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 مقدمة:  

 االطار ادلفاىيمي والنظري للتنافس الًتكي اإليراين على منظقة جنوب القوقاز. الفصل األول:

 ماىية منطقة جنوب القوقاز واحلدود ادلفاىيمة دلصطلح التنافس يف العالقات الدولية األول:المبحث 
 ماىية منطقة جنوب القوقاز. المطلب األول:
 احلدود ادلفاىيمية دلصطلح التنافس يف العالقات الدولية. المطلب الثاني :

 ادلقاربات النظرية ادلفسرة للتنافس الًتكي اإليراين يف منطقة جنوب القوقاز. المبحث الثاني:
 التنافس الًتكي االيراين من منظور نظريات العالقات الدولية. المطلب األول:
 التنافس الًتكي االيراين من منظور نظريات اجليوبوليتيكا. المطلب الثاني:

 ة دلنطقة جنوب القوقاز.األعلية اجليواسًتاتيجي المبحث الثالث:
 األعلية اجليبوليتيكية. المطلب األول:
 األعلية االقتصادية والطاقوية. المطلب الثاني:
 األعلية السياسية والتارؼلية. المطلب الثالث:

 اإلىتمام الًتكي دبنطقة جنوب القوقاز. الفصل الثاني:

 الروابط التارؼلية لًتكيا دبنطقة جنوب القوقاز. المبحث األول:
 تطبيع العالقات الًتكية مع أرمينيا . المبحث الثاني:
 .2008موقف تركيا ذباه احلرب الروسية اجلورجية  المبحث الثالث:

 اإلىتمام اإليراين دبنطقة جنوب القوقاز. الفصل الثالث:

 الروابط التارؼلية إليران دبنطقة جنوب القوقاز. المبحث األول:
 التوتر اإليراين األذرغلاين. المبحث الثاني:
 .2008موقف إيران إذباه احلرب الروسية اجلورجية  المبحث الثالث:

 اخلاسبة:
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 تمهيد:
هناية احلرب الباردة ربوال كبَتا من حيث البنية من نظام ثنائي القطبية إىل نظام  شهد النظام الدويل بعد         

 أحادي بقيادة الواليات ادلتحدة األمريكية.
تفكك االرباد السوفيايت ترك فراغا جيواسًتاتيجيا على ادلنطقة وبروز العديد من الدول ادلستقلة على ومن خالل 

يف أسيا الوسطى مثل كازخستان وتركمانستان وطاجاكستان وغَتىا ، أو  الساحة الدولية سواء كانت ىذه الدول
 ل أذرغلان وأرمينيا وجورجيا.ثعلى مستوى القوقاز سواء كانت دول الشمال أو اجلنوب منو م

ومع بروز دول جنوب القوقاز الثالث كدول مستقلة قد حرصت على استقالذلا الفعلي بعيدا عن التأثَتات 
 ة رلموعة من العالقات السياسية والدبلوماسية مع العديد من دول العامل. مإقا اخلارجية من خالل

لكو دول جنوب القوقاز من إمكانيات طبيعية مثل النقط والغاز الطبيعي ىذا ما جعلها زلط أنظار تونظرا دلا سب
 الدول اإلقليمية وساحة للتنافس السياسي واإلقتصادي.

قليمية اليت تسعى للولوج إىل ساحة القوقاز وخاصة اجلنوبية منها حيث سعت وتعد تركيا وإيران أىم الدول اإل
قة جنوب القوقاز طظروف السياسة واإلقتصاديةدلنالالدولتان )تركيا وإيران ( لتوظيف ادلعطيات الثقافية واجلغرافية و 

 جنوب القوقاز الثالث. وىذا ما ستتطرق إليو من خالل ىذه الدراسة يف توضيح التنافس الًتكي اإليراين يف دول
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 اختيار الموضوع: مبررات
 المبررات الذاتية:

تشكل منطقة القوقاز مركز ثقل دويل دبختلف تفاعالهتا اجليوسياسية واجليوسًتاتيجية حيث كانت وال           
 تزال تعترب مركز إىتمام الدول الدولية واإلقليمية.

 ة وجنوب القوقاز بصفة أخص ، إضافة إىل ادليوالتممناطق مثل القوقاز عاوىذا ما غلعل الباحثُت تناول 
 كثَتا لدى الباحثُت والطلبة .  متناولةخصية ضلو مواضيع غَت شال

 المبررات الموضوعية:
قة أي منطقة ادلوضوعية يف ندرة ادلراجع العلمية والدراسات ادلتعلقة هبذه ادلنط ادلربرات غالبا ما تكمن        

 نافسة عليها مثل تركيا وإيران .تادل جنوب القوقاز والدول
ادلنطقة  وفهم ماغلري من تطورات من خالل التنافس الًتكي اإليراين على منطقة جنوب القوقاز وىذا ما تزخر بو

 طبيعية وطاقوية. من ثروات
 الدراسات السابقة:

يف شىت ادليادين،وىذا ما يعطي وفرة علمية وخاصة  وفرة يف الدراسات األكادؽلية تكتسي الساحة العلمية         
 يف الدراسات األكادؽلية.

تكون زلدودة جدا ، وعلى سبيل ادلثال ىذا ادلوضوع الذي تطرقنا إليو ، وخاصة تكاد ولكن ىناك بعض ادلواضيع 
 غة العربية ىي تكاد تكون نادرة إال بعض الدراسات القليلة منها:لبال

رسالة ماجستَت لنوفل لعمارة، مت التطرق فيها إىل األعلية اجليوسًتاتيجية جلنوب القوقاز وتأثَتىا على أمن واستقرار 
 جبامعة اجلزائر. 2006سنة نشرىا  متدول ادلنطقة، 

سة الصراع األمريكي الروسي حول منطقة جنوب القوقاز )درا هافي تانية، لفتيحة فرقاين تناولثورسالة ماجيستَت 
 امعة اجلزائر.جب 2010حالة جورجيا(، وكانت ىذه الرسالة سنة 

حيث تناول يف الفصل الثاين من ىذا الكتاب بعض  2010وكتاب العمق االسًتاتيجي، ألمحد داود أوغلو ، 
 النقاط عن منطقة القوقاز.

 غة العربية واألخرى باالصلليزية.لوبعض ادلقاالت ادلتفرقة بعضها بال
 مت تداوذلا باللغة العربية أعلها : ادلقاالت اليت
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، ومت التطرق 2016ماي 3مادي ، صجان: التنافس والصراع يف جنوب القوقاز ، للدكتورة فاطمة الإيران وأذير 
مراحل تارؼلية تتميز هبا العالقات اإليرانية  ثالثيجان، ومت اإلشارة إىل بإىل التعقيدات االسًتاتيجية ألذر 

 نية.ربيجاواألذ
رق فيها إىل طومت الت 2010-2002تمدة من ة ذباه منطقة القوقاز للفًتة ادلمتركيا اخلارجي ياسةوكذلك س

بعدىا وكذلك تناولت ما و  2003رحلة ما قبل ممها إىل قسيالسياسة اخلارجية الًتكية ذباه منطقة القوقاز وت
 ارمينيا.يع العالقات الًتكية مع بتط

وكال ادلقالتُت للدكتور زلمد  2008-1991ومجهوريات منطقة القوقاز يف فًتة  ومقاالت أخرى بعنوان : إيران
 عبد الرمحن العبيدي، وتناول يف ىذه األخَتة منطلقات السياسة اخلارجية اإليرانية ذباه ادلنطقة والعالقات 

 .ارمينياان و بيجاالقتصادية مع أذر 
 ها:أما ادلقاالت اليت مت تناوذلا باللغة األصلليزية فأعل

             ربيجان ، لكل من :ذة اخلارجية الًتكية يف جنوب القوقاز وأثرىا على العالقات بُت إيران وأسالسيا
 تناولت ىذه ادلقالة ربديات يف العالقات بُت أذربيجان وإيران ومبادئ وأىداف ،ماسومة راد قودارزي واخرون

 واإلقتصادية بُت تركيا وإيران جنوب القوقاز. لوجيةااليديو ة سًتكية جنوب القوقاز وادلنافالة يف السياستركيا 
 مصاحلتناولت  balla Evanthiaوالسياسات الًتكية اإليرانية يف جنوب القوقاز لـ: حلالة بعنوان: ادلصامقو 

 وسياسات تركيا يف ادلنطقة وكذلك خصائص وسياسات إيران يف منطقة جنوب القوقاز.
 

 إشكالية الموضوع:
 من حبثنا غلب طرح اإلشكالية الرئيسية التالية: ىاذلدف ادلتوخ للوصول إىل

 ؟2016-2000اإليراين على منطقة جنوب القوقاز خالل الفًتة  –ماىي دوافع وأسباب التنافس الًتكي 
 وإليضاح ىذه اإلشكالية يتوجب علينا طرح األسئلة الفرعية التالية:

 ؟ماىي أعلية منطقة جنوب القوقاز .1
 ؟ 2016-2000خالل الفًتة  الًتكي اإليراين على منطقة جنوب القوقاز نافسلتماىي طبيعة ا .2
خالل الفًتة   ماىي العوامل الثابتة وادلتغَتة يف العالقات التنافسية لًتكيا وإيران ذباه منطقة جنوب القوقاز .3

 ؟ 2016 -2000ادلمتدة بُت 
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 لإلجابة عن األسئلة الفرعية مت إعتماد الفرضيات التالية: الفرضيات:
 كلما توفرت ادلنطقة على إمكانات كبَتة زاد التنافس عليها.   .1
 كلما تناقضت ادلصاحل واألىداف كلما زاد التنافس. .2
 كلما كان ىناك إرتباط تارؼلي زاد التنافس. .3

 
 منهج الدراسة:

التارؼلية ،  الذي بُت أيدينا لن يكون من خالل سرد الوقائع: إن تناول ىذا ادلوضوع المنهج التاريخي .1
ن ادلعلومات ، ولكن دراستها من خالل جذورىا ادلاضية اليت ولدت فيها ، والتطورات اليت ما موجعلها ركا

 ها والعوامل اليت ؽلكن إفًتاضها خلف تلك التطورات.حلقت
يف التفسَت ولو القدرة على إدخال  وىل الزمن دورا معيناػلاول أن ي فادلنهج التارؼلي لو القدرة التفسَتية وىو

 1الد ظاىرة معينة أو ضعفها أو إختفائها يف تفسَت ذلك.دليالظروف احمليطة 
رة يف رلتمعات ناظ( أن ادلقارنة ىي دراسة ظواىر متشاهبة أو متستيوارت ميل: يعرف )المنهج المقارن .2

 موضوع أو أكثر عرب رلتمعُت أو أكثر. سلتلفة أو ىي التحليل ادلنظم لالختالفات يف
أما ادلقارنة دبعٌت واسع ىي ذلك النشاط الفكري الذي يستهدف إبراز عناصر التشابو واإلختالف بُت 

 2الظواىر اليت غلري عليها ادلقارنة
ذلذا من خالل ىذا ادلنهج نقوم دبقارنة وسائل وأىداف وإمكانيات كل طرف على حدى ، وىذا عن طريق 

-2000ادلتغَت لكل طرف يف التنافس أو الصراع على ىذه ادلنطقة وبالتحديد خالل الفًتة ادلمتدة ت و ثابال
 م.2016

: وتعترب الوصف أحد مستويات البحث العلمي إضافة إىل ربليل وتفسَت ، ويستعمل ىذا  المنهج الوصفي .3
ادلنهج من أجل إستحضار حادثة واإلحاطة  جبوانب موضوع ما، ويساعد على التعرف أكثر على األحداث 

احلدود  ستخدام ىذا ادلنهج يفاراسة ومت دل ادلوضوع قيد الحو التارؼلية أو االنية، ومن مث  يبٍت تصور 
 لدراسة.بالتوصيف ادلفاىيم ادلتعلقة صطلح التنافس وىذا ادلفاىيمية دل

 
 

                                                           
.56،ص1997،الجزائر،1محمدشلبً،المنهجٌةفًالتحلٌلالسٌاسً،المفاهٌم،المناهج،االقتراباتواألدوار،ط1
.77،صنفسالمرجع2
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 أىمية الدراسة:
 

 :الدراسة تكتسي اعلية عملية و اخرى علمية  ان ىذه          
فاألعلية العلمية: إن موضوع التنافس يف العالقات يندرج ضمن ميدان النزاعات الدولية ، ذلذا فاذلدف من  -

 ادلتواضع ىو معرفة عوامل وأسباب التنافس والصراع يف ىذه ادلنطقة )جنوب القوقاز(. ىذا العمل
ريات اليت من خالذلا يتم فهم و تفسَت النزاعات و ظالنومن خالل ىذا البحث كذالك ؽلكن توظيف  -

 طقة .الصراعات يف ادلن
ربز طبيعة التنافس بُت تركيا وإيران األعلية العملية: وتظهر ىذه األعلية من خالل إصلاز عمل علمي أكادؽلي ي  -

زلل تنافس  غلعلها وإقتصادية بو ادلنطقة من إمكانات طاقوية ما تزخريف منطقة جنوب القوقاز وكذلك إبراز 
 وصراع.

 مهتم دبنطقة القوقاز ومعرفة  خلفيات التنافس.كل وىذا ما يستفيد منو   -
 

 مجاالت الدراسة:
 

 اجملال الزمٍت: -أ -
-2000االشكالية ادلختارة يف إطار زماين ينحصر وبالضبط يف الفًتة ادلمتدة من سنة اول دراسة حسن -

 م.2016
اجملال ادلكاين: تقوم ىذه الدراسة يف توضيح التنافس بُت الدولتُت االقليميتُت يف اجملال ادلكاين ادلعرف  -ب -

 دبنطقة جنوب القوقاز.
،وكل كل من تركيا وإيران دبنطقة جنوب القوقاز  دلوضوعي: تكلمت ىذه الدراسة على إىتماما اجملال -ج -

دولة كانت ذلا عالقات سلتلفة عن الدولة األخرى يف ىذه ادلنطقة وىذا ما جعل التنافس بُت اإلقليمُت 
 ذباه ىذه ادلنطقة.
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 تشمل ىذه الدراسة على ثالث فصول: تقسيم الدراسة:

يهتم ىذا الفصل باالطار ادلفاىيمي والنظري للتنافس الًتكي اإليراين على منطقة جنوب  الفصل األول: -
 القوقاز، حيث قسمناىا إىل ثالث مباحث.

تتكون من ثالث دول وىي: أذربيجان، وأرمينيا و فادلبحث األول من خاللو تطرقنا إىل ماىية جنوب القوقاز  -
للتنافس، مثل : الصراع، التوتر ، النزاع...وغَتىا من ادلفاىيم  وجورجيا من جهة واحلدود ادلفاىيمية ادلشاهبة

 األخرى وتعريفها من جهة أخرى.
اء يف العالقات الدولية مثل: سو  اتبات النظرية ادلفسرة للتنافس، وىذه ادلقاربوادلبحث الثاين فتناول ادلقار  -

اىان، نظرية  دلاكندر،نظرية القوة دلنظرية قلب العاملة والليربالية والبنائية، أو نظريات اجليوبوليتيكا مثل: اقعيالو 
 اإلطار لسبيكمان.

ففي البداية تناولنا االعلية أما ادلبحث الثالث فتطرقنا فيو إىل األعلية اجليوسًتاتيجية دلنطقة جنوب القوقاز ، -
قزوين باعتباره جزءا من ىذه ادلنطقة وأنابيب النفط  حبرقتصادية و اإلو  طاقويةالمكانات اجليوبوليتيكية مث اإل

 ية السياسية والتارؼلية للمنطقة.وكذلك االعلاليت سبر بو...
 يتطرق إىل اإلىتمام الًتكي دبنطقة جنوب القوقاز ومت تقسيمو إىل ثالث مباحث:الفصل الثاني:  -
از وىذا من خالل عالقة كل دولة من دول فادلبحث األول: يوضح الروابط التارؼلية لًتكيا دبنطقة جنوب القوق -

 جنوب القوقاز بًتكيا على حدى.
 .1915من سنة ر رة األجز مة دبهينيا وخاصة أن تركيا متو تناولنا التطبيع الًتكي مع أرمأما ادلبحث الثاين: ففي -
 .2008وادلبحث الثالث: ففيو ادلوقف الًتكي ذباه احلرب الروسية اجلورجية سنة  -
تناول اإلىتمام اإليراين دبنطقة جنوب القوقاز وىذا من خالل ادلباحث الثالثة : فادلبحث  الفصل الثالث: -

 األول: يكشف عن اإلرتباط التارؼلي إليران هبذه ادلنطقة.
 وادلبحث الثاين: فيتمثل يف التوتر اإليراين األذربيجاين وما ىي األسباب اليت أدت إىل ىذا التوتر وأثاره. -
 ها.فإيران ذباه النزاع الروسي اجلورجي وما ىو موق نظرةفيتطرق إىل أما ادلبحث األخَت  -
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 الدراسة : الصعوبات التي واجهت

تواجو العديد من الصعوبات وادلعوقات ، تنعكس سلبا على البحث والباحث ، إن أي دراسة أكادؽلية        
 وذبعل البحث يعاين نقصا وىذا ما يؤثر على ىذه الدراسة.

 فأبرز الصعوبات اليت واجهتٍت يف ىذا البحث ىي قلة ادلراجع اليت تتناول ىذا ادلوضوع.وذلذا 
          حال دون التوسع يف الدراسة بشكل كبَت.ا ووجود مقاالت قليلة باللغة األجنبية وىذا م

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

على منطقة جنوب  اإلٌرانًاالطار المفاهٍمً والنظري للتنافس التركً  :الفصل االول

 القوقاز

  المبحث األول: ماىية منطقة جنوب القوقاز والحدود المفاىيمة لمصطلح التنافس في
 العالقات الدولية 

 ادلطلب األول: ماىية منطقة جنوب القوقاز.
 .ادلفاىيمية دلصطلح التنافس يف العالقات الدوليةادلطلب الثاين : احلدود 

  المبحث الثاني: المقاربات النظرية المفسرة للتنافس التركي اإليراني في منطقة جنوب
 القوقاز.

 ادلطلب األول: التنافس الًتكي االيراين من منظور نظريات العالقات الدولية.
 .ظريات اجليوبوليتيكاادلطلب الثاين: التنافس الًتكي االيراين من منظور ن

 .المبحث الثالث: األىمية الجيواستراتيجية لمنطقة جنوب القوقاز 
 ادلطلب األول: األعلية اجليبوليتيكية.

 ادلطلب الثاين: األعلية االقتصادية والطاقوية.
 ادلطلب الثالث: األعلية السياسية والتارؼلية.
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سة حيث مت تقسيم ىذا الفصل إىل ثالث ايتناول ىذا الفصل اإلطار ادلفاىيمي والنظري للدر                 
 مباحث وىي كالتايل:

رجنا فيو ماىية منطقة جنوب القوقاز والدول اليت يتكون منها ، وكذلك احلدود ادلفاىيمية دأالمبحث األول: 
: الصراع، التوتر ، احلرب... وغَتىا من ادلفاىيم وادلفاىيم ادلشاهبة لو مثل  ودلصطلح التنافس وسلتلف تعاريف

 األخرى.
 وفيو  ادلقاربات النظرية ادلفسرة ذلذا التنافس وقسمناىا إىل شقُت::المبحث الثاني

 عية ، الليبَتالية، البنائية.قادلقاربات النظرية من منظور نظريات العالقات الدولية مثل الوا الشق األول:
 النظرية من منظور نظريات اجليوبوليتيكا. ادلقاربات الشق الثاني:

اجليوبوليتيكية او مت فيو تناول األعلية اجليواسًتاتيجية دلنطقة جنوب القوقاز سواء كانت  المبحث الثالث:
 دلنطقة جنوب القوقاز.االقتصادية والطاقوية أو الثقافية والسياسية 
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 القوقاز والجدود المفاىيمية لمصطلح التنافس في العالقات الدولية.ماىية منطقة جنوب المبحث األول: 
مت فيو التطرق إىل ماىية حنوب القوقاز واحلدود ادلفاىيمية دلصطلح التنافس يف العالقات الدولية، وادلفاىيم ادلشاهبة 

 دلصطلح التنافس.
 ماىية جنوب القوقاز. المطلب األول:

تقع منطقة القوقاز يف القارة االسيوية ، عند احلدود بُت كل من قاريت اسيا وأوربا ، وىي موطن اجلبال ادلعروفة 
دود اجلورجية يف مجهورية والذي يقع بالقرب من احل ألبروزباسم جبال القوقاز، دبا فيها ذلك جبل 

 1.قربدينوبلقاريا
علا منطقيت مشال القوقاز وجنوب القوقاز وىذا األخَت ىو الذي  كما وتقسم منطقة القوقاز إىل منطقتُت رئيسيتُت

 سيتطرق إليو ىذا ادلبحث.
يقع جنوب روسيا الفدرالية،ػلده البحر األسود من الغرب وحبر قزوين من  transcaucasieجنوب القوقاز نإ

 الشرق، ويضم ثالث محهوريات مستقلة : أذربيجان، جورجيا، أرمينيا.
ىي إحدى مجهوريات جنوب القوقاز ، وىي تقع يف مفًتق الطريق بُت أوربا الشرقية وأسيا الغربية  :أذربيجان -

روسيا من الشمال وجورجيا من الشمال الغريب وإيران من و أرمينيا من الغرب  و وػلدىا حبر قزوين من الشرق
 2اجلنوب.

 الذي يقع مابُتnakhtchvanشفانيتناخويوجد على زليط  أذربيجان إقليمان يتمتعان باحلكم الذايت 
الذي يقع غرب أذربيجان وىذا  ناكورنوكاراباخواإلقليم االخر ىو  2كم5500وإيران ومساحة ىذا اإلقليم  ارمينيا

ويسكنو أغلبية أرمينية تشكل سكاهنا من مجاعات عرقية  2كم4400اإلقليم عبارة عن أرض زلصورة  مساحتو 
وؽلثل  يونوكرانيون، اجلورجتار، األتنيون، اليهود ، الستايجيان، الداغللا،ُت ، الروس، األرمنيىي : األذر 

 3من نسبة سكان الدولة. 82.7األذربيجانيون حوايل
 

                                                           
28-02-2017ٌوم: www. mawdoo3.com محمدمروان،أٌنتقعالقوقاز،متحصلعلٌهمنالموقع:1

15:37الساعةعلى
.16:15علىالساعة28/72/2717ٌوم: https:// ar.wikipedia.orgأذربٌجان:متحصلعلٌه:أذربٌجان2
فتٌحةفرقانً،الصراعاألمرٌكًالروسًحولمنطقةجالقوقاز،مذكرةلنٌلشهادةالماجستٌرالعلومالسٌاسٌة،قسم3

.64،ص2717واإلعالم،جامعةدالًابراهٌم،العلومالسٌاسٌة،كلٌةالعلومالسٌاسٌة
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ذرية ىي ذربيجان تتالف من رلموعة من القوميات والقومية األأن مجهورية أ (01الجدول رقم)يتضح من خالل 
فهي سبثل نسبة  رمن مثل الداغستانيون والروس واألخرى القوميات األذربيجان اما ألف من سكان أالغالبية اليت يت

 .وتكاد تكون متقاربةقليلة 
حوايل  2002، حيث بلغ تعداد سكاهنا سنة 1991رباد السوفيايت يف سنة واستقلت أذربيجان عن اإل

 2.1كم86.600نسمة وتبلغ مساحتها 7.854.000
ىي ثالث دول جنوب القوقاز ػلدىا مشاال جورجيا، ومن الغرب تركيا ، وأذربيجان من الشرق، وإيران  أرمينيا : -

 .من اجلنوب
رباد السوفيايت، وحاليا ػلكمها نظام دؽلقراطي تعددي، وتعتمد على ادلسيحية كدين ىي مجهورية سابقة يف اإل 

 .1991أغسطس  23استعادت أرمينيا استقالذلا يف ذلا.
، وعدد سكاهنا حوايل: EREVANايرفانوعاصمتها  2كم  29.743ساحة أرمينيا حوايل تبلغ م

من السكان وفيها رلموعة من االقليمات  %97.9حوايل  من، ويشكل األر 2008نسمة سنة 3.238.00
 2أعلها، األوكرانُت، اليونانيُت، األكراد، اجلورجيُت...

ىي دولة مستقلة ذات سيادة تقع يف بالد القوقاز تقع على الساحل الشرقي للبحر األسود ، ػلدىا  جورجيا : -
 ومن اجلنوب أرمينيا وأذربيجان وتركيا ومن الغرب البحر األسود.،مشاال روسيا ومجهورية الشيشان 

 %47.7يقطن  2007مليون نسمة سنة  4.7، ويبلغ عدد سكاهنا  2كلم  69.700: تبلغ مساحتها حوايل
وتقطنها حوايل  تبليسيمنهم يف األرياف ، وتضم جورجيا عدة أقليات أرمينية وروسية وأذرية ويونانية، عاصمتها 

ألف  50ذكسية وىناك أقلية كاثوليكية يناىز تعدادىا ثو ين الرمسي للدولة ىو ادلسيحية األر دمليون نسمة، وال 1.2
 نسمة.

ذريون وؽلثل رمن والروس واألعدة قوميات كاأللف من أورجيا تتان ج (02الجدول رقم) يتضح من خاللو 
 غلبية العظمى لسكان دولة جورجيا ،حيث يقطن اجلورجيون معظم الدول الكربى مثل تبليسي مثال.اجلورجيون األ

 

                                                           
.17:17،الساعة:28/72/2717:.ٌومwww. marefa.org/index. phpمتحصلعلٌه:أذربٌجان1
 https //ar.wikipedia.org:.منالموقعمتحصلعلٌهأرمٌنٌا2

.15:27علىالساعة71/73/2717ٌوم:
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مارس  31ومت استقالذلا عن اإلرباد السوفيايت يف  1936كانت جورجيا رمسيا جزء من االرباد السوفيايت يف سنة 
 دولتُت اصبحتاالنضمام إىل روسيا و  اوطالبت ازيابخوا الجنوبية أوستيساعنها منطقيت  فصلتوان 1991

 1مستقلتُت.
 

 المطلب الثاني: الحدود المفاىيمية لمصطلح التنافس في العالقات الدولية.
دد التنافس وادلفاىيم ضلد ضرورية يف كل دراسة وذلذا وجب علينا يف ىذا ادلبحث أن جتعترب ادلفاىيم         

 دلشاهبة لو وىذا من خالل تعريف ىذه ادلصطلحات.ا
 أوال: مفهوم التنافس.

ىناك العديد من التعاريف اليت قدمها الباحثون بشأن التنافس الدويل أو التنافس يف العالقات الدولية، إذن         
تالالت تتضخم وتأخذ صورة الصراع إذا خالدويل وىي ات ادلوجودة يف اجملتمع تالالخالتنافس الدويل يقصد بو اال

 مل يتم معاجلتها .
ومصاحل دول أخرى شلا يولد  ضفالدول تسعى إىل تعظيم مكاسبها وفقا دلفهوم ادلصلحة الوطنية بشكل قد يتناق

 2حالة من التنافس وقد يشمل التنافس رلاال زلددا أو عدة رلاالت اقتصادية أو سياسية وحضارية 
إىل مرحلة الصراع وتأخذ أبعادا  ال تصلإىل حالة من اإلختالف بُت الدول  يشَتاسي يف على أنو مفهوم سويعر 

 يف االطار الدويل أو االقليمي. أو سياسية لتحقيق مصاحل أو مكانة اقتصادية
 وافقة سواء كانت تلك األىدافتكما يعرف على أنو حالة ؼلتلف فيها طرفان أو أكثر حول أىداف غَت م

 3حقيقية أو متصورة أو حول ادلوارد احملدودة
 :ثانيا: مفهوم الصراع

م وعلى القوة نافس على القيأنو)ت على الصراع،( وىو باحث يف علم االجتماع 1913)لويس كوسريعرف        
 وادلوارد 

 
 

                                                           
 www.aljazeera.net/news/international/2007/11/8:جورجٌا...معلوماتعامة:تحصلعلٌهمن1
حذفانًنجٌم،العالقاتالصٌنٌةاألمرٌكٌةبٌن،التنافسوالتعاونفترةمابعدالحربالباردة،مذكرةماجستٌرف2ً

.7،ص2711العلومالسٌاسٌةالعالقاتالدولٌة،قسمالعلومالسٌاسٌة،كلٌةالعلومالسٌاسٌةواإلعالم،جامعةالجزائر،
،2714-2717ٌكًالروسًفًمنطقةالشرقاألوسط:دراسةاالزمةالسورٌةعبدالرزاقبوزٌدي،التنافساألمر3

مذكرةمكملةلنٌلشهادةالماجستٌرعلومسٌاسٌة،قسمالعلومالسٌاسٌة،كلٌةالحقوقوالعلومالسٌاسٌة،جامعةمحمد

.11،ص2715خٌضر،بسكرة،
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 .1(خصومهميد أو تصفية أو إيذاءيكون اذلدف فيو بُت ادلتنافسُت ىو ربي
البشر وال يشمل صراع االنسان ضد بيئتو الطبيعية، وىذا يعٍت أن الصراع يتضمن درجة أعلى  والصراع  تفاعل بُت

من رلرد التنافس، فاألفراد قد يتنافسون على شيء نادر دون أن يدركو ا أن يتنافسون فيما بينهم على ذلك 
نافس يرقى ليصبح صراعا الشيء أو يتنافسون دون أن يسعى أحدىم إىل منع االخر من ربقيق أىدافو، ولكن الت
ون ربقيق االخرين لغاياهتم عندما رباول األطراف دعم مراكزىا على حساب مراكز االخرين وتعمل على احليلولة د

 2اللعبة، أو حىت بتدمَتىم. من يدىم باخراجهمأو ربي
سبييزا مهما بُت الصراع والنزاع مستوحى من ادلوسوعات العربية واألجنبية ، فالنزاع  عدنان السيد حسنيولقد قدم  

 ىو التخاصم، ونزاع القوم ىو خصامهم، أما الصراع وادلصارعة فيدالن على اجملاهبة احلادة.
ر، أما ذا يشَت النزاع إىل اإلختالف أو " التعارض"،أو"التنافس" يف األفكاحيث على واحد أن يصرع االخر، ل

 3الصراع فينطوي على " جدال عنيف" أو كفاح ضد الغَت"
النزاعات  EDUARD AZZARأدوارد عازار طبق على أمساه ن مفهوم الصراع من ىذا ادلنطلق ينإ

اليت تكون مشحونة بالرموز واليت تساىم دائما وبشكل متواصل PROTECTEDاإلجتماعية ادلرجأة 
" و" اذلم"، كما يتميز بكونو طويل األمد يغطي سلتلف اجملاالت وادليادين ، بتذكَت ادلتنازعُت  دبشاعر" النحن

الغالب ومؤجل احلل لغياب العوامل الضرورية لذلك، وذلذا فالصراع ينطوي على نضال مرتبط بالقيم ، يؤدي يف 
 4ادي أو ادلعنوي باالخرينإىل إحلاق الضرر ادل

 
 
 
 
 

 

                                                           
عالقاتالدولٌة،ترجمة:ولٌدعبدالحً،بٌروت:جٌمسدورتً،روبرتبالستغراف،النظرٌاتالمتضاربةفًال1

.147،ص1986المؤسسةالجامعٌةللدراساتوالنشر،
.147جٌمسدورتً،روبرتبالستغراف،مرجعسابقص2
جٌستٌرفًالعلوما،مذكرةلنٌلشهادةالم1988-1963رٌاضبوزرب،النزاعفًالعالقاتالجزائرٌةالمغربٌة3

.17،ص2778العلومالسٌاسٌةلكلٌةالحقوق،جامعةمنتوري،قسنطٌنة،السٌاسٌة،قسم
.18نفسالمرجع،ص4
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 لية.ثالثا: مفهوم النزاع في العالقات الدو 
ػلدث النزاع نتيجة تعارض أو تصادم بُت اذباىات سلتلفة أو عدم توافق يف ادلصاحل بُت طرفُت أو أكثر شلا         

يف عملية التفاعل بُت  من النزاع إذاكالوضع القائم وزلاولة تغيَته، ية مباشرة إىل عدم القبول بعنييدفع باألطراف ادل
 1طرفُت إثنُت، على األقل ويشكل ىذا التفاعل معيارا أساسيا لتصنيف النزاعات.

والنزاع الدويل يعرف على أنو تنازع وتصادم ارادات ومصاحل الدول الوطنية ، ىذا التنازع والتصادم يكون ناذبا على 
وإمكانياهتا شلا يؤدي إىل تصرفات وسياسات زبتلف  االختالف يف دوافع الدول ويف تصوراهتا وأىدافها ومواردىا

 2أكثر شلا تتفق، وعلى الرغم من ىذا تبقى أغلب النزاعات بعيدة على نقطة احلرب
 .ةرابعا: مفهوم الحرب في العالقات الدولي

ف تعترب احلرب صورة من صور الصراعات الدولية وأكثرىا شدة وىذا ماغلعلنا نقدم رلموعة من التعاري      
 للحرب.

، حيث اذلدف منها ىو إعادة نسجمةتباديل بُت دولتُت أو أكثر من الكيانات غَت ادل حاحلرب ىي نزاع مسل
 3تنظيم اجلغرافيا السياسية للحصول على نتائج مرجوة ومصممة بشكل ذايت.

السياسية ، ولكنها تقوم " يف كتابو عن احلرب أهنا " عمليات مستمرة من العالقات فينتزوز كارل فون كالويرى " 
على وسائل سلتلفة" وتعد احلرب ىي عبارة عن تفاعل بُت اثنُت أو أكثر من القوى ادلتعارضة واليت لديها صراع يف 

 4الرغبات
يف زلاولة KALDOR وHOLSTIوVAN CERELD: امثال وىناك زلاوالت من طرف باحثُت

فًتة ما بعد احلرب الباردة ، وضعت مصطلحات مثل" ل لحةالعطاء مزيد من تعاريف زلددة حول الصراعات ادلس
الثالث" أو " حروب اجليل الثالث"و"حروب جديدة" وذلك  اجليل" و" حروب من ةالصراعات منخفضة احلد

مع االشكال اجلديدة من العمليات احلربية النامجة عن التطور التكنولوجي  شيةوادلتما حدثةنتيجة لالمكانيات ادلست
 5ومبتكرة لالصطالحات مفاىيم احلرب.
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 خامسا: التوتر.
فالتوتر ىو حالة شيء يهدد بالقطيعة ، وىو حالة من الشدة واالنفعال تعرب عن بداية خروج النزاع من         

 مرحلتو الكامنة إىل العلن.
كثَتا ماترافقو احلمالت الدعائية   -خاصة بُت تلك اليت تتبٌت هنجا نزاعيا فيما بينها –فتوتر العالقات بُت الدول 

 واذلجمات االعالمية.
ؽلكن ذباىلها وإخفائها ، وبالتايل فهو تعبَت عن حالة ال إذن فالتوتر يعكس أن اخلالفات وصلت إىل احلد الذي 

السيطرة أو ربقيق االنتقام فأسباب التوتر يف الغالب مرتبط بشكل وثيق بأسباب  من اخلوف والعداء والرغبة يف
 1التنافس.

 2إنكسار العالقات بُت األطراف وقد يؤدي التوتر إىل
 األزمة في العالقات الدولية.سادسا : 
يا وذلذا عدا اسًتاتيجتتسم العالقات الدولية يف وقتنا الراىن بالكثَت من األزمات ، واليت أصبحت تأخذ ب          

مستقبل ادلنظمات واألفراد واخلطط ادلستقبلية واليت قد ل خطرا مباشرا ؽلس يجية واليت سبثمسيت باألزمات االسًتات
 وىذا ما غلعلنا نوضح مفهوم األزمة.،تؤدي إىل حدوث كارثة إذا مل ػلسن التعامل معها 
متخاصمُت ال يصل إىل مرتبة احلرب بالرغم من قوة ادلشاعر فاألزمة موقف مؤثر جدا يف العالقات بُت طرفُت 

العدائية واحلرب الكالمية بُت األطراف، واألزمة تبدأ عندما تقوم دولة ما بفعل تكون تكلفتو كبَتة لدولة أخرى 
وىي ال تعٍت نشوب احلرب بل تذىب إىل إزباذ قرار فاصل إما بتسوية األزمة سلميا والتخلي عن فكرة الصدام 

 .   بُت األطرافسلح أو بتصعيدىا إىل حالة احلرب ادل
األزمة بأهنا" موقف تطالب فيو دولة ما بتغيَت الوضع القائم وىو األمر الذي تقاومو  رنيجون سباويعرف         

 3دول أخرى شلا ؼللق درجة عالية من اإلدراك باحتمال اندالع احلرب"
 4.عن السلوك ادلعتاد ا ربول فجائيكما تعرف األزمة أيضا : بأهن
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 المبحث الثاني: المقاربات النظرية المفسرة للتنافس التركي اإليراني على منطقة جنوب القوقاز.
خالل معاجلة ىذا ادلبحث يتوجب علينا أن نتطرق إىل صنفُت من ادلقاربات، فالصنف األول ىو  من           

ادلطلب يف اطار مقاربات نظريات العالقة الدولية ونظرهتا للتنافس الًتكي اإليراين دلنطقة جنوب القوقاز ىذا 
ي اإليراين دلنطقة جنوب القوقاز وىذا يف األول،أما الصنف الثاين فهو مقاربات اجليوبوليتيكا ونظرهتا للتنافس الًتك

 إطار ادلطلب الثاين.
 مقاربات العالقات الدولية.منظور التنافس التركي اإليراني على منطقة جنوب القوقاز من األول: المطلب
لتفسَت عدة مقاربات نظرية يتوجب علينا دراسة التنافس الًتكي اإليراين يف منطقة جنوب القوقاز  ان تناول        

 ىذا التنافس وؽلكن أن نعددىا إىل:
ويف كتابات ادلفكرين الغَت الغربيُت مثل:  الغربإن للواقعية جذورىا يف الفلسفة السايسية القدؽلة يف  الواقعية:

 1يف اذلند.كوتيليايف الصُت و مينغ تسي
ية يف عصره ، وأكد على ة للممارسة السياستإىل نظرية سياسية من مالحظ ميكافيليم توصل 16وخالل القرن 

أن  فيلليميكايرى على غرار  ىوبزوتوماس أن السياسة ىي تصارع على ادلصاحل مث تشاؤمو ذباه الطبيعة البشرية، 
القوة عامل حاسم يف السلوك اإلنساين، فاالنسان يسعى دون ىوادة ضلوة امتالك ادلزيد من القوة وال يتوقف ىذا 

 2السعي إال عند ادلوت 
 3ىوفمان انليستو ىانس مورغانتو، تينسي رايكو وكذلك صلد من منظريها : 

 أىم مرتكزات الواقعية:
 .يةاقعية صراع من أجل القوة يف العالقات الدولية ألنو ال وجود لقوة فوقالو  -
 تعترب الدول من ادلنظور الواقعي أىم الفاعلُت. -
 4الوطنية ويدخل ضمن ىذا االطار سعيا الكتساب القوةماية مصاحلها حلالدول لألمن )القومي( ربتاج  -
 تحقيق أىدافها .ص التكاليف ادلتالزمة مع سعيها لتعظيم الفوائد وتقليلالدول فواعل عقالنيون يسعون  -

                                                           
.61بالستغراف،مرجعسابق،صرتبجٌمسدورتً،رو1
.62نفسالمرجع...ص2
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لياردو( رات )البككوحدة مندرلة ك  اخلارجي ربليلية ، حيث تواجو الدولة العاملالدولة فاعل وحدوي ألغراض  -
 يف تصادم دائم. أي أن الدول

لف الظواىر ادلعقدة يف السياسة الدولية دبا عية الكالسيكية على مفاىيم خاصة لفهم وتسيَت سلقالوا وإعتمدت
فيها ظاىرة السياسة اخلارجية، وتعترب مفهوم القوة ، ادلصلحة الوطنية ، تعظيم ادلكاسب، ادلساعدة الذاتية، 

 1ادلفاىيم ادلفتاحية اليت إعتمدهتا ىذه ادلقاربة لتفسَت السلوك اخلارجي للدولالعقالنية ، الفوضى الدولية... من 
 أدمطانيا والواليات ادلتحدة األمريكية مع كتابات يم يف بر 18إن الليربالية كإيديولوجية ظهرت منذ القرن الليبرالية: -

، ىايك فريديريكو ،دافيد ريكاردوو ، ينميتراودافيد ، يلموجون ستيوارت ، ودافيد ريكاردو، سميث
 ، وكل ىؤالء ضمن التيار اليبَتايل، تنقسم أفكارىم إىل شقُت:وبرت كيوىانر و فريدمان، ميلتون

 الشق األول: -
و مبدأ ،دعو يعمل دعو ؽلر مبادئ عدة، مبدأعلى  للدولة يف اإلقتصاد ، ويركزون دىنحتمية التدخل األاىل ينظر 

 فريد مان. ن،يلتو مسيث، دافيد ريكاردو، ىيك، م أدموأىم منظري ىذا الشق:  ةالتجارة احلر 
، كيوىانىم منظري ىذا اجلانب، ويرون أنو البد من تدخل الدولة يف اإلقتصاد زلليا ودوليا، وأ الشق االخر: -

 ،...جون ماينردكينز، سونىوب
 وأىم اإلفًتاضات اليت تقوم عليها الليربالية:

ساسيات الدولية، الاألشخاص واجلماعات اخلاصة ىم الفواعل األساسية يف ل ا، بيو الدولة ليست فاعال وحد -
 2كز عليها سلوك الدولةها كأسباب زلركة للمصاحل اليت يرتوحاجات األفراد واجلماعات اإلجتماعية يتم معاجلت

الذاتية، وليس يف ؽليل الليرباليون إىل اعتبار الدولة رلموعة من ادلؤسسات البَتوقراطية لكل منها مصاحلها  -
 .عنصرا فاعال فريدا أو موحدا  إعتبارىا

ل ادلصلحة الوطنية يف ىذا السياق ، ألهنا ال سبثل سوى ما ينجم عن يذلذا ال ؽلكن أن يكون ىناك شيء من قب 
 سيطرة ادلنظمات البَتوقراطية على عملية ازباذ القرار ذاخل بلد ما.

فضل وجو،أما ادلصاحل الوطنية فهم يؤكدون على اأما العالقات بُت الدول فَتى اليرباليون ربقيق التعاون على  -
 .أعلية ادلصاحل اإلقتصادية والبيئية والتكنولوجية
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لقوى بل من تفاعالت الطبقات ادلتعددة من ترتيبات اميزان  من ويرون أن النظام يف السياسة العادلية ال ينطلق -
 كم اليت تشمل القوانُت واألعراف ادلتفق عليها والنظم الدولية والقواعد ادلؤسساتية.احل
القوة العسكرية مهمة ولكن ليست ىي كل شيء كما يرى الواقعيون والنظام ال يربز من خالل توازن القوى  -

والنظم الدولية والقواعد ولكن من التفاعل بُت العديد من األعمدة احلاكمة والقوانُت وادلعايَت ادلتفق عليها 
 ادلؤسساتية.

 ة العادلية.سبادل بُت الدول يف نظر الليرباليُت لو ميزة ىامة يف السياتإضافة إىل اإلعتماد ادل -
 1ة الدؽلقراطية ، لكن ال تبقى مسائل احلرب والسلمسيوضرورة الدفاع عن الدؽلقراطية وادلطالبة بنشر األنظمة السيا

 .كريةحبيسة يف أيدي مجاعة سياسية صغَتة أو عس
إن التيار الليربايل وخاصة ادلؤسسايت منو ساىم يف حل العديد بُت التحديات اليت ال ؽلكن للدول لوحدىا أن  -

غلب عليها كادلشكالت البيئية ، الصحية، إنتشار األسلحة ، وغَتىا وذلذا تعترب ادلنظمات الدولية، أداة ىامة يف تت
 2العقبات أمام العمل اجلماعي. لذليت

 البنائية: -
 ":"بولفيوتي" و" مارك كوبيإن االفًتاضات اليت تنطلق منها البنائية يف العالقات الدولية حسب         

يرفض البنائيون ىذه ادلفاىيم : ادلصلحة الوطنية ، اذلوية ، األمن القومي، كما ىي معطاة، وإظلا يهتم البنائيون 
الفعالة غَت الدولة مثل ادلنظمات الدولية وادلنظمات الغَت حكومية، وركزوا كذلك على العوامل ادلعرفية بالقوى 

 والذاتية اليت تنتج عن تفاعل ىذه الوحدات يف عالقاهتا البينية.
، ىذه  وكذلك يرون أن بنية النظام الدويل على أهنا بنية اجتماعية تتضمن رلموعة من القيم والقواعد والقوانُت -

 البنية تؤثر يف اذلوية وادلصلحة للفاعلُت.
اصل من التفاعل بُت الفاعلُت والبناء وتنظر البنائية إىل النظام الدويل على أنو عملية دائمة مستمرة من البناء احل -

 نفسو.
الدولية، وار واجلدل االبستيمولوجي واألنطولوجي يف العالقات وقدم اتباع ىذه النظرية اسهامات جادة يف احل

حيث يرفضون االفًتاضات الوضعية بوجود قوانُت ربكم الظاىرة االجتماعية والسياسية بعيدا عن اراداة الفاعل 
 يف زليطو. وقدرتو يف التأثَت
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 1كما يرفضون كذلك االفًتاضات الوضعية بامكانية ادلوضوعية أي فصل الذات عن ادلوضوع.
 أىم المفاىيم في النظرية البنائية:

الدولية ال ؽلكن ربليلها وفهمها بالًتكيز فقط على بنية النظام الدويل،  ةيف نظر البنائيُت السياس الدولة والقوة: -
والدول تتصرف دائما نتيجة العالقات االجتماعية وتفاعلها مع بنية النظام الدويل اليت تشكل إطارا إجتماعيا من 

 القواعد والقيم اليت تتصرف الدول من خالذلا.
كومة بالقوة وادلصلحة فقط فهناك مبادئ وقيم ومفاىيم مثل السيادة زلرورة ضي أن السياسة الدولية ليست بالأ

 .لسلوك الدول االجتماعيمن االطار وعدم التدخل اليت أصبحت جزءا 
قات ووحدة سياسية تؤلف الفاعل األساسي ولكن ليس الوحيد يف العال اجتماعيوالقوة يف نظر البنائية ىي بناء 

 الدولية.
إن ادلصلحة يف نظر البنائيُت ليست شيئا زلددا بشكل موضوعي ، بل ىي مشروع دائم المصلحة الوطنية:  -

للفاعل ، والبنائية هتتم بالعالقة بُت ادلصلحة واذلوية  االجتماعيةالتكوين وؼلتلف مع إختالف الزمن والعالقات 
 2ربدد األفكار ادلصلحة، أو العكس ، أي ال ؽلكن احلديث عن شيء دون اخر  كيفو 

ولكنها مهمة أيضا لصناعة  لدى إتباع البنائية ليس ألهنا فقط ربدد ادلصلحة من ادلفاىيم السياسيةالهوية: -
دبا يراه مناسبا  ة للدولة، وىي كذلك ربدد للفاعل دورا يف العالقات الدولية وبذلك يتصرف الفاعلمالسياسة العا
 ذلذا الدور.

( وتوظيفها ذلذا ادلنهج بتحليل OTHERINGمون باالخر)يسفالبنائيون قريبون من إتباع ما بعد احلادثة دبا 
 اذلوية وتوصيفها.

 وىذا األسلوب يعتمد على أن لكل ىوية نقيض أو معيار سلالف لو، فعدم وجود االخر يلغي وجود  األنا واذلوية.
 الم:األمن والس -

إن ثقافة األمن لدى إتباع البنائية تنشأ نتيجة التفاعل بُت األفراد، وبذلك تصبح ثقافة األمن ىي العامل األساسي 
 لدول.السياسات ليف رسم 

إن جوىر الدراسات األمنية غلب أن يكون اإلنسان وليس ادلادة وىذا مايعرف باألمن االنساين، وذلذا فمصادر 
 اخلطر تكون متعددة.
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 المطلب الثاني: منظور نظريات الجيوبوليتيكا للتنافس التركي اإليراني في منطقة جنوب القوقاز.
غلب علينا يف ىذا اجلزء أن نعطي حملة عن النظريات اجليوبوليتيكية وتفسَتىا للتنافس الًتكي اإليراين يف          

 منطقة جنوب القوقاز.
 ALFREDMAHAN(1840 ،1914: )لفريد ماىانألنظرية القوة البحرية أوال:  -

منذ العصور القدؽلة كقوى قارية.  حسبوألفريد مهان ىو أمَتال أمريكي طور من مفاىيم القوة البحرية اليت تعترب 
 مايلي: ويرى أن القوة العسكرية احلقيقية ىي القوة البحرية، وإن قيام قوة حبرية يف أية دولة يتطلب حسب ماىان

ادلوقع اجلغرايف للدولة: ويقصد بو ادلوقع البحري فيما إذا كانت تقع على حبر واحد أو على حبرين ، مع أخذ  -
 اتصاذلا ببعضها. ةهبدف اإلعتبار صالحية ىذه البحار ادلالحية وسهول

تعرجة تكثر فيها طبيعة السواحل للدولة: بالنظر إىل طوذلا ونوعيتها ادلالئمة النشاء ادلوانئ فكلما كانت السواحل م -
 1ذلم لركوب البحر واالتصال ببقية أضلاء العامل. ةت جاذبة لسكان ظهَتهتا ومشجعحأصب اخللجان العميقة ،

 دو.االمتداد الساحلي للدولة: ويقصد بو الشريط الساحلي للدولة وقدرتو الدفاعية ضد الع -
 لبحرية.ا لاطيكلما زاد عدد السكان ؽلكن زيادة بناء اإلس  حجم السكان: -
توجو السكان البحري: مدى استعداد األفراد لالحبار والتجارة، فإذا مل يكن لألفراد نية احلصول على الغذاء من  -

 فلن يستطيعوا بناء قوة حبرية. عامالت ذبارية مع العامل اخلارجي،البحر وإقامة م
واليت تتمتع ببعد النظر تلك اليت  : يرى ماىان أن احلكومات البحرية ذات اإلدارة القويةتوجو احلكومة البحري -

 2تعطي إىتمامها للبحار بنفس قدر اىتمامها باليابس.
 مهمة وذات طابع جغرايف حينما يتناول العامل كلو يف نظرة اسًتاتيجية. لبحريةوتصبح كتابات ماىان عن السيطرة ا -

اسيا، وأكد أهنا  ا أرضيا مسيطرا يفموقعامل الشمايل، وأن روسيا ربتل ىي أىم جزء يف الع أوراسياان  ويؤكد ماىان
، بل شعر أن من غَت ادلمكن مهامجتها، ومع ذلك فهو يرى يف ىذا ادلوقع األرضي ادلنيع  ادلهامجُتذات منعة ضد 

 مساوئ معينة أعلها أهنا كتلة أرضية زلبوسة.
ك والصراع بُت روسيا مشاال بأهنا نطاق االحتكا 30،40ويصف ماىان ادلناطق االسيوية بُت درجات العرض 

السيطرة العادلية فإنو بناءا على  مفتاحوبريطانيا، بُت القوى األرضية والقوى البحرية، ودبا أنو يرى يف القوى البحرية 

                                                           
عبدالكرٌمشكاكطة،محاضراتحولالجغرافٌاالسٌاسٌةموجهةلطلبةالسنةالثانٌةعلومسٌاسٌة،كلٌةالحقوقوالعلوم1

.32،ص2716السٌاسٌة،جامعةالجٌاللًبونعامة،خمٌسملٌانة،
.29عبدالرزاقبوزٌدي،مرجعسابق،ص2
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العادلية باستخدامها احتالل  يادةيتنبأ بأن بإمكان كل من بريطانيا وأمريكا ادلتحالفتُت احلصول على السذلك 
 1راسيا نظرا لتفوق احلركة البحرية على احلركة األرضيةو قواعد عسكرية ربيط بأ

 WATTENميلز  وايتن مثلرغم أن نظرية  ماىان ربققت نوعا ما إال أن الكثَت من ادلفكرين 
MIILIS ذلا انتقادات وأعلها: اوجهو 

 من غَت ادلمكن السيطرة الكاملة على البحر. -
 الربية واجلوية. ال ؽلكن اإلعتماد على القوة البحرية وحدىا دون -

 2أكثر من قابليتها. إحداث تأثَتماىان حاول اعطاء القوة البحرية طابع مستقل وأضفى عليها بامكانية
 :HALFORDMAKINDERماكندر العالم لهالفورد :نظرية قلبثانيا

ماكيندر من مؤسسي اجليوبوليتيك يف منطقة أوروبا،ولقد طور من مفاىيم جغرافية ذات بعد  يعد ىالفورد         
االرتكاز  أي احملور أو GEOGRAPHIQUE DE L’HISTOIREعادلي يف مقال بعنوان 

 WORLDجزير العالم "كيندر بُت ما  لة اجلغرافية حيث ميزاجمليف  1904سنة اجلغرايف للتاريخ والذي نشر 
ISLANDتكون وضعية الو.م.أ، وأمريكا عموما ذباىها ىي ذاهتا بالنسبةشكلة من افريقيا وأوراسيا واليت " ادل 

 رب ووجود اخلطر(.لربيطانيا اذباه أوربا )الق

" اليت ىي صعبة pivot continentalفداخل جزيرة العامل يشَت ماكندر اىل نقطة ارتكاز قارية "

 3االخًتاق و من يسيطر على جزيرة العامل 
و اطلق ماكندر على ادلنطقة الوسطى يف اجلزيرة العادلية اسم منطقة االرتكاز وقد عدل ىذا االصطالح يف ما بعد 

حبيث سبتد من هنر  كم²مليون  3309وىي منطقة تغطي مساحة قدرىا   heart landاىل قلب االرض 
نستان و بوجلستان ااىل ىضاب ايران و افغومن احمليط ادلتجمد الشمايل ,غربا يف روسيا اىل شرق سيبَتيا  الفولغا

 .يف اجلنوب 
 4ورالوتتكون ادلناطق الشمالية والوسطى والغربية من سهل عظيم االتساع واليقطعو سوى جبال اال

 : تتلخص نظرية قلب العامل دلاكندر فيما يليو 
 .HEART LANDمن ػلكم شرق اوربا ػلكم قلب االرض  -

                                                           
،2714والجٌوبولٌتٌكا،مؤسسةهنداويللتعلٌموالثقافة،القاهرة،ةاألصولالعامةفًالجغرافٌاالسٌاسٌرٌاضمحمد،1

.77ص
.37عبدالرزاقبوزٌدي،مرجعسابق،ص2
.63رٌاضمحمد،مرجعسابق،ص3
.62عبدالرزاقبوزٌدي،مرجعسابق،ص4
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   جزيرة العامل.من ػلكم قلب العامل يسيطر على  -
 من يتحكم يف جزيرة العامل يتحكم يف العامل. -

 الهرتالندقول ان فكره دلشكالت الدولية االخرى ؽلكن ان نوعلى ضوء ىذه التساؤالت ادلتعددة و غَتىا من ا
ولو كان ماكندر بيننا  ,برغم ثقلها ىي من البساطة حبيث تكاد ان تلغي دور ادلناطق االخرى يف الصراعات العادلية

 .1ائتالف مشايل يشمل اذلرتالند واحمليط ادلتوسطفانو ردبا اعاد صياغة افكاره مرة اخرى اىل احتمال تكوين 
   :  مرتبة على شكل ثالث نطاقاتملاعترب ماكندر ان ارض قلب العا 

وتلك  ,فيو مساحة كبَتة من االحواض النهرية الداخلية او ادلتجهة صوب القطب الشمايل يف اوراسيا يوجد:االول
جبال اذلمااليا يف اجلنوب اىل منطقة ومن ,ىي ادلنطقة ادلمتدة من هنر الفولغا غربا اىل سيبَتيا الشرقية يف الشرق 

قلب العامل اهنا منطقة زلاطة من ثالث جهات ل اشار ماكندر ان ادلالمح ادلميزة ,القطب الشمايل يف اجلنوب
جببال و ػلدىا احمليط ادلتجمد يف اجلهة الرابعة شلا جعلها حصنا طبيعيا من الصعب الوصول اليو و بالتايل فهو 

 مكان امن.
الذي ػليط بقلب العامل و يتضمن اوربا غرب   INTER-GESCENTىو اذلالل الداخلي : الثاني

 و اذلند و جنوب شرق اسيا و معظم الصُت.يا خارج االراضي االيرانية ورال و جنوب غرب اساال
اطلق عليو اذلالل اخلارجي و يضم قاريت امريكا الشمالية واجلنوبية واسًتاليا وافريقيا جنوب الصحراء  : الثالث

 . 2الكربى و بريطانيا و اليابان
  : NICKOLAS SPYKMAN (1893-1943)نيكوالسبيكمانل االطار نظريةثالثا: -

بو علم االحتواء ويعترب احد بلقب أىو جيو اسًتاتيجي ىولندي امريكي ادلعروف نيكوال سبيكمان            
ولد يف امسًتدام يف  ,وربا الشرقية و يهتم بالفكر السياسي ألمؤسسي الواقعية الكالسيكية يف اخلارجية االمريكية 

 .1897اكتوبر  13
 مسارين : و باالمكان ضبط حركة العامل عربوتقوم نظريتو اليت أن

 صنع نظام عام لتوازن القوى كاألمم ادلتحدة. األول:-
 3يقول بأنو من يسيطر على اذلالل الداخلي يف اجلزيرة العادلية يسيطر على العامل. الثاني: -

                                                           
.66رٌاضمحمد،مرجعسابق،ص1

2https://ar.wikipedia.org .16:77الساعة:25.72.2717ٌوم:  
.16.77،الساعة:2717.72.25ٌوم:  http://ar.wikipedia.orgنٌكوالسبٌكمان،متحصلعلٌهمنالموقع:3

https://ar.wikipedia.org/
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يتمتع بصفات تؤىلو  ا جغرافيا التل إقليمكمان نظرية ماكندر، حيث أنو الحظ أن قلب العامل ػليلقد عدل سب
ة اليت ربيط بالقلب وذلذا فإن سبيكمان يرى أن احلاف ذلذه القيادة أو ادلركز اخلطَت الذي وضعو فيو ماكندر ،

( واليت تشمل الوطن العريب دبشرقو ومغربو وأوربا عرب المنطقة المتوسطة( واليت مساىا ماكندر )يشالهالل الهام)
 يا، ىي أعظم أعلية من القلب نفسو.ستان وجنوب شرق أسيا والصُت وكور االرباد السوفيايت وإيران وأفغان

الزاحفة من االرباد السوفيايت ودول ادلعسكر الشرقي بالقوى  ربيةالقوى ال تقاءإذ أن منطقة احلافة تعترب منطقة ال 
 .مسايلأرتبة لكتلة ادلعسكر الر ربية وادلالالبحرية و 

األطراف إىل بناء قوة عسكرية جبارة ذات مفعول كبَت يف الردع العادلي وكذلك وعموما يدعو سبيكمان يف نظرية 
يدعوا إىل قيام قواعد عسكرية وربالفات دفاعية وتكتالت اقتصادية للدول اليت تتعاطف يف احلضارة الغربية كدول 

 أوربا الغربية وكندا باإلضافة إىل الو.م.أ.
ظرية الذي جاء يف نتماشى جغرافيا مع مناطق اذلالل اخلارجي وأن قيام تلك القواعد والتكتالت غلب أن ت

 1ماكندر، أي ادلناطق الساحلية ألوربا وأسيا ومشال افريقيا واجلزر احملاذية ذلا.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

                                                           
.34.33عبدالرزاقبوزٌدي،مرجعسابق،صص1
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 المبحث الثالث: األىمية الجيواستراتيجية لمنطقة جنوب القوقاز.
سواء كانت جغرافية أو طاقوية و إقتصادية علية جيواسًتاتيجية كبَتة ومهمة يكتسي إقليم جنوب القوقاز أ       

 أو ما سبتلكو من قيمة سياسية وتارؼلية.
 المطلب أول: األىمية الجيوبوليتيكية. 

 شكل برزخا ؽلتد بُت  حبر قزوين شرقا والبحر األسود غربا.إقليم القوقاز إقليم جبلي ي      
 اتيجية للدول اجملاورة وللعامل.ذو أعلية اسًت  ُت قاريت أسيا وأوربا وبذلك أصبحوصل ب عد اقليم القوقاز حلقةوي 

وتشكل جبال القوقاز القلب الطبيعي لالقليم  ويتفاوت ارتفاع السطح فيو من مستوى دون سطح البحر إىل 
 مًت فوق سطح البحر. 600حوايل 

شمال روسيا ، ومن الغرب البحر األسود الو ػلد من ( وىترانسقوقازوالقسم اجلنويب من القوقاز الذي يسمى )
 اجلنوب إيران. وتركيا ومن الشرق حبر قزوين ،ومن

ة ، أرمينيا وأذربيجان )عدا ادلناطق الشمالية( ، وإقليم  من جبال القوقاز وادلناطق احمليطة ادلنخفضويضم كال
 تركفيو أحد روافد هنر  يف الوسط وىو الذي غلري دالايريف شلر واحد، وىو مضيق  إال القوقاز معدوم ادلمرات

 .العليا
مًت الغنية باألشجار وغالبيتها دائمة اخلضرة مثل البلوط،  1800وتشكل الغابات الكثيفة بدءا من إرتفاع 

 الدردار، الصفصاف، الصنوبر، وأشجار الزان الضخمة الباسقة.
أما ادلناخ معتدل ورطب وقليل الظروف احلرارية معدل تقريبا، 2كم25ويبلغ عرض ادلنطقة الغابية ىذه حوايل 

 مم.2000األمطار فيو حوايل 
ومن الظواىر الطبيعية األخرى رلاورة ىذه ادلنطقة لبحر قزوين الذي يعطيها أعلية جغرافية بالغة األعلية فهو أكرب 

 1مسطح مائي مغلق يف العامل.
 سبثل ادلنطقة أحد مفاتيح احلركة باذباه اسيا وأوربا، السيما أهنا سبثل إحدى أىم الطرق ادلهمة يف العامل. 

كارتر مستشار الرئيس  اجليواسًتاتيجي، حسب أطروحات ومن ىذا تشكل منطقة القوقاز ككل نقطة االرتكاز
باعتبار ادلنطقة والذي  1998سنة  الشطرنج العظمى الذي أصدره يف كتابو رقعة كيجنسبريلألمن القومي 

                                                           
عباسمتعبفرج،األهمٌةاالستراتٌجٌةالقلٌمالقوقازوفقالمنظورالروسً،قسملبنىخمٌسمهدي،كرار1

االستراتٌجٌة،كلٌةالعلومالسٌاسٌةجامعةالنهرٌن،مجلةجامعةكربالءالعلمٌة،المجلدالثالثعشر،العدد

.215،217،ص2715الرابع،



 الفصل األول اإلطار المفاهيمي والنظري للتنافس التركي اإليراني في منطقة القوقاز 
 

[26] 
 

ورجيا مركزه، وىي اليت التتوفر لديها مقومات الالعب االسًتاتيجي، من حيث ادلشروع السياسي وادلهارة تشكل ج
 .1لالعب اسًتاتيجي ةكركيز   واجلغرايف الذي ؽلكن توظيف هاالالزمة لتنفيذه ، لكنها مع ذلك دولة مهمة حبكم موقع

 والطاقوية: األىمية اإلقتصاديةالمطلب الثاني: 
ل ما جع إن من بُت الدول ادلشاطئة لبحر قزوين ىي إحدى دول جنوب القوقاز )أذريبجان( وىذا        

 ن تستفيد من ثروات حبر قزوين قانونيا.ربيجاأذ
ادلنطقة ككل ولذلك ال بد من اإلحاطة لدراسة حبر قزوين وما ػلتويو من ثروات دلا جعلو منطقة توتر وتنافس يف 

 وخطوط األنابيب والنقل اليت سبر بو.
 أوال: بحر قزوين:

( 2كلم373.000يعد حبر قزوين أكرب مسطح مائي مغلق على سطح األرض إذ تصل مساحتو إىل )         
خستان من الشمال الشرقي اوكاز  ،ن الشمال الغريب ، وإيران من اجلنوبدول ىي: روسيا م وربيط بو مخس

ير اخلاصة بشؤون الطاقة إىل أن ريب، وأشارت التقار ب الشرقي وأذربيجان من اجلنوب الغمن اجلنو  وتركمانستان
مليار برميل، يف حُت يصل اإلحتياطي احملتمل إىل  31و 15اوح ما بُت ًت يف ىذه الدول ي رلمل إحتياطات النفط

 مليار برميل. 144
يلون قدم مكعب ، أما االحتياطات احملتملة تَت  249-162اىل أما الغاز الطبيعي فتصل اإلحتياطات ادلؤكدة 

 2قدم مكعب. تَتيلون 282فتصل 
زمنية بعيدة من ادلناطق ادلهمة يف العامل واليت ارتبط تارؼلها ارتباطا وثيقا  ذ فًتةوتعترب منطقة قزوين القوقاز ، ومن

 ان من أىم ادلناطق القدؽلة يف العامل يفة اجلغرافيُت تؤكد أن دولة أذربيجفط، وىناك دالئل من كتابات الرحالبالن
قد كتب أن ىناك برىانا غَت  "" تشارلز مارفنصلد أن الكاتب الربيطاين  1877ففي سنة  ،رلال استخراج النفط

 3سنة  2500قابل للشك يشَت إىل أن النفط قد صدر من باكو قبل 
 
 
 

                                                           
رجغرافًسٌاسً،مجلةدٌالً،العددالحاديجوادصندل،روسٌاوجورجٌاالنفطوالجٌواستراتٌجٌة:منظو1

.2779واألربعون،
صالحمجٌددٌاري،التنافسالدولًعلىمساراتأنابٌبنقلالنفطمنبحرقزوٌن،مركزاالماراتللدراساتوالبحوث2

.7،ص1،2717االستراتٌجٌة،االماراتالعربٌة،ط
.27نفسالمرجع،ص3
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يف تزايد مستمر وىذا مرتبط بالزيادة السكانية ان الطلب العادلي عل النفط ( 03الجدول رقم) من خليتضح لنا 
 ادلستمرة.

 ثانيا : أحواض بحر قزوين:
 سلتلفة وىي:ية جية رئيسية تعود دلدد تارؼلف حبر قزوين من مخسة أحواض جيولو يتأل       

يشتمل على جزء مهم من احتياطات النفط والغاز الطبيعي وتشملو أذربيجان وغرب  :احلوض اجلنويب لبحر قزوين -
 كم.  400تركمانستان وإيران وؽلتد دلسافة تصل إىل 

بحر لقع عند اجلانب الشرقي من الصفيحة الروسية وؽلتد إىل الساحل الشمايل احلوض الشمايل لبحر قزوين: ي -
من أراضي دولة كازاخستان واجلزء االخر ضمن روسيا ، ويصل عمق قع اجلزء األكرب من ىذا احلوض ضويقزوين، 

 كم.  5.2و3ادلكامن النفطية ىنا إىل مابُت 
 2.1كم  الف 240مساحة  ي دوليت كازاخستان وأوزباكستان ليحتل: يقع ضمن أراضأوستورتحوض مشال  -
 منصة توارنباكستان ، وىو يقع أيضا يف اجلزء الغريب من أغلبو ضمن أراضي دولة أوز يقع  مانجيشالك :حوض  -

turan plate  الباليوزويكالتابعة لزمن. 
يف triassieالترياسي قد تركز على صخور العصر  1990وأىم مايالحظ أن النشاط االستكشايف منذ سنة 

 يوجد فيها النفط. ور عصر الباليوزويك اليت ػلتمل أنية من احلوض وكذلك الًتكيز على صخاجلهة الشرق
يف شرقي  2كم370.000: ؽلتد على مساحة تصل إىل theam-darya basinأمودارياحوض  -

 2حقال من الغاز الطبيعي. 130وغريب أوزباكستان، وػلتوي ىذا احلوض على  نتركمانستا
ثالث أكرب وإضافة إىل ىذا وما ؽلتلكو حبر قزوين من احتياطات ضخمة من النفط والغاز حبيث غلعل ادلنطقة 

 احتياطي للنفط والغاز الطبيعي يف العامل.
 ادلنطقة حيث وجود ثروة مسكية كبَتة وخاصة  يف لصيداويف زمن غَت بعيد كان حبر قزوين من بُت أىم مناطق 

 3بيض الكافيار أو ما يسمى بالذىب األبيض.
 

 

                                                           
.21-27جع،صصصالحمجٌددٌاري،نفسالمر1
.22مرجعسابق،صصالحمجٌددٌاري2
.77فتٌحةفرقانً،مرجعسابق،ص3
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،اال ان 2010انتاج النفط العادلي سنة بادلئة من  3.5رغم ان احتياطات النفط يف حبر قزوين لن تشكل اكثر من 
ىناك توقعات يف ادلزيد من االستكشافات يف ادلنطقة،وىذا ما ؽلول السوق العادلية من االمدادات الطاقوية خارج 

 .(04الجدول رقم)ويتضح ىذا من خالل  منظمة اوبك
ادلنطقة ككل كحلبة مركزية للصراع نظرا دلا سبتلكو الدول ادلطلة على حبر قزوين وىذا االخَت يف حد ذاتو جعل و 

سواء بُت الدول االقليمية القريبة من ادلنطقة او الدول الكربى االخرى كالواليات ادلتحدة االمريكية  والتنافس
 والدول االوربية.

سواحل  ان االمكانيات النفطية اليت يعول عليها يف حبر قزوين تًتكز يفيتضح  (02الخريطة رقم) ومن خالل
 ذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.أحديثة االستقالل ادلطلة على قزوين كالدول 

 أنابيب النفط: خطوطثالثا:  -
 رئيسية لتصدير النفط وادلرور باقليم القوقاز وىي: طو خطشارة إىل أن ىناك ثالث در االذب

كم من حقل نفط   1776ة افسلنقل النفط اخلام دل BTCوادلعروف بـ  جيهان -سيتبلي-باكوأنابيب  خط -
كم 260كم وجورجيا 440ان بيجيف حبر قزوين إىل البحر ادلتوسط طول اخلط داخل أذر  كونشلي–جيراك 

 تبليسين، بيجاعاصمة أذر  بباكوىناك زلطات ضخ على طول اخلط ، وؽلر خط األنابيب كم و 1076كيا وتر 
ادليناء الًتكي على البحر ادلتوسط ومن ىنا أتت التسمية ، وىو ثاين أطول خط أنابيب  جيهانعاصمة جورجيا و

 .2006ماي  28ووصل جيهان يف  2005ماي  10يف العامل ، وأول ضخ للنفط فيو كان من باكو يف 
 مليار دوالر. 2.4تبلغ تكلفة ىذا ادلشروع حوايل و 
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ان ىذا االنبوب لنقل النفط بالرغم من االغلابيات اليت ؽلتاز هبا  (03الخريطة رقم)ويتضح لنا من خالل       
مثل امتالكو دلرافئ عميقة للرسو وتوافر وسائل التخزين الالزمة ،ولديو القدرة على التعامل مع الناقالت النفطية 

 مناطق جبلية معقدة. العمالقة،اال ان لو سلبياات انو ؽلر عرب
برميل يوميا وؽلتد من  100.000كم وسعتو   830اخلط يبلغ : طول ىذا كينوفوروس–باكوخط -

 ليصل إىل مدينة نوفوروسيك الروسية وادلطلة على البحر األسود . سانجاشالزلطة
كم،   250برميل يوميا وطولو  145000ا سويس -اكو: وينقل خط أنابيب بُت بسويسا-باكوخط أنابيب  -

وىو ملك  بي بي(شركة البًتول الربيطانية ) هير داألسود وتوؽلتد من باكو إىل سويسا يف جورجيا على البحر 
 .1للشركة األذرية الدولية الستغالل النفط

ي وىذا ال ينف ،لية معقدةبويعترب اخليار الًتكي لنقل النفط عرب ىذا اخلط يعد خيارا صعبا إذ أنو ؽلر عرب مناطق ج
ل النفط مباشرة بالبحر ادلتوسط وينق أنو يوصلوهي دبيناء جيهان لو خصائص منها تأن ىذا األنبوب الذي ين

لنقل  احلديثةالسفن  دبرافئ عميقة لرسوفن إىل مناطق االستهالك، إضافة إىل أن جيهان ؽلتاز اسطة السبعدىا بو 
 النفط ، إضافة إىل توافر وسائل التخزين احلديثة.

جيهان بأن  –تصادية يتصف خط باكو سنة ومن الناحية االقاليوما يف  365ويعترب كذلك صاحلا للعمل دلدة 
 .دوالر للربميل الواحد إضافة إىل ضريبة للمرور عرب األراضي اجلورجية الًتكية 2.5النقل عربه تصل إىل  تكلفة

 فاجلدول التايل سيوضح ذلك.
مرور النفط على أراضيها ، وزيادة ًتكيا عائدات نفطية مهمة كضريبة ونذكر كذلك أنو ىذا اخلط سيوفر ل

 2نفطها إىل االسواق العادلية من خالل ىذا األنبوب بيعلعائدات اليت ستحصل عليها أذربيجان من ا
 -ادلثال خط باكو فعلى سبيلاألنابيب  خطوطوكذلك جورجيا باعتبارىا بلد عبور فستحصل على فوائد من 

 .3مليون دوالر سنويا 7غللب ذلا أرباحا تقدر حبوايل  BTCجيهان  -سيتبلي
دولة جورجيا ضريبة العبور لكل ليوضح ضريبة ورسوم للمرور عرب األراضي اجلورجية والًتكية  (06رقم) اجلدولو 

 .سنتا علما أن ىذه الضريبة يف زيادة دائمة  20أما تركيا فهو  اسنت 12برميل ىو 
إىل لعب دور خاص يف تطوير مصادر الطاقة يف  قزوينرة يف اخلليج العريب و مؤثتسعى إيران بوصفها دولة مهمة و 

 دول العامل. بقية اىلحبر قزوين ، وتسعى إىل شلارسة دورىا يف عملية نقل النفط من ادلنطقة 
                                                           

.221لبنىخمٌسمهدي،كرارعباسمتعبفرج،مرجعسابق،ص1
.126،127،مرجعسابق،صصالحمجٌددٌاري2

3Soyanpinar, and others, economic cooperation in the south caucasus and the wider region : 
gained losses, lost transformation, 2016, p12. 
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ان بواسطة السفن إىل تسنامخستان ، وتركاجان وكاز بيويلعب النقل البحري دورا يف عملية نقل النفط اخلام من أذر 
كلفة نقل طن تموانئ إيران على حبر قزوين، ويعترب النقل البحري أرخص وسيلة لنقل النفط حيث ال تتجاوز 

 .سنتا مقارنة بالنقل بوسائل أخرى 12واحد من النفط دلسافة ميل واحد 
ها اليت لن يتطلب سوى إنشاء نئوىذا ما يعطي ادلشروع اإليراين ميزة مضافة يف نقل النفط من تلك الدول إىل موا 

 وصالت لألنابيب ضلو مصافيها.
ية موجودة أصال ، تة التحنيخلط األنابيب من الناحية االقتصادية أكثر فعالية ألن أغلب البق يويعترب ىذا الطر 

 علما أن إيران هبا أربع مصاف نفطية مشال البالد ؽلكن أن زبصصها ذلذا الغرض.
 1ادلنطقة ىذهولية من نفط دا جيدا من خاللو تستفيد األسواق الويعد اخلليج العريب منفذ

ىو األفضل لتصدير النفط من حبر  طهران -نكاأن خط األنابيب  نكنوى بيجانزولقد أكد وزير النفط االيراين 
 2قزوين، وأنو ال يوجد خط اخر ؽللك ادلزايا االقتصادية اليت ؽللكها ىذا اخلط.

د من النفط حكلفة نقل طن واتيعترب النقل البحري أرخص وسيلة إذا ما قارناه بوسائل النقل األخرى، حيث 
 تا عرب النقل البحري.نس 12يل واحد ال تتجاوز مدلسافة 

تكلفة كون البنية التحتية موجودة،ويتضح ىذا يعترب ادلشروع االيراين ىذا كميزة مضافة يف نقل النفط ويعترب قليل ال
 (.05من خالل اخلريطة رقم)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
.214-212دٌاريصالحمجٌد،مرجعسابقص1
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 المطلب الثالث: األىمية السياسية والتاريخية:
ة عرب نية والثقافية والعمليات التوسعيديكانت منطقة القوقاز على مر التاريخ مقرا للصراعات السياسية وال         

 القرون،وإن تاريخ القوقاز معقد ومليء باحلروب.
كلت ىذه الدولة حاليا أقدم دولة ظهرت يف منطقة القوقاز ، وتش كاراباخىي راراتأو أ أورارتووؽلكن أن تعد 

يُت القدامى الذين عاشوا يف القسم اجلنويب رمن واجلورجائل أسالف األالد من ارباد قبقبل ادلييف القرن التاسع 
يف القرن الثامن قبل ادليالد خالل  االزدىاريف قمة  تور أوراوقد ارتقت  وان،الغريب من ماوراء القوقاز حول حبَتة 

فأطلقو على أنفسهم لقب قياصر القياصرة ،  تور أوراوازدادت سطوة حكام  غشيتيأر وابنو  مينواحكم القيصر 
 قبل ادليالد. 6يف القرن  توار أور وبعد ذلك سقطت دولة 

مقدونيا، إال أهنم مل يستطيعوا مرباطوريات كبالد فارس والرومان و تعرضت ادلنطقة ذلجمات كل من جيوش االو 
فمن القرن السادس إىل األول قبل ادليالد تشكلت عدة دول يف  ،تغييب ىوية شعوب منطقة القوقاز هنائيا

، وأصبحت شعوب ماوراء القوقاز يف بداية القرن األول تابعة لالمرباطورية أذربيجان وإيبيريا)جورجيا( وأرمينيا 
 الرومانية.

شرقا من القرن الثاين ميالدي حىت ظهور االسالم  يالساسانغربا و لبيزنطيةاقبل الدوليتُت  واحتلت القوقاز من
 وبداية الفتوحات العربية االسالمية.

 العاصمة اجلورجية. بليسيتوبعدىا مت فتح  كورة السبيجان وجرزان )جورجيا حاليا(حيث مت ادلسلمون فتح 
نشأت شللكة قوية ومستقلة يف جورجيا ووصلت إىل مستوى عال يف  م13إىل بداية القرن  8ويف الفًتة من القرن 

تطورىا االقتصادي والسياسي والثقايف ، ومشلت سلطة ىذه ادلملكة يف هناية القرن الثاين كل مناطق القوقاز ، ويف 
م اكتسحت جيوش ادلغول أراضي ىذه ادلملكة وبعدىا أصبحت ىذه ادلنطقة مسرحا للتنافس 13منتصف القرن 

 1ُت الفرس واألتراك.ب
وبعدىا دخلت ادلنطقة يف مرحلة تارؼلية تفوق القرن بعيدا عن التنافس الدويل حبكم وقوعها ربت اذليمنة الروسية 

توحدت ماوراء القوقاز يف كيان سياسي واحد  1917وبع اهنيار روسيا القصَتة يف الثورة البلشفية يف أكتوبر 
، وأيضا ربت مرحلة احلكم السوفيايت السابق باسم 1918اطية يف أفريل باسم مجهورية جنوب القوقاز الدؽلقر 

 .1936ديسمرب  5إىل  1922مارس  12مجهورية ماوراء القوقاز السوفياتية االشًتاكية من 

                                                           
.214-213،صسابقلبنىخمٌسمهدي،كرارعباسمتعبفرجمرجع1
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السبب الرئيسي للسماح جملموعة من الدول باالستقالل  1991ديسمرب  25اإلرباد السوفيايت يف  وكان إهنيار
 جنوب القوقاز الثالث.وعلى رأسها دول 

ن إقليم القوقاز بتارؼلو احلافل بالصراعات السياسية والغزوات من أغلب االمرباطوريات ألذلك نرى شلا تقدم 
وجزء من إرثو التارؼلي  ااسًتاتيجي ااالسًتاتيجية واعتباره مركز  وتالسابقة ماىو إال ألعلية ىذا االقليم وألعلي

 1والسياسي.
 يتم توضيح أىم العرقيات واألديان واللغات يف دول جنوب القوقاز . (08)م رق ومن خالل اجلدول
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 خالصة الفصل األول:
من خالل دراسة ىذا الفصل ادلتمثل يف االطار ادلفاىيمي والنظري خلصنا إىل رلموعة من                   

 النقاط أعلها:
إطار االرباد السوفيايت سابقا جلها نالت استقالذلا حديثا، وىي دول أن دول جنوب القوقاز كلها كانت يف  -

 فتية.
شاهبة وأحيانا يستعمل مفهومُت دلعٌت واحد مثل التنافس والصراع ، تأما عن مفهوم التنافس فلو عدة مفاىيم م -

 ادلعٌت. سشابو ادلفاىيم ردبا ألن ادلفاىيم باللغة األجنبية كما نفتوأحيانا ت
من عدة نظريات سلتلفة  واظلا ري فالتنافس الًتكي االيراين الؽلكن النظر لو من جانب نظري واحدنظالاجلانب و  -

 وىذا للحصول على نتائج متعددة وسلتلفة.
فأعلية جنوب القوقاز االقتصادية أو الطاقوية ىي ليست الدوافع احلقيقية الوحيدة ذلذا التنافس االقليمي على  -

ادلنطقة ، بل كذلك ىناك روابط تارؼلية وثقافية وسياسية كذلك غلب النظر إليها وإعتبارىا دافعا اخرا ذلذا 
التنافس.



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

  

 

 لفصل الثاني: اإلىتمام التركي بمنطقة جنوب القوقاز.ا           
 

 .المبحث األول: الروابط التاريخية لتركيا بمنطقة جنوب القوقاز 
 . المبحث الثاني: تطبيع العالقات التركية مع أرمينيا 
  2008المبحث الثالث: موقف تركيا تجاه الحرب الروسية الجورجية. 
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اليت تتكون من الدول الثالث: و لقد تطرقنا يف الفصل الثاين إىل اإلىتمام الًتكي دبنطقة جنوب القوقاز            
 أرمينيا وجورجيا وأذربيجان.

 ففي ادلبحث ااالول مت التطرق اىل الروابط التارؼلية لًتكيا هبذه ادلنطقة وتطورىا عرب مراحل
يف ادلبحث الثاين تناولنا تطبيع العالقات الًتكية مع أرمينيا حيث ىناك رلموعة من اخلالفات خاصة بشأن  و

 ترسيم احلدود بينهما وقضية رلزرة األرمن.
علما أن تركيا تربطها  ،2008أما ادلبحث الثالث :فتم فيو دراسة ادلوقف الًتكي ذباه احلرب اجلورجية الروسية 

 ا إضافة إىل أن تركيا تربطها عالقات ذبارية كبَتة مع روسيا.حدود برية جبورجي
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 بمنطقة حنوب القوقاز . اريخية لتركياالمبحث األول: الروابط الت
 .أذربيجان أوال:

بُت األقدم واألغٌت يف  فًتاثهاالعصور القدؽلة منذ لتقاطع الثقافات و احلضارات طنا تعترب اذربيجان مو            
دار بيجان التارؼلية ادلمتدة من ذر العامل، وىي ادلوطن األصلي لألذربيجانيُت ذو األصول الًتكية الذين سكنوا أ

يف  (MEDIAمدية))غرب ايران حاليا( ويعترب العلماء أن كال من  ذانىما( إىل نوب روسيا حاليج)بنت
علا أصل أذربيجان  أجفانوماتا ( القوقازية يف الشمال يطلق عليها أيضا اسم ALBANIAاجلنوب وألبانيا )

 احلديثة.
( SUYTHIANالساسانيين )حيث نشأتا يف القرن الثالث ميالدي على يد قبائل وسط أسيا خاصة 

 الذين نزحوا إىل ادلنطقة يف القرن السابع قبل ادليالد.
وات والتأثَتات الثقافية السياسية حىت جاء االسالم ومت فتحها غز ت من الالربيجان قبل االسالم الويذنت أالقد ع

ظم م( حىت استقر العرب ادلسلمون يف أذربيجان ودخل مع643-639يف خالفة عمر بن اخلطاب)
 .األذريبجانيون االسالم

ومع بداية تدىور اخلالفة االسالمية وبداية اذلجرات اجلماعية من اسيا الوسطى للهوز األتراك الذين خلقوا أغلبية  
 جديد. منة األذربيجانية الًتكية مييف ادلنطقة لتظهر معها القو  فيها وتأسست الدولة السلجوقية وبدأت تتوسع

م، وسيطروا على ادلعرب 1231طقة وسبوضعوا يف تربيز ، ليحتلوا بذلك أغلب أذربيجان يف ئذ غزا ادلغول ادلنوبعد
 ة يف أذربيجان .شلا شكل ضربة لالقتصاد وادلقاوم لدار بنتالشمايل 

ارات تابعة لالمرباطورية العثمانية ونظرا م، مت تقسيم أذربيجان إىل عدة ا1737وبعد سقوط الدولة الصفوية سنة 
ىذا ما جعلها عرضة و ،للموقع اجليواسًتاتيجي كتقاطع طرق ذبارية ما بُت اسيا وأوربا والشرق األدىن وحبر قزوين 

 لعدة قرون . لصراع روسي ايراين وعثماين
االعالن عن قيام دولة اهبا من جنوب القوقاز حىت مت حوانس 1917وعند هناية اإلمرباطورية الروسية سنة 

ومل يدم طويال ىذا االستقالل حىت مت إجتياحها من طرف اجليش األمحر يف أفريل  1918أذربيجان سنة 
 1م ، ودخوذلا ربت راية االرباد السوفيايت.1920
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كة وتتميز وربتل اذربيجان مكانا فريدا يف السياسة اخلارجية الًتكية،وىذا دلا يربطهما من صالت ثقافية ولغوية مشًت 
العالقات الثنائية بُت البلدين باهنما دولتُت امة واحدة،وىذه العالقات ال تقتصر على التفاعالت احلكومية الرمسية 

 بل كذلك العالقات اجملتمعية القريبة جدا ومتشابكة ثقافيا.
 عدد متزايد من الزجباتفياتية، ىناك وكذلك ىناك العديد من األتراك من أصل أذربيجاين، ومنذ هناية احلقبة السو 

 شيعة.و من سكان %65ربيجان لبية سكاهنا من السنة وأذبُت األتراك واألذربيجانيُت، وتركيا ىي بلد غا
 عموما بُت تركيا و اذربيجان اال ان ىناك بعض التوترات اخلفيفة. وكل ىذه العوامل تفسر عالقات جيدة

ذو  اس الجيبيفأبو الفئة بُت البلدين وكان أول رئيس ألذربيجان ويف بداية استقالل أذربيجان كانت العالقة الدا
ًتكيا لوكانت  علييف رحيد ولزلنزعة قومية تركية وتعلقو بًتكيا ومت االطاحة بو من خالل انقالب عسكري وجاء 

عالقات جيدة  ىل ارتباطا بًتكيا رغم أنو حافظ علقفًتة حكمة سياسة خارجية أكثر براغمانية وأيف 
 سياسي شلاثل. خطوبعد ذلك جاء ابنو إذلام كان لو ،مع تركيا 

سألو األرمن موخاصة بشأن  ةوتركيا تدعم موقف أذربيجان يف نزاع كارا باخ ولديهما مواقف شلاثل
 .1لإلبادة اجلماعية

 : أرمينيا:ثانيا
-SHULAVRI)وشوم–شوالفرييعرف العلماء حضارة ما يعرف اليوم بأرمينيا حبضارة

SHOMO باالضافة إىل  بل ادليالدق 4000-6000( اليت تربعت على وسط جنوب القوقاز احلايل مابُت
وتطورت  بل ادليالدق 2200-4000ما بُت  أراكساس -كيراحضارة مبكرة أيضا، ىي حضارة مابُت هنري 

 ق م. 1500-2200يف TRAILETIترايليتيفيما بعد إىل حضارة 
 بحيرة فاننسبة إىل  فانأو شللكة  تور أوراق م كجزء من شللكة  800ىل اينيا يف التاريخ ويعود أول ظهور ألرم

 ق م. 600اليت ازدىرت يف القوقاز وشرقي اسيا الصغرى حىت 
 لبسطق م(  65و  95ق م اليت كانت يف أوج عظمتها ما بُت ) 190ومت انشاء الدولة األرمينية األوىل يف 

االمرباطورية الرومانية  جزءا من القوقاز وادلنطقة دلا يعرف اليوم بًتكيا،سوريا،لبنان،واصبحت نفوذىا على أجزاء من
 ق م. 66يف 

                                                           
1Bayram Balci, strengths and constraints of turkich policy in the south caucaus : 

17:15علىالساعة2717-74-73ٌومcarnegieendwment.orgمتحصلعلٌهمنالموقع
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 ا .بيأين تبٌت الشعب األرميٍت توجها دينيا وسياسيا وفلسفيا غر 
 1م وأصبحت ادلسيحية دينا للدولة.301وربولت أرمينيا للمسيحية يف سنة 

ذلجرة الشعوب ها ملتقى حلركات منيربط بُت القارات جعل  و كجسربونظرا للموقع اجلغرايف ألرمينيا الذي تزخر 
 .واألطماع اخلارجية

ادلنطقة بأعداد ىائلة ومت إدماجها يف االمرباطورية السلجوقية يف  ذبتاحم بدأت القبائل الًتكية  11ففي القرن 
 لشعب األرميٍت.ك للسان ايم، شلا أدى إىل تًت 1071

م، أصبحت أرمينيا زلل تنافس التوسع العثماين )الًتكي( من 13ادلغول والعثمانيُت يف القرن  من وبعد تعاقب كل
 م.16جهة والصفوي )اإليراين( من جهة أخرى يف القرن 

 ومت تعزيز التواجد العثماين يف أرمينيا ليستمر ىذا التفوق دلدة قرن من الزمن.
وبدأ التعصب اذباه األرمن ينمو ويزداد ، وبدأ ينظر إليهم األتراك كمؤيد للغرب ، وشلا أدى إىل رد عثماين عنيف 

ة وراح ضحيتها ميدبجازر دام( 1896-1895على ادلطالب األرمينية من رفع مستويات إضطهادىم خالل)
ينية ويتبعو تطهَت عرقي ثاين مليون حسب ادلصادر األرم 1.5ألف شخص حسب ادلصادر الًتكية، أو  300

 1915.2على يد األتراك خالل احلرب العادلية األوىل سنة 
ويعترب اجلدل الذي يثار حول ىذه القضية بُت االعًتاف حبدوثها وعدمو من أىم ادلواضيع اليت تسببت يف إحداث 

 أزمات على الصعيدين الداخلي واخلارجي لًتكيا.
 العرقية لياتقوطالبت ىذه الدول حبقوق األ سيفرلى يد دول التحالف مت توقيعها على معاىدة وبعد اهنيار الدولة العثمانية ع

مت الًتكيز على ضرورة االعًتاف حبقوق  1923والدينية ومنها الطائفة األرمينية ، وبعد تشكيل الدولة الًتكية اجلديدة سنة 
 3األقليات ادلسلمة لكن ىناك ادعاءات بأن تركيا قد خالفت ىذا

 لوفان تار بتروسيانم انتخابات رئاسية ليصبح يلالستقالل وتنظ اءتفتبعد اس 1991وعند استقالل أرمينيا سنة 
 قراطية(دؽل –أول رئيس ألرمينيا ، ومن مث مت بناء دولة أرمنيا على النمط الغريب )بردلانية 

أهنك اقتصادىا بشكل كبَت وبعد توقيف ىذا النزاع سجلت بعض التحسن مع  ناكورنوكارباخواشًتاكها يف نزاع 
 روض عليها من طرف تركيا وأذربيجان، وكذلك ورجيا وإيران ، لتجنب احلصار ادلفبناء بعض اخلطوط مع ج
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 1مارات.ثب االستجللمشاركتها يف ادلؤسسات الدولية: صندوق النقد الدويل والبنك العادلي 
 جورجيا:: ثالثا

شللكة جورجيا ، إمارات يف وحدت ميالدي عندما ت 10تارؼلية ترجع إىل غاية القرن  بط تركيا جبورجيا عالقاتتر 
اليت سبكنت من الوصول للسلطة والسيطرة مابُت القرنُت احلادي عشر والثالث عشر  راسيونيباجربت حكم أسرة 

م( وكذلك ادللك 1125-1089( ، الذي حكم يف الفًتة)دافيد السادسميالدي ، ربت قيادة ادللك )
م( وإىل غاية تفكك ادلملكة كليا سيطرت االمرباطورية العثمانية على االمارات الغربية 1213-1184)تامار
 منها.

وسبوقع جورجيا ما بُت البحر األسود ، روسيا وتركيا يكسبها أعلية اسًتاتيجية أكرب تؤىلها لتكون مدخل من البحر 
 سود دلنطقة القوقاز وحوض قزوين.األ

 2جيهان. -باكووكذلك باعتبار أراضيها منطقة عبور خلط األنابيب 
 .منطقة تنافس بُت الدول الكربى من جهة والدول اإلقليمية كًتكيا وإيران من جهة أخرى هاوىذا كلو ما جعل
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 ع العالقات التركية مع أرمينيا.يطبتالمبحث الثاني: 
روز نظام جغرايف سياسي جديد يف منطقة، بع العالقات الًتكية األرمينية عنصرا ىاما يف يأصبحت قضية تطب

 .القوقاز
فًتكيا ترغب يف فتح صفحة وزلاوالت التطبيع بُت البلدين ،اب دفعت الطرفُت إىل التقارب بسوىناك مجلة من األ 

 جديدة يف عالقاهتا مع أرمينيا لعدة أسباب:
 ًتكيا يف ادلنطقة.لإن تطبيع تركيا لعالقتها مع أرمينيا يعمل على تعزيز الوضع اجليو سياسي  -
 يثبتع واالنفتاح مع أرمينيا يدعم تركيا يف مسألة االنضمام إىل االرباد األوريب وىذا تطبيومن ادلمكن ىذا ال -

والبحر األسود ومنطقة القوقاز  أن تركيا ؽلكن أن تكون عامال مهما يف ضمان األمن يف منطقة حبر قزوين 
 ككل.

قد يزيل  حا ىذا االنفتا ردبتنهي أسباب التوتر بُت البلدين ، و ىذه العالقات اجليدة قد تقضي أو وكذلك  -
وإزعاجا يف عالقات تركيا مع الواليات ادلتحدة األمريكية، وىو السبب يف إحداث  االعامل األكثر تأثَت 

، وذلك من خالل إمكانية االعًتاف باالبادة اجلماعية لألرمن من قبل الفوضى يف عالقات أنقرة وواشنطن 
 1ادلشرعُت األمريكيُت

 ولكن ىذا مل يدم طويال، يريفانعالقات مع   هناية احلقبة السوفياتية واقامةولقد اعًتفت تركيا باستقالل أرمينيا يف
أغلقت تركيا حدودىا مع أرمينيا، تضامنا مع أذربيجان واحتجاجا على احتالل كاراباخ وبعض ادلدن األذربيجانية ف

يع العالقات بُت تركيا وأرمينيا احلُت كان ىذا الصراع عقبة من تطباألخرى من قبل القوات األرمينية ، ومنذ ذلك 
 قة القوقاز.وكان لو تأثَت على السياسة اخلارجية الًتكية يف منط

 افًتكيا ال تنكر ىذه اجملازر  ولكنه 1915وىناك قضية أخرى شائكة ىي مسألة اإلبادة اجلماعية لألرمن سنة 
 ة.ث تأثَتا على مجيع األطراف ادلعنيعًتض على حجم ادلأساة و كانت ذلذه األحدات

ىا الفعلية ولكن أنقرة ال تزال ن ىو موضع جدل ، تركيا تدرك جيدا حدودوكذلك قضية ترسيم احلدود بُت البلدي
 غامضة بشأن ىذه ادلسألة ودعت إىل توضيح موقفها بشأن احلدود الرمسية. يريفانترى أن 

وبعد أن كانت العالقات مع أرمينيا عالقة يف طريق مسدود إال أهنا ربسنت منذ وصول حزب العدالة والتنمية إىل 
يف إطار دبلوماسية كرة القدم  2008ازباذ اخلطوات األوىل لسنة السلطة وقامت بتصفَت ادلشاكل مع جَتاهنا ومت 

 يف التأىل لبطولة كأس أمم أوربا. 2008واالستفادة من مباريات كرة القدم بُت تركيا وأرمينيا يف 
                                                           

عبدالرحمنٌونسالعبٌدي،سٌاسةتركٌاالخارجٌةتجاهمنطقةالقوقاز،متحصلعلٌهمنمحمد1
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 بالزيارات ادلتبادلة وفتح احلوار وغَتىا من ادلبادرات ، سيرج ساركسيانونظَته  عبد اهلل غولوقام الرئيس الًتكي 
 1العالقات بُت البلدين. طبيعوادلفاوضات السرية العداد التفاوض على بروتوكوالت لت

ولكن رغم ىذه اجلهود لتطبيع العالقات بُت تركيا وأرمينيا ، اهتمت أذربيجان تركيا  باخليانة وزلاولة هتميش باكو 
زيادة أسعار النفط ب أذربيجان تلة ، وردا على ذلك ىددادعفاواضات خاصة بعد استبعاد كاراباخ من ادلادلمن 
باستخدام روسيا كطريق لنقل النفط والغاز بدال  تديرىا إىل تركيا ، وكذلك ىددتقة تصادلنتجات ادلش من ىاوغَت 

 من تركيا.
ادلدين على احلدود بُت الطرفُت لبدء مناقشة جادة بالتطبيع إال أهنا شجعت اجملتمع ورغم فشل ىذه احملاوالت 

يف التطبيع ، وكذلك ىناك حوار بُت ادلؤرخُت وادلثقفُت واألكادميُت وىو تطور جديد ويفتح الباب والتفكَت مليا 
 2أمام العديد من ادلبادرات األخرى.

إمجاال ؽلكن القول أن مسار التطبيع يف العالقات بُت تركيا وأرمينيا أصبح يتميز بعوامل جديدة بعد تغَت التوازنات 
روسيا وجورجيا ، وأصبح يكتسب قوة سبكن من خلق ظروف جيو سياسية  بسبب الصراع الذي نشب بُت

 جديدة.
 د األورويب .و وكذلك اإلرباوالنات وىذه التطورات ينتظر أن تفرز نتائج إغلابية لًتكيا والو.م.أ

رمينيا ؽلكن ويف ىذا اإلطار فإن الصراع على النفوذ يف القوقاز يكون قد تركز يف أرمينيا ، ىذا ادلسار بُت تركيا وأ
يف إطار ىذا احملور ؽلكن احلديث عن و  جورجيا أذربيجان -فهمو على أنو زلاولة إلدخال أرمينيا ضمن زلور تركيا

 رلال أو نطاق أمٍت جديد وكذلك عن شلر بديل للطاقة يف القوقاز.
أرمينيا يقدم إمكانية نقل مصادر الطاقة من حوض حبر قزوين إىل األسواق  خطأما من الناحية االقتصادية ، فإن 

الغربية بأسعار منخفضة كما أن الصراع الروسي اجلورجي قد أعطى دفعة قوية للتمدد الروسي يف القوقاز ، وىو 
 األمر الذي ؽلثل هتديدا أمنيا لًتكيا والو.م.أ والناتو.

ق  زلصور جغرافيا وسياسيا فهي تنظر بإغلابية على ادلستوى الرباغماين إىل وبالنسبة ألرمينيا اليت توجد يف نطا
 مسَتة التطبيع مع تركيا باعتبارىا طريقا إىل أوربا.

 قد قطعت خطوات مهمة ألن خالصها لن يكون إال هبذا التطبيع أرمينيا، االقتصادي ادلًتدي تعترب ضعوبسبب و 
 .رغم العراقيل ادلوجودة

                                                           
1Bayram balci, last reference , p 04. 
2Last reference  p 05. 
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بُت تركيا وأرمينيا يعترب ال مفر منو وؽلثل تطورا مهما وكذلك عامال يف حل ادلشاكل  التطبيع وذلذا فإن مسار 
 1القائمة بُت أذريبيجان وأرمينيا.
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 .2008المبحث الثالث: موقف تركيا تجاه الحرب الروسية . الجورجية 
أقدمت جورجيا بشن غارات جوية على عاصمة عندما  2008-08-08بدأت احلرب بُت روسيا وجورجيا يوم 

توغلت قواهتا من قوات حفظ السالم الروسية كما  10شخص بينهم  1400ودت حبياة ضلو ا اجلنوبية وأيأوسيت
ا االنفصالية وتصفية الداعُت لإلنفصال ، وىم ا ، وكان مربرىا ردع نوايا أوسيتيهلتتواح ليتسخيفاضلو العاصمة 

 .من أصول روسية حسب ما تدعيو  جورجيا
وسيطرت  ازيا عرب األراضي اجلورجيةخبىذا السلوك أغضب روسيا فكان ردىا عنيفا وسريعا فتوغلت قرب إقليم أ 

اجلورجي خسائر كبَتة ، كما أجهضت روسيا مساعي جورجيا   ا اجلنوبية بعد أن كبدت اجليشيعلى أوسيت
ازيا يف احلرب ضد جورجيا بقيامها بالتعرض للقوات خباا اجلنوبية، وقد ساعلت يالستعادة سيطرهتا على أوسيت

 1عليو جورجيا تسيطر  اخبازي يبوىو ج كودورياجلورجية ادلرابطة يف شلر 
 2008-08-26أعلنت أوسيتيا اجلنوبية استقالذلا وانفصاذلا عن جورجيا يف  تسارعويف خصم ىذا التطور ادل

 واعًتفت روسيا هبذا االنفصال.
لقد أظهر الصراع بُت روسيا وجورجيا طبيعة الوضع ادلظطرب وادلتقلب يف القوقاز ، وأثر يف كل دول ادلنطقة  ومت 

 كوبا حرمان كل من أذربيجان وأرمينيا من طرق النقل وأثار ادلخاوف من البنية األساسية مثل السكة احلديدية بُت 
وظ األنابيب خطتبليسي وجيهان  وقارص أو  -باكو أو خطوط األنابيب النفطية والغاز : بليسي وقارصت و

ر امن شلو أرضروم اللذان يعدان ضمانا لتأمُت الطاقة  -ليسيبت -تبليسي وجيهان وباكو -از: باكوالنفط والغ
 لنقلها إىل أوربا.

إىل كون دود الربية ، إضافة ورجيا تشًتك مع تركيا يف احللقد تفاجئت تركيا يف إندالع ىذه احلرب وخاصة أن ج
سيا ، وكذلك شاركت تركيا يف تدريب وذبهيز  اجليش جورجيا تعد نقطة عبور النفط وغاز حبر قزوين  ووسط أ

 ا عضوا يف حلف الناتو.اجلورجي كوهن
من  %70إن كل من روسيا وجورجيا على أعلية كبَتة بالنسبة لًتكيا ، وخاصة أن روسيا تزود تركيا دبا يقارب 

رب الشريك التجاري األكرب لًتكيا ، كما أن جورجيا تعد شلر الطاقة إىل تركيا، توالنفط وتع زااحتياجاهتا من الغ
 فلهذا اعتربت ىذه احلرب بالنسبة لًتكيا ذات حساسية بالنسبة لألمن القومي الًتكي.

                                                           
جوادصندل،مرجعسابق.1
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 سي وباكو، ويف تصرػلات لوية إىل موسكو وتبلبزيار  رجب طيب أردوغانم ىذه احلروب قام ويف خض       
اقًتح انشاء منظمة اقليمية يف القوقاز تنظم العالقات و تفهم ادلوقف الروسي ومحل ادلسؤولية للجانب اجلورجي، 

 1بُت دول ادلنطقة وىذا خالل زيارتو إىل جورجيا.
وقد قامت تركيا باتصاالت دبلوماسية مكثفة بُت دول ادلنطقة يف إطار " منتدى االستقرار والتعاون يف القوقاز" 

و ان ىذا ادلقًتح مشاب التحرك الًتكي كان نقطة انطالق ضلو تطبيع العالقات الًتكية األرمينية، ويشار إىل وىذا
ويقتضي ىذا ادلقًتح مجع دول جنوب القوقاز  2000سنة  سليمان ديميريلدلقًتح طرحو الرئيس الًتكي السابق 

ح السابق فإن ادلشروع الًتكي ادلقًتح يقتصر الثالث مع تركيا وروسيا من أجل حل لنزاعاهتم ، وعلى عكس ادلقًت 
 وال يشمل الو.م.أوأوربا.على الدول االقليمية 

حلة مشاكل القوقاز، وبدأت روسيا تشكك يف الدعم الغريب لًتكيا يف الدور الًتكي يف ىذه األزمة حلل لقد أثار
ن ، وكا2008موسكو يف أكتوبر  من أذربيجان وأرمينيا  يفدفع روسيا إىل إجتماع كل  ادلنطقة ، وىذا مامت

: الًتكي اإلذري ، األرميٍت وعزذلا من ادلنطقة .احملالًتكي وخروجها من  لدورا لتهميشاذلدف من ىذا   ور  
أما تركيا فقد بذلت جهودىا لنقل دعوهتا من احليز النظري إىل التطبيقي وسعت إىل إغلاد حلفاء ذلا يف ىذا التوجو 

 ويض مصاحل  روسيا يف ادلنطقة.ليس لديها أية نوايا سيئة لتق كيا، مؤكدة لروسيا أن تر 
ذات أعلية كبَتة من خالل إثبات تركيا دورىا كفاعل يف حل ادلشاكل اليت ربول سياسيا تعترب ادلبادرات الًتكية و 

دون استقرار ادلنطقة ، لكن ؽلكن القول أن مثل ىذه الدعوات اليت زبص إقامة منتدى التعاون واالستقرار ال 
 2ة راغبة يف ذلك .اال إذا كانت األطراف ادلعنيتكون ذات األعلية 

اجلورجية على سبيل  –إلحالل االستقرار التام يف القوقاز ، واحلرب الروسية اك بوادر يبدو أنو ليس ىن وعلى ما
وإعتربت ، ايف ادلنطقة وبناء عالقات مع الغرب وفقا لرؤاى ل أن تستعيد وضعها كقوة مهميمنةادلثال، فروسيا رباو 

 3ب رجب أردوغان ذلا إشارة دعم لروسيا يف جنوب أوسيتيا.زيارة رئيس تركيا الطي
ة ، ىذه الصراعات ؽلكن أن تتحول إىل حروب از قد تعرضت إىل عدة صراعات مسلحإن منطقة جنوب القوق

 عسكرية تأيت على األخضر واليابس يف ادلنطقة مجعاء.
 
 

                                                           
قسمالدراساتالتارٌخٌة،2717-2772ةتجاهمنطقةالقوقازمحمدعبدالرحمنٌونسالعبٌدي،سٌاسةتركٌاالخارج1ٌ

والثقافٌة،مركزالدراساتاالقلٌمٌة،جامعةالموصل.
نفسالمرجع.2
نفسالمرجع.3
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 خالصة الفصل الثاني:
 إىل رلموعة من اإلستنتاجات أعلها: طللصمن خالل ىذا الفصل ؽلكن أن            

يث ػلقق األمن،  ة ككل، حالًتكي األرميٍت ػلقق الكثَت لكل من تركيا وأرمينيا وكذلك للمنطقإن التطبيع  -
اإلنضمام لالرباد األورويب ويربز دور تركيا كفاعل مهم على الساحة االقليمية والدولية من يف كذلك  يساعد تركيا 

 يف ادلنطقة. اإلقتصادي والسياسي  خالل االعًتاف دبجزرة األرمن، إضافة إىل التطور
إن موقف تركيا إزاء حرب روسيا مع جورجيا جعلها يف موقف حرج ، علما أن روسيا تزود تركيا دبا يقارب  -

 القريب. اجلارمن حاجياهتا من الغاز الطبيعي أما جورجيا بالنسبة لًتكيا فهي سبثل ذلا  70%
 ن القومي الًتكي.إذا فهذه احلرب باالنسبة لًتكيا سبثل حساسية كبَتة بالنسبة لألم

وذلذا جعل تركيا تتأرجح  تارة مع جورجيا وتارة أخرى مع روسيا.
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 من خالل ثالث مباحث:يتناول ىذا الفصل االىتمام اإليراين دبنطقة جنوب القوقاز ، وىذا         
 ادلبحث األول: فيو تناولنا الروابط التارؼلية إليران دبنطقة جنوب القوقاز.

 ادلبحث الثاين: مت من خاللو التطرق إىل التوتر االيراين االذربيجاين  وخلفيات ىذا التوتر .
لسنة  ة اجلورجيةسيادلبحث الثالث: من خالل ىذا ادلبحث مت تناول موقف إيران إزاء احلرب الرو 

2008.
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 ابط التاريخية إليران بمنطقة جنوب القوقاز.المبحث األول: الرو 
 

 أذربيحان.أوال:
القدؽلة ، وؽلكن إرجاع تارؼلها اىل  تعترب أذربيجان موطنا لتقاطع الثقافات واحلضارات ، منذ العصور         

يف الطبقات أكثر  PRE- ASHELاألشل دت بقايا احلضارة ما قبل مليون  ومخسمائة سنة، حيث وج
بأذربيجان وحىت قبل العهد االسالمي  FIZULIفيزيولييف منطقة AZYKHأزيخعمقا لكهف 

ادلنطقة يف القرن  سيريستعرضت أذربيجان للغزو من قبل عدة امرباطوريات أعلها الفارسية، فغزا ادللك الفارسي 
 1قرنُت من بعد.لاالسكندر األكبر قبل ادليالد، مث ادللك  6

، وغزا ادلغول شاه خوارزم جالل الدينا أذربيجان يون االسالم واحتل فيهانخل األذرجبوبعد رليء االسالم د
 م.1231ادلنطقة لكن احتلو أغلب أذربيجان سنة 

أفشار رانية اخلمس: يحدا للغزو ادلغويل، وفيما بعد أدى استقرار األسر اإل اء الفرس ووضعو وبعدىا جا
AFSHAR كار إكيونلي و QARA-QOYONLy اك كيونليوaq-qyoonly ،ن فويو الص

 يف اجلزء الشمايل من أذربيجان. شاه شيروان،وكذلك تواجد qajarكاجارو 
م على ادلذىب الشيعي ، ومنها وهتق واسوأس 1501(نطاقهم يف تربيز عام ليسكان أردبوأنشأ الصفويون )

 يران.العثمانيون والدولة الصفوية يف ا ت احلروب بُت األتراكأبد
 شفان، شيروان،كاراباخ.تز ، ناخييتبر دارية : اىل تقسم أذربيجان إىل مناطق إ الشاه عباسوفيما بعد قام 

 . بالخانيتاتم مت تقسيم أذربيجان إىل عدة إمارات عرفت 1737وبعد سقوط الدولة الصفوية يف 
عن االرباد السوفيايت ، وجاء  1991أوت  30السوفيايت أعلنت أذربيجان إستقالذلا يف  االرباد اهنياروبعد 

 كثاين رئيس.  سيبأبو لفيز إلتيكأول رئيس ذلا وجاء بعده فيما بعد   يوفب أيازميتال
ويعترب نزاع كاراباخ من أىم ادلعوقات يف  ،2003مث ابنو سنة ،  1993سنة  الرئاسة فعليوتوىل حيدر 
 األخرى.ت ترتبط بإيران وغَتىا من الدول االقليمية دأوذلذا ب  ،األجنبية يف إذربيجان االستثمارات

 2د خطوط أنابيب لنقل نفط قزوين لألسواق العادلية.وىي تعتمد كثَتا على النفط وم
 

                                                           
4-5مارة،مرجعسابق،صصنوفللع1
8-7صصمرجع،نفسال2
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 : أرمينيا ثانيا
ليصبح stanواألرض  (Haikحايك )ادلتكونة من hayastanأصوذلم إىل الكلمة الفارسية  االرمنيرجع 

 ك.حاييادلعٌت أرض 
ابن  جومرابن  توجرماحابن  حاييكعليو السالم، فهو  نوح وحسب الًتاث األرميٍت ىو أحد أعظم أحفاد النيب

 نوح عليو السالم.ابن  يافث
 وحسب األرمن فهو اجلد األول لكل األرمن.

 .أورارتوق م كجزء من شللكة  800ويعود أول ظهور ألرمينيا يف التاريخ إىل 
 ق م(. 65-95بُت )ق م اليت كانت يف أوج عظمتها ما  190ومت إنشاء الدولة األرمينية األوىل يف 

م، وسيطر الروم  47و  37وكانت أرمينيا بؤرة للتنافس بُت الروم والفرس إىل أن سبكن الفرس من اخضاعها بُت 
 م اسًتجعها الفرس. 252عليها مرة أخرى، ويف 

ينية ضلو م ربركت القومية األرم1350م حىت 1100م ربولت أرمينيا إىل ادلسيحية ، ومنذ 301ويف سنة 
 1األرمينية اليت كانت ذلا عالقات شليزة مع الدول الصليبية األوربية ايسسيللتشكل شللكة  اجلنوب

مابُت القرن الرابع والتاسع عشر تعرضت أرمينيا الحتالالت متعاقبة نظرا دلوقعها اجلغرايف كجسر يربط مابُت 
 القارات.

الًتكي  زلل منافسة بُت التوسع العثماين م، أصبحت 13وبعد تعاقب كل من ادلغول والعثمانيُت يف القرن  
 رانيةمينيا اليت كانت ربت السيطرة االي إدماج أجزاء من أر مت 1820م ويف سنة  16اين يف القرن والصفوي اإلير 

أول رئيس ألرمينيا  سيانلوفان بترو ليصبح  1991وبعد استقالذلا سنة  ،يف روسيا فان حبَتة و يارفن مابُت
ع الشراكة مع االرباد األوريب ا النمط الغريب وىذا ما جعلها تض، واتبعت أرمينيكوشاريانروبرت  وبعده جاء 

ع مرور يوشجعها ىذا يف ادلشاركة يف ادلؤسسات الدولية ، مثل صندوق النقد الدويل، البنك العادلي، وتشج
 2خطوط األنابيب عرب أراضيها وخاصة الذي يربط إيران بأوربا
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 : جورجيا.ثالثا
 يرجع التاريخ اجلورجي إىل أكثر من أربعة أالف سنة ، واللغة اجلورجية ىي إحدى اللغات احلية يف العامل. 
يف ادلرتفعات iberiaيبَتيا ايف السهول الغربية و egrisiسييإجر تان علا: قد توحدت ادلناطق اجلورجية يف شللكل

 ق م. 66كتان مع اإلمرباطورية الرومانية يف لالشرقية ، توحدت ادلم
 لتصبحا من أوائل الدول ادلعتنقة للمسيحية.

استغالل دول اجلوار  للوضع ، فسيطرت اإلمرباطورية  وم  15وإىل غاية تفكك ادلملكة كليا ، يف القرن 
 الفارسية على اإلمارات الشرقية وبعد سقوط اإلرباد السوفيايت، نالت جورجيا إستقالذلا.

ديسمرب  22نتيجة انقالب  شيفانا دزة، وجاء بعده 1991 ماي رئيسا للبالد يف جامساخوردياوانتخب 
 .2003وبقي يف احلكم حىت 1991

 أوصلتو إىل رئاسة جورجيا. لي ميخائيليساكا شفوبعد الثورة الوردية اليت قام هبا 
النقد دلقاييس العادلية األوروبية بلد فقَت فاحلكومة تسعى إلصالح اإلقتصاد بالتعاون مع صندوق بافجورجيا 

 طريق احلرير" كممر أوريب اسيوي.اىن على إحياء الطريق القدًن " الدويل ، البنك العادلي ، وتر 
 يستخدم األراضي اجلورجية لنقل البضائع بُت أوربا وأسيا.

فتموقع جورجيا بُت البحر األسود ، وروسيا وتركيا يكسبها أعلية إسًتاتيجية أكرب من حجمها ، ويؤىلها أن 
 1.األسود دلنطقة القوقاز وحوض قزوين الكبَت  من البحرتكون مدخال
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 المبحث الثاني: التوتر االيراني األذربيجاني. 
د، قبل حن مايربط أذربيجان وإيران  بل مايفصل بينهما أيضا  ىو اإلرث األذربيجاين العرقي والديٍت الواإ       

جزء من امرباطورية صفوية واحدة، ومع إستيالء روسيا على تكانت كل من إيران وأذربيجان جزءا ال ي  1828
شكلوا ربيجانيُت يف الدولة الروسية ، و ة إيران األذك اإلمرباطورية اندمج جزء من شيعاألراضي الشمالية من تل

 أساس مجهورية أذربيجان ادلستقبلية.
ضم إيران اليوم منطقتُت أذربيجانيتُت  يف الوقت نفسو ظل اجلزء األكرب من األراضي األذربيجانية يف إيران ، وت

مليون نسمة  30-25السكان االذربيجانيُت يف ايران ما بُت  كبَتتُت : أذريبيجان الغربية والشرقية، ويقدر عدد
 1ماليُت نسمة  8 علما ان سكان اذربيجان نفسها ال يبلغ سوى 

 ساس تقوم على :يف اإلوايران ربيجان اذ  لتقاء والتقارب بُت ن عوامل اإلوعموما إ
 االرث الثقايف ادلشًتك. -
ك ال يبدو مؤثرا بالصورة ة ، لكن ىذا ادلشًت لمي أذربيجان ىم من الشيعالدين وادلذىب وخاصة أن غالبية مس -

ىبيا بفعل ىذا لها إيران، فبعد إستقالل أذربيجان ساد إعتقاد يف إيران بأهنا قادرة على التأثَت ثقافيا ومذتأم اليت
لكن النموذج اإليراين أو الثقافة اإليرانية مل ربظ بالًتحيب الذي وجده النموذج ادلنافس الذي ادلشًتك الشيعي ، 

 يقوم على الثقافة الغربية.
 2ون دوذلا لتأمينها.ااألمن ادلشًتك ، إذ أن ادلنطقة متشابكة بصورة ربتم تع -

وقضية تقاسم ثروات  كاراباخ ناكورنوية عددا من ادلشاكل أعلها : قضية وتواجو العالقات اإليرانية األذربيجان
 حبر قزوين ومشكلة األقلية األذرية يف إيران وسلاوف التدخل اخلارجي.

 
 كاراباخ ناكورنو إقليم :قضيةأوال

اد كانو من األرمن ، وبعد تفكك اإلربوغالبية س بيجانيةمن األراضي األذر ض كاراباخ ناكورنويقع إقليم 
 السوفيايت ، قام األرمن يف ىذا اإلقليم باعالن انفصاذلم عن أذربيجان، وبعدىا أعلن اجمللس الوطٍت لناكورنو

                                                           
15(،مركزالجزٌرةللدراسات،2رسالنقورباروف،تداعٌاتاالستراتٌجٌاتاإلقلٌمٌةعلىالداخلاألذربٌجانً)1

علىالساعة2717-73-17ٌومhttp:// studies.aljazeera. net،متحصلعلٌهمنالموقع:5،ص2713ٌناٌر

79:77
،2716ماي3ًجنوبالقوقاز،مركزالجزٌرةللدراسات،فاطمةالصمادي،إٌرانوأذربٌجان:التنافسوالصراعف2

17:77علىالساعة2717-72-27ٌومhttp:// studies.aljazeera. net،متحصلعلٌهمنالموقع:15ص
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مجهورية أرمينيا السوفياتية، وىذا ما أثار معارضة شعبية لألرمن عن إنضمام اإلقليم إىل  لواجهة السياسةا كاراباخ
 ت عسكرية إىل أذربيجان لضبط األوضاع وربجيم ادلعارضة ىناك.يف أذربيجان ، و ما دفع بروسيا إىل إرسال قوا

( بزيارة علي اكبر واليتي، عند قيام وزير اخلارجية اإليراين )1991 منذ سنةوىذا ما جعل الدور اإليراين يربز 
 عتبارات:يا وأذبيجان  وىذا لعدة إألذربيجان ، وىذا يوضح استعداد إيران للقيام بالوساطة حلل النزاع بُت أرمين

 انعكاس تطورات البلدين على إيران بسبب احلدود ادلشًتكة . -
 ن.البلدي إيران تنتمي إىل كال يف وجود أقليات -
 لة احلفاظ على قوهتا أمام كل من أذربيجان وتركيا.تعزيز العالقات مع أرمينيا وزلاو  -
 توظيف ىذه القضية لصاحل إيران للضغط على اجلانبُت. -
 ضغط األقلية األذربيجانية يف إيران على احلكومة اإليرانية  -
 1العمليات العسكرية على طول حدود إيران تعترب خطر مباشر على أمنها وإستقرارىا. -

من األراضي  %25ل ما يقارب ية مع أرمينيا اجلارة ، اليت ربتإن إيران ال زبفي بناء عالقات قو 
 األذربيجانية.

 ألزمة.حل ل دون الوصول ألي 1994طالق النار سنة ربيجاين واألرميٍت لوقف إلقد توصل الطرفان األذ
 بُت البلدين وسط سلاوف من أن يتسع للدول اجملاورة ويف مقدمتها إيران. 2016وعاد التوتر يف أفريل 

كالعب رىا  من نفوذىا ودو وأرمينيا شلا يعزز  ندور الوسيط بُت أذربيجا تسعت إيران لتوظيف النزاع ولعب 
عت مفاوضات بُت الرئيسُت األذري واألرميٍت لتسوية النزاع وىو ما عرف ر  1992إقليمي، ويف سنة 

 باعالن طهران.
اقًتح الوفد الفرنسي  وبالتزامن مع إستئناف زلادثات سالم جديدة حول قضية كاراباخ 2005ويف سنة  

وىو األمر الذي قوبل بالرفض من طرف الواليات ادلتحدة  مينسكصفة مراقب يف رلموعة قبول إيران 
 األمريكية.

 
 

 

                                                           
مركزالدراسات،(2778-1991قتصادٌة)اإلمحمدعبدالرحمانالعبٌدي،إٌراندراسةفًالعالقاتالسٌاسٌةو1

 جامعةالموصل.اإلقلٌمٌةا،
77:11علىالساعة2717-74-76ٌوم:www.iasj.netمتحصلعلٌهمنالموقع

http://www.iasj.net/
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 : قضية تقاسم ثروات بحر قزوين ثانيا
 قسيممسألة ت بيجانية وبرزتَت على العالقات اإليرانية األذر تأثالتعترب ىذه القضية كسابقاهتا يف            
االقليمية،  ياىوأم لكل دولة مصلحتها يف استغالل م، مغلقةحبَتة قزوين  النفطية وىل تعترب ىذه  ثروات حبر

 وتباينت ادلواقف بُت الدولتُت:
ة مطلة لقانون الدويل للبحار أي لكل دولحبرا يسري عليو اعترب حبر قزوين فأذريبجان حسب قانون البحار ت

 عليو مصلحة .
وأن ربصل كل من   ،من ثروتو %11عمو واشنطن وأنقرة كي ال يتجاوز نصيب إيران وىذا الرأي تد

 .منو  %37زاخستان وأذربيجان على اك
 27البحر كتلة واحدة ال ؽلكن تقسيمو وعلى كل الدول استغاللو بالتساوي اي لكل منها أما إيران فًتى 

 1تنحصر عائداتو للدةل اخلمس دون غَتىا. %
للشركات  جرابيجان األكثر ويعد اجلزء التابع ألذربيجان من حبر قزوين األغٌت بالنفط والغاز وأصبحت أذر 

اخلالف بُت إيران وأذربيجان حول احلقول النفطية داخل ادلياه اإلقليمية  قضيةاألجنبية االستثمارية ، وترتكز 
 27ل األخَت ىو أكثر أعلية حيث يضم قاإليرانية تقريبا وتضم ثالثة حقول )شارق ، ألوف، أليز( واحل

 مليار برميل .
بينهما رغم إنعقاد منظمة تعاون حبر قزوين على مستوى القمة األكثر من مرة اليت كان والزال اخلالف قائما 

 2777.2أكتوبر  16اخرىا يف 
أعلنت الدول الراعية دلؤسبر مبادئ مدريد عن نشر قوات دولية حلفظ السالم يف ادلنطقة  2777ويف سنة 

 ادلتنازع عليها .
امنها يف و يدا لنفوذىا دأوربية ( هت و دول االقليم مثل )الو.م. أوتعترب طهران وجود قوات دولية من خارج 

جنوب القوقاز الثالث وإيران  من دول لمشاركةك 2778يلة يفدبقوات  3+3ادلنطقة، واقًتحت مبادرة 
 وتركيا وروسيا .

عدة   ىذا يف تعاوهنا مع أذربيجان يف رلاالت وترفض إيران اهتامها بدعم أرمينيا يف ىذا الصراع وتثبت
  ،ط إيران وأذربيجان وروسيا ومشاريع الطاقة والكهرباء والسدود واجلماركحلديدية اليت تربكالنقل والسكك ا

                                                           
محمدعلًسرحان،حركةالعولمةفًالشرقاألوسطواسٌاالوسطى)مثلثالخٌرات(،صفحاتللدراساتوالنشر،1

.128.129،صص1،2777دمشق،ط
محمدعبدالرحمنالعبٌدي،المرجعالسابق....2
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عالم أذربيجانية ب على مهامجة وسائل اظوتوا، وتقول إيران أهنا تدعم وجود حل سلمي عادل للصراع 
 1ة تروج لفكرة دعم إيران ألرمينيا.بير تصفها بأهنا ذات ميول غ

تصادية حادة وىذه ادلنافسة ذات الصلة الحتياطات النفط والغاز إقر البلدان )تركيا وإيران( إىل منافسة فسوا
ويف ىذا الصدد نذكر علة وجو اخلصوص بناء خطوط نقل معتمد من قبل إيران وىذا اخلط ىو أكثر 

 2جاذبية بالنظر إىل مسارات أخرى لنقل الطاقة يف ادلنطقة.
 2711اإليراين ، وعلى سبيل ادلثال  بُت يوليو ى الغاز الطبيعي فان ، تعتمد كليا علتشويف منطقة ناخ

مليون مًت مكعب يف اليوم  26ية من الغاز الطبيعي اإليراين انجبلغ متوسط الواردات األذربب 2712 ويوليو
  .الواحد

 3ميغا واط 677إىل  277ن إيران وأذرببجان من ادلتوقع أن تزيد منقل  الكهرباء بُت  وكذلك القدرة على

ونرى أن رفض أذربيجان وغَتىا من مجهوريات أخرى من أسيا الوسطى نقل النفط عرب خط األنابيب الذي 
،و ؽلر عرب األراضي اإليرانية ، وإعطاء إمتياز لًتكيا ىو لسبب ترك تأثَت على العالقات بُت إيران وأذربيجان 

ر عرب خطوط أنابيب من إيران ؽلذ كان جزء قصَت من الطريق سبب خسائر اقتصادية وسياسية إليران ، إي
 وىذا نظرا حلاجة ادلناطق الشمالية من إيران للنفط.

 4عترب فقدان امتياز السيطرة على خطوط األنابيب للتأثَت على الدول األخرى من وجهة نظر إيران.وىذا ي
 

 ية األذرية في إيران.: مشكلة األقلثالثا
وأذربيجان يف االخر عمقا اسًتاتيجيا يشكل مصدرا للقلق واخلطر احملتمل، ومنذ تفكك ترى كل من إيران 

اإلرباد السوفيايت وإستقالل أذربيجان  ؼلشى النظام االيراين من صعودا أصوات إنفصالية يف االقليم األذري يف 
مليون نسمة ،دلا ؽلكن ان  مشال البالد وؼلشى من تأثَت باكو  على والء مواطنيو االذريُت الذين يزيد عددىم

 5تشكلو اذريبجان من دولة جاذبة ذلم.

                                                           
.9.8فاطمةالصمادي،مرجعسابق،صص.1

2Goudarzi rad masoumeh.and others ,last reference,p 6. 
3Balla  evanthia.turkish and iranian interests and policies in the south caucasus, Norwegian 
peace building rousource center ,april 2013,p2 
4Goudarzi rad and others, last reference,p 3. 

تامربدوي،التوتراإلٌرانًاالذري:الطاقةتعٌدرسمالخارطةالجٌوسٌاسٌة،مركزالجزٌرةللدراسات،5

.4،ص2713نوفمبر19
 Studies.aljazeera.netمتحصلعلٌهمن:
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وذلذا حرصت ايران على احلد من انتقال االفراد عرب حدود الدولتُت ،وأصدرت قانون منعت االذريُت يف ايران 
الشمالية واجلنوبية ألول مرة يف عهد االرباد  أذربيجانسم امن الزواج من مواطٍت أذربيجان ،ولقد ظهر 

اجلنوبية(، ويؤمنون بأن  أذربيجاننو )أجان اإليراين بيبذربيجان اىل إقليم اذر السوفيايت ويشَت معظم سكان ا
 واجبهم اعادة توحيدىا مع مجهورية أذربيجان .

يران شلا دفع بعض السياسيُت إيف  ذريُتوما زاد ىذه التوجهات من احلرمان الثقايف والسياسي الذي يعيشو األ
ذريبجان ومن ىذه التوجيهات "جلنة التحرير أنشاء تنظيمات ىدفها تعزيز توجيهات توحيد شطري إىل إ

ذريبجان السابق أبو الفضل أذريبجان" يتزعمها رئيس أذريبجان اجلنوبية" و"حركة توحيد شطري الوطنية أل
 الشييب .

أنو من واجب حكومة أدريبجان تنمية الوعي السياسي لدى  األذربيجانيةوتسعى بعض النخب السياسية 
 االذريُت اإليرانيُت  لدفعهم للمطالبة لالنفصال عن ايران واالرباد مع اذريبجان. 

ذريبجان  لنشر خريطة أعن طريق سفَتىا يف العاصمة باكو على حكومة  2002وقد احتجت ايران سنة 
  (اخلريطة مجهورية اذريبجان ، واألراضي الواقعة مشال ايران )جنوب حبر قزوينالذريبجان الكربى ، وقد ضمت 

، واهتمت ايران حيدر علييف رئيس اذريبجان بنشر ااخلريطة علما ان ىذا األخَت نفى  إيرانيونويقطنها اتراك 
 ذلك.

ة االذرية يف ادلدارس ، وتعمل على يف ايران سياسة احلكومة اإليرانية اليت سبنع استخدام اللغ األذريونوينتقد        
، وزلاولة تقليل عدد االذريُت  ريُتذاألتغيَت األمساء اجلغرافية االذرية ، فضال عن قمع الناشطُت الثقافيُت 

 الفعلي يف البيانات الرمسية. 
ت البلدين رية يف ايران حبكم حجمها الكبَت عامال مؤثرا على عالقاذوبناء على ما سبق تبقى قضية األقلية اال

 1اذريبجان والقوى الكربى.، وورقة ضغظ على احلكومة اإليرانية من قبل 
 
 
 
 
 
  

                                                           

السابق.محمدعبدالرحمنالعبٌدي،المرجع 1 
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 .2008المبحث الثالث: موقف ايران من الحرب الروسية الجورجية 

إن إيران بسبب عالقاهتا الوثيقة مع كل من روسيا وجورجيا حاولت إيران يف البداية أن تظل زلايدة          
 نسبيا، واعتربت احلرب الروسية اجلورجية حرب باردة جديدة.

ع واوسيتيا اجلنوبية، قال سفَت إيران  يف مطل وبعد أن اختارت روسيا واقرب حلفائها االعًتاف بإقليم اخبازيا 
إن أمتو لن ؽلكن أن تتسبب يف احلرب ،لكنو من ناحية أخرى دافع عن اإلجراءات الروسية يف  2009فرباير 

 حرب اوسيتيا.

 1وكان يرى ضرورة طهران بالعمل مع موسكو لتطوير إقتصاد ادلنطقتُت.

وطرق طاقة حبرقزوين، وقد وافقت روسيا وإيران على دعم األىداف ادلتبادلة الدائمة لكال البلدين يف ادلنطقة 
 .2وذبنب ادلواجهات يف القوقاز

لعدة أسباب و يأيت يف مقدمتها قرهبا اجلغرايف من منطقة  تعلم إيران أن ىذه احلرب ستؤثرعليها بشكل مباشر 
االصراع،إذ ىي إحدى الدول اليت تطل على حبر قزوين،كما أن ذلا عالقات تارؼلية يف ىذه ادلنطقة، أضف اىل 

قات الروسية اإليرانية اليت تتميز  بالتناغم واإلتفاق يف العديد من القضايا الدولية،إضافة إىل الضغوط ذلك العال
األمريكية واألوربية على إيران بسبب برنارلها النووي، والتهديدات األمريكية اإلسرائيلية ادلتكررة بتوجيو الضربات 

 اىل إيران.

ية من الغرب بسبب برنارلها النووي، وعلى الرغم من تأكدىا أن ىذا إن روسيا تعلم ان إيران تعاين ضغوطا دول
ووافقت على إصدار ثالثة قرارات من رللس لمية، إال أن روسيا سايرت الغرب الربنامج حىت األن ألغراض س

 األمن ىي:

                                                           
1- georgia-iran relations :    

57:16الساعة:78/74/2717ٌوم: https://en.wikipedia.org متحصلعلٌهمنالموقع  

2stephen j-flanagan, the turkey.russia.Iran nexus : eurassian power dynamics. 

27:16علىالساعة2717-74-78ٌوم  http: //www.twc.eduمتحصلعلٌهمنالموقع:

https://en.wikipedia.org/
https://en.wikipedia.org/
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،وكلها 2008يف مارس  1803،والقرار  2007يف مارس 1747،وقرار 2006يف ديسمرب  1737قرار 
فرض عقوبات إقتصادية ومالية وعسكرية على إيران،كما وافقت روسيا على كافة التحركات الغربية قرارات ت

 .1بشان التعامل مع إيران

إن عالقات طهران ذباه جنوب القوقاز ىي عالقات مصاحل و خاصة ذباه جورجيا،حيث إن السيطرة           
يا ىي مفًتق طرق بُت أوربا ليها، علما إن جورجعلى جورجيا ىو إعطاء فرصة لبالد فارس يف ربقيق نفوذ ع

 .واسيا

 وترى إيران انو من غَت ادلقبول أن جورجيا تشارك يف مشاريع الطاقة وتعزيز عالقاهتا مع تركيا والغرب.

وىناك شلثلُت إيرانيُت يرون أنو من الضروري احلفاظ على عالقات طبيعية مع جورجيا وىذا إلستخدام األراضي 
قام الرئيس اإليراين رفسنجاين بزيارة  1995ادلوانئ خصوصا لتصدير ادلنتوجات االيرانية حيث سنة  اجلورجية و

 إىل جورجيا دلدة ثالثة أيام، وأبرز أعلية ادلنافذ اإلقتصادية اجلورجية بالنسبة إليران.

 ُت البلدين.ولتعزيز العالقات بُت البلدين مت عقد عدة اجتماعات رمسية لتعزيز العالقات الثنائية ب

وىذه الزيارات فتحت فصال جديدا من التعاون الثنائي بُت البلدين، فجورجيا تبحث عن وسيلة للخروج من 
فرضت روسيا عقوبات إقتصادية على جورجيا وقطع وسائل  2006التبعية السياسية على روسيا حيث سنة 

 الر.دو  230دوالر إىل  110الغاز جلورجيا من  النقل، وأعلنت زيادة سعر

مت استَتاد الغاز الطبيعي من إيران إىل  2006وىذا ما جعل العالقة بُت طهران وتبليسي أوثق، حيث يف يناير
                                                                    جورجيا، وإيران لديها القدرة على توفَت جورجيا بالغاز وأن تكون دولة مستوردة للطاقة البديلة جلورجيا.

 واتفقت إيران وجورجيا على مبادلة الكهرباء عربأرمينيا.

عندما نتكلم عن الشراكة بُت البلدين فإنو من الضروري أن نتكلم عن االجتماعات الرمسية بُت جورجيا       
 وإيران:

                                                           
http://www.moqatel.com:حرباالٌامالخمسة،متحصلعلٌهمنالموقعاالزمةبٌنروسٌاوجورجٌا1

79:47الساعة:73/74/2717ٌوم:



http://www.moqatel.com/
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، 2004يوليو  09-06مثل زيارة رئيس  جورجيا ميخائيل ساكا شفيلي اىل مجهورية إيران اإلسالمية ما بُت 
 19ولقاء بُت الرئيس اجلورجي والرئيس اإليراين زلمود أمحدي صلاد يف إطار اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف 

 2006ديسمرب 

سبتمرب  29-28وزيارة رئيس رلموعة الصداقة الربدلاين اجلورجي مع إيران اىل مجهورية إيران مابُت 
، وزيارة 2009مارس  07-02لسيادية اجلورجي اىل إيران ما بُت ،وزيارة رمسية قام هبا وزير الشؤون ا2008

 .2008سبتمرب  17، وزيارة أخرى قام هبا يف 2008يناير 20الشؤون اخلارجية اإليراين اىل جورجيا يف 

وثيقة ثنائية دبا يف ذلك: إتفاقية النقل اجلوي، واإلتفاق على ذبنب  47حيث وقعت إيران وجورجيا حوايل 
 ضرييب ومنع التهرب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس ادلال.اإلزدواج ال

كذلك إتفاقية التعاون التجاري بُت جوجيا وإيران ، حيث من ادلمكن أن يكون التعاون مثمرا بُت البلدين 
 .2010خاصة بعد إلغاء نظام التأشَتات بُت الدولتُت يف 

مليون دوالر،والتصدير بالنسبة جلورجيا  22.6البلدين كان حجم ادلبادالت التجارية بُت   2012ففي سنة 
 .1مليون دوالر 21مليون دوالر أما اإلستَتاد حوايل  1.6حوايل 

زيادة التعاون بُت  2010ويف الوقت الراىن تعترب إيران من أىم الشركاء التجاريُت جلورجيا، وشهدت بداية 
دلناقشة اإلستثمار اإليراين يف بناء  2010تبليسي يف ماي  البلدين حيث زار وكالء من وزارة اخلارجية اإليرانية

 .زلطة كهرومائية يف جورجيا، ويقود اإلجتماع ميخائيل سكاشفيلي .

 وتعترب إيران أن جورجيا طريقا بديال لشحن البضائع اىل أوربا. 

ان إيران و جورجيا تنويان رفع القيود  ماجد صامدزاد صابرأعلن السفَت اإليراين  2010و يف أواخر ماي 
 .2011ادلفروضة على تأشَتة السفر البلدين واليت دخلت حيز التنفيذ يف يناير

                                                           
1Nikachitadze,geopolitical interests in south caucasus and georgian –Iranian

reletions,journal of social sciences,1(2),5.12.2012,p 5 
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أن إيران و جورجيا يتمتعان  2014يف أفريل شخاشفيلي يوزيبالسفَت اإليراين مع السفَت اجلورجي  واجتماع
القات بُت طهران و تبليسي و خاصة يف اجملالُت بعالقات تارؼلية ودية وأن ىناك قدرات كثَتة لتوسيع الع

 اإلقتصادي و الربدلاين.

أعلنت  2015عقدت القمة اخلامسة للجنة ادلشًتكة بُت إيران و جورجيا،ويف ماي  2015مارس  18و يف 
 .1عن خططها لبناء زلطتُت لتوليد الطاقة يف جورجيا ميبوشركة الطاقة اإليرانية 
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1georgia-iran relations: 

 http://en.wikipedia.orgمتحصلعلٌهمنالموقع
16:57الساعة78/74/2717ٌوم:

http://en.wikipedia.org/
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 الفصل الثالث:خالصة 

نوب القوقاز مت استخالص رلموعة من جباإليراين  االىتمامو خالل ىذا الفصل ادلتمثل يف          
 أعلتها: االستنتاجات

إن التنوع الثقايف واإليديولوجي دلنطقة جنوب القوقاز ناتج عن مرور رلموعة من احلضارات و اإلمرباطوريات  -
 دول الدولة العثمانية و الفارسية و الروسية.على ىذه ادلنطقة،و من أىم ىذه ال

إن إيران و أذربيجان تربطهما عوامل مشًتكة كاإلرث الثقايف ادلشًتك و الدين وادلذىب إضافة اىل أن غالبية  -
 مسلمي أذربيجان ىم من الشيعة ،و كون إيران و أذربيجان كانتا ربت إمرباطورية صفوية واحدة.

 اإليراين األذربيجاين لعدة عوامل أعلها: سبنع من التوتر لكن ىذه العوامل رلتمعة مل

ادلنفصل عن أذربيجان وانضم إىل أرمينيا وىذا ما انعكس سلبا على إيران بسبب  كاراباخ ناكورنوقضية إقليم .

 احلدود ادلشًتكة ووجود أقليات يف إيران تنتمي إىل البلدين.

بُت الدولتُت، فأذربيجان تدعم الرأي القائل أن البحر  قضية تقاسم ثروات حبر قزوين ىي كذلك زلل خالف.

غلب أن يطبق عليو القانون الدويل للبحار وىذا ما دعمتو الدول الكربى،أما إيران ترى أن حبر قزوين كتلة واحدة 
 وغلب استغاللو من طرف الدول ادلطلة عليو بالتساوي.

راين من ظهور أصوات انفصالية يف اإلقليم األذري يف مشكلة األقلية األذرية يف إيران حيث ؼلشى النظام اإلي
 مشال البالد.

لت إيران زلايدة نسبيا و اعتربت ىذه احلرب ىي حرب باردة ظأما موقف إيران من احلرب الروسية اجلورجية ف -
ان مع روسيا إىل ذبنب ادلواجهات يف القوقاز، و كانت ترى إيران انو من الضروري مواصلة جديدة ،واتفقت إير 

اسًتاتيجي. العالقات الطبيعية مع جورجيا و ىذا نظرا دلا سبتاز بو ىذه األخَتة من موقع جيو
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،  2000حاولت ىذه الدراسة معاجلة التنافس الًتكي اإليراين على منطقة جنوب القوقاز منذ سنة          
 حيث مت التوصل إىل رلموعة من النتائج:

إىتمام تركيا جبمهورية أذربيجان نظرا للواقع االجتماعي و التارؼلي ادلشًتك بُت الشعبُت، لذلك تركز السلطات 
ية بُت الشعوب الًتكية ادلشتتة يف ادلنطقة باعتبارىا األخ  األكرب ذلذه الشعوب، و يعترب الًتكية على القرابة اللغو 

 ىذا عامال زلفزا خلدمة أنقرة.

ضف إىل ذلك العامل اإلقتصادي فأذربيجان تعترب إحدى الدول ادلشاطئة و ادلهمة يف حبر قزوين وما سبتلكو من 
 ا ذلذه ادلنطقة.ثروة طاقوية ىائلة وىذا ما الفت إنتباه تركي

ونظرا دلوقع أرمينا كعائق بُت تركيا والشعوب الناطقة بالًتكية حاولت تركيا إحتواء النزاع بُت أذربيجان وأرمينيا حول 
 كاراباخ. إقليم ناكورنو

ل أما اإلىتمام الًتكي جبورجيا ألن ىذه األخَتة ذلا إرتباطات بفعل التوسع العثماين لقرون عدة فيها، وكانت تعم  
تركيا من خالل إستعمال األقلية األذرية كوسيلة إلضعاف إيران داخليا، وىذا بالضرورة سيجعل تركيا كقوة إقليمية 

 يف ادلنطقة.

أما إيران فتؤكد بقوة على رفض تقسيم أذربيجان والفوارق التارؼلية بُت أذربيجان الشمالية واجلنوبية،        
 ميٍت مع موقفها احلذر من السلطات األذربيجانية.وعملت كوسيط حلل النزاع األذري األر 

ونظرا ذلذه العالقات ادلتوترة مع أذربيجان طورت إيران عالقاهتا مع أرمينيا وىذا لتحقيق مصاحل كال الطرفُت 
االقتصادية، ولتطوير ىذه العالقات مت اصلاز ادلواصالت الربية واجلوية والسكك احلديدية، ىذا من جهة وكذلك 

 أذربيجان من جهة أخرى.-زلور تركيامواجهة 

 وواصلت إيران ربركاهتا ضلو جورجيا كون ىذه األخَتة تعيش فراغا نظرا لتوتر العالقات بينها وبُت روسيا.

 .وباعتبار جورجيا منفذا ؽلكن إيران من تصدير غازىا باذباه أوربا باإلضافة إىل سبويل جورجيا من الغاز اإليراين
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Abstract : 
 
Since the end of the Cold War, the world has undergone major 

transformations. The world has changed from a bipolar to a 

unipolar system, and the emergence of several independent states 

after the collapse of the Soviet Union and the three South Caucasus 

countries, Georgia, Armenia and Azerbaijan. 

In view of the modern independence of these countries and the 

strategic vacuum left by the Soviet Union, regional countries such as 

Turkey and Iran have been competing for this region since 2000 to 

consolidate their influence and achieve economic and energy 

interests, given the region's global energy reserves as this region 

overlooks the Caspian Sea. The latter is the third global energy 

stock.  

       Each side has imposed its own model to establish control over 

the region through oil and gas pipelines, benefiting from the 

revenues of these pipelines as they pass through the soil of these 

countries, and economic investments in the region and all this to 

impose control over the region in addition to the use of historical, 

Competing for the South Caucasus countries. 
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 :الجداول01رقم  الملحق

 

 يوضح الًتكيب القومي يف دولة اذربيجان (:01الجدول رقم)
 

 %النسبة اجملموعات العرقية
 90 االذريون

 3.2 الداغستانيون
 2.5 الروس
 2 االرمن
 2.3 اخرون

 
 .170صالح مجيد دياري،مرجع سابق،ص  المصدر:

 

 

 يوضح الًتكيب القومي يف دولة جورجيا (:02الجدول رقم)
 %النسبة المجموعات العرقية

 70.1 الجورجيون
 8.1 االرمن
 6.3 الروس

 5.7 االذريون
 3 االوسيتيون
 1.8 االبخازيون

 5 اخرون
 

 .171صاحل رليد دياري،مرجع سابق،  المصدر:
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 مؤشرات استهالك النفط،احلجم السكاين والنمو االقتصادي يف دول حبر قزوينيوضح (:03الجدول رقم)

 
 .47صاحل رليد دياري، مرجع سابق،صالمصدر: 

 يوضح احتياطات النفط والغاز الطبيعي يف منطقة حبر قزوين(:04الجدول رقم)
 النفط:مليار برميل

 الغاز:ترليون قدم مكعب
 

احتياطي النفط  الدولة
 المؤكد

االحتياطي 
 المحتمل

 االجمالي المحتمل الغاز المؤكد االجمالي

 46 35 11 40-31 27 12.5-3.6 اذربيجان

 171-141 88 83-53 103-95 85 17.6-10 كازاخستان

 284-257 159 155-98 34 32 1.7 تركمانستان

 531-444 282 249-161 177-160 144 31.8-15.3 االجمالي

 

 .54صاحل رليد دياري،مرجع سابق،ص المصدر:

 

 
 الدولة

 

 (دوالر مليون) النمو االقتصادي )مليون نسمة( حجم السكان النفط/مليون طناستهالك 

1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 

 
 

 اذربيجان

 

7.0 

 

 

10.2 

 

 

12.9 

 

 

14.8 

 

 

7.5 

 

 

7.9 

 

 

8.3 

 

 

8.8 

 

 

11.4 

 

 

16.0 

 

 

21.4 

 

 

27.3 

 

 
 كازاخستان

 

10.4 

 

15.6 

 

24.4 

 

31.6 

 

16.6 

 

17.1 

 

17.7 

 

18.5 

 

46.6 

 

55.3 

 

65.7 

 

78.1 

 5.7 13.6 12.3 12.3 6.4 5.9 5.2 4.5 7.0 6.5 6.0 5.7 تركمانستان
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 (2002يف دول حبر قزوين)احصائيات سنة يوضح انتاج النفط والغاز (:05الجدول رقم)
 

انتاج  الدولة
 1990النفط*

انتاج الغاز**  2010 2000
1990 

2000 2010 

 1100 212 350 1200 280 259 اذربيجان
 1100 170 251 2000 693 602 كازاخستان
 0 0 0 0 0 0 ايران***
 غَت زلدد 30 219 300 11 144 روسيا

 3900 1660 3100 200 148 1245 تركمانستان
 3100 2072 3920 3700 1132 1130 المجموع

 
 .56صالح مجيد دياري، مرجع سابق، المصدر:

 * انتاج النفط دبعدل الف برميل يوميا
 ** انتاج الغاز الطبيعي دبعدل مليار قدم مكعب يف السنة

 )دوالر/ برميل( *** يشتمل على االجزاء ادلطلة على حبر قزوين فقط
 

 جيهان اخلاصة جبورجيا وتركيا. -يوضح تعريفة النقل عرب خط األنابيب باكو (:06رقم)الجدول 
 

 الدولة/ السنة
 

2005-2009 2010-2020 2021-2030 

 0 0 0 أذربيجان

 0.17 0.14 0.12 جورجيا
 0.37 0.30 0.20 تركيا

 0.54 0.44 0.32 المجموع
 

 .126: صاحل رليد دياري، مرجع سابق، ص المصدر
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 يوضح تكلفة نقل النفط عرب سلتلف وسائل النقل إىل موانئ إيران.(:07الجدول رقم )

 
 الكلفة/دوالر ادلسافة/ميل الكمية/طن وسائل النقل

 4.87 1 1 السيارة
 0.82 1 1 سكة احلديد 
 0.32 1 1 أنابيب النفط

 0.12 1 1 ناقلة حبرية
 

 210: صاحل رليد دياري، مرجع سابق، ص المصدر
 

 :أىم المجموعات العرقية واللغوية والدينية لدول جنوب القوقاز.(08)الجدول رقم 
 

 % الديانات % اللغات % األعراق الجمهورية

 
 أذربيجان

 93.4 المسلمون الشيعة 89 األذرية 90 األذريون
 2.5 األرثوذكس الروس 3 الروسية 3.2 الداغستانيون

 2.3 األرثوذكس األرمن   2.3 األرمن
 94 األرثوذكس األرمن 96 األرمينية 93 األرمن أرمينيا

 6 ديانات أخرى 2 الروسية 3 األذريون
 

 جورجيا
 65 الجورجيوناألرثوذكس  الجورجية)الرسمية( 70.1 الجورجيون

 10 األرثوذكس الروس  األرمينية  8.1 األرمن
 11 المسلمون  الروسية 6.3 الروس

 
 مت استخالصو من: عمار جفال، التنافس الًتكي االيراين يف أسيا الوسطى والقوقاز، مركز االمارات المصدر: 

 .55، ص2005، أبوظيب، 1، ط106للدراسات والبحوث االسًتاتيجية ، العدد 
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 : الخرائط02الملحق رقم
 

 (: توضح دول جنوب القوقاز1الخريطة رقم )
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبٌت مخيس مهدي ، كرار وعباس متعب فرج، األعلية االسًتاتيجية إلقليم القوقاز وفق ادلنظور الروسي  المصدر:
)حبث مستل من أطروحة دكتوراه(، قسم االسًتاتيجية، كلية العلوم  السياسية، رللة جامعة كربالء العلمية ، اجمللد 

 .218، ص 2015الثالث عشر ، العدد الرابع، 
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 (: توضح حقول النفط والغاز الطبيعي المستغلة في بحر قزوين02)الخريطة رقم

 
 

 .24المصدر: صالح مجيد دياري، مرجع سابق،ص 
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 (:توضح المشروع االمريكي التركي لنقل النفط من بحر قزوين03الخريطة رقم)
 

 
 المصدر:

http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317 

 .11:00على الساعة  03/04/2017يوم: 
 

 

http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
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  وظ أنابيب نقل النفط من بحر قزوين.(: توضح خط04الخريطة رقم)
 

 

 
 

المصدر: 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A

8_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-

%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86#/media/File:Baku_pipelines-ar.svg 

 .12:00على الساعة:  13/04/2017يوم: 
 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86#/media/File:Baku_pipelines-ar.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86#/media/File:Baku_pipelines-ar.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86#/media/File:Baku_pipelines-ar.svg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D9%83%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D8%AC%D9%8A%D9%87%D8%A7%D9%86#/media/File:Baku_pipelines-ar.svg
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 في ايرانتوضح خطوط انابيب النفط (: 05الخريطة رقم)

 
 .211سابق،ص  المصدر: صالح مجيد دياري،مرجع
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 قائمة المراجع:

 باللغة العربية:  -1-

 :الكتب -ا-

أمحد داوود اوغلو، العمق االسًتاتيجي: موقع تركيا ودورىا يف الساحة الدولية، ترمجة: زلمد    -
جابر ثلجي وطارق عبد اجلليل،مركز اجلزيرة للدراسات، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة 

 .2010األوىل، 
ترمجة وليد عبد بالستغراف، النظريات ادلتضاربة يف العالقات الدولية، دوريت. روبرتجيمس   -

 (.1985للنشر والًتمجة والتوزيع،الطبعة األوىل،  كاظمةاحلي )الكويت: مكتبة شركة  
دياري صاحل رليد، التنافس الدويل على مسارات أنابيب نقل النفط من حبر قزوين: دراسة يف  -

األوىل، اجلغرافية السياسية )ابو ظيب: مركز االمارات للدراسات والبحوث األسًتاتيجية، الطبعة 
2010.) 

  -قاسم  دمحان،السياسة اخلارجية الروسية يف أسيا الوسطى و القوقاز،اصدارات أي -
 2016كتب،لندن،الطبعةاالوىل،مارس 

زلمد السيد سليم، ربليل السياسة اخلارجية )القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية،الطبعة الثانية،  -
1998.) 

يا الوسطى،منشورات االستقالل للثقافة سياسية اس -زلمد رضا جليلي. تَتي كيليز،جيو -
 .   2001مقلد،بَتوت، الطبعة األوىل، والعلوم القانونية،ترمجة:علي

زلمد شليب، ادلنهجية يف التحليل السياسي: ادلفاىيم،ادلناىج،اإلقًتابات واألدوار،                    -
 . 1997،اجلزائر،الطبعة،

الداخل ورىانات اخلارج، مركز اجلزيرة للدراسات، الدار زلمد عبد العاطي، تركيا بُت ربديات  -
 .2010العربية للعلوم ناشرون، الطبعة األوىل، 

زلمد علي سرحان، أمركة العودلة يف الشرق األوسط واسيا الوسطى )مثلث اخلَتات(،  -
 .2007صفحات للدراسات والنشر، دمشق، الطبعة األوىل، 
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الدولية )بَتوت: دار الكتاب العريب،الطبعة االوىل،  ناصيف يوسف حيت، النظرية يف العالقات -
1985.) 

 المقاالت: -ب-

بودلكاحل ابراىيم، تطور اذباىات ادلدرسة الواقعية يف ربليل العالقات الدولية والسياسة  -
نشر    www.academia.educ متحصل عليو من ادلوقع : اخلارجية،

 12:00على الساعة:21/05/2010يوم:
تامر بدوي، التوتر االيراين االذري: الطاقة تعيد رسم اخلريطة اجليوسياسية، مركز اجلزيرة  -

http://studies.aljazeera.netمتحصل عليو من ادلوقع :2013نوفمرب  19للدراسات، 

  11:10 :الساعة  06/04/2017:يوم
الطاقة:اخليارات احملتملة بعد االزمة االكرانية ،مركز اجلزيرة  جيوبوليتيك تامر بدوي، تركيا و -

يوم   http://studies.aljazeera.net متحصل عليو من ادلوقع :  2014يوليو  08للدراسات، 
   11:40الساعة   30/03/2017

، مركز  2رسالن غوربانوف ، تداعيات االسًتاتيجيات اإلقليمية على الداخل األذربيجاين  -
 06يوم http://studies.aljazeera.netمتحصل عليو من ادلوقع : 2003يناير 15اجلزيرة للدراسات، 

/04/2017 

 11:00الساعة   

باكَت، زلددات ادلوقف الًتكي من االتفاق النووي االيراين وانعكاساتو،مركز اجلزيرة علي حسُت  -
متحصل عليو من ادلوقع  2015افريل  20للدراسات، 

:http://studies.aljazeera.net10:55الساعة   06/04/2017:يوم  
ان: التنافس والصراع يف جنوب القوقاز, مركز اجلزيرة فاطمة الصمادي, إيران وأذربيج -

يوم  http://studies.aljazeera.netمتحصل عليو من ادلوقع : 2016 /03/05للدراسات، 
  10:00الساعة   20/02/2017

اخلارجية يف عهد حزب العدالة لقمان عمر زلمود النعيمي، التوجهات اجلديدة يف سياسة تركيا  -
 الدراسات اإلقليمية ، جامعة ادلوصل . والتنمية، مركز

http://www.academia.educ/
http://studies.aljazeera.net/
http://studies.aljazeera.net/
http://studies.aljazeera.net/
http://studies.aljazeera.net/
http://studies.aljazeera.net/


 قائمة المراجع
 

[79] 
 

  11:05الساعة  15/02/2017يوم:http://www.hindawi.orgمتحصل عليو من ادلوقع :

اسة تطبيقية على الشرق زلمد رياض،االصول العامة يف اجلغرافية السياسية واجليوبوليتيكا )در  -
 2014االوسط ، مؤسسة ىنداوي للتعليم والثقافة، القاىرة، 

-2002زلمد عبد الرمحن يونس العبيدي، سياسة تركيا اخلارجية ذباه منطقة القوقاز   -
،مركزالدراسات اإلقليمية ،قسم الدراسات التارؼلية، جامعة ادلوصل.متحصل عليو من ادلوقع 2010

:http://regionalistudiescenter.edu.iq/newsdetails.php  2017/ 06/04 يوم 

 10:20الساعة 

 األطروحات الجامعية والرسائل:  -ت -

العالقات الدولية، اكرام بركان، ربليل النزاعات ادلعاصرة يف ضوء مكونات البعد الثقايف يف  -
مذكرة مكملة للحصول على شهادة ادلاجيستَت يف العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية 

 .2010احلقوق والعلوم السياسية، جامعة احلاج خلضر، باتنة، 
بوزرب رياض، النزاع يف العالقات اجلزائرية ادلغربية، ، مذكرة مكملة للحصول على شهادة  -

العلوم السياسية والعالقات الدولية، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة ادلاجيستَت يف 
 .2008منتوري قسنطينة،

حذفاين صليم، العالقات الصينية األمريكية بُت التنافس والتعاون فًتة ما بعد احلرب الباردة،  -
لسياسية، كلية مذكرة مكملة للحصول على شهادة ادلاجيستَت يف العلوم السياسية، قسم العلوم ا

 2011، 3العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر
عبد الرزاق بوزيدي، التنافس االمريكي الروسي يف منطقة الشرق االوسط :دراسة حالة االزمة  -

، مذكرة مكملة للحصول على شهادة ادلاجيستَت يف العلوم السياسية، 2014-2010السورية 
 .2015والعلوم السياسية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة،  قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق

فتيحة فرقاين، الصراع االمريكي الروسي حول منطقة جنوب القوقاز)دراسة حالة جورجيا( ،  -
مذكرة مكملة للحصول على شهادة ادلاجيستَت يف العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية 

  2010العلوم السياسية واالعالم، جامعة اجلزائر،

http://www.hindawi.org/
http://regionalistudiescenter.edu.iq/newsdetails.php
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االيراين على مناطق النفوذ يف منطقة الشرق االوسط  -زلمد عريب الدمي ، ، التنافس الًتكي -
، ، مذكرة مكملة للحصول على شهادة ادلاجيستَت يف العلوم السياسية، قسم 1996-2014

 .2014العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة زلمد خيضر، بسكرة، 
منطقة ، ابتسام بن معمر،السياسة اخلارجية الًتكية ذباه ادلتغَتات اجلديدة يف  مرًن سليماين -

، مذكرة مكملة للحصول على شهادة ادلاسًت يف العلوم 2015-2010الشرق االوسط 
السياسية، قسم العلوم السياسية، كليةاحلقوق والعلوم السياسية ، جامعةعمارثليجي، 

 2015االغواط،
اجليواسًتاتيجية جلنوب القوقاز وتاثَتىا على امن واستقرار دول ادلنطقة،،  نوفل لعمارة، االعلية -

مذكرة مكملة للحصول على شهادة ادلاجيستَت يف العلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، كلية 
 .2006العلوم السياسية واالعالم، جامعة اجلزائر، 

 الدوريات: -ث -

، 41يواسًتاتيجية: منظورجغرايف سياسي، رللة ديايل،العدد جواد صندل، روسيا وجورجيا النفط واجل -
2009. 

خالد ادلصري، النظرية البنائية يف العالقات الدولية، قسم العالقات الدولية، كلية العلوم السياسية،  -
 .2014،العدد الثاين، 30رللة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، اجمللد 

ًتكي اااليراين يف اسيا الوسطى والقوقاز،مركز للدراسات والبحوث عمار جفال، التنافس ال -
 .2005، ابو ظيب، الطبعة االوىل، 106االسًتاتيجية، العدد 

لبٌت مخيس مهدي.كرار عباس متعب فرج، االعلية االسًتاذبيةالقليم القوقاز وفق ادلنظور الروسي  -
وم السياسية، جامعة النهرين، رللة جامعة  )حبث مستل من دكتوراه(، قسم االسًتاتيجية، كلية العل

 .2015كربالء العلمية، اجمللد الثالث عشر، العدد الرابع، 

 محاضرات: -ج -

 بودلكاحل ابراىيم، سلسلة زلاضرات مقياس ربليل النزاعات الدولية، متحصل عليو من ادلوقع: -



 قائمة المراجع
 

[81] 
 

 http://boulemkahel.yolosite.com:08: 30الساعة   05/04/2017يوم 

شكاكطة عبد الكرًن، زلاضرات حول اجلغرافيا السياسية، موجهة لطلبة السنة الثانية علوم سياسية  -
جذع مشًتك، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق والعلوم السياسية،جامعة اجلياليل بونعامة، مخيس 

 مليانة.

 مواقع األنترنت: -ح-

http://www.moqatel.com - 

http://ar.wikipedia.org - 

www.academia.edu - 

www.aljazeera.net/news/international/2007/11/8 - 

www.marefa.org/index.php - 

mawdoo3.com   - 

gulfsecurity.blogspot.com -

-http://www.eipss-

eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-

%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-

%D9%86%D9%82%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/

2/0/1317 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%D8%A3%D9

%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8_%D8%A8%D8%A7%D

9%83%D9%88-

%D8%AA%D8%A8%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A-

http://boulemkahel.yolosite.com/
http://www.moqatel.com/
http://ar.wikipedia.org/
http://www.academia.edu/
http://www.aljazeera.net/news/international/2007/11/8
http://www.marefa.org/index.php
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
http://www.eipss-eg.org/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D8%A7%D9%82/2/0/1317
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