــي المنطقــة، 

المنطقــة، األمــر الــذي جعــل روســیا تتقــارب مــع  حیــث شــكلت تركیــا حجــر الزاویــة فــي التحــرك االمریكــي فــي

  الصین وٕایران في حین الوالیات المتحدة األمریكیة شكلت تحالفا مع كل من أذربیجان وتركیا.

، مـا جعـل مـن الجدیر بالذكر أن أغلب االكتشافات النفطیة تتواجـد بعیـدا عـن متنـاول المسـتهلكین الكبـار

الخارجیة في ما یتعلق بحل إشـكالیة التحـدیات الجیوسیاسـیة،  المنطقة تدخل ضمن أجندة صانعي السیاسات

لتــوفیر األمــن الضــروري لعملیــات اســتخراج الــنفط و نقلــه. و هكــذا فقــد شــكلت االحتیاجــات الكبیــرة للطاقــة و 

شــركات الــنفط العالمیــة و حكوماتهــا أدوات مــا أطلقــت علیــه األدبیــات السیاســیة " اللعبــة الكبــرى، الرامیــة إلــى 

النفود بشكل أكبر من المنافسین األخرین من أجل ضـمان أكبـر قـدر ممكـن مـن السـیطرة علـى نفـط و تعزیز 

فالقوى المتنافسة استخدمت كـل  غاز المنطقة و هو ما تجسد بالفعل من خالل حرب األنابیب القائمة هناك.

تضم دوال حدیثة االستقالل ذات االقتصادیات الضـعیفة، و  ياألدوات المتاحة لتحقیق غایتها في المنطقة الت

أنظمــة سیاســیة هشــة یضــاف إلــى ذلــك مــا تواجهــه دول المنطقــة مــن صــراعات عرقیــة و أزمــات األمــر الــذي 

  ترتب علیه تزاید درجة المنافسة بین مختلف القوى من أجل تجسید تلك المشاریع و شبكة خطوط األنابیب. 
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   :ملخص

قتصادیة لمسألة  نقل الطاقة الجیوا لى تحلیل األبعاد الجیوسیاسیة وإ تھدف ھده الدراسة 

 وا من خالل إبراز أھم خصائص المنطقة ھذ و من بحر قزوین نحو األسواق الدولیة،

أدت إلى التنافس   التي و ،و ما تتمتع بھ من احتیاطات النفط و الغازالجیوبولیتیكیة  أھمیتھا

 ضمن من طرف القوى الكبرى و أصبحتالغاز  لنقل النفط وأنابیب  حول إنشاء خطوط

الغاز  منطقة بحر قزوین لتصدیر النفط و اتجاه في توجھاتھا الخارجیةالمتبعة  ستراتیجیاتھاا

تفسیر  یمكن كیفلذا اندرجت إشكالیة الدراسة على النحو التالي:  الدولیة،نحو األسواق 

  بحر قزوین نحو األسواق الدولیة؟ دوافع وأبعاد التنافس الدولي على مسارات نقل الطاقة من

قوى الكبرى التي تسعى التنافس في منطقة بحر قزوین ھو صراع مصالح بین اللذ 

حیث یقوم البحث ب العسكریة، اإلقتصادیة و السیاسیة وستعمال مختلف الوسائل لحمایتھا با

 یات المتحدة االمریكیة و الصین والوال روسیا و: القوى المتنافسة الدولیة دور على إبراز

على األمن اإلقلیمي في منطقة آسیا الوسطة و بحر ا التنافس انعكاس ھذ إیران و تركیا و

ل الطاقة في المنطقة نق أنابیب حوللتنافس اقزوین، و دراسة أثر النزاعات البینیة على 

التركي للمشروع األمریكي/  طرق العبورجورجیا یعتبران أھم  ربیجان وخصوصا وأن أذ

قتصادیة وضح األھمیة الجیوسیاسیة و الجیوای ا ماوھذ ،لمشاریع روسیة في المنطقةالمنافس ل

الوالیات حیث سعت  ،واإلقلیمیةة نقل الطاقة المتنافس علیھا من القوى الدولی مساراتل

طوط نقل الطاقة حتكارھا لخالدور الروسي  في المنطقة ومنع ا مند البدایة إلى تحجیم المتحدة

ضمان إمدادات مع دول المنطقة ل ضمان تحالفات أقوىلھا مع نافسة عبر إنشاء خطوط م

یران للحد من إ ا ما جعل روسیا تعمل على التعاون مع الصین وو ھذ الطاقة بشكل آمن،

دول أخرى  جورجیا و تركیا و التي بدورھا تعتبر حلیف لكل منالنفود األمریكي في المنطقة 

بحر قزوین التي تسعى دولھ الى تحقیق منطقة ا في یحدث ھذ و حمایة مصالحھا ھناك، و

ستغلت محاوالت حیت ا ،تدعیم استقرارھا السیاسي تنمیة أكبر في المجال اإلقتصادي و

فتح المجال أمام توجھ كل من روسیا  وھو ما ،تسعى إلیھا القوى الكبرى لصالحھاالتي  النفود

 عسكریة لضمان حمایة المصالح بشكل أوسع و إنشاء قواعد و الوالیات المتحدة األمریكیة

  .و تعزیز النفوذ و ھذا ما أصبح یعرف باللعبة الكبرى حمایة خطوط نقل الطاقة



Résumé : 

Cette étude a pour objectif d'analyser les dimensions géopolitiques et géoéconomiques  

liées à la question du transport de l'énergie depuis la Mer Caspienne vers les marchés 

internationaux, et ce à partir des principales caractéristiques de la région, son intérêt 

géopolitique ainsi que ses réserves  prouvés, qui ont produit une concurrence entre les grandes 

puissances internationales  pour la mise en place des pipelines et des gazoducs, devenues l'une 

des principales stratégies poursuivies par les grandes puissances dans la  mer Caspienne pour 

l'acheminement du  gaz et du pétrole vers les marchés internationaux, en répondant à la 

problématique de l'étude s'articulant autour de la façon dont s'expliquent les raisons et les 

dimensions qui déterminent la concurrence internationale autour de ces voies de transport de 

l'énergie vers les marchés internationaux.  

La compétition internationale dans la mer Caspienne est  une rivalité entre les grandes 

puissances qui emploie de différents moyens politiques, économiques et militaires. L'exposé 

est basé sur l'identification des principaux acteurs impliqués dans la compétition ; la Russie, 

les Etats-Unis et la Chine, d'une part, ainsi que la Turquie et l'Iran, d'autre part. Ce type de 

compétition peut produire des conflits comme celui qui s'opère dans la région de Nagorny - 

Karabach entre l'Arménie et Azerbaïdjan et peut déclencher des guerres comme celle de 

Russie et la Géorgie entrainant  la perte des territoires d'Abkhazie et d'Estonie de Sud comme 

conséquence directe de la compétition sur les voies de transport énergétique dans la région. 

L'Azerbaïdjan et la Géorgie en particulier font partie prenante dans du projet turco-américain, 

"Baco-Tiblisi- Djihan" qui est le concurrent de celui de la Russie.  

Ceci reflète l'intérêt géopolitique et géoéconomique des voies de transports énergétiques 

faisant l'objet d'une rude compétition entre les puissances régionales et internationales. Ainsi, 

les Etats-Unis tentent d'affaiblir le rôle que joue la Russie pour  l'empêcher d'y monopoliser le 

transport d'énergie en construisant ses propres voies garantissant la continuité et la sécurité 

des flux en énergie. Ceci a contraint la Russie à coopérer avec la Chine et l'Iran pour faire 

face à l'influence américaine qui préfère s'allier à la Turquie et la Géorgie et d'autres Etats. 

Tout ça se passe dans la mer Caspienne dont les Etats buttent à accroitre leur développement 

économique et soutenir leur stabilité politique. Ces derniers ont su exploiter ce climat de 

compétition internationale dans la région en favorisant l'accueil des bases militaires sur leurs 

sols pour assurer la protection de leurs intérêts et la sécurité des voies de transports  de 

l'énergie par les Etats-Unis et la Russie.  


