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 ــةـــالمقـــــــدمـــ

الولسػط  الولسػط  آلسػير آلسػير   ي بألسػمر  مػدف وهقهػر  واممػر  لرمهوريػر ي بألسػمر  مػدف وهقهػر  واممػر  لرمهوريػر لسػ ملسػ ميزخر التػرري  اإيزخر التػرري  اإ  
آموداريػػػر  رليػػػر    آموداريػػػر  رليػػػر      -والتػػػي كرنػػػ  تعػػػرؼ لػػػدب الملسػػػمميف بػػػب د مػػػر ورا  النهػػػر  ري ػػػوفوالتػػػي كرنػػػ  تعػػػرؼ لػػػدب الملسػػػمميف بػػػب د مػػػر ورا  النهػػػر  ري ػػػوف

هر  موضوع ب ثنر  موطف قبرئػؿ اوووػوز هر  موضوع ب ثنر  موطف قبرئػؿ اوووػوز واره  هيمر بعد بتركلسترف برزيئهر  الغربية منواره  هيمر بعد بتركلسترف برزيئهر  الغربية من
قيرويزلسترف   قيرويزلسترف     –طرركلسترف طرركلسترف   –تركمرنلسترف تركمرنلسترف   –  أوزبكلسترفأوزبكلسترف  –كرزاخلسترف كرزاخلسترف   واووزبؾ وتضـ واووزبؾ وتضـ 

اليػػػػمرلي الغربػػػػػي اليػػػػمرلي الغربػػػػػي   قمػػػػيـقمػػػػيـأمػػػػر تركلسػػػػترف اليػػػػرقية ولػػػػي مػػػػوطف قبرئػػػػػؿ اويغػػػػور هتيػػػػمؿ اإأمػػػػر تركلسػػػػترف اليػػػػرقية ولػػػػي مػػػػوطف قبرئػػػػػؿ اويغػػػػور هتيػػػػمؿ اإ
  تيينيرنغ  مف الصيف. تيينيرنغ  مف الصيف.

رنيف الترلسػػع ايػػػر رنيف الترلسػػع ايػػػر السػػتول  الػػروس امػػ  لػػػذي الرمهوريػػر   المنطقػػة  خػػػ ؿ القػػالسػػتول  الػػروس امػػ  لػػػذي الرمهوريػػر   المنطقػػة  خػػػ ؿ القػػ  
والعيػػػريف والسػػػتمر لسػػػيطرتهـ و كمهػػػـ لهػػػذي الرمهوريػػػر  لغريػػػة انهيػػػرر وت كػػػؾ ا ت ػػػرد والعيػػػريف والسػػػتمر لسػػػيطرتهـ و كمهػػػـ لهػػػذي الرمهوريػػػر  لغريػػػة انهيػػػرر وت كػػػؾ ا ت ػػػرد 

هبػػػػػرز  لػػػػػذي هبػػػػػرز  لػػػػػذي     ـ  وزوالهػػػػػر مػػػػػف امػػػػػ  خررطػػػػػة العػػػػػرلـ اللسيرلسػػػػػيةـ  وزوالهػػػػػر مػػػػػف امػػػػػ  خررطػػػػػة العػػػػػرلـ اللسيرلسػػػػػية19911991اللسػػػػػوهيرتي هػػػػػي  اللسػػػػػوهيرتي هػػػػػي  
امػػػ  خررطػػػة العػػػرلـ اللسيرلسػػػية كػػػدوؿ  ديثػػػة ا لسػػػتق ؿ   تمتمػػػؾ امػػػ  خررطػػػة العػػػرلـ اللسيرلسػػػية كػػػدوؿ  ديثػػػة ا لسػػػتق ؿ   تمتمػػػؾ   الرمهوريػػػر  الخمػػػسالرمهوريػػػر  الخمػػػس
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يػة يػة إقميمإقميمدولة لمػدهرع اػف امنهػر ولسػيردتهر ممػر   ػز ويػرع قػوب دولة لمػدهرع اػف امنهػر ولسػيردتهر ممػر   ػز ويػرع قػوب القدرة ام  بنر  وتطور الالقدرة ام  بنر  وتطور ال
 ومبررا  ودواهع يت .ومبررا  ودواهع يت .  لسبر لسبر ودولية لمتنرهس ام  لذي الرمهورير  ال تية وودولية لمتنرهس ام  لذي الرمهورير  ال تية و

 املبحث األول
 طاره العاممنهجية البحث وإ

 : منهجية البحث: منهجية البحثأوالأوال

 البحثالبحث  إشكاليةإشكالية   -11

  ةةالريوالسػتراتيريالريوالسػتراتيريالولسط  موقعػر  مهمػر  و يويػر  مػف النر يػة الولسط  موقعػر  مهمػر  و يويػر  مػف النر يػة آلسير آلسير   تتمتع رمهورير تتمتع رمهورير   
واف لػػػذي واف لػػػذي     الػػػن ط والغػػػرز الػػػن ط والغػػػرز   والريوبولوتيكيػػػة وامت كهػػػر ا تيرطيػػػر  لػػػرئ   مػػػف مػػػوارد الطرقػػػة والريوبولوتيكيػػػة وامت كهػػػر ا تيرطيػػػر  لػػػرئ   مػػػف مػػػوارد الطرقػػػة 

تمتػػػػيف وتعزيػػػز الربهػػػػة تمتػػػػيف وتعزيػػػز الربهػػػػة إلػػػ  إلػػػ    تمػػػػر بمر مػػػة انتقرليػػػة تلسػػػػع  ررلػػػدةتمػػػػر بمر مػػػة انتقرليػػػة تلسػػػػع  ررلػػػدة  الرمهوريػػػر  الخمػػػسالرمهوريػػػر  الخمػػػس
الداخميػػػة  وتوارههػػػر ت ػػػدير  كبيػػػرة تتعمػػػؽ برزديػػػرد  ػػػدة تنػػػرهس الػػػدوؿ الكبػػػرب  الو يػػػر  الداخميػػػة  وتوارههػػػر ت ػػػدير  كبيػػػرة تتعمػػػؽ برزديػػػرد  ػػػدة تنػػػرهس الػػػدوؿ الكبػػػرب  الو يػػػر  

يػػرافيػػة مثػػؿ تركيػػر و يػػة مثػػؿ تركيػػر و قميمقميميػػة  رولسػػير ا ت رديػػة  وبعػػض الػػدوؿ اإيػػة  رولسػػير ا ت رديػػة  وبعػػض الػػدوؿ اإمريكمريكة اوة اوالمت ػػدالمت ػػد يػػرافا  والتػػي والتػػي     ا 
هضػػػػ   اػػػػف ارتبػػػػرط لػػػػذي هضػػػػ   اػػػػف ارتبػػػػرط لػػػػذي     ي ركهػػػػر وي  زلػػػػر الموقػػػػع المهػػػػـ وال يػػػػو  لهػػػػذي الرمهوريػػػػر ي ركهػػػػر وي  زلػػػػر الموقػػػػع المهػػػػـ وال يػػػػو  لهػػػػذي الرمهوريػػػػر 

الرمهورير  بع قر  ترريخية و ضررية مع بعض لذي الدوؿ المتنرهلسة  هض   اف أثػر الرمهورير  بع قر  ترريخية و ضررية مع بعض لذي الدوؿ المتنرهلسة  هض   اف أثػر 
التنػرهس المتزايػد  التنػرهس المتزايػد    يػر   واف موارهػة لػذي الت ػدير  يػر   واف موارهػة لػذي الت ػدير  العرمؿ الريواقتصػرد  لهػذي الرمهور العرمؿ الريواقتصػرد  لهػذي الرمهور 

 ..كبيرة لهذي الرمهورير  الخمس كبيرة لهذي الرمهورير  الخمس   إيكرليةإيكرليةية تمثؿ ية تمثؿ قميمقميملمقوب الدولية الكبرب والقوب اإلمقوب الدولية الكبرب والقوب اإ
 البحثالبحث  أهدافأهداف   -22

 إل :إل :  يهدؼ الب ثيهدؼ الب ث  

 الولسط .الولسط .آلسير آلسير   والريوبولوتيكي لرمهورير والريوبولوتيكي لرمهورير   ييالريوالستراتيرالريوالستراتيرالموقع الموقع   ألميةألميةبيرف بيرف  -  أأ
 تصرد  الذ  تتمتع به لذي الرمهورير .تصرد  الذ  تتمتع به لذي الرمهورير .العرمؿ الريواقالعرمؿ الريواق  ألميةألمية  إظهررإظهرر -    
آلسػير آلسػير   يػة لمتنػرهس هػي رمهوريػر يػة لمتنػرهس هػي رمهوريػر قميمقميموالمبررا  التي تداو القػوب الدوليػة واإوالمبررا  التي تداو القػوب الدوليػة واإ  لسبر لسبر اواو  -جج

 الولسط .الولسط .
 
 



 م1991 في السوفياتي االتحاد تفكك بعد والدولي يلقليماإل فسالتنا بين الوسطىآسيا  جمكوريات 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

671 

 فرضية البحثفرضية البحث -33

 ية م ردلر:ية م ردلر:ألسرلسألسرلس  يلستند الب ث ام  هرضيةيلستند الب ث ام  هرضية  
والريوبولػوتيكي والعرمػؿ الريواقتصػرد  أثػر واضػي وكبيػر والريوبولػوتيكي والعرمػؿ الريواقتصػرد  أثػر واضػي وكبيػر   ييالريوالستراتيرالريوالستراتيرلمموقع لمموقع 

 الولسط .الولسط .آلسير آلسير   ي ام  رمهورير ي ام  رمهورير قميمقميمردة  دة ووتيرة ملستوب التنرهس الدولي واإردة  دة ووتيرة ملستوب التنرهس الدولي واإام  زيام  زي
امػػ  امػػ    اإرربػػةاإرربػػةوورػػؿ البرلنػػة امػػ  ذلػػؾ وت قيقػػر  ولػػداؼ الب ػػث  ي ػػروؿ الب ػػث وورػػؿ البرلنػػة امػػ  ذلػػؾ وت قيقػػر  ولػػداؼ الب ػػث  ي ػػروؿ الب ػػث   

ت قيقهػر هػي ت قيقهػر هػي إلػ  إلػ    يػةيػةقميمقميموالدواهع التي تلسع  القوب الدولية واإوالدواهع التي تلسع  القوب الدولية واإ  لسبر لسبر مر اومر او  ::اللسؤاؿ اآلتياللسؤاؿ اآلتي
   ..الولسط ؟الولسط ؟آلسير آلسير   رمهورير رمهورير 

 لبحثلبحثمنهج امنهج ا   -44

 ::ااتمد الب ث ام ااتمد الب ث ام   
الترريخيػة التػي وقعػ  الترريخيػة التػي وقعػ     ػداث ػداثالمنهج الترريخي الوص ي الذ  يلستند ام  الوقػرئع واوالمنهج الترريخي الوص ي الذ  يلستند ام  الوقػرئع واو -أأ  

هػػي المرضػػي لغػػرض ههػػـ ال رضػػر والتخطػػيط وا لسػػتعداد لموارهػػة الملسػػتقبؿ امػػ  هػػي المرضػػي لغػػرض ههػػـ ال رضػػر والتخطػػيط وا لسػػتعداد لموارهػػة الملسػػتقبؿ امػػ  
؛ ؛ الترريخيالترريخي  إطررلرإطررلرااتبرر اف الظرلرة اللسيرلسية   يمكف الستيعربهر وههمهر ريدا  دوف ااتبرر اف الظرلرة اللسيرلسية   يمكف الستيعربهر وههمهر ريدا  دوف 

 ليهر وا لست ردة منهر.ليهر وا لست ردة منهر.امتدادا  ترريخية ينبغي العودة إامتدادا  ترريخية ينبغي العودة إ  رة اللسيرلسية لهررة اللسيرلسية لهرف الظرلف الظرلوو
والػػػدواهع والمبػػػررا  التػػػي تػػػداو والػػػدواهع والمبػػػررا  التػػػي تػػػداو   لسػػػبر لسػػػبر مػػػنهج الت ميػػػؿ النظمػػػي لدرالسػػػة وت ميػػػؿ اومػػػنهج الت ميػػػؿ النظمػػػي لدرالسػػػة وت ميػػػؿ او   -    

 ية والدولية لمتنرهس ام  لذي الرمهورير .ية والدولية لمتنرهس ام  لذي الرمهورير .قميمقميموت  ز القوب اإوت  ز القوب اإ
 هيكل البحثهيكل البحث -55

ث ثػػة مبر ػػث ث ثػػة مبر ػػث إلػػ  إلػػ    قػػد تػػـ تقلسػػيمهقػػد تػػـ تقلسػػيمهمػػر تقػػدـ وتبعػػر لمتطمبػػر  الب ػػث همػػر تقػػدـ وتبعػػر لمتطمبػػر  الب ػػث هإلػػ  إلػػ    السػػتنردا  السػػتنردا    
 ::وخرتمة تضمف مرمواة مف ا لستنتررر وخرتمة تضمف مرمواة مف ا لستنتررر 

 : منهرية الب ث وأطرري العرـ.: منهرية الب ث وأطرري العرـ.اووؿاووؿالمب ث المب ث 
 الولسط .الولسط .آلسير آلسير   رمهورير رمهورير   وألميةوألميةالمب ث الثرني: موقع المب ث الثرني: موقع 

 الولسط .الولسط .آلسير آلسير   المب ث الثرلث: التنرهس ام  رمهورير المب ث الثرلث: التنرهس ام  رمهورير 
 ثانيا: مدخل تاريخيثانيا: مدخل تاريخي

 مدنهرمدنهر  وألسمر وألسمر ي ي لس ملس مة هي الترري  اإة هي الترري  اإالولسط  مكرنة مرموقالولسط  مكرنة مرموقآلسير آلسير   لرمهورير لرمهورير   
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    بخررب  لسمرقند  طيقند  خوارـز  مرو خير يرلد ام  تمؾ المكرنػة المرموقػة والرهيعػةبخررب  لسمرقند  طيقند  خوارـز  مرو خير يرلد ام  تمؾ المكرنػة المرموقػة والرهيعػة
لهػػػـ مكػػػرنتهـ الرهيعػػػة هػػػي التػػػرري  كرلرررػػػرني لهػػػـ مكػػػرنتهـ الرهيعػػػة هػػػي التػػػرري  كرلرررػػػرني   أاػػػ ـأاػػػ ـهضػػػ  اػػػف ظهػػػور هقهػػػر  واممػػػر  هضػػػ  اػػػف ظهػػػور هقهػػػر  واممػػػر  

 ..  1  والبخرر  والخوارزمي مف لذي المنطقة والبخرر  والخوارزمي مف لذي المنطقة   والترمذ والترمذ 

آموداريػر آموداريػر   –بػب د مػر ورا  النهػر بػب د مػر ورا  النهػر   اووائػؿاووائػؿؼ انػد الملسػمميف ؼ انػد الملسػمميف لذي البمػداف كرنػ  تعػر لذي البمػداف كرنػ  تعػر   
    ال رضر تركلسترف تتكػوف مػف قلسػميف:  ال رضر تركلسترف تتكػوف مػف قلسػميف:هي الوقهي الوق  أمرأمر رلير   وهيمر بعد لسمي  بتركلسترف   رلير   وهيمر بعد لسمي  بتركلسترف  

  –القلسػػػػػػـ الغربػػػػػػي منهػػػػػػر لػػػػػػي مػػػػػػوطف قبرئػػػػػػؿ ا ووػػػػػػوز وا وزبػػػػػػؾ وتضػػػػػػـ  كرزاخلسػػػػػػترف القلسػػػػػػـ الغربػػػػػػي منهػػػػػػر لػػػػػػي مػػػػػػوطف قبرئػػػػػػؿ ا ووػػػػػػوز وا وزبػػػػػػؾ وتضػػػػػػـ  كرزاخلسػػػػػػترف 
رقي منهػػػر هتيػػػمؿ رقي منهػػػر هتيػػػمؿ مػػػر القلسػػػـ اليػػػمػػػر القلسػػػـ اليػػػأأ  قرويزلسػػػترف  قرويزلسػػػترف    -طرركلسػػػترفطرركلسػػػترف  -تركمرنلسػػػترفتركمرنلسػػػترف  -أوزبكلسػػػترفأوزبكلسػػػترف

 ..    2  اليمرلي الغربي مف الصيف  تيينيرنغ  موطف قبرئؿ اويغور اليمرلي الغربي مف الصيف  تيينيرنغ  موطف قبرئؿ اويغور   قميـقميـاإاإ

    ف هػػي اهػػد امػػر بػػف الخطػػر   ف هػػي اهػػد امػػر بػػف الخطػػر   المنطقػػة لػػدب الملسػػمميالمنطقػػة لػػدب الملسػػمميهكػػرة هػػتي لػػذي هكػػرة هػػتي لػػذي     بػػدأبػػدأ  
رئيلسة رئيلسة   وبوابةوبوابة  لرمر  لرمر  ـ الذ  ُادَّ م تر ر  ـ الذ  ُادَّ م تر ر  638638  –لررية لررية   1818خرالسرف لسنة خرالسرف لسنة   إقميـإقميـاندمر هت وا اندمر هت وا 

 ..    3  لب د مر ورا  النهر لب د مر ورا  النهر 

ية هػػػي لػػػذي المنطقػػػة وابػػػر الملسػػػمموف نهػػػر ريرػػػوف ية هػػػي لػػػذي المنطقػػػة وابػػػر الملسػػػمموف نهػػػر ريرػػػوف لسػػػ ملسػػػ مالسػػػتمر  ال تو ػػػر  اإالسػػػتمر  ال تو ػػػر  اإ  
  7777وهػػي لسػػػنة وهػػي لسػػػنة     ـ ـ 647647  -لرريػػةلرريػػة  5555الصػػغرنيرف  بخػػررب  بيكنػػد  لسػػنة  الصػػغرنيرف  بخػػررب  بيكنػػد  لسػػنة      وهت ػػوا مػػدفوهت ػػوا مػػدف

لررية تـ هتي مدينة ترمذ  ويعد قتيبة بف ملسمـ البرلمي هرتي بػ د مػر ورا  النهػر  وثبػ  لررية تـ هتي مدينة ترمذ  ويعد قتيبة بف ملسمـ البرلمي هرتي بػ د مػر ورا  النهػر  وثبػ  
الملسػمميف هػي تمػؾ المنطقػة هػي اهػد الملسػمميف هػي تمػؾ المنطقػة هػي اهػد   أ ػواؿأ ػواؿلسػتقر لسػتقر ية لنرؾ  واية لنرؾ  والس ملس مالدولة اإالدولة اإ  أركرفأركرفقتيبة قتيبة 

       4  ـ  ـ  715715  -775775خ هة الوليد بف ابد الممؾ بف مرواف  خ هة الوليد بف ابد الممؾ بف مرواف  

                                                           

زاض زاض ع ع ع اهٌطكااع اهافاا،لٚ اهعطدااٚع اهٌطكااع اهافاا،لٚ اهعطداا20012001ٚؼاا بٌ ط ؼاا بٌ ط   1111ًاا، دعااس ًاا، دعااس   -ٕاهغااط ٕاهغااط   ؼاا ىؼاا ىاهعوٜاا،ٍع د ااس لع اإاهعوٜاا،ٍع د ااس لع اإ  (((1

 ..3434-3333صص  عع20052005اهٌغط ع اهٌغط ع   -اه ٜض،ءاه ٜض،ء

(2)Hamit Göktürk, Trih Içinde Doğu Törkistan'dan Göçler, In Ali 

Ahmetbeyoğlu (Hazirlayan) , Afganistan Üzerıne Araştırmalar, Istanbul, 

TATAV, 2002, S 193. 

شطٛفع اًَٜ لطجع اهٌٖاطِا  ٕزٕضٓا، لاٚ مل،ًان اهٌابٌعا،ع اهبعسزٛا  ماهٌابٌاق اهعطاجاٚ ٌُٖش ا، (ع شطٛفع اًَٜ لطجع اهٌٖاطِا  ٕزٕضٓا، لاٚ مل،ًان اهٌابٌعا،ع اهبعسزٛا  ماهٌابٌاق اهعطاجاٚ ٌُٖش ا، (ع  -

 ..101101عص عص 20022002ًلب   اهفلط ٕاهٖدٚ ه مح،ز اهٖطِٚ اهلطزؼب،ُٚع اهؽوٌٜ،ُٜ عًلب   اهفلط ٕاهٖدٚ ه مح،ز اهٖطِٚ اهلطزؼب،ُٚع اهؽوٌٜ،ُٜ ع

  عع12251225ٚع زاض اهش ، ع اهفا،ٓط،ع ٚع زاض اهش ، ع اهفا،ٓط،ع ؼ ًؼ ً س اهحلٜيع ًحٌس ص حٚع زضاؼ،ع لٚ  غطالٜ  اهع،هي اإ س اهحلٜيع ًحٌس ص حٚع زضاؼ،ع لٚ  غطالٜ  اهع،هي اإدد  (((3

 ..122122صص

اهحااااسٛل ٕاهٌع،صااااطع زاض اهِٔضاااا  اهعطدٜاااا ع اهحااااسٛل ٕاهٌع،صااااطع زاض اهِٔضاااا  اهعطدٜاااا ع   -ٜ ٜ ؼاااا ًؼاااا ًحاااا سع حؽاااا،ٍع ماااا،ضٛد اهشااااعٖ  اإحاااا سع حؽاااا،ٍع ماااا،ضٛد اهشااااعٖ  اإ( ( (4

اهٖؼاط٘ع اهٖؼاط٘ع آؼاٜ، آؼاٜ،   ٚ اهطٕؼاٚ دوا٘ٚ اهطٕؼاٚ دواً٘طٛلاًطٛلااهشٜدع هطفٚ اهؽٜسع اهصاطا  اأاهشٜدع هطفٚ اهؽٜسع اهصاطا  اأ  ؛؛370370صص  عع20002000دٜطٕععدٜطٕعع

 ..1212صص  عع20062006اهف،ٓط،ع اهف،ٓط،ع   ععزاض االحٌسٙزاض االحٌسٙ
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. .   1  ـ  ـ  712712ـ  ولسػػػػمرقند  ـ  ولسػػػػمرقند  779779ـ  وبخػػػػررب  ـ  وبخػػػػررب  775775هػػػػتي الملسػػػػمموف بمػػػػ  هػػػػي  هػػػػتي الملسػػػػمموف بمػػػػ  هػػػػي    إذإذ  
هقػػد هقػػد     وال هػػ  لمنظػػر اف لسػػمرقند المدينػػة العريقػػة قػػد مػػر  بػػوي   ونكبػػر  ابػػر ترريخهػػروال هػػ  لمنظػػر اف لسػػمرقند المدينػػة العريقػػة قػػد مػػر  بػػوي   ونكبػػر  ابػػر ترريخهػػر

وكرنػػػ  تلسػػػم  وكرنػػػ  تلسػػػم    اوكبػػػراوكبػػػر  اإلسػػػكندراإلسػػػكندرؽ.ـ  امػػػ  يػػػد ؽ.ـ  امػػػ  يػػػد   329329ي اػػػرـ  ي اػػػرـ  دمػػػر  ثػػػ ث مػػػرا   ه ػػػدمػػػر  ثػػػ ث مػػػرا   ه ػػػ
ـ  هي اهد رنكيز خرف  والثرلثػة امػ  يػد ـ  هي اهد رنكيز خرف  والثرلثػة امػ  يػد 12271227مرقرندا   وهي ارـ  مرقرندا   وهي ارـ  أو أو   مركرندامركرندا  آنذاؾ آنذاؾ 

   ..  2  ا وزبؾ منتصؼ القرف الخرمس اير المي د  ا وزبؾ منتصؼ القرف الخرمس اير المي د  

والعبرلسية  والي قرنيف مف والعبرلسية  والي قرنيف مف   اومويةاومويةبقي  لذي المنطقة برمتهر ت    كـ الخ هة بقي  لذي المنطقة برمتهر ت    كـ الخ هة   
ـ  وامتػػػػد ـ  وامتػػػػد 881881ف ولسػػػػيطرتهـ امػػػػ  مدينػػػػة بخػػػػررب اػػػػرـ  ف ولسػػػػيطرتهـ امػػػػ  مدينػػػػة بخػػػػررب اػػػػرـ  ظهػػػػور اللسػػػػرمرنييظهػػػػور اللسػػػػرمرنييلػػػػ  لػػػػ  إإ  الزمػػػػرفالزمػػػػرف

 . .   3  لسيطرتهـ  ت  يمؿ ب د خوارـز وكؿ ب د مر ورا  النهر لسيطرتهـ  ت  يمؿ ب د خوارـز وكؿ ب د مر ورا  النهر 

رقيهػػػر واظمتهػػػر واقصػػػ  رقيهػػػر واظمتهػػػر واقصػػػ    أوجأوجومػػػف الرػػػدير برلػػػذكر اف الدولػػػة الخوارزميػػػة بمغػػػ  ومػػػف الرػػػدير برلػػػذكر اف الدولػػػة الخوارزميػػػة بمغػػػ  
 ..  4  اكبر قوة هي اليرؽ اكبر قوة هي اليرؽ   أض  أض  اتلسراهر هي اهد ا   الديف م مد خوارـز يري  ت  اتلسراهر هي اهد ا   الديف م مد خوارـز يري  ت  

ظمػػػ  لػػػذي المنطقػػػة تعػػػيش  رلػػػة ا ضػػػطرابر  وال وضػػػ  مػػػر يقػػػرر  قػػػرنيف مػػػف ظمػػػ  لػػػذي المنطقػػػة تعػػػيش  رلػػػة ا ضػػػطرابر  وال وضػػػ  مػػػر يقػػػرر  قػػػرنيف مػػػف   
هضػ  اػف ميػؿ يػعو  لػذي الػب د هضػ  اػف ميػؿ يػعو  لػذي الػب د     والعبرلسػيةوالعبرلسػية  اومويةاومويةالزمرف لبعدلر اف مركز الخ هة الزمرف لبعدلر اف مركز الخ هة 

 ..    5  منرصرة كؿ خررج ام  لسمطة الخ هة منرصرة كؿ خررج ام  لسمطة الخ هة أو أو   ن و ال وض  وال رو  والقترؿ والوقوؼن و ال وض  وال رو  والقترؿ والوقوؼ

طرة و كػـ المغػولييف بقيػردة رنكيػز خػرف طرة و كػـ المغػولييف بقيػردة رنكيػز خػرف وبعدلر خضع  ب د مر ورا  النهػر للسػيوبعدلر خضع  ب د مر ورا  النهػر للسػي  
 كػػـ التيمػػورييف  كػػـ التيمػػورييف إلػػ  إلػػ    والسػػتمر  كمهػػـ ولسػػيطرتهـ  ػػوالي قػػرنيف مػػف الزمػػرف  ومػػف بعػػدلـوالسػػتمر  كمهػػـ ولسػػيطرتهـ  ػػوالي قػػرنيف مػػف الزمػػرف  ومػػف بعػػدلـ

بقيػػػردة تيمورلنػػػؾ ثػػػـ  كمػػػ  لػػػذي المنطقػػػة مػػػف قبػػػؿ ا وزبػػػؾ واليػػػيبرنييف ن ػػػو قػػػرف مػػػف بقيػػػردة تيمورلنػػػؾ ثػػػـ  كمػػػ  لػػػذي المنطقػػػة مػػػف قبػػػؿ ا وزبػػػؾ واليػػػيبرنييف ن ػػػو قػػػرف مػػػف 
مػػػررا دويػػػ   دويػػػ   إلػػػ  إلػػػ    الزمػػػرف  وقػػػد ترزئػػػ  لػػػذي المنطقػػػة وانقلسػػػم  هػػػي اهػػػدلـالزمػػػرف  وقػػػد ترزئػػػ  لػػػذي المنطقػػػة وانقلسػػػم  هػػػي اهػػػدلـ مػػػررا وا  اػػػدة اػػػدة   وا 

اف السػتطرع الػروس مػف ا لسػتي   امػ  لػذي المنطقػة خػ ؿ القػرنيف الترلسػع اف السػتطرع الػروس مػف ا لسػتي   امػ  لػذي المنطقػة خػ ؿ القػرنيف الترلسػع إلػ  إلػ    ي ةي ةضعضع
                                                           

ع اهحضاا،ض، ع اهحضاا،ض، 2121زٖٛضاُاا ع ٕم ٕاٛطٛاانع ًٖؼااٖد  جصاا  اهحضاا،ض،ع مط ٌاا  ًحٌااس دااسضاٍع اهٌاوااس زٖٛضاُاا ع ٕم ٕاٛطٛاانع ًٖؼااٖد  جصاا  اهحضاا،ض،ع مط ٌاا  ًحٌااس دااسضاٍع اهٌاوااس   (((1

 ..103103صص  عع20012001ٜ ع زاض ُٖدوػع دٜطٕعع ٜ ع زاض ُٖدوػع دٜطٕعع ؼ ًؼ ًاإاإ

اهؽاوط  ٕاهؽاطٖض، لاٚ اهِ ا،ى اهعا،هٌٚ اهاسٛاسع مط ٌا  زاض اهبط ٌا ع اهؽاوط  ٕاهؽاطٖض، لاٚ اهِ ا،ى اهعا،هٌٚ اهاسٛاسع مط ٌا  زاض اهبط ٌا ع   -( ذ،ُ،ع د،ضاجع اهع،هي اهاا،ُٚ( ذ،ُ،ع د،ضاجع اهع،هي اهاا،ُٚ(2

 ..121121صص  عع20022002ُ،شطٍٕع دٜطٕعع ُ،شطٍٕع دٜطٕعع   اهساض اهعطدٜ  هوعوٖىاهساض اهعطدٜ  هوعوٖى

داَٜ هوسضاؼا،ع ٕاه حاٖال االُؽا،ُٜ  داَٜ هوسضاؼا،ع ٕاه حاٖال االُؽا،ُٜ  ع ع لاٚ اهبا،ضٛد اهحاسٛل ٕاهٌع،صاطلاٚ اهبا،ضٛد اهحاسٛل ٕاهٌع،صاطآؼاٜ، آؼاٜ،   ( اهشٜدع ضأل  غٌِٜاٚع( اهشٜدع ضأل  غٌِٜاٚع(3

 ..177177صص  عع12271227ع ع ٕاال بٌ،دٜ ع اهف،ٓط،ٕاال بٌ،دٜ ع اهف،ٓط،

   ::هوٌعٛس دَ اهسٕه  اهرٖاضظًٜ  ِٛ طهوٌعٛس دَ اهسٕه  اهرٖاضظًٜ  ِٛ ط  (((4

 ..224224صص  عع12261226ع ع ٖٛ ٖٛ كحٜو ع د ،ز،ع اهعفس اهاٌَٜ لٚ م،ضٛد اهٌؽوٌَٜع زاض اهلب،  اهحسٛلع اهلكحٜو ع د ،ز،ع اهعفس اهاٌَٜ لٚ م،ضٛد اهٌؽوٌَٜع زاض اهلب،  اهحسٛلع اهل

 ..176176صص  ( اهشٜدع ضأل  غٌِٜٚع ًصسض ؼ ق شكطّع( اهشٜدع ضأل  غٌِٜٚع ًصسض ؼ ق شكطّع(5



   ((91199119لعام )لعام )اا(/(/1111(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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اير والعيريف وضػمولر لمرمهوريػر  اللسػوهيرتية  هقػد السػتولوا امػ  مدينػة تركلسػترف هػي اير والعيريف وضػمولر لمرمهوريػر  اللسػوهيرتية  هقػد السػتولوا امػ  مدينػة تركلسػترف هػي 
 ..    1  ـ  ـ  18841884ـ  وام  مرو هي  ـ  وام  مرو هي  18681868ـ  وام  بخررب ولسمرقند هي  ـ  وام  بخررب ولسمرقند هي  18641864  

هػػػ ف هػػػ ف   أثػػػر ثػػػورة الب يػػػ ةأثػػػر ثػػػورة الب يػػػ ة  ــ19119177القيصػػػرية هػػػي القيصػػػرية هػػػي   اإمبراطوريػػػةاإمبراطوريػػػةو تػػػ  بعػػػد لسػػػقوط و تػػػ  بعػػػد لسػػػقوط   
لسػػيطرة الػػروس السػػتمر  امػػ  بػػ د مػػر ورا  النهػػر  وأامنػػوا بػػأف الرػػيش التركلسػػترني لػػو لسػػيطرة الػػروس السػػتمر  امػػ  بػػ د مػػر ورا  النهػػر  وأامنػػوا بػػأف الرػػيش التركلسػػترني لػػو 

اممرنيػة اممرنيػة   ألسػسألسػسرز  مف الريش اللسوهيرتي واف النظػرـ المتبػع يرػ  اف تكػوف قرئمػة امػ  رز  مف الريش اللسوهيرتي واف النظػرـ المتبػع يرػ  اف تكػوف قرئمػة امػ  
ية هػػي لػػذي المنػػرطؽ  واممػػوا بيػػكؿ دائػػـ وملسػػتمر امػػ  نيػػر ية هػػي لػػذي المنػػرطؽ  واممػػوا بيػػكؿ دائػػـ وملسػػتمر امػػ  نيػػر لسػػ ملسػػ مو  دخػػؿ لميػػريعة اإو  دخػػؿ لميػػريعة اإ

هي لذي الرمهورير  بهدؼ القضر  ام  ترريخهـ وهكرلـ وأدبهـ وثقرهتهـ ونير هي لذي الرمهورير  بهدؼ القضر  ام  ترريخهـ وهكرلـ وأدبهـ وثقرهتهـ ونير   الرولسنةالرولسنة
هضػػػػػ  اػػػػػف اتبػػػػػراهـ لسيرلسػػػػػة التهريػػػػػر هضػػػػػ  اػػػػػف اتبػػػػػراهـ لسيرلسػػػػػة التهريػػػػػر       2  ا يدولوريػػػػػة المرركلسػػػػػية  اليػػػػػيواية  هيهػػػػػر ا يدولوريػػػػػة المرركلسػػػػػية  اليػػػػػيواية  هيهػػػػػر 

لخمػػط اليػػعو  لينصػػهر الرميػػع هػػي بودقػػة الػػروس  وكرنػػ  رولسػػير لخمػػط اليػػعو  لينصػػهر الرميػػع هػػي بودقػػة الػػروس  وكرنػػ  رولسػػير   اإربػػرر اإربػػرر  التر يػػؿ   التر يػػؿ  
ية والهويػػة الدينيػػة والوطنيػػة ليػػعو  ية والهويػػة الدينيػػة والوطنيػػة ليػػعو  تهػػدؼ مػػف ورا  ذلػػؾ ت قيػػؽ القضػػر  امػػ  اليخصػػتهػػدؼ مػػف ورا  ذلػػؾ ت قيػػؽ القضػػر  امػػ  اليخصػػ

 . .     3  لذي البمداف لذي البمداف 
بقي  لذي المنطقة ت   لسيطرة و كػـ ا ت ػرد اللسػوهيرتي لغريػة انهيررلػر وت ككهػر بقي  لذي المنطقة ت   لسيطرة و كػـ ا ت ػرد اللسػوهيرتي لغريػة انهيررلػر وت ككهػر   
ـ  وزواؿ الرمهوريػػػػػػر  ا يػػػػػتراكية اللسػػػػػػوهيرتية مػػػػػف امػػػػػػ  خررطػػػػػة العػػػػػػرلـ ـ  وزواؿ الرمهوريػػػػػػر  ا يػػػػػتراكية اللسػػػػػػوهيرتية مػػػػػف امػػػػػػ  خررطػػػػػة العػػػػػػرلـ 19911991هػػػػػي  هػػػػػي  

الولسػػػط  الولسػػػط  آلسػػػير آلسػػػير     هبػػػرز  امػػػ  خررطػػػة العػػػرلـ اللسيرلسػػػية رمهوريػػػرهبػػػرز  امػػػ  خررطػػػة العػػػرلـ اللسيرلسػػػية رمهوريػػػر    اللسيرلسػػػية والعلسػػػكريةاللسيرلسػػػية والعلسػػػكرية
 ..    4  كدوؿ لهر  دود وكيرنرتهر الملستقمة كدوؿ لهر  دود وكيرنرتهر الملستقمة 
                                                           

ٜ  لاٚ االمحا،ز اهؽاٖلٜ،مٚ داَٜ اهٌ،ااٚ ٕاهح،ااطع ٜ  لاٚ االمحا،ز اهؽاٖلٜ،مٚ داَٜ اهٌ،ااٚ ٕاهح،ااطع ؼا ًؼا ًحٌسع ًحٌس د س اهف،زضع اهأٌٖضٛ،ع اإحٌسع ًحٌس د س اهف،زضع اهأٌٖضٛ،ع اإأأ  (((1

ٜ ع ٜ ع ؼا ًؼا ً؛ دطٕكوٌ،ٍع كا،ضمع ما،ضٛد اهشاعٖ  اإ؛ دطٕكوٌ،ٍع كا،ضمع ما،ضٛد اهشاعٖ  اإ2222صص  عع12221222ًلب   اهِٔض  اهٌصطٛ ع اهف،ٓط،ع ًلب   اهِٔض  اهٌصطٛ ع اهف،ٓط،ع 

؛ د س ؛ د س 670670صص  عع12611261ع ع ع زاض اهعوي هوٌ َٜٛع دٜطٕعع زاض اهعوي هوٌ َٜٛع دٜطٕع55ٜط اه عو لٚع ط ٜط اه عو لٚع ط مط ٌ  ُ ْٜ اًَٜ ل،ضغ ًِٕمط ٌ  ُ ْٜ اًَٜ ل،ضغ ًِٕ

  ؛ اهشاٜدع ضألا  غٌِٜاٚع ًصاسض ؼا ق شكاطّع؛ اهشاٜدع ضألا  غٌِٜاٚع ًصاسض ؼا ق شكاطّع126126صص  ًحٌس ص حٚع ًصسض ؼا ق شكاطّعًحٌس ص حٚع ًصسض ؼا ق شكاطّعع ع اهحلٜياهحلٜي

 ..171171صص

ع ع اهفا،ٓط،اهفا،ٓط،ع ع ًلب ا  اهِٔضا  اهٌصاطٛ ًلب ا  اهِٔضا  اهٌصاطٛ ع ع 11ٜ ع جٜ ع جؼا ًؼا ًٚ ٕاهحضا،ض، اإٚ ٕاهحضا،ض، اإؼا ًؼا ًشو ٚع احٌاسع اهبا،ضٛد اإشو ٚع احٌاسع اهبا،ضٛد اإ  (((2

 ..511511صص  عع12131213
اهٖؼط٘ ٕاه وفا،ٍع اهٌطكاع اهٌصاطٙ هوسضاؼا،ع اهعاٌ،ُٜا  ٕدحاٖال اهعا،هي اهٖؼط٘ ٕاه وفا،ٍع اهٌطكاع اهٌصاطٙ هوسضاؼا،ع اهعاٌ،ُٜا  ٕدحاٖال اهعا،هي آؼٜ، آؼٜ،   اهٌؽوٌٍٖ لٚاهٌؽوٌٍٖ لٚ( حط ع ًحٌسع ( حط ع ًحٌسع (3

ٚع ٚع ؼاا ًؼاا ًلاا،ضُط ًٕاا،ٛطع ٓاا،ُػ  اٖضجع ًعاااي اهعاا،هي اإلاا،ضُط ًٕاا،ٛطع ٓاا،ُػ  اٖضجع ًعاااي اهعاا،هي اإع ع ؛ كطٛااعضع كاا ٕغ ٕزٛاي؛ كطٛااعضع كاا ٕغ ٕزٛاي6767صص  اهبطكاٚع اهفاا،ٓط،عاهبطكاٚع اهفاا،ٓط،ع

؛ ؛ 1111-1010صص  عع12111211ع ع 22مط ٌاا  ج. كبااٖضّع اهٌ ؼؽاا  اها،ًعٜاا  هوسضاؼاا،ع ٕاهِشااط ٕاهبٖظٛااقع دٜااطٕعع طمط ٌاا  ج. كبااٖضّع اهٌ ؼؽاا  اها،ًعٜاا  هوسضاؼاا،ع ٕاهِشااط ٕاهبٖظٛااقع دٜااطٕعع ط

ع مط ٌا  د اس اهاطحٌَ أٛا،غع زاض ع مط ٌا  د اس اهاطحٌَ أٛا،غع زاض ؼا ىؼا ىاهٌطكعٛا  االٕضدٜا  ٕداطٕظ اإاهٌطكعٛا  االٕضدٜا  ٕداطٕظ اإ  -دٖدٚ ؼ٘ع اهراٖ  اأصاٖهٚدٖدٚ ؼ٘ع اهراٖ  اأصاٖهٚؼٜسع ؼٜسع 

 ..212212صص  عع20072007اهف،ضادٚع دٜطٕعع اهف،ضادٚع دٜطٕعع 

ٚع اططٕح  ٚع اططٕح  ؼ ًؼ ًًحٌسع ًاٜس حٌٜسع اهبطٖضاع اهؽٜ،ؼٜ  لٚ الغ،ُؽب،ٍ ٕاُعل،ؼ،مٔ، دو٘ االًَ اهعطدٚ ٕاإًحٌسع ًاٜس حٌٜسع اهبطٖضاع اهؽٜ،ؼٜ  لٚ الغ،ُؽب،ٍ ٕاُعل،ؼ،مٔ، دو٘ االًَ اهعطدٚ ٕاإ  (((4

  عع20052005ٔاس اهعا،هٚ هوسضاؼا،ع اهؽٜ،ؼاٜ  ٕاهسٕهٜا ع دغاسازع ٔاس اهعا،هٚ هوسضاؼا،ع اهؽٜ،ؼاٜ  ٕاهسٕهٜا ع دغاسازع زكبٖضاّ غٜط ًِشٖض،ع اها،ًع  اهٌؽبِصطٛ ع اهٌعزكبٖضاّ غٜط ًِشٖض،ع اها،ًع  اهٌؽبِصطٛ ع اهٌع

ُ ،ى دا،هٌٚ  سٛاس احا،زٙ اهفطا ع ُ ،ى دا،هٌٚ  سٛاس احا،زٙ اهفطا ع   -؛ د س اهفب،حع ؼٌٜحع أُٜ،ض االً طاطٖضٛ  اهؽٖلٜ،مٜ ؛ د س اهفب،حع ؼٌٜحع أُٜ،ض االً طاطٖضٛ  اهؽٖلٜ،مٜ 161161ٕص ٕص 1010صص

 ..4242صص  عع12261226زاض اهشطٕس هوِشط ٕاهبٖظٛقع ضاى لع لوؽطَٜع زاض اهشطٕس هوِشط ٕاهبٖظٛقع ضاى لع لوؽطَٜع 
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  آ آ   3131وقيرويزلسترف هػي وقيرويزلسترف هػي   أوزبكلسترفأوزبكلسترف    الستق لهرالستق لهر  لذي الرمهورير  الخمسلذي الرمهورير  الخمس  أامن أامن   
تيػػػػػػػريف اووؿ تيػػػػػػػريف اووؿ   1616ـ  وكرزاخلسػػػػػػػترف هػػػػػػػي ـ  وكرزاخلسػػػػػػػترف هػػػػػػػي 19911991أيمػػػػػػػوؿ أيمػػػػػػػوؿ   99ـ وطرركلسػػػػػػػترف هػػػػػػػي ـ وطرركلسػػػػػػػترف هػػػػػػػي 19911991
 ..    1  ـ ـ 19911991تيريف اووؿ تيريف اووؿ   2727وتركمرنلسترف هي وتركمرنلسترف هي     ــ19911991

ظهر ام  الملسرح اللسيرلسػي تنػرهس قػو  ظهر ام  الملسرح اللسيرلسػي تنػرهس قػو  مهورير  الخمس مهورير  الخمس د الستق ؿ لذي الرد الستق ؿ لذي الروبعوبع  
قميمبػػيف قػػوب دوليػػة و بػػيف قػػوب دوليػػة و  قميما  يػػة يػػة مريكمريكيػػة ت ركػػ  صػػو  لػػذي الرمهوريػػر   هرلو يػػر  المت ػػدة اويػػة ت ركػػ  صػػو  لػػذي الرمهوريػػر   هرلو يػػر  المت ػػدة اوا 

 رولػ   رولػ    التػيالتػي   رول  هرض ليمنتهر ام  لذي الرمهورير   هض  اػف رولسػير ا ت رديػة رول  هرض ليمنتهر ام  لذي الرمهورير   هض  اػف رولسػير ا ت رديػة
   يراف يرافدوؿ الرػػوار كػػدوؿ الرػػوار كػػررلػػدة ا  ت ػػرظ بن وذلػػر الطبيعيػػة هػػي لػػذي المنطقػػة  وكػػذلؾ هعمػػ  ررلػػدة ا  ت ػػرظ بن وذلػػر الطبيعيػػة هػػي لػػذي المنطقػػة  وكػػذلؾ هعمػػ  

مد رلسور التعروف ا قتصرد  والتررر  والثقرهي مع لذي الرمهورير  مد رلسور التعروف ا قتصرد  والتررر  والثقرهي مع لذي الرمهورير  اف طريؽ اف طريؽ وتركير وتركير 
 الملستقمة  ديثر .الملستقمة  ديثر .

 املبحث الثاني
 الىسطىآسيا  مىلقع وأه ية مجهىريات

 أوال: الموقع والتركيبة العرقية لمسكانأوال: الموقع والتركيبة العرقية لمسكان

وتضـ وتضـ    يوية  يوية مف منطقة اورالسير المف منطقة اورالسير ال  اوكبراوكبرالولسط  تيكؿ الرز  الولسط  تيكؿ الرز  آلسير آلسير   رمهورير رمهورير   
آلسػػػير آلسػػػير   مػػػف رنػػػو  قػػػررةمػػػف رنػػػو  قػػػررة  وأرػػػزا وأرػػػزا وآلسػػػير الولسػػػط  وآلسػػػير الولسػػػط    أوروبػػػرأوروبػػػرمػػػف رنػػػو  يػػػرؽ مػػػف رنػػػو  يػػػرؽ   أرػػػزا أرػػػزا اورالسػػػير اورالسػػػير 

ولػػػذي المنطقػػػة ابػػػررة اػػػف كتمػػػة رغراهيػػػة وا ػػػدة  ولػػػذي المنطقػػػة ابػػػررة اػػػف كتمػػػة رغراهيػػػة وا ػػػدة        2      اوولسػػػطاوولسػػػطومنطقػػػة الخمػػػيج واليػػػرؽ ومنطقػػػة الخمػػػيج واليػػػرؽ 
  اولميػػػػػػػػةاولميػػػػػػػػةالولسػػػػػػػػط  مركػػػػػػػػز  قمػػػػػػػػ   لػػػػػػػػذي المنطقػػػػػػػػة ذا  الولسػػػػػػػػط  مركػػػػػػػػز  قمػػػػػػػػ   لػػػػػػػػذي المنطقػػػػػػػػة ذا  آلسػػػػػػػػير آلسػػػػػػػػير   وت تػػػػػػػػؿ رمهوريػػػػػػػػر وت تػػػػػػػػؿ رمهوريػػػػػػػػر 

ريو لسيرلسية   وقد أطمؽ الرغراهي البريطرني لػرل ورد ريو لسيرلسية   وقد أطمؽ الرغراهي البريطرني لػرل ورد الال  والريوبولوتيكية والريوبولوتيكية   ةةالريوالستراتيريالريوالستراتيري
 ..  3  مركندر ام  لذي المنطقة السـ  قم  اورض  مركندر ام  لذي المنطقة السـ  قم  اورض  

                                                           

ها،ًعٜا  هوسضاؼا،ع ٕاهِشاط ها،ًعٜا  هوسضاؼا،ع ٕاهِشاط اهٌ ؼؽا  ااهٌ ؼؽا  اع ع  ٖ ع إزًٍٖع د جا،ع زٕهٜا ع مط ٌا  ًِصاٖض اهف،ااٚ ٖ ع إزًٍٖع د جا،ع زٕهٜا ع مط ٌا  ًِصاٖض اهف،ااٚ  (((1

 ..4747صص  عع12231223ع ع ٕاهبٖظٛقع دٜطٕعٕاهبٖظٛقع دٜطٕع

ع ع ٕاهبٖظٛااقٕاهبٖظٛااقدطٛاِؽاالٚع ظدغِٜااٖع ضجعاا  اهشااططُ، اهل ااطٗع مط ٌاا  أًاان اهشااطجٚع االٓوٜاا  هوِشااط دطٛاِؽاالٚع ظدغِٜااٖع ضجعاا  اهشااططُ، اهل ااطٗع مط ٌاا  أًاان اهشااطجٚع االٓوٜاا  هوِشااط   (((2

 ..162162صص  عع20072007ع ع 22دٌ،ٍع االضزٍع طدٌ،ٍع االضزٍع ط
ع ع اهؽااٖلٜبٚ لااٚ اهشااطس االٕؼااظع ًلب اا  ًااسدٖهٚع اهفاا،ٓط،اهؽااٖلٜبٚ لااٚ اهشااطس االٕؼااظع ًلب اا  ًااسدٖهٚع اهفاا،ٓط،  -ًٚٚطٛلااًطٛلااًِصااٖضع ًٌااسٕح ًحٌااٖزع اهصااطا  اأًِصااٖضع ًٌااسٕح ًحٌااٖزع اهصااطا  اأ  (((3

؛ اهٌااا ًِٚع ًحٌاااس احٌاااس دفواااْع اهاغطالٜااا  اهؽٜ،ؼاااٜ  ٕاهاٜٖدٖهٖمٜلااا، لاااٚ اهفاااطٍ اهٖاحاااس ؛ اهٌااا ًِٚع ًحٌاااس احٌاااس دفواااْع اهاغطالٜااا  اهؽٜ،ؼاااٜ  ٕاهاٜٖدٖهٖمٜلااا، لاااٚ اهفاااطٍ اهٖاحاااس 5050صص   .عع .عع

 ==                                                      ع ٕكصهك ِٛ ط:ع ٕكصهك ِٛ ط:7777-7474صص  عع20052005ٕاهعشطَٛع زاض اهلب،  اهاف،لٚع أضدس االضزٍع ٕاهعشطَٛع زاض اهلب،  اهاف،لٚع أضدس االضزٍع 
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ولي بمثربة الرلسر الرابط بيف ولي بمثربة الرلسر الرابط بيف   أوروبرأوروبرو و آلسير آلسير   تيكؿ لذي المنطقة  مقة الوصؿ بيفتيكؿ لذي المنطقة  مقة الوصؿ بيف  
ههػي ههػي     اليمرؿ والرنو  وبيف اليرؽ والغر   ههػي م ػور التقػر  اػدة  ضػررا  وثقرهػر اليمرؿ والرنو  وبيف اليرؽ والغر   ههػي م ػور التقػر  اػدة  ضػررا  وثقرهػر 

 ػػدب طػػرؽ التبػػردؿ الترػػرر  وتعػػرؼ ترريخيػػر     طػػرؽ ال ريػػر . وتعػػد  ػػدب طػػرؽ التبػػردؿ الترػػرر  وتعػػرؼ ترريخيػػر     طػػرؽ ال ريػػر . وتعػػد كرنػػ  و  تػػزاؿ اكرنػػ  و  تػػزاؿ ا
الولسػػط  منطقػػة قرريػػة داخميػػة  بيلسػػة  مغمقػػة  لعػػدـ وقواهػػر امػػ  ممػػر الولسػػط  منطقػػة قرريػػة داخميػػة  بيلسػػة  مغمقػػة  لعػػدـ وقواهػػر امػػ  ممػػر آلسػػير آلسػػير   رمهوريػػر رمهوريػػر 

  وأوضػرعوأوضػرعمرئي تربطهر برلعرلـ الخررري ممػر يرعػؿ لػذي الرمهوريػر  اكثػر تػأثرا  بظػروؼ مرئي تربطهر برلعرلـ الخررري ممػر يرعػؿ لػذي الرمهوريػر  اكثػر تػأثرا  بظػروؼ 
الولسػط  الولسػط  آلسػير آلسػير   وؿ برلنلسػبة لرمهوريػر وؿ برلنلسػبة لرمهوريػر ولسيرلسر  الدوؿ المررورة لهػر والتػي تمثػؿ لػذي الػدولسيرلسر  الدوؿ المررورة لهػر والتػي تمثػؿ لػذي الػد

 معبرا  ل تصرؿ برلعرلـ الخررري اف طريؽ الب رر الم تو ة.معبرا  ل تصرؿ برلعرلـ الخررري اف طريؽ الب رر الم تو ة.

ه نهػػر ه نهػػر   وبرلنلسػػبة لموقػػع لػػذي الرمهوريػػر  و لسػػ  ت ديػػد دائػػرة المعػػررؼ البريطرنيػػةوبرلنلسػػبة لموقػػع لػػذي الرمهوريػػر  و لسػػ  ت ديػػد دائػػرة المعػػررؼ البريطرنيػػة  
يػرافو و   أهغرنلسػترفأهغرنلسػترفنهػر ري ػوف   ػدود نهػر ري ػوف   ػدود إلػ  إلػ    تمتد مف رنو  لسػيبيرير يػمر   تمتد مف رنو  لسػيبيرير يػمر    يػرافا    رنوبػر   ومػف   رنوبػر   ومػف ا 

. وي ػػػدلر مػػػف . وي ػػػدلر مػػػف     1  وربػػػر  وربػػػر    اووراؿاووراؿب ػػػر قػػػزويف وب ػػػر ب ػػػر قػػػزويف وب ػػػر إلػػػ  إلػػػ    ليػػػر يػػػرقر  ليػػػر يػػػرقر   ػػػدود الصػػػيف ومنغو  ػػػدود الصػػػيف ومنغو 
ومػػػف اليػػػرؽ الصػػػيف مرػػػرورة لكػػػؿ مػػػف ومػػػف اليػػػرؽ الصػػػيف مرػػػرورة لكػػػؿ مػػػف     اليػػػمرؿ رولسػػػير ا ت رديػػػة مرػػػرورة لكرزاخلسػػػترفاليػػػمرؿ رولسػػػير ا ت رديػػػة مرػػػرورة لكرزاخلسػػػترف

كرزاخلسػػػترف وقيرويزلسػػػترف وطرركلسػػػترف  ومػػػف الغػػػر  ب ػػػر قػػػزويف ميػػػرطئر  لكرزاخلسػػػترف كرزاخلسػػػترف وقيرويزلسػػػترف وطرركلسػػػترف  ومػػػف الغػػػر  ب ػػػر قػػػزويف ميػػػرطئر  لكرزاخلسػػػترف 
رػػػػػػرورة رػػػػػػرورة المالم  وأهغرنلسػػػػػػترفوأهغرنلسػػػػػػترفالمترػػػػػػرورة لتركمرنلسػػػػػػترف  المترػػػػػػرورة لتركمرنلسػػػػػػترف    إيػػػػػػرافإيػػػػػػرافومػػػػػػف الرنػػػػػػو  ومػػػػػػف الرنػػػػػػو      وتركمرنلسػػػػػػترفوتركمرنلسػػػػػػترف
يػػرافوطرركلسػػترف  وتعػػد كػػؿ مػػف تركيػػر و وطرركلسػػترف  وتعػػد كػػؿ مػػف تركيػػر و   ووزبكلسػػترفووزبكلسػػترف يػػرافا    منرهػػذ لهػػذي الرمهوريػػر  لموصػػوؿمنرهػػذ لهػػذي الرمهوريػػر  لموصػػوؿ  ا 

مرتمعػػػػػػػة بػػػػػػػػ مرتمعػػػػػػػة بػػػػػػػػ   تقػػػػػػػدر ملسػػػػػػػر ة لػػػػػػػذي الرمهوريػػػػػػػر  الخمػػػػػػػستقػػػػػػػدر ملسػػػػػػػر ة لػػػػػػػذي الرمهوريػػػػػػػر  الخمػػػػػػػس  ..    2  الب ػػػػػػػرر الدوليػػػػػػػة الب ػػػػػػػرر الدوليػػػػػػػة إلػػػػػػػ  إلػػػػػػػ  
ملسػر ة ملسػر ة   إرمػرليإرمػرلي%  مػف %  مػف 893893لذلؾ ههي تيكؿ  والي  لذلؾ ههي تيكؿ  والي        كيمو متر مربع  كيمو متر مربع399949477399949477  

. أمر هيمر يتعمؽ بعػدد لسػكرف . أمر هيمر يتعمؽ بعػدد لسػكرف   3  مربع مربع     كيمو متر  كيمو متر47965797774796579777  القررة اآللسيوية البرلغة القررة اآللسيوية البرلغة 
  ويوضػػػي   ويوضػػػي 27772777  إ صػػػرئيةإ صػػػرئيةنلسػػػمة  لسػػػ  نلسػػػمة  لسػػػ      58953695775895369577لػػػذي الرمهوريػػػر  يبمػػػغ بػػػػ  لػػػذي الرمهوريػػػر  يبمػػػغ بػػػػ  

   ذلؾ.  ذلؾ.11الردوؿ  الردوؿ  
                                                                                                                                                      

   = =  Harkavy , Robert, Stategic Geography and the Greater Middle East, Naval 

College Review, Autumn, 2001, P.73. 

اهٖؼاط٘ اهٖؼاط٘ آؼاٜ، آؼاٜ،   ::اهٖؼاط٘ع لاٚاهٖؼاط٘ع لاٚآؼاٜ، آؼاٜ،   ؼوٜيع ًحٌس اهؽاٜسع اهبحاٖالع اهع،هٌٜا  ٕاهبِا،لػ اهاسٕهٚ دوا٘ؼوٜيع ًحٌس اهؽاٜسع اهبحاٖالع اهع،هٌٜا  ٕاهبِا،لػ اهاسٕهٚ دوا٘  (((1

 ..314314صص  عع12211221ع ع ٕاهبحٖالع اهع،هٌٜ ع ًطكع اهسضاؼ،ع اٝؼٜٖٛ ع  ،ًع  اهف،ٓط،ع اهف،ٓط،ٕاهبحٖالع اهع،هٌٜ ع ًطكع اهسضاؼ،ع اٝؼٜٖٛ ع  ،ًع  اهف،ٓط،ع اهف،ٓط،

اهاٖطَ اهاٖطَ اهٖؼاط٘ ٕأرطٓا، دوا٘ اهٖؼاط٘ ٕأرطٓا، دوا٘ آؼاٜ، آؼاٜ،   دطٖاٍع د ،غ ل،انع اهٌفًٖ،ع اهاٜٖدٖهٖمٜلٜ  هأٌٖضٛ،عدطٖاٍع د ،غ ل،انع اهٌفًٖ،ع اهاٜٖدٖهٖمٜلٜ  هأٌٖضٛ،ع  (((2

اهٌعٔاس اهعا،هٚ هوسضاؼا،ع اهؽٜ،ؼاٜ  اهٌعٔاس اهعا،هٚ هوسضاؼا،ع اهؽٜ،ؼاٜ  ع ع إظدلؽاب،ٍ اٌُٖش ا، ع ضؼا،ه  ً، ؽابٜط غٜاط ًِشاٖض،إظدلؽاب،ٍ اٌُٖش ا، ع ضؼا،ه  ً، ؽابٜط غٜاط ًِشاٖض،  -اهعطدٚاهعطدٚ

 ..1515صص  عع20052005اها،ًع  اهٌؽبِصطٛ ع اها،ًع  اهٌؽبِصطٛ ع ع ع ٕاهسٕهٜ ٕاهسٕهٜ 

ع ع ٜ ع زاض دٌا،ضع دٌا،ٍٜ ع زاض دٌا،ضع دٌا،ٍؼا ًؼا ًاهٖؼاط٘ اإاهٖؼاط٘ اإآؼاٜ، آؼاٜ،   ( اهرف، ع د اس دواٚ ٕ اهٌا ًِٚع ًحٌاس احٌاس دفوا ع( اهرف، ع د اس دواٚ ٕ اهٌا ًِٚع ًحٌاس احٌاس دفوا ع(3

 ..3535صص  عع12251225االضزٍع االضزٍع 
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 الوسطىآسيا  المساحة والسكان والتركيبة العرقية لجمهوريات (1جدول )

 البيانات       
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 6     2 2 2 5 32 51 2186 16742000 2717300 ك،ظاذؽب،ٍ

 4    56 13  2 3 22  1824 4122000 121500 جٜطغٜعؼب،ٍ

 5  2 5  75 2  1 6 4 43867 25563500 447400 إٔظدلؽب،ٍ

 4   67  25 2   2  11841 6720000 143100 ط، لؽب،ٍ

 3 77    2 2  2 7  1801 4612000 411100 مطكٌ،ُؽب،ٍ

اهٌاٌٖ  

 ٕاهٌعسم
3224400 51536500 1

0
0

 

1
1

 1
3
81

 

2
82

 

0
81

 

1
86

 2
4
81

 

1
1
82

 

1
4
84

 

0
84

 1
5
84

 

4
84

 

 ::البر ث بر اتمرد ام البر ث بر اتمرد ام   إادادإاداد: مف : مف المصدرالمصدر  

 ..162162صص  ذكري ذكري بريرنلسكس  زبغنيو  مصدر لسبؽ بريرنلسكس  زبغنيو  مصدر لسبؽ  -

يػة بعػد يػة بعػد قميمقميمالولسػط  وانعكرلسػرتهر اإالولسػط  وانعكرلسػرتهر اإآلسػير آلسػير   ية هػيية هػيمريكمريكونرلسي  لزلر  ا لستراتيرية اوونرلسي  لزلر  ا لستراتيرية او -
  رلسػػرلة مررلسػػتير ويػػر منيػػورة  كميػػة ال قػػوؽ  ررمعػػة   رلسػػرلة مررلسػػتير ويػػر منيػػورة  كميػػة ال قػػوؽ  ررمعػػة 27112711  لسػػبتمبرلسػػبتمبر  1111  أ ػػداثأ ػػداث

 ..7373صص    27792779ال رج لخضر  برتنة  الرزائر ال رج لخضر  برتنة  الرزائر 

    27727755ار الرضػػػواف   مػػػ   لسػػػورير  ار الرضػػػواف   مػػػ   لسػػػورير  مغػػػرير   مػػػرزف  مولسػػػواة اطمػػػس العػػػرلـ  دمغػػػرير   مػػػرزف  مولسػػػواة اطمػػػس العػػػرلـ  د -
 ..9292-9191صص

- Djalili, Mohammad Raza Ve Kellner, Thierry, Çeviren Reşat 

Uzmen,Yeni Orta Asya Jeopolitiği- SSCB'nin bitiminden 11 

Eylül sonrasina, Bilge Kültür Sanat, Istanbul, 2009, SS. 31-33.   

-19921992لسػػػػ مة  معتػػػػز م مػػػػد  انعكرلسػػػػر  الصػػػػراع ا هغػػػػرني امػػػػ  دوؿ الرػػػػوار لسػػػػ مة  معتػػػػز م مػػػػد  انعكرلسػػػػر  الصػػػػراع ا هغػػػػرني امػػػػ  دوؿ الرػػػػوار  -
يػػػة يػػػة قميمقميم  هػػػي: ابػػػراليـ ارهػػػر   م ػػػرر   القضػػػية ا هغرنيػػػة وانعكرلسػػػرتهر اإ  هػػػي: ابػػػراليـ ارهػػػر   م ػػػرر   القضػػػية ا هغرنيػػػة وانعكرلسػػػرتهر اإ19199797

 ..197197صص    19991999    والدولية  مركز الدرالسر  ا لسيوية  ررمعة القرلرة  القرلرةوالدولية  مركز الدرالسر  ا لسيوية  ررمعة القرلرة  القرلرة

تتصػػػؼ تتصػػػؼ ه نهػػػر ه نهػػػر   الولسػػػط  الولسػػػط  آلسػػػير آلسػػػير   ومػػػف  يػػػث الوصػػػؼ الطبيعػػػي الرغراهػػػي لمنطقػػػةومػػػف  يػػػث الوصػػػؼ الطبيعػػػي الرغراهػػػي لمنطقػػػة  
ف رػز  كبيػر ف رػز  كبيػر   قػرر  و  قػرر  وا رضػية  ومنرخهػر صػ راو ا رضػية  ومنرخهػر صػ راو   بيدة تنواهػر هػي المنػرخ والتضػرريسبيدة تنواهػر هػي المنػرخ والتضػرريس



   ((91199119لعام )لعام )اا(/(/1111(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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  هػػػي   هػػػي Kyzyl Kum  مػػػف ملسػػػر ة المنطقػػػة لػػػي صػػػ راوية مثػػػؿ صػػػ را  قيزيػػػؿ قػػػـو مػػػف ملسػػػر ة المنطقػػػة لػػػي صػػػ راوية مثػػػؿ صػػػ را  قيزيػػػؿ قػػػـو 
  هػي تركمرنلسػترف  هضػ  اػف ورػود بعػض   هػي تركمرنلسػترف  هضػ  اػف ورػود بعػض Kara Kumوصػ را  قػري قػوـ  وصػ را  قػري قػوـ    أوزبكلسػترفأوزبكلسػترف

  ارزا لر يبه ررؼ كمنطقػة يػمرؿ قيرويزلسػترف ومنطقػة اللسػهو  هػي كرزاخلسػترف  واميػهارزا لر يبه ررؼ كمنطقػة يػمرؿ قيرويزلسػترف ومنطقػة اللسػهو  هػي كرزاخلسػترف  واميػه
ة الميػري التػي تعػد مػف الميػركؿ المهمػة التػي تعػرني ة الميػري التػي تعػد مػف الميػركؿ المهمػة التػي تعػرني لذي الرمهوريػر  أمػرـ ميػكمة قمػلذي الرمهوريػر  أمػرـ ميػكمة قمػه ف ه ف 
لذلؾ تبق  ميكمة المر  انصرا  مهمر  وهرا   لتهديد اومػف وا لسػتقرار هػي لػذي لذلؾ تبق  ميكمة المر  انصرا  مهمر  وهرا   لتهديد اومػف وا لسػتقرار هػي لػذي       1  منهر منهر 

الرمهوريػػر  مػػر لػػـ ت ػػؿ لػػذي الميػػكمة لسيرلسػػير  بػػيف قيرويزلسػػترف وطرركلسػػترف براتبررلمػػر الرمهوريػػر  مػػر لػػـ ت ػػؿ لػػذي الميػػكمة لسيرلسػػير  بػػيف قيرويزلسػػترف وطرركلسػػترف براتبررلمػػر 
اموداريػر   وبػيف الرمهوريػر  اموداريػر   وبػيف الرمهوريػر    -تت كمرف هي منربع نهر  لسي وف وري ػوف  لسػير  داريػرتت كمرف هي منربع نهر  لسي وف وري ػوف  لسػير  داريػر

 ..  2  تركمرنلسترف  تركمرنلسترف    -كرزاخلسترفكرزاخلسترف  -أوزبكلسترفأوزبكلسترف    اوخرباوخربالث ثة الث ثة 

الولسػػػػػط  تبػػػػػدو الولسػػػػػط  تبػػػػػدو آلسػػػػػير آلسػػػػػير   ومػػػػػف النر يػػػػػة اللسػػػػػكرنية والتركيبيػػػػػة العرقيػػػػػة لرمهوريػػػػػر ومػػػػػف النر يػػػػػة اللسػػػػػكرنية والتركيبيػػػػػة العرقيػػػػػة لرمهوريػػػػػر   
ك لسي لسػػػػر  ارقيػػػػة ودينيػػػػة برلغػػػػة التعقيػػػػد والتركيػػػػ   إذ تتػػػػداخؿ وتخػػػػتمط هيهػػػػر القوميػػػػر  ك لسي لسػػػػر  ارقيػػػػة ودينيػػػػة برلغػػػػة التعقيػػػػد والتركيػػػػ   إذ تتػػػػداخؿ وتخػػػػتمط هيهػػػػر القوميػػػػر  

العرقيػػػة داخػػؿ لػػػذي الرمهوريػػر  بنلسػػػ  متبرينػػة كمػػػر العرقيػػػة داخػػؿ لػػػذي الرمهوريػػر  بنلسػػػ  متبرينػػة كمػػػر   وا اػػراؽ  وتتػػوزع لػػػذي الرمراػػر وا اػػراؽ  وتتػػوزع لػػػذي الرمراػػر 
ا ومبيػػػة الدينيػػػة بػػػيف اللسػػػكرف  واف المغػػػة ا ومبيػػػة الدينيػػػة بػػػيف اللسػػػكرف  واف المغػػػة   لسػػػ ـلسػػػ ـ   وييػػػكؿ اإ   وييػػػكؿ اإ11وضػػػ نرلر هػػػي الرػػػدوؿ  وضػػػ نرلر هػػػي الرػػػدوؿ  

التركيػة لػػي المغػة اللسػػرئدة  مػع السػػتخداـ المغتػػيف ال ررلسػية والرولسػػية والمغػر  الم ميػػة هػػي التركيػة لػػي المغػة اللسػػرئدة  مػع السػػتخداـ المغتػػيف ال ررلسػية والرولسػػية والمغػر  الم ميػػة هػػي 
   ..  3    رمهورية مف لذي الرمهورير  الخمسرمهورية مف لذي الرمهورير  الخمسكؿ كؿ 

 الوسطىالوسطىآسيا آسيا   همية االستراتيجية لجمهورياتهمية االستراتيجية لجمهورياتثانيًا: األثانيًا: األ

الولسػػػط  هػػػي بدايػػػة العقػػػد اوخيػػػر مػػػف القػػػرف المرضػػػي الولسػػػط  هػػػي بدايػػػة العقػػػد اوخيػػػر مػػػف القػػػرف المرضػػػي آلسػػػير آلسػػػير   بػػػرز  رمهوريػػػر بػػػرز  رمهوريػػػر   
يػة ودوليػة لمػر تمتمكػه لػذي الرمهوريػر  مػف مصػردر يػة ودوليػة لمػر تمتمكػه لػذي الرمهوريػر  مػف مصػردر إقميمإقميمكمنطقة الستقطر  لتنرهس قوب كمنطقة الستقطر  لتنرهس قوب 

لتػي لتػي الطرقة كرلن ط والغرز  هض  اف ورود مرمواػة مػف العوامػؿ ا لسػتراتيرية ال رامػة االطرقة كرلن ط والغرز  هض  اف ورود مرمواػة مػف العوامػؿ ا لسػتراتيرية ال رامػة ا
نترػػػ  اػػػف انهيػػػرر وت كػػػؾ ا ت ػػػرد اللسػػػوهيرتي وظهػػػور لػػػذي الرمهوريػػػر  امػػػ  الملسػػػرح نترػػػ  اػػػف انهيػػػرر وت كػػػؾ ا ت ػػػرد اللسػػػوهيرتي وظهػػػور لػػػذي الرمهوريػػػر  امػػػ  الملسػػػرح 

تعػػرني مػػف ميػػركؿ تعػػرني مػػف ميػػركؿ   أنهػػرأنهػػرمقومػػر  الدولػػة هضػػ  مػػف مقومػػر  الدولػػة هضػػ  مػػف إلػػ  إلػػ    اللسيرلسػػي العػػرلمي كػػدوؿ ت تقػػراللسيرلسػػي العػػرلمي كػػدوؿ ت تقػػر
لسيرلسػػية واقتصػػردية مػػع امت كهػػر مػػوارد طبيعيػػة لرئمػػة لسػػيمر هػػي مرػػرؿ الطرقػػة ممػػر   ػػز لسيرلسػػية واقتصػػردية مػػع امت كهػػر مػػوارد طبيعيػػة لرئمػػة لسػػيمر هػػي مرػػرؿ الطرقػػة ممػػر   ػػز 

                                                           

هصااطاد،ع اهعطجٜاا  ٕاؼاابفطاض اهعاا،هي اهٌع،صااطع زاض اها،ًعٜاا  اهاسٛااس،ع اهفاا،ٓط،ع هصااطاد،ع اهعطجٜاا  ٕاؼاابفطاض اهعاا،هي اهٌع،صااطع زاض اها،ًعٜاا  اهاسٛااس،ع اهفاا،ٓط،ع ٕٓ اا،ٍع احٌااسع إٓ اا،ٍع احٌااسع ا  (((1

 ..243243صص  عع12221222

 ..245245  -244244صص  اهٌصسض ُفؽْعاهٌصسض ُفؽْع  (((2

))3)  Djalili Ve Kellnere,op.Cit, P.35. 
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س ام  لذي الرمهورير  الغنية إيررد دور ون وذ لسيرلسي س ام  لذي الرمهورير  الغنية إيررد دور ون وذ لسيرلسي ية والدولية التنرهية والدولية التنرهقميمقميمبرلقوب اإبرلقوب اإ
 هيهر مع م رولة اللسيطرة  الهيمنة  ام  الثروا  الهرئمة.هيهر مع م رولة اللسيطرة  الهيمنة  ام  الثروا  الهرئمة.

وقد لسبؽ ال ديث اف تمتع لذي المنطقة بموقع ريوبولوتيكي وريولسيرلسي كونهػر وقد لسبؽ ال ديث اف تمتع لذي المنطقة بموقع ريوبولوتيكي وريولسيرلسي كونهػر   
 مقة الوصؿ بيف اليمرؿ والرنو  واليرؽ والغر  وممتق  ل ضررا  وثقرهر  ادة منهر  مقة الوصؿ بيف اليمرؿ والرنو  واليرؽ والغر  وممتق  ل ضررا  وثقرهر  ادة منهر 

  أاػراؽأاػراؽهض  اف تكوينهر ا ثنووراهي المؤل ػة مػف هض  اف تكوينهر ا ثنووراهي المؤل ػة مػف     ية والتركية وال ررلسية والصينيةية والتركية وال ررلسية والصينيةالرولسالرولس
متبرينػػة  لػػذا كمػػه يرعػػؿ مػػف لػػذي متبرينػػة  لػػذا كمػػه يرعػػؿ مػػف لػػذي   أيػػديولورير أيػػديولورير وقوميػػر  ومػػذال  اػػدة  وا توائهػػر امػػ  وقوميػػر  ومػػذال  اػػدة  وا توائهػػر امػػ  

المنطقػػة مريػػ ة لقيػػرـ تػػوترا  وصػػراار  لكونهػػر تمثػػؿ القػػوس اليػػمرلي ل زمػػر  وبمػػر المنطقػػة مريػػ ة لقيػػرـ تػػوترا  وصػػراار  لكونهػػر تمثػػؿ القػػوس اليػػمرلي ل زمػػر  وبمػػر 
الريوبولوتيكيػػة لهػػذي المنطقػػة الريوبولوتيكيػػة لهػػذي المنطقػػة   اولميػػةاولميػػةلي. ولقػػد زاد  لي. ولقػػد زاد  ي والػػدو ي والػػدو قميمػػقميمػػيػػؤثر امػػ  م يطهػػر اإيػػؤثر امػػ  م يطهػػر اإ

يػػػػة والدوليػػػػة مثػػػػؿ يػػػػة والدوليػػػػة مثػػػػؿ قميمقميمإذ تتصػػػػررع هيهػػػػر القػػػػوب اإإذ تتصػػػػررع هيهػػػػر القػػػػوب اإآلسػػػػير آلسػػػػير   لقربهػػػػر مػػػػف منػػػػرطؽ لسػػػػرخنة هػػػػيلقربهػػػػر مػػػػف منػػػػرطؽ لسػػػػرخنة هػػػػي
يػػة يػػة مريكمريكوالعػػراؽ ولسػػورير هضػػ  اػػف التنػرهس التقميػػد  بػػيف الو يػػر  المت ػػدة اووالعػػراؽ ولسػػورير هضػػ  اػػف التنػرهس التقميػػد  بػػيف الو يػػر  المت ػػدة او  أهغرنلسػترفأهغرنلسػترف

 ..ورولسير ا ت ردية لملسيطرة وبلسط ن وذلـ هي لذي المنطقةورولسير ا ت ردية لملسيطرة وبلسط ن وذلـ هي لذي المنطقة

لسػػػراد  امػػ  دخػػػوؿ لػػذي المنطقػػػة هػػي دائػػػرة ا لسػػػتقطر  لسػػػراد  امػػ  دخػػػوؿ لػػذي المنطقػػػة هػػي دائػػػرة ا لسػػػتقطر    أخػػربأخػػربولنػػرؾ اوامػػػؿ ولنػػرؾ اوامػػػؿ   
متمثمػػػػة متمثمػػػػة   أمنيػػػةأمنيػػػةي والػػػدولي  مػػػر تعرنيػػػه لػػػػذي الرمهوريػػػر  مػػػف تهديػػػدا  ي والػػػدولي  مػػػر تعرنيػػػه لػػػػذي الرمهوريػػػر  مػػػف تهديػػػدا  قميمػػػقميمػػػوالتنػػػرهس اإوالتنػػػرهس اإ

ف ميػػػركؿ الهرػػػرة وال رئػػػيف وترػػػررة ف ميػػػركؿ الهرػػػرة وال رئػػػيف وترػػػررة بضػػػعؼ قػػػدراتهر الدهرايػػػة وا قتصػػػردية  هضػػػ  اػػػبضػػػعؼ قػػػدراتهر الدهرايػػػة وا قتصػػػردية  هضػػػ  اػػػ
ية ية لسػػػػػ ملسػػػػػ مقػػػػػدرة ون ػػػػػوذ الرمراػػػػػر  اإقػػػػػدرة ون ػػػػػوذ الرمراػػػػػر  اإالمخػػػػػدرا  ومكره ػػػػػة الرمراػػػػػر  الملسػػػػػم ة وتزايػػػػػد المخػػػػػدرا  ومكره ػػػػػة الرمراػػػػػر  الملسػػػػػم ة وتزايػػػػػد 

   هضػػػػ  اػػػػف امػػػػت ؾ كرزاخلسػػػػترف ألسػػػػم ة    هضػػػػ  اػػػػف امػػػػت ؾ كرزاخلسػػػػترف ألسػػػػم ة اإرلػػػػر اإرلػػػػر المتطرهػػػػة الموصػػػػوهة والمتهمػػػػة بػػػػػ  المتطرهػػػػة الموصػػػػوهة والمتهمػػػػة بػػػػػ  
السػػتراتيرية نوويػػة وامت كهػػػر اػػدد كبيػػر مػػػف الخبػػرا  هػػي المرػػػرؿ النػػوو   والرمهوريػػػر  السػػتراتيرية نوويػػة وامت كهػػػر اػػدد كبيػػر مػػػف الخبػػرا  هػػي المرػػػرؿ النػػوو   والرمهوريػػػر  

 ..  1  تكتيكية تكتيكية   ألسم ةألسم ةتمتمؾ تمتمؾ   اوخرباوخرب

  تتمتػػع بثػػروا  كبيػػرة مػػف   تتمتػػع بثػػروا  كبيػػرة مػػف لػػذي الرمهوريػػرلػػذي الرمهوريػػرهػػ ف هػػ ف   هػػي الررنػػ  الريواقتصػػرد هػػي الررنػػ  الريواقتصػػرد   أمػػرأمػػر  
كػرليورانيوـ  وورػود ب ػر قػزويف كػرليورانيوـ  وورػود ب ػر قػزويف   اوخػرباوخػربالطرقة المتمثمة برلن ط والغرز وبعض المصػردر الطرقة المتمثمة برلن ط والغرز وبعض المصػردر 

ولهػػذا ولهػػذا     هػػي لػػذي المنطقػػة والتػػي يطػػؿ اميهػػر كػػؿ مػػف رمهػػوريتي كرزاخلسػػترف وتركمرنلسػػترفهػػي لػػذي المنطقػػة والتػػي يطػػؿ اميهػػر كػػؿ مػػف رمهػػوريتي كرزاخلسػػترف وتركمرنلسػػترف
قدر قدر وتوت    لكونه ب ر وني برلطرقةلكونه ب ر وني برلطرقة  ألميتهألميتهالستراتيرية واقتصردية كبيرة  وتأتي الستراتيرية واقتصردية كبيرة  وتأتي   ألميةألميةالب ر الب ر 

                                                           

اهٖؼاط٘ ٕدحاط جاعَٕٛ اهٖؼاط٘ ٕدحاط جاعَٕٛ آؼاٜ، آؼاٜ،   اهطٕؼاٚ لاٚاهطٕؼاٚ لاٚ  -ًٚٚطٛلًطٛلؼطٕضع د س اهِ،صطع اهصطا  االؼبطامٜاٚ اأؼطٕضع د س اهِ،صطع اهصطا  االؼبطامٜاٚ اأ  (((1

ؼوؽاو  اهعواٖى االُؽا،ُٜ ع ؼوؽاو  اهعواٖى االُؽا،ُٜ ع ع ع ع ًاو   ،ًع  اأظٓاط دغاع،ع ًاو   ،ًع  اأظٓاط دغاع،20072007-12211221طف  طف  ٕمسادٜ،مْ دو٘ زٕم اهٌِٕمسادٜ،مْ دو٘ زٕم اهٌِ

 ..5151صص  عع20022002ع ع B  -11ع اهعسز ع اهعسز 1111اهٌاوس اهٌاوس 
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  مميػرر برميػؿ مػف   مميػرر برميػؿ مػف 157157البترولية ومراكػز الدرالسػر  الخرصػة ا تيرطرتػه بن ػو  البترولية ومراكػز الدرالسػر  الخرصػة ا تيرطرتػه بن ػو    اوولسرطاوولسرط
ب ػر قػػزويف ب ػر قػػزويف هػػ ف هػػ ف     ألػػؼ مميػر متػػر مكعػ   واميػه  ألػػؼ مميػر متػػر مكعػ   واميػه7575الػن ط  ومػف الغػػرز الطبيعػي بن ػو  الػن ط  ومػف الغػػرز الطبيعػي بن ػو  

لمب ػػػػػر لمب ػػػػػر   كبيػػػػػرة لسػػػػػوا  مػػػػػف  يػػػػػث ميػػػػػرطأتهركبيػػػػػرة لسػػػػػوا  مػػػػػف  يػػػػػث ميػػػػػرطأتهر  ألميػػػػػةألميػػػػػةالولسػػػػػط  الولسػػػػػط  آلسػػػػػير آلسػػػػػير   تعطػػػػػي لرمهوريػػػػػر تعطػػػػػي لرمهوريػػػػػر 
مػػػف خػػػ ؿ ااتبررالػػػر مػػػف خػػػ ؿ ااتبررالػػػر أو أو   ركتهر لمثػػػروة الهرئمػػػةركتهر لمثػػػروة الهرئمػػػةرمهػػػوريتي كرزاخلسػػػترف وتركمرنلسػػػترف وميػػػررمهػػػوريتي كرزاخلسػػػترف وتركمرنلسػػػترف وميػػػر

ممرا  وطرؽ لعبور انربي  الػن ط والغػرز صػو  الب ػرر الدوليػة وألسػواؽ الػن ط العرلميػة  ممرا  وطرؽ لعبور انربي  الػن ط والغػرز صػو  الب ػرر الدوليػة وألسػواؽ الػن ط العرلميػة  
يػة والدوليػة يػة والدوليػة قميمقميما قترا  مف ب ر قزويف ضػرورة السػتراتيرية كبػرب لكػؿ الػدوؿ اإا قترا  مف ب ر قزويف ضػرورة السػتراتيرية كبػرب لكػؿ الػدوؿ اإه ف ه ف   لذالذا

 . .   1  الكبرب الكبرب 

ة والمهتمة بب ر قزويف  هتقدر كمير  ة والمهتمة بب ر قزويف  هتقدر كمير  ييمريكمريكهي الو ير  المت دة اوهي الو ير  المت دة او  اوولسرطاوولسرط  أمرأمر  
الولسػػػط  ههػػػي كرزاخلسػػػترف وتركمرنلسػػػترف الولسػػػط  ههػػػي كرزاخلسػػػترف وتركمرنلسػػػترف آلسػػػير آلسػػػير   الػػػن ط لمػػػدوؿ المتيػػػرطئة مػػػف رمهوريػػػر الػػػن ط لمػػػدوؿ المتيػػػرطئة مػػػف رمهوريػػػر 

   مميرر برميؿ  وهيمر يتعمؽ  مميرر برميؿ  وهيمر يتعمؽ8383ي  ي    مميرر برميؿ  وا  تيرطي المتوقع  وال  مميرر برميؿ  وا  تيرطي المتوقع  وال2424ب والي  ب والي  

   ..  2  تر  تر    مميرر طف م  مميرر طف م99  مميرر طف متر  وا  تيرطي المتوقع  والي    مميرر طف متر  وا  تيرطي المتوقع  والي  55برلغرز بن و  برلغرز بن و  
والردوؿ اآلتي يبيف كمير  الطرقة مف الن ط والغرز الطبيعي وال  ـ ال رػر  واليورانيػـو والردوؿ اآلتي يبيف كمير  الطرقة مف الن ط والغرز الطبيعي وال  ـ ال رػر  واليورانيػـو 

   .  .EIAالولسط   لس  تقرير وكرلة الطرقة الدولية  الولسط   لس  تقرير وكرلة الطرقة الدولية  آلسير آلسير   المؤكد هي رمهورير المؤكد هي رمهورير 
 الوسطىآسيا  حجم النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري واليورانيوم المؤكد لجمهوريات (2جدول )

 الجمهىريات        

 نىع الطاقة
 المجمىع طاجكستان قرغيسستان أوزبكستان تركمانستان كازاخستان

حصة 

الجمهىريات 

 في العالم %

 اهِفظ

 ًوٜ،ض دطًٜن
 2837 318246 08012 08040 08524 600ع0 30

 اهغ،ظ اهط ٜعٚ

 مطٛوٍٜٖ جسى ًلع 
100 100 65   265 4821 

 اهفحي اهحاطٙ

 ًوٍٜٖ طَ
348502  38307 08125  318704 4816 

 اهٜٖضاُٜٖى

 اهف طَ
117  111   221 17 

Sources: EIA, Wino And EDB Industry Report, No.2, 2008. 

                                                           

ٜا  ًاَ ًطواق اهفاطٍ اهعشاطَٛ ٜا  ًاَ ًطواق اهفاطٍ اهعشاطَٛ ًطٛلًطٛلزضاؼا  هبطاٖض اهٌِٜٔا  اأزضاؼا  هبطاٖض اهٌِٜٔا  اأ  -ادٖ ذعاىع اداطآٜيع أجاٖاغ اهٌِٜٔا ادٖ ذعاىع اداطآٜيع أجاٖاغ اهٌِٜٔا   (((1

 ..1212صص  عع20052005حب٘ اٍٝع زاض اهلب،  اهاسٛس،ع هٜ ٜ،ع حب٘ اٍٝع زاض اهلب،  اهاسٛس،ع هٜ ٜ،ع 

ع االٌٜٓ  االجبص،زٛ  هاِفظ ٕغا،ظ دحاط جاعَٕٛع اهااعء اهاا،ُٚع اذ ا،ض اهاِفظ ع االٌٜٓ  االجبص،زٛ  هاِفظ ٕغا،ظ دحاط جاعَٕٛع اهااعء اهاا،ُٚع اذ ا،ض اهاِفظ ( جط ع دسٕٙ اؼٌ،دٜن( جط ع دسٕٙ اؼٌ،دٜن(2

 ..2222-2121صص  عع20022002ع ادٖ ظ ٚع آ  ع ادٖ ظ ٚع آ  467467ٕاهغ،ظع اهعسز ٕاهغ،ظع اهعسز 



 م1991 في السوفياتي االتحاد تفكك بعد والدولي يلقليماإل فسالتنا بين الوسطىآسيا  جمكوريات 
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 املبحث الثالث
 الىسطىآسيا  لتنافس عيى مجهىرياتا

اهرز ت كؾ ا ت رد اللسػوهيتي السػتق ؿ رمهوريرتػه و ػدوث هػراغ لسيرلسػي هػي لػذي اهرز ت كؾ ا ت رد اللسػوهيتي السػتق ؿ رمهوريرتػه و ػدوث هػراغ لسيرلسػي هػي لػذي   
الولسط  لسػر ة تنػرهس بػيف القػوب الولسط  لسػر ة تنػرهس بػيف القػوب آلسير آلسير   لـ  واض   رمهورير لـ  واض   رمهورير المنطقة ال يوية مف العرالمنطقة ال يوية مف العر

يػػػة والدوليػػػة لمػػػد ن ػػػوذلـ وال صػػػوؿ امػػػ   صػػػة كبيػػػرة مػػػف ثػػػروا  لػػػذي المنطقػػػة يػػػة والدوليػػػة لمػػػد ن ػػػوذلـ وال صػػػوؿ امػػػ   صػػػة كبيػػػرة مػػػف ثػػػروا  لػػػذي المنطقػػػة قميمقميماإاإ
والػدواهع التػي تنطمػؽ منهػر والػدواهع التػي تنطمػؽ منهػر   لسػبر لسػبر وخرصة الن ط والغرز والمعردف هضػ  اػف مرمواػة اووخرصة الن ط والغرز والمعردف هضػ  اػف مرمواػة او

هػي لػذي الرمهوريػر  هػي لػذي الرمهوريػر    اههراههروألػدوألػديػة أـ دوليػة لت قيػؽ مصػرل هر يػة أـ دوليػة لت قيػؽ مصػرل هر إقميمإقميمكؿ دولة لسوا  أكرنػ  كؿ دولة لسوا  أكرنػ  
 التي تتمتع بوضع ريوالستراتيري وريوبولوتيكي مهـ.التي تتمتع بوضع ريوالستراتيري وريوبولوتيكي مهـ.

 ييقميمقميم: التنافس اإل: التنافس اإلأوالأوال

 إيرافإيراف -11

 الولسط  ام  اللسر ةالولسط  ام  اللسر ةآلسير آلسير   مع ت كؾ ا ت رد اللسوهيرتي وبروز رمهورير مع ت كؾ ا ت رد اللسوهيرتي وبروز رمهورير   

برلتمرمهػػػر الكبيػػػر لهػػػذي الرمهوريػػػر   ديثػػػة ا لسػػػتق ؿ برلتمرمهػػػر الكبيػػػر لهػػػذي الرمهوريػػػر   ديثػػػة ا لسػػػتق ؿ   إيػػػرافإيػػػرافاللسيرلسػػػية الدوليػػػة  بػػػدأ  اللسيرلسػػػية الدوليػػػة  بػػػدأ  
دورا  هػػرا   ومميػػزا  هػػي لػػذي المنطقػػة لم صػػوؿ امػػ  مكرلسػػ  لسيرلسػػية دورا  هػػرا   ومميػػزا  هػػي لػػذي المنطقػػة لم صػػوؿ امػػ  مكرلسػػ  لسيرلسػػية   و رولػػ  اف تمعػػ و رولػػ  اف تمعػػ 

تؤلمهػػػر بػػأف تكػػػوف  ابػػػر  تؤلمهػػػر بػػأف تكػػػوف  ابػػػر    يػػرافيػػرافواقتصػػردية   ف الموقػػػع الرغراهػػي وا لسػػػتراتيري المهػػػـ إواقتصػػردية   ف الموقػػػع الرغراهػػي وا لسػػػتراتيري المهػػػـ إ
مهمر لوقواهر هي قم  المنطقػة الغنيػة برلطرقػة بػيف منطقتػي الخمػيج الغنيػة بػرلن ط وب ػر مهمر لوقواهر هي قم  المنطقػة الغنيػة برلطرقػة بػيف منطقتػي الخمػيج الغنيػة بػرلن ط وب ػر 

لطرقػة  الػن ط والغػرز الطبيعػي   هضػ  اػف امػت ؾ لطرقػة  الػن ط والغػرز الطبيعػي   هضػ  اػف امػت ؾ قزويف التي تعج بػرلموارد المعدنيػة واقزويف التي تعج بػرلموارد المعدنيػة وا
الولسػػط  وخرصػػة لديػػه الولسػػط  وخرصػػة لديػػه آلسػػير آلسػػير   ن لسػػهر مصػػردر الطرقػػة وكػػذلؾ قربهػػر مػػف رمهوريػػر ن لسػػهر مصػػردر الطرقػػة وكػػذلؾ قربهػػر مػػف رمهوريػػر   إيػػرافإيػػراف

 ..  1    كيمو متر مع رمهورية تركمرنلسترف   كيمو متر مع رمهورية تركمرنلسترف 17771777 دود ميتركة طويمة اكثر مف   دود ميتركة طويمة اكثر مف  

ثقرهيػة ثقرهيػة ام  مد رلسور الػروابط الدينيػة والام  مد رلسور الػروابط الدينيػة وال  إيرافإيرافهبت كؾ ا ت رد اللسوهيرتي انطمق  هبت كؾ ا ت رد اللسوهيرتي انطمق    
المتوارػػدة والمنتيػػرة هػػي لػػذي الرمهوريػػر   هضػػ  المتوارػػدة والمنتيػػرة هػػي لػػذي الرمهوريػػر   هضػػ    يػػةيػػةيرانيراناإاإوالترريخيػػة المتمثمػػة بر قميػػر  والترريخيػػة المتمثمػػة بر قميػػر  

اػػػف الػػػروابط الثقرهيػػػة العريقػػػة  الثقرهػػػة ال ررلسػػػية  التػػػي تربطهػػػر بهػػػذي الرمهوريػػػر  وخيػػػر اػػػف الػػػروابط الثقرهيػػػة العريقػػػة  الثقرهػػػة ال ررلسػػػية  التػػػي تربطهػػػر بهػػػذي الرمهوريػػػر  وخيػػػر 
                                                           

ٜا  مًاوا (ع اهعاسز ٜا  مًاوا (ع اهعاسز إٛطاُإٛطاُع ًربا،ضاع ع ًربا،ضاع إٛطاٍإٛطاٍد س اهفب،حع دشٜطع ادع،ز اهبع،ٍٕ اهعؽلطٙ دَٜ ضٕؼٜ، ٕد س اهفب،حع دشٜطع ادع،ز اهبع،ٍٕ اهعؽلطٙ دَٜ ضٕؼٜ، ٕ  -  (((1

 : : 20012001اهف،ٓط،ع ادطٛن اهف،ٓط،ع ادطٛن ع ًطكع االٓطاى هوسضاؼ،ع اهؽٜ،ؼٜ  ٕاالؼبطامٜاٜ ع ع ًطكع االٓطاى هوسضاؼ،ع اهؽٜ،ؼٜ  ٕاالؼبطامٜاٜ ع 22

htpp:// www.Albainah.net 
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تعػػداف مػػف الػػـ تعػػداف مػػف الػػـ   أوزبكلسػػترفأوزبكلسػػترفيػػرلد امػػ  ذلػػؾ مػػدينتر بخػػررب ولسػػمرقند التػػربعتيف لرمهوريػػة يػػرلد امػػ  ذلػػؾ مػػدينتر بخػػررب ولسػػمرقند التػػربعتيف لرمهوريػػة 
ررلػدة السػتثمرر لػذي الػروابط ررلػدة السػتثمرر لػذي الػروابط   إيرافإيرافالولسط   لذلؾ  رول  الولسط   لذلؾ  رول  آلسير آلسير   هة ال ررلسية هيهة ال ررلسية هيمدف الثقرمدف الثقر

لم صػوؿ امػػ  مػوطم قػػدـ هػػي المنطقػة مػػف خػ ؿ توثيػػؽ التعػػروف مػع لػػذي الرمهوريػػر  لم صػوؿ امػػ  مػوطم قػػدـ هػػي المنطقػة مػػف خػ ؿ توثيػػؽ التعػػروف مػع لػػذي الرمهوريػػر  
ال ػػراغ ا لسػػتراتيري الػػذ  ال ػػراغ ا لسػػتراتيري الػػذ    لمػػؿ لمػػؿ وت عيمهػػر هػػي النػػوا ي اللسيرلسػػية وا قتصػػردية والتررريػػة وت عيمهػػر هػػي النػػوا ي اللسيرلسػػية وا قتصػػردية والتررريػػة 

بعػػػري ت كػػػؾ ا ت ػػػرد اللسػػػوهيرتي ي ت كػػػؾ ا ت ػػػرد اللسػػػوهيرتي أورػػػدأورػػػد بعػػػروا  يػػػة اػػػف المنطقػػػة يػػػة اػػػف المنطقػػػة مريكمريكن ػػػوذ الو يػػػر  المت ػػػدة اون ػػػوذ الو يػػػر  المت ػػػدة او  ددوا 
  هض  اف ال صوؿ امػ  مكرلسػ  اقتصػردية   هض  اف ال صوؿ امػ  مكرلسػ  اقتصػردية   1  وم رولة هؾ ال صرر الم روض اميه وم رولة هؾ ال صرر الم روض اميه 

ممػػػرا  ممػػػرا    أراضػػػيهرأراضػػػيهرمػػف خػػػ ؿ ميػػػرركتهر هػػػي السػػػتثمرر مػػػوارد الطرقػػة لب ػػػر قػػػزويف والسػػػتخداـ مػػف خػػػ ؿ ميػػػرركتهر هػػػي السػػػتثمرر مػػػوارد الطرقػػة لب ػػػر قػػػزويف والسػػػتخداـ 
  زويفزويفلتصػػدير الػػن ط والغػػرز الطبيعػػي اػػف طريػػؽ مػػرور خطػػوط انربيػػ  نقػػؿ ن ػػط ب ػػر قػػلتصػػدير الػػن ط والغػػرز الطبيعػػي اػػف طريػػؽ مػػرور خطػػوط انربيػػ  نقػػؿ ن ػػط ب ػػر قػػ

الخمػػػيج وب ػػػر امػػػرف ولػػػربط لػػػذي الرمهوريػػػر  برلعػػػرلـ الخػػػررري والتػػػي تلسػػػرلـ هػػػي الخمػػػيج وب ػػػر امػػػرف ولػػػربط لػػػذي الرمهوريػػػر  برلعػػػرلـ الخػػػررري والتػػػي تلسػػػرلـ هػػػي إلػػػ  إلػػػ  
  ألميػػػةألميػػػة  يػػػرافيػػػرافتطػػػوير المبػػػرد   التررريػػػة لهػػػذي الرمهوريػػػر  مػػػف خ لهػػػر  ولػػػذا يمػػػني إتطػػػوير المبػػػرد   التررريػػػة لهػػػذي الرمهوريػػػر  مػػػف خ لهػػػر  ولػػػذا يمػػػني إ

السػػػتراتيرية كبيػػػرة هػػػي المنطقػػػة ونهػػػر تمثػػػؿ السػػػرع وأمػػػف طريػػػؽ وأقػػػؿ كم ػػػة  قتصػػػردا  السػػػتراتيرية كبيػػػرة هػػػي المنطقػػػة ونهػػػر تمثػػػؿ السػػػرع وأمػػػف طريػػػؽ وأقػػػؿ كم ػػػة  قتصػػػردا  
قػػػػد  ػػػػرؿ دوف قػػػػد  ػػػػرؿ دوف   إيػػػرافإيػػػرافيػػػػة امػػػػ  يػػػػة امػػػػ  مريكمريك اف العقوبػػػر  او اف العقوبػػػر  او. إ . إ     2  الولسػػػػط  الولسػػػػط  آلسػػػػير آلسػػػػير   رمهوريػػػر رمهوريػػػر 

يػػة يػػة مريكمريكالو يػػر  المت ػػدة اوالو يػػر  المت ػػدة او  أصػػدر أصػػدر ت قيقػػه  إذ ت قيقػػه  إذ   إيػػرافإيػػرافت قيػػؽ لػػذا الملسػػع  الػػذ  ت ػػروؿ ت قيػػؽ لػػذا الملسػػع  الػػذ  ت ػػروؿ 
مػف مػف   إيرافإيراف رمرف  رمرف إل  إل    ويهدؼ لذا القرنوفويهدؼ لذا القرنوف    19961996  هي آ /  هي آ /DAMATOقرنوف دامرتو  قرنوف دامرتو  

آلسػػػير آلسػػػير   وريػػػر وريػػػر الميػػػرركة هػػػي الميػػػرريع الخرصػػػة بتنميػػػة الػػػن ط والغػػػرز الطبيعػػػي هػػػي رمهالميػػػرركة هػػػي الميػػػرريع الخرصػػػة بتنميػػػة الػػػن ط والغػػػرز الطبيعػػػي هػػػي رمه
  هضػ   اػف قيػرـ الو يػر  المت ػدة   هضػ   اػف قيػرـ الو يػر  المت ػدة إيػرافإيػرافالولسط   وكذلؾ منع ابور انربيػ  الػن ط ابػر الولسط   وكذلؾ منع ابور انربيػ  الػن ط ابػر 

 ظػػػر  ظػػػر   لغػػػر  اقودلػػػر وميػػػرريعهر لغػػػر  اقودلػػػر وميػػػرريعهر إإ  إيػػػرافإيػػػرافط امػػػ  الػػػدوؿ المتعرقػػػدة مػػػع ط امػػػ  الػػػدوؿ المتعرقػػػدة مػػػع يػػػة الضػػػغيػػػة الضػػػغمريكمريكاواو
 . .   3    يييرانيراناإاإ  ولذا يمثؿ ت دير  كبيرا  أمرـ النمو ا قتصرد    ولذا يمثؿ ت دير  كبيرا  أمرـ النمو ا قتصرد  إيرافإيرافهي هي   رنبيرنبيا لستثمرر اوا لستثمرر او

بػأف الػدور الػذ  تمعبػه المنػرهع ا قتصػردية الميػتركة بػأف الػدور الػذ  تمعبػه المنػرهع ا قتصػردية الميػتركة   إيػرافإيػرافذا الصػدد تػرب ذا الصػدد تػرب وهي لوهي ل  
لػػذي القػػوب السػػتمرار ضػػ  لػػذي القػػوب السػػتمرار ضػػ    ألػػداؼألػػداؼامػػؿ السػػكر  اميهػػر  ف امػػؿ السػػكر  اميهػػر  ف   أ أ لمقػػوب الدوليػػة قػػد تمنػػع لمقػػوب الدوليػػة قػػد تمنػػع 

                                                           

ٚ لٚ دحاط جاعَٕٛع ٚ لٚ دحاط جاعَٕٛع ٛطاُٛطاُٚ اإٚ اإًطٛلًطٛلٜ  اهف،دو  لٚ اهصطا  اهعطدٚ اأٜ  اهف،دو  لٚ اهصطا  اهعطدٚ اأجوٌٜجوًٌٜا،هسٙع دوٚع اهفٖٗ اإًا،هسٙع دوٚع اهفٖٗ اإ  -  (((1

   htpp:// www. Ahewar.or  –: اهحٖاض اهٌبٌسٍ : اهحٖاض اهٌبٌسٍ 11صص  عع20132013//11//1313

ًاو (ع اهعسز ًاو (ع اهعسز مماهؽٜ،ؼ  اهسٕهٜ  اهؽٜ،ؼ  اهسٕهٜ  ع ع   ش ل،ع ُفن اهط،ج  ًَ دحط جعَٕٛ...ًؽ،ضاع ًبِ،لؽش ل،ع ُفن اهط،ج  ًَ دحط جعَٕٛ...ًؽ،ضاع ًبِ،لؽع ع دٌ،ضع زِٛ،دٌ،ضع زِٛ،  (((2

؛ اهصٜفٚع ص حع دبطٕم دحط جعَٕٛ...ٕصطا  اهفاٖٗ ؛ اهصٜفٚع ص حع دبطٕم دحط جعَٕٛ...ٕصطا  اهفاٖٗ 102102-101101صص  عع20102010(ع اهف،ٓط،ع (ع اهف،ٓط،ع 110110مم

   http://islamtoday.net: : 44//44صص  عع20142014/ش ،ط//ش ،ط/2424اهٜٖىع اهٜٖىع   ؼ ىؼ ىاهل طٗع اإاهل طٗع اإ

 : : 20112011//11//1212ٕك،ه  اُ ،ء دطار،ع ٕك،ه  اُ ،ء دطار،ع   ًف،ه عًف،ه عع ع ؟؟إٛطاٍإٛطاٍاهعؽلطٙع ؼا،زع زاً،مٖ ... كن شٚء دسٍٕ اهعؽلطٙع ؼا،زع زاً،مٖ ... كن شٚء دسٍٕ   (((3
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الػن ط والغػػرز الطبيعػػي مػػف ب ػر قػػزويف دوف توقػػؼ مػػف خػ ؿ الم رهظػػة والػػت كـ بطػػرؽ الػن ط والغػػرز الطبيعػػي مػػف ب ػر قػػزويف دوف توقػػؼ مػػف خػ ؿ الم رهظػػة والػػت كـ بطػػرؽ 
 ..    1    أوروبرأوروبر  إل إل   خطوط انربي  تصدير الطرقة  الن ط والغرز خطوط انربي  تصدير الطرقة  الن ط والغرز 

 تركيرتركير -22

ا لسػػتق ؿ ا لسػػتق ؿ و و الولسػط   ديثػة الولسػط   ديثػة آلسػير آلسػير   أثػر ت كػؾ ا ت ػرد اللسػوهيرتي وبػػروز رمهوريػر أثػر ت كػؾ ا ت ػرد اللسػوهيرتي وبػػروز رمهوريػر 
الكبيرة لهذي الرمهورير  مػف النر يػة الكبيرة لهذي الرمهورير  مػف النر يػة   اولميةاولميةام  خررطة العرلـ اللسيرلسية  أدرك  تركير ام  خررطة العرلـ اللسيرلسية  أدرك  تركير 
تمتػػػيف ا قتهػػػر مػػػع لػػػذي الرمهوريػػػر  تمتػػػيف ا قتهػػػر مػػػع لػػػذي الرمهوريػػػر  إلػػػ  إلػػػ    اللسيرلسػػػية وا قتصػػػردية والثقرهيػػػة  هقػػػد لسػػػع اللسيرلسػػػية وا قتصػػػردية والثقرهيػػػة  هقػػػد لسػػػع 

مف الروابط المغوية والعرقية والدينية التػي تربطهػر بهػذي المنطقػة  هضػ  اػف أف مف الروابط المغوية والعرقية والدينية التػي تربطهػر بهػذي المنطقػة  هضػ  اػف أف   ملست يدةملست يدة
ورلبيػػػة لسػػػػكرف لػػػذي الرمهوريػػػػر  ذا  أصػػػوؿ تركيػػػػة وخرصػػػة تركمرنلسػػػػترف واوزبكلسػػػػترف ورلبيػػػة لسػػػػكرف لػػػذي الرمهوريػػػػر  ذا  أصػػػوؿ تركيػػػػة وخرصػػػة تركمرنلسػػػػترف واوزبكلسػػػػترف 
وقرويزلسترف ممر يوهر لتركيػر روابػط ثقرهيػة ولغويػة ودينيػة ولػذا مػر يبػرر انػدهراهر الكبيػر وقرويزلسترف ممر يوهر لتركيػر روابػط ثقرهيػة ولغويػة ودينيػة ولػذا مػر يبػرر انػدهراهر الكبيػر 

لولسػػط  وبداهعيػػة ارليػػة ومػػف منطػػؽ قػػومي لتلسػػويؽ لولسػػط  وبداهعيػػة ارليػػة ومػػف منطػػؽ قػػومي لتلسػػويؽ ااآلسػػير آلسػػير   وتغمغمهػػر صػػو  رمهوريػػر وتغمغمهػػر صػػو  رمهوريػػر 
نرليؾ مف اف ا تراؾ لـ هي ا صؿ نرليؾ مف اف ا تراؾ لـ هي ا صؿ       2  النموذج اللسيرلسي التركي هي لذي الرمهورير  النموذج اللسيرلسي التركي هي لذي الرمهورير  

وقػػػد نز ػػػوا مػػػف مػػػوطنهـ وقػػػد نز ػػػوا مػػػف مػػػوطنهـ     الولسػػػط   تركلسػػػترف الغربيػػػةالولسػػػط   تركلسػػػترف الغربيػػػةآلسػػػير آلسػػػير   ا صػػػؿ مػػػف لسػػػكرف منطقػػػةا صػػػؿ مػػػف لسػػػكرف منطقػػػة
ت ػرد ت ػرد كمػر واف ت كػؾ ا كمػر واف ت كػؾ ا       3  ا صمي ب عؿ لرمر  المغوؿ والستوطنوا ا نرضوؿ  تركيػر  ا صمي ب عؿ لرمر  المغوؿ والستوطنوا ا نرضوؿ  تركيػر  

اللسػػػوهيرتي وهػػػر لتركيػػػر هرصػػػة إاػػػردة ا قرتهػػػر وروابطهػػػر مػػػع لػػػذي الرمهوريػػػر  بيػػػكؿ اللسػػػوهيرتي وهػػػر لتركيػػػر هرصػػػة إاػػػردة ا قرتهػػػر وروابطهػػػر مػػػع لػػػذي الرمهوريػػػر  بيػػػكؿ 
الولسط  ت   لسيطرة الػروس القيرصػرة ومػف الولسط  ت   لسيطرة الػروس القيرصػرة ومػف آلسير آلسير   مبرير بعد انقطرع طويؿ نتيرة وقوعمبرير بعد انقطرع طويؿ نتيرة وقوع

 بعدلـ ا ت رد اللسوهيرتي.بعدلـ ا ت رد اللسوهيرتي.

وهيمػػػر يتعمػػػؽ برلػػػدواهع ا قتصػػػردية التػػػي انطمقػػػ  منهػػػر تركيػػػر ل لتمػػػرـ المتزايػػػد وهيمػػػر يتعمػػػؽ برلػػػدواهع ا قتصػػػردية التػػػي انطمقػػػ  منهػػػر تركيػػػر ل لتمػػػرـ المتزايػػػد   
الولسػػػط   لكػػوف تركيػػر تمثػػػؿ أ ػػدب دوؿ المػػرور  العبػػػور  يمػػر ابػػػر الولسػػػط   لكػػوف تركيػػر تمثػػػؿ أ ػػدب دوؿ المػػرور  العبػػػور  يمػػر ابػػػر آلسػػير آلسػػير   هوريػػر هوريػػر برمبرم

خطوط انربي  نقؿ الػن ط والغػرز الطبيعػي الملسػتخرج مػف ب ػر قػزويف والخػرص خطوط انربي  نقؿ الػن ط والغػرز الطبيعػي الملسػتخرج مػف ب ػر قػزويف والخػرص   أراضيهرأراضيهر
                                                           

مفطٛااطع ًطكااع مفطٛااطع ًطكااع ع ع ٕدحااط جااعَٕٛع ًع،زهاا  هوصااطا  ٕمفؽااٜي اهِفااٖشٕدحااط جااعَٕٛع ًع،زهاا  هوصااطا  ٕمفؽااٜي اهِفااٖش  إٛااطاٍإٛااطاٍ( ادااٖ شااعٜط،ع لااطح اهعًاا،ٍع ( ادااٖ شااعٜط،ع لااطح اهعًاا،ٍع (1

 ..77صص  عع20132013/ ك،ٍُٖ اها،ُٚ / ك،ٍُٖ اها،ُٚ 3131ع ع اهاعٛط، هوسضاؼ،عع جططاهاعٛط، هوسضاؼ،عع جطط

))2)  Rubin, Barry , The New Geopolitics of Eurasia and Turkey , Routledege- 

Great Britain, 2002, P.14.   
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 ..151151صص  عع20022002ع ع (ع ًطكع اهسضاؼ،ع االؼبطامٜاٜ  ٕاه حٖال ٕاهبٖرٜقع دٜطٕع(ع ًطكع اهسضاؼ،ع االؼبطامٜاٜ  ٕاه حٖال ٕاهبٖرٜقع دٜطٕع105105مم

ع ع اهاااٖض ٚ ٛوفااٚ د  هااْ دواا٘ اًااسازاع اهط،جاا  االٕضدٜاا اهاااٖض ٚ ٛوفااٚ د  هااْ دواا٘ اًااسازاع اهط،جاا  االٕضدٜاا   -اهؽااٌح،ٍع ًشااعنع اهصااطا  اهطٕؼااٚاهؽااٌح،ٍع ًشااعنع اهصااطا  اهطٕؼااٚ  (((3

 www.awan.com          ..2525صص  عع20012001
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ولػػػػذا يػػػػداـ مركػػػػز تركيػػػػر مػػػػف النر يػػػػة ولػػػػذا يػػػػداـ مركػػػػز تركيػػػػر مػػػػف النر يػػػػة     اووربيػػػػةاووربيػػػػة  اولسػػػػواؽاولسػػػػواؽإلػػػػ  إلػػػػ    بتصػػػػدير لػػػػذي المػػػػواردبتصػػػػدير لػػػػذي المػػػػوارد
هضػ  اػف هضػ  اػف     ونقػؿ الغػرز الطبيعػي والبتػروؿونقػؿ الغػرز الطبيعػي والبتػروؿا لستراتيرية لكونهر تت كـ هي طرؽ إمػداد  ا لستراتيرية لكونهر تت كـ هي طرؽ إمػداد  

وكذلؾ لسػعي تركيػر ال ثيػث وكذلؾ لسػعي تركيػر ال ثيػث     أراضيهرأراضيهر صولهر ام  ارئدا  مرلية اف ارور النقؿ ابر  صولهر ام  ارئدا  مرلية اف ارور النقؿ ابر 
اف مصردر رديدة لمبتروؿ والغرز الطبيعي للسد ا تيرررتهر مف ارؿ ال  رظ ام  نمولر اف مصردر رديدة لمبتروؿ والغرز الطبيعي للسد ا تيرررتهر مف ارؿ ال  رظ ام  نمولر 

    . وقػػد دامػػ. وقػػد دامػػ  اوولسػػطاوولسػػطا قتصػػرد  وخ ػػض ااتمردلػػر امػػ  ن ػػط الخمػػيج ومنطقػػة اليػػرؽ ا قتصػػرد  وخ ػػض ااتمردلػػر امػػ  ن ػػط الخمػػيج ومنطقػػة اليػػرؽ 
  يػػة بنػػر  لػػذي الخطػػوط النرقمػػة لمغػػرز الطبيعػػي والػػن ط مػػف منطقػػةيػػة بنػػر  لػػذي الخطػػوط النرقمػػة لمغػػرز الطبيعػػي والػػن ط مػػف منطقػػةمريكمريكالو يػػر  المت ػػدة اوالو يػػر  المت ػػدة او

مينر  ريهرف التركي مف خ ؿ الخط المػرر بأذربيرػرف والملسػمرة بخػط مينر  ريهرف التركي مف خ ؿ الخط المػرر بأذربيرػرف والملسػمرة بخػط إل  إل    الولسط الولسط آلسير آلسير 
يرافريهرف  لت رد  مرور لذي الخطوط ابر اراضي كؿ مف رولسير و ريهرف  لت رد  مرور لذي الخطوط ابر اراضي كؿ مف رولسير و   -بركوبركو   يرافا     ..    1    ا 

 اميهر تركير مف مرور خطوط انربي اميهر تركير مف مرور خطوط انربي دية التي ت صؿ دية التي ت صؿ هض  اف المنرهع ا قتصرهض  اف المنرهع ا قتصر

ؿ ام  منرهع لسيرلسػية والسػتراتيرية  ؿ ام  منرهع لسيرلسػية والسػتراتيرية  ت صت صه نهر ه نهر     أراضيهرأراضيهرنقؿ الن ط والغرز الطبيعي ابر نقؿ الن ط والغرز الطبيعي ابر 
ولسيمة هعرلة لتعزيز وتدايـ ا قرتهػر مػع لػذي الرمهوريػر  ولسيمة هعرلة لتعزيز وتدايـ ا قرتهػر مػع لػذي الرمهوريػر    اونربي اونربي هتركير ترب بأف لذي هتركير ترب بأف لذي 

هرامة هرامة   أداةأداة  اونربي اونربي يرية تعتبر لذي يرية تعتبر لذي التواصؿ معهر  ومف النر ية ا لستراتالتواصؿ معهر  ومف النر ية ا لسترات  أداةأداةونهر تمثؿ ونهر تمثؿ 
  ية كبيرة ونهػر تعػزز موقعهػر كونهػر ممػر لػن ط ووػرزية كبيرة ونهػر تعػزز موقعهػر كونهػر ممػر لػن ط ووػرزإقميمإقميمقوة قوة إل  إل    لت قيؽ لدههر برلت وؿلت قيؽ لدههر برلت وؿ

 ..    2    اووربيةاووربيةالدوؿ الدوؿ إل  إل    الولسط الولسط آلسير آلسير 

آلسػػػير آلسػػػير   تعزيػػػز الػػػروابط المغويػػػة والثقرهيػػػة مػػػع رمهوريػػػر تعزيػػػز الػػػروابط المغويػػػة والثقرهيػػػة مػػػع رمهوريػػػر إلػػػ  إلػػػ    أيضػػػرأيضػػػروتلسػػػع  تركيػػػر وتلسػػػع  تركيػػػر   
والتعمػػيـ مػػف خػػ ؿ مدارلسػػهر وررمعرتهػػر  هنقػػـو امػػ  والتعمػػيـ مػػف خػػ ؿ مدارلسػػهر وررمعرتهػػر  هنقػػـو امػػ  الولسػػط  هػػي مرػػرؿ الثقرهػػة والتربيػػة الولسػػط  هػػي مرػػرؿ الثقرهػػة والتربيػػة 

تقػػػديـ التلسػػػهي   الكبيػػػرة لطمبػػػة لػػػذي الرمهوريػػػر  الػػػذيف يتمقػػػوف تعمػػػيمهـ هػػػي المػػػدارس تقػػػديـ التلسػػػهي   الكبيػػػرة لطمبػػػة لػػػذي الرمهوريػػػر  الػػػذيف يتمقػػػوف تعمػػػيمهـ هػػػي المػػػدارس 
والررمعػػػر  التركيػػػة هػػػي اطػػػرر لسيرلسػػػة تركيػػػر لػػػداـ المغػػػة والثقرهػػػة والهويػػػة التركيػػػة هػػػػي والررمعػػػر  التركيػػػة هػػػي اطػػػرر لسيرلسػػػة تركيػػػر لػػػداـ المغػػػة والثقرهػػػة والهويػػػة التركيػػػة هػػػػي 

 ..    3  الولسط  الولسط  آلسير آلسير   رمهورير رمهورير 

                                                           

؛  وٜواٚع ًحٌاس ؛  وٜواٚع ًحٌاس 1111صص  عع20072007زضٕٛشع لاٖظٙع اهطٌٖحا،ع اهر،ض ٜا  هبطكٜا،ع  طٛاس، االٓاطاىع زضٕٛشع لاٖظٙع اهطٌٖحا،ع اهر،ض ٜا  هبطكٜا،ع  طٛاس، االٓاطاىع   (((1

دوٚ ًفوسع زاض االؼبف م هواف،ل  ٕاهعوٖى دوٚ ًفوسع زاض االؼبف م هواف،ل  ٕاهعوٖى   –مط ٌ  مط ٌ  ع ع اهٖؼط٘اهٖؼط٘آؼٜ، آؼٜ،   ضا،ع كٜوِٜطع رٜطٙع  ٜٖؼٜ،ؼٜ ضا،ع كٜوِٜطع رٜطٙع  ٜٖؼٜ،ؼٜ 

 ..5353صص  عع20022002ع ع اهف،ُُٖٜ ع اهف،ٓط،اهف،ُُٖٜ ع اهف،ٓط،

اهٖؼط٘ ٕاهفٖج،ظع ًطكاع اهٖؼط٘ ٕاهفٖج،ظع ًطكاع آؼٜ، آؼٜ،   صطا  اهفًٖٜ،ع لٚ زٕمصطا  اهفًٖٜ،ع لٚ زٕم  -ك،ضاد،خك،ضاد،خإه٘ إه٘   شط ع  ٖضجع ًَ ضٕؼٜ،شط ع  ٖضجع ًَ ضٕؼٜ،  (((2

 ..321321صص  عع12211221دٜطٕعع دٜطٕعع ع ع اهسضاؼ،ع االضًِٜ اهسضاؼ،ع االضًِٜ 

  ::20072007اهٖؼااااط٘ع اهٖؼااااط٘ع آؼااااٜ، آؼااااٜ،   ٕمطكٜاااا، اه د ااااٍٖ اهاااااسز لاااإٚمطكٜاااا، اه د ااااٍٖ اهاااااسز لااااٚ  إٛااااطاٍإٛااااطاًٍطٜااااق لع اهصااااَٜ ًٕطٜااااق لع اهصااااَٜ ٕع ع م،ئاااا م،ئاااا   -  (((3
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 ثانيًا: التنافس الدوليثانيًا: التنافس الدولي  

 االتحاديةاالتحادية  روسياروسيا -11

الولسػػط  الولسػػط  آلسػػير آلسػػير   ظهػػور رمهوريػػر ظهػػور رمهوريػػر إلػػ  إلػػ    أدبأدباف انهيػػرر وت كػػؾ ا ت ػػرد اللسػػوهيرتي اف انهيػػرر وت كػػؾ ا ت ػػرد اللسػػوهيرتي   
كمنطقػػة  يويػػة ومهمػػة لسيرلسػػير  واقتصػػردير  وأمنيػػر  والسػػتراتيرير    تػػوا  لػػذي المنطقػػة امػػ  كمنطقػػة  يويػػة ومهمػػة لسيرلسػػير  واقتصػػردير  وأمنيػػر  والسػػتراتيرير    تػػوا  لػػذي المنطقػػة امػػ  

      1    موارد الن ط والغرز الطبيعي وخرصة هي منطقة ب ر قزويف التي تعػج بهػذي الثػروا موارد الن ط والغرز الطبيعي وخرصة هي منطقة ب ر قزويف التي تعػج بهػذي الثػروا 
  مرػر   رديػدة ل لسػتثمرر ممػر السػهـمرػر   رديػدة ل لسػتثمرر ممػر السػهـي المنطقػة تمثػؿ هػرص وااػدة و ي المنطقػة تمثػؿ هػرص وااػدة و هض  اف كػوف لػذهض  اف كػوف لػذ

يػػػة والدوليػػػة يػػػة والدوليػػػة قميمقميمهػػي زيػػػردة  ػػػدة المنرهلسػػػة بألسػػػرليبهر العديػػػدة والمتنواػػة مػػػف قبػػػؿ القػػػوب اإهػػي زيػػػردة  ػػػدة المنرهلسػػػة بألسػػػرليبهر العديػػػدة والمتنواػػة مػػػف قبػػػؿ القػػػوب اإ
لمػػػؿ  ال ػػػراغ الريوالسػػػتراتيري الػػػذ  أ دثػػػه ت كػػػؾ ا ت ػػػرد اللسػػػوهيرتي  وال صػػػوؿ امػػػ  لمػػػؿ  ال ػػػراغ الريوالسػػػتراتيري الػػػذ  أ دثػػػه ت كػػػؾ ا ت ػػػرد اللسػػػوهيرتي  وال صػػػوؿ امػػػ  

كرلسػػػ  اقتصػػػردية هػػػي لػػػذي المنطقػػػة كرلسػػػ  اقتصػػػردية هػػػي لػػػذي المنطقػػػة الهيمنػػػة  ومالهيمنػػػة  وم  مػػػوطم قػػػدـ لغػػػرض الن ػػػوذ واللسػػػيطرة مػػػوطم قػػػدـ لغػػػرض الن ػػػوذ واللسػػػيطرة 
 ..    2    ال يويةال يوية

القػػػػرف ال ػػػػرد  والعيػػػػروف  ررلػػػػد  رولسػػػػير امػػػػ  القػػػػرف ال ػػػػرد  والعيػػػػروف  ررلػػػػد  رولسػػػػير امػػػػ    الثرلثػػػػة الثرلثػػػػة   اول يػػػػةاول يػػػػة  إط لػػػػةإط لػػػػةومػػػػع ومػػػػع   
ية اف طريؽ تعزيز ا قرتهر مع دوؿ ا ت رد اللسػوهيرتي ية اف طريؽ تعزيز ا قرتهر مع دوؿ ا ت رد اللسػوهيرتي قميمقميمالستعردة مكرنتهر الدولية واإالستعردة مكرنتهر الدولية واإ

تيػػػػػكؿ تيػػػػػكؿ اللسػػػػػربؽ واقػػػػػد ت رل ػػػػػر  وخرصػػػػػة مػػػػػع مرمواػػػػػة رابطػػػػػة الػػػػػدوؿ الملسػػػػػتقمة التػػػػػي اللسػػػػػربؽ واقػػػػػد ت رل ػػػػػر  وخرصػػػػػة مػػػػػع مرمواػػػػػة رابطػػػػػة الػػػػػدوؿ الملسػػػػػتقمة التػػػػػي 
 . .   3  هي لذي الرابطة هي لذي الرابطة   أاضر أاضر الولسط  الولسط  آلسير آلسير   رمهورير رمهورير 

                                                           
ذ   دَٜ ضٕؼاٜ، االمح،زٛا  ٕاهاسٕم االذاطٗ اهٌطوا  دوا٘ دحاط جاعَٕٛ ذ   دَٜ ضٕؼاٜ، االمح،زٛا  ٕاهاسٕم االذاطٗ اهٌطوا  دوا٘ دحاط جاعَٕٛ ًَٕ اهاسٛط د،هصكط ِٓ،ك ًَٕ اهاسٛط د،هصكط ِٓ،ك   (((1

ع أشضدٜا،ٍ( دو٘ مفؽاٜي دحاط جاعَٕٛ أغاطام اهٌ حا  ٕاهصاٜس ع أشضدٜا،ٍ( دو٘ مفؽاٜي دحاط جاعَٕٛ أغاطام اهٌ حا  ٕاهصاٜس إٛطاٍإٛطاٍمك،ظاذؽب،ٍع مطكٌ،ُؽب،ٍع مك،ظاذؽب،ٍع مطكٌ،ُؽب،ٍع 

داسى ٕ اٖز داسى ٕ اٖز إها٘ إها٘   ًٕاطز شهاك ٛط اقًٕاطز شهاك ٛط اقع ع ٕاالؼباٌ،ض االجبص،زٙ هاطٕامْ ٕذ،ص  اهِفظ ٕاهغا،ظ اهط ٜعإٚاالؼباٌ،ض االجبص،زٙ هاطٕامْ ٕذ،ص  اهِفظ ٕاهغا،ظ اهط ٜعاٚ

 ::٘ كٜفٜ  مفؽٜي ٓصا اه حط. هوٌعٛس ِٛ ط كن ًَ٘ كٜفٜ  مفؽٜي ٓصا اه حط. هوٌعٛس ِٛ ط كن ًَاط،ض ج،ُُٖٚ موعى ٓصّ اهسٕم دواط،ض ج،ُُٖٚ موعى ٓصّ اهسٕم دو

جضاا،ٛ، جضاا،ٛ، ع ع اهطااا،ع ًٖؼاا٘ع ؼٜ،ؼاا  ضٕؼااٜ، اهر،ض ٜاا  لااٚ دحااط اهرااعضع مط ٌاا  ُااٖض اهااسَٛ د ااس اهٌااِعياهطااا،ع ًٖؼاا٘ع ؼٜ،ؼاا  ضٕؼااٜ، اهر،ض ٜاا  لااٚ دحااط اهرااعضع مط ٌاا  ُااٖض اهااسَٛ د ااس اهٌااِعي  -

 ..1717صص  عع20032003(ع (ع 33اهف،ٓط،ع اهعسز ماهف،ٓط،ع اهعسز مع ع ٜ  مًاو (ع ًطكع اهسضاؼ،ع اهشطجٜ ٜ  مًاو (ع ًطكع اهسضاؼ،ع اهشطجٜ إٛطاُإٛطاُ

- Cordesman, Antony. H, The US Government View of Energy Development 

in the Caspain Central Asia , and Iran , Center for Strategic and 

International of Studies, Washington , April 2000, P.23: www.Eia.doe.gov 

(ع ً ؼؽاا  (ع ً ؼؽاا  143143اهعااسز ماهعااسز مع ع ًاواا (ًاواا (مماهؽٜ،ؼاا  اهسٕهٜاا  اهؽٜ،ؼاا  اهسٕهٜاا  ع ع زضٕٛااشع لااٖظٙع اهبِاا،لػ حااٖم دحااط جااعَٕٛزضٕٛااشع لااٖظٙع اهبِاا،لػ حااٖم دحااط جااعَٕٛ  (((2

 ..255255صص  عع20020011االٓطاىع اهف،ٓط،ع االٓطاىع اهف،ٓط،ع 

  -إكطاُٜاا،إكطاُٜاا،  -دٜ ضٕؼااٜ،دٜ ضٕؼااٜ،  -زٕهاا  ٓااٚ: مضٕؼااٜ،زٕهاا  ٓااٚ: مضٕؼااٜ،  1212اهٌؽاابفو  ماهلًِٖٖٛواال( مبلااٍٖ ًااَ اهٌؽاابفو  ماهلًِٖٖٛواال( مبلااٍٖ ًااَ ضادطاا  اهااسٕم ضادطاا  اهااسٕم   (((3

  -مطكٌ،ُؽاب،ٍمطكٌ،ُؽاب،ٍ  -ط، ،كؽاب،ٍط، ،كؽاب،ٍ  -جٜطغٜعؼاب،ٍجٜطغٜعؼاب،ٍ  -إظدلؽاب،ٍإظدلؽاب،ٍ  -ك،ظاذؽاب،ٍك،ظاذؽاب،ٍ  -أشضدٜاا،ٍأشضدٜاا،ٍ  -اضًِٜٜ،اضًِٜٜ،  - ٖض ٜ، ٖض ٜ،

 ::ًٖهسالٜ،( هوٌعٛس ِٛ ط كن ًًَٖهسالٜ،( هوٌعٛس ِٛ ط كن ًَ

اهؽٜ،ؼا  اهسٕهٜا  اهؽٜ،ؼا  اهسٕهٜا  ع ع اهٌصا،هح ٕاحباٖاء االذطا،ضاهٌصا،هح ٕاحباٖاء االذطا،ضحٌ،ٛا  حٌ،ٛا    -ضٕؼاٜ، ٕآؼاٜ، اهٖؼاط٘ضٕؼاٜ، ٕآؼاٜ، اهٖؼاط٘ع ع د س اهحٌٜاسع دا،طفد س اهحٌٜاسع دا،طف  -

 ==                                                          ..1414صص  عع20072007اهف،ٓط،ع اهف،ٓط،ع ع ع (ع ً ؼؽ  االٓطاى(ع ً ؼؽ  االٓطاى170170اهعسز ماهعسز مع ع ًاو (ًاو (مم



   ((91199119لعام )لعام )اا(/(/1111(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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وتنطمػػؽ رولسػػير مػػف ااتبػػررا  ودواهػػع اػػدة ل لتمػػرـ بهػػذي الرمهوريػػر  تػػأتي مػػف وتنطمػػؽ رولسػػير مػػف ااتبػػررا  ودواهػػع اػػدة ل لتمػػرـ بهػػذي الرمهوريػػر  تػػأتي مػػف   
الولسػػط  التمرمػػر  كبيػػرا  مػػف الولسػػط  التمرمػػر  كبيػػرا  مػػف آلسػػير آلسػػير   إذ تػػولي رولسػػير برمهوريػػر إذ تػػولي رولسػػير برمهوريػػر     مقػػدمتهر الررنػػ  اومنػػيمقػػدمتهر الررنػػ  اومنػػي

المتطرهػػة  المتيػػددة  امػػ  المتطرهػػة  المتيػػددة  امػػ  ية ية لسػػ ملسػػ مالنر يػػة اومنيػػة خيػػية التػػأثر المتنػػرمي لم ركػػر  اإالنر يػػة اومنيػػة خيػػية التػػأثر المتنػػرمي لم ركػػر  اإ
إلػ  إلػ     ف رولسػير تنظػر ف رولسػير تنظػر    الولسػط الولسػط آلسػير آلسػير   اومف الداخمي لرولسير ا ت ردية وأمػف رمهوريػر اومف الداخمي لرولسير ا ت ردية وأمػف رمهوريػر 

أمػف لػذي الرمهوريػر  برنهػر رػز  مػف أمنهػػر  هضػ  اػف ااتبررلػر منطقػة ن ػوذ تربعػة لهػػر أمػف لػذي الرمهوريػر  برنهػر رػز  مػف أمنهػػر  هضػ  اػف ااتبررلػر منطقػة ن ػوذ تربعػة لهػػر 
وتعدلر ضمف مررلهر ال يو  لذلؾ ههػي معنيػة ب مريػة لػذي الرمهوريػر  وا لسػت ردة مػف وتعدلر ضمف مررلهر ال يو  لذلؾ ههػي معنيػة ب مريػة لػذي الرمهوريػر  وا لسػت ردة مػف 

 ولية وخرصة هي مررؿ الن ط والغرزولية وخرصة هي مررؿ الن ط والغرزية والدية والدقميمقميماردلر وثرواتهر لتعزيز مكرنتهر اإاردلر وثرواتهر لتعزيز مكرنتهر اإمو مو 

 ..    1   الطرقة   الطرقة    اوخرباوخربالطبيعي والثروا  المعدنية الطبيعي والثروا  المعدنية 

متبردلػػػػة بػػػػيف رولسػػػػير متبردلػػػػة بػػػػيف رولسػػػػير   اومنيػػػػةاومنيػػػػةا لتمرمػػػػر  والمصػػػػرلي ا لتمرمػػػػر  والمصػػػػرلي هػػػػ ف هػػػػ ف   وتألسيلسػػػػر  امػػػػ  ذلػػػػؾوتألسيلسػػػػر  امػػػػ  ذلػػػػؾ  
إلػػ  إلػػ    ررػػة مرلسػػةررػػة مرلسػػةا ت رديػػة ولػػذي الرمهوريػػر   لكػػوف لػػذي الرمهوريػػر  النريػػئة  ػػديثر  ب ا ت رديػػة ولػػذي الرمهوريػػر   لكػػوف لػػذي الرمهوريػػر  النريػػئة  ػػديثر  ب 

داـ رولسي لبلسط لسيطرتهر وأمنهر ولسمطتهر امػ   ػدودلر مػف الرمراػر  الخرررػة امػ  داـ رولسي لبلسط لسيطرتهر وأمنهر ولسمطتهر امػ   ػدودلر مػف الرمراػر  الخرررػة امػ  
كمػػػػػر واف لرولسػػػػػير كمػػػػػر واف لرولسػػػػػير     القػػػػرنوف المتمثمػػػػػة بعصػػػػػربر  مهربػػػػي المخػػػػػدرا  والرريمػػػػػة المنظمػػػػةالقػػػػرنوف المتمثمػػػػػة بعصػػػػػربر  مهربػػػػي المخػػػػػدرا  والرريمػػػػػة المنظمػػػػة

هي لذي الرمهورير  لت ريـ دور ونيػرط الرمراػر  هي لذي الرمهورير  لت ريـ دور ونيػرط الرمراػر    أمنيةأمنيةا ت ردية مصرلي والتمرمر  ا ت ردية مصرلي والتمرمر  
لػذي الرمراػر  بأنهػر تيػكؿ خطػرا  كبيػرا  امػ  لػذي الرمراػر  بأنهػر تيػكؿ خطػرا  كبيػرا  امػ  إلػ  إلػ    رولسػير تنظػررولسػير تنظػرية الملسػم ة  ف ية الملسػم ة  ف لس ملس ماإاإ

لسػػد أ  هػػراغ امنػػي هػػي لػػذي الرمهوريػػر  والتػػي لسػػد أ  هػػراغ امنػػي هػػي لػػذي الرمهوريػػر  والتػػي إلػػ  إلػػ    امنهػػر القػػومي  هضػػ  اػػف لسػػعيهرامنهػػر القػػومي  هضػػ  اػػف لسػػعيهر
يػػػة والدوليػػػة وبرلتػػػرلي تهديػػػد المصػػػرلي الرولسػػػية يػػػة والدوليػػػة وبرلتػػػرلي تهديػػػد المصػػػرلي الرولسػػػية قميمقميميمكػػػف مػػػف خ لهػػػر تغمغػػػؿ القػػػوب اإيمكػػػف مػػػف خ لهػػػر تغمغػػػؿ القػػػوب اإ

نير ا لستراتيرية مف خ ؿ اقد القوب ت رل ر  ا لستراتيرية مف خ ؿ اقد القوب ت رل ر   نير وا  السكرية هي لذي الرمهوريػر   السكرية هي لذي الرمهوريػر     قواادقوااد  وا 

                                                                                                                                                      

زضاؼاا  لااٚ اؼاابطامٜاٜ  زضاؼاا  لااٚ اؼاابطامٜاٜ    -اهٌشاأساُٚع ًحٌااس ًٜؽااطع ًؽاابف ن اهبٖاظُاا،ع اهاٜٖاؼاابطامٜاٜ  اهع،هٌٜاا اهٌشاأساُٚع ًحٌااس ًٜؽااطع ًؽاابف ن اهبٖاظُاا،ع اهاٜٖاؼاابطامٜاٜ  اهع،هٌٜاا   -= = 

االكا،زٌٍٜٖٛ هوِشاط االكا،زٌٍٜٖٛ هوِشاط   ٜ  اهش،ًو  ٕاؼابطامٜاٜ،ع اهفاٖٗ اهٌِ،لؽا ع شاطك  زاضٜ  اهش،ًو  ٕاؼابطامٜاٜ،ع اهفاٖٗ اهٌِ،لؽا ع شاطك  زاضًطٛلًطٛلاهٖالٛ،ع اهٌبحس، اأاهٖالٛ،ع اهٌبحس، اأ

 ..331331صص  عع20172017االضزٍع االضزٍع   –ٕاهبٖظٛقع دٌ،ٍ ٕاهبٖظٛقع دٌ،ٍ 

مط ٌاا  ٕمحطٛااط ٕمفااسٛيع ًحٌااس اهاططااٚع ًاا، دعااس اهطدٜااق اهعطدااٚ لااٚ مط ٌاا  ٕمحطٛااط ٕمفااسٛيع ًحٌااس اهاططااٚع ًاا، دعااس اهطدٜااق اهعطدااٚ لااٚ ع ع ًاٌٖداا  ًااَ اه اا،حاًَٜاٌٖداا  ًااَ اه اا،حاَٜ  (((1

زاض ُااٍٖ هوِشااطع ضأغ زاض ُااٍٖ هوِشااطع ضأغ ع ع اؼاابطامٜاٚاؼاابطامٜاٚ  -اهصااطا  اهاٜااٖاهصااطا  اهاٜااٖإهاا٘ إهاا٘   ًااَ اأًاان اهؽٜ،ؼااًٚااَ اأًاان اهؽٜ،ؼااٚ  –اهع جاا،ع اهسٕهٜاا  اهع جاا،ع اهسٕهٜاا  

 ..4242صص  عع20152015ع ع اهرٌٜ ع االً،ضاع اهعطدٜ  اهٌبحس،اهرٌٜ ع االً،ضاع اهعطدٜ  اهٌبحس،

دٖائااق اهشااطاك ع اهٌاواا  اهعطدٜاا  هوعوااٖى اهؽٜ،ؼااٜ ع دٖائااق اهشااطاك ع اهٌاواا  اهعطدٜاا  هوعوااٖى اهؽٜ،ؼااٜ ع   -ًفوااسع حؽااَٜ طاا مع ضٕؼااٜ، ٕاالمحاا،ز االٕضدااًٚفوااسع حؽااَٜ طاا مع ضٕؼااٜ، ٕاالمحاا،ز االٕضدااٚ  -

 ..124124صص  عع20102010ع ع اهاٌعٜ  اهعطدٜ  هوعوٖى اهؽٜ،ؼٜ ع دٜطٕعاهاٌعٜ  اهعطدٜ  هوعوٖى اهؽٜ،ؼٜ ع دٜطٕعع ع ((2525اهعسز ماهعسز م

- Oliker, Olga, Szayna, Thomas S. , Faultlines of Conflict in Center Asia and 

the South Caucasus – implications for the U.S Army , Library of Congress 

Cataloging, U.S.A – 2003, P.191.  
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لذلؾ امد  رولسير ا ت ردية ااتمرد لسيرلسة داـ ا قر  التعروف هي مرػر   اػدة مػع لذلؾ امد  رولسير ا ت ردية ااتمرد لسيرلسة داـ ا قر  التعروف هي مرػر   اػدة مػع 
ة ورؿ ال صػوؿ امػ  مػوطم قػدـ لهػر والتمركػز ة ورؿ ال صػوؿ امػ  مػوطم قػدـ لهػر والتمركػز أرنبيأرنبيلذي الرمهورير  لمنع تدخؿ قوب لذي الرمهورير  لمنع تدخؿ قوب 

يػػة ممػػر يهػػدد أمػػف والسػػتقرار المنطقػػة يػػة ممػػر يهػػدد أمػػف والسػػتقرار المنطقػػة مريكمريكهػػي لػػذي المنطقػػة وخرصػػة الو يػػر  المت ػػدة اوهػػي لػػذي المنطقػػة وخرصػػة الو يػػر  المت ػػدة او
 ..    1  متهر بمر هي ذلؾ أمف رولسير ا ت ردية متهر بمر هي ذلؾ أمف رولسير ا ت ردية بر بر 

وتدايمر  لهػذي اللسيرلسػة اممػ  رولسػير ا ت رديػة امػ    ػظ اومػف وا لسػتقرار هػي وتدايمر  لهػذي اللسيرلسػة اممػ  رولسػير ا ت رديػة امػ    ػظ اومػف وا لسػتقرار هػي   
لػػذي المنطقػػة مػػف خػػ ؿ تنميػػة الع قػػر  والتعػػروف مػػع دوؿ المنطقػػة  هضػػ  اػػف تعطيػػؿ لػػذي المنطقػػة مػػف خػػ ؿ تنميػػة الع قػػر  والتعػػروف مػػع دوؿ المنطقػػة  هضػػ  اػػف تعطيػػؿ 

وب ػػر وب ػػر الولسػػط  الولسػػط  آلسػػير آلسػػير   م رولػػة  ميػػروع  لنقػػؿ الػػن ط والغػػرز الطبيعػػي مػػف رمهوريػػر م رولػػة  ميػػروع  لنقػػؿ الػػن ط والغػػرز الطبيعػػي مػػف رمهوريػػر   أ أ 
لكونهر دولة لكونهر دولة   إيرافإيرافالرولسية وكذلؾ تعرونهر وتدايـ ا قرتهر مع الرولسية وكذلؾ تعرونهر وتدايـ ا قرتهر مع   اوراضياوراضيقزويف مف وير قزويف مف وير 

ؿ لػػػذي المنطقػػػة ال يويػػػة والتػػػي لهػػػر ؿ لػػػذي المنطقػػػة ال يويػػػة والتػػػي لهػػػر يػػػة  يػػػريػػػة  يػػػرمريكمريكمعررضػػة للسيرلسػػػر  الو يػػػر  المت ػػػدة اومعررضػػة للسيرلسػػػر  الو يػػػر  المت ػػػدة او
   ..    2  تأثير كبير ام  أمف والستقرار وازدلرر رولسير ا ت ردية تأثير كبير ام  أمف والستقرار وازدلرر رولسير ا ت ردية 

الولسط  ت ظػ  بألميػة الولسط  ت ظػ  بألميػة آلسير آلسير   رمهورير رمهورير ه ف ه ف   العرمؿ ا قتصرد العرمؿ ا قتصرد إل  إل    برلنلسبةبرلنلسبة  أمرأمر  
كبيػػػػرة هػػػػي نظػػػػر رولسػػػػير ا ت رديػػػػة  مػػػػت ؾ لػػػػذي الرمهوريػػػػر  بمػػػػوارد معدنيػػػػة وثػػػػروا  كبيػػػػرة هػػػػي نظػػػػر رولسػػػػير ا ت رديػػػػة  مػػػػت ؾ لػػػػذي الرمهوريػػػػر  بمػػػػوارد معدنيػػػػة وثػػػػروا  
المتمثمة برلن ط والغرز الطبيعي وخرصة رمهوريتي تركمرنلسترف وكرزاخلسترف  هضػ  اػف المتمثمة برلن ط والغرز الطبيعي وخرصة رمهوريتي تركمرنلسترف وكرزاخلسترف  هضػ  اػف 

التػػي التػػي   امػػ  طرقػػة نوويػػة  ولػػرتيف الرمهػػوريتيف متيػػرطئتيف لب ػػر قػػزويفامػػ  طرقػػة نوويػػة  ولػػرتيف الرمهػػوريتيف متيػػرطئتيف لب ػػر قػػزويف  اوخيػػرةاوخيػػرةامػػت ؾ امػػت ؾ 
تعػػج بمػػوارد الطرقػػة  وتعتبػػر رولسػػير ا ت رديػػة منطقػػة ب ػػر قػػزويف منطقػػة مهمػػة لهػػر مػػف تعػػج بمػػوارد الطرقػػة  وتعتبػػر رولسػػير ا ت رديػػة منطقػػة ب ػػر قػػزويف منطقػػة مهمػػة لهػػر مػػف 
الررنػػػػ  ا قتصػػػػرد   لسػػػػتثمرر مواردلػػػػر  الػػػػن ط والغػػػػرز الطبيعػػػػي   هضػػػػ  اػػػػف لسػػػػعيهر الررنػػػػ  ا قتصػػػػرد   لسػػػػتثمرر مواردلػػػػر  الػػػػن ط والغػػػػرز الطبيعػػػػي   هضػػػػ  اػػػػف لسػػػػعيهر 

ممػػرا  لعبػػور خطػػوط انربيػػ  نقػػؿ لػػذي المػػوارد الملسػػتخرج مػػف ممػػرا  لعبػػور خطػػوط انربيػػ  نقػػؿ لػػذي المػػوارد الملسػػتخرج مػػف   أراضػػيهرأراضػػيهررعػػؿ رعػػؿ إلػػ  إلػػ    الػػدؤو الػػدؤو 
تػوهر لرولسػير ا ت رديػة تػأميف وتولسػيع ن وذلػر تػوهر لرولسػير ا ت رديػة تػأميف وتولسػيع ن وذلػر   اونربيػ اونربيػ منطقة ب ر قػزويف  وورػود لػذي منطقة ب ر قػزويف  وورػود لػذي 

الن ط والغرز الن ط والغرز   إيصرؿإيصرؿوالم رهظة ام  مركزلر ومكرنتهر ا لستراتيرية ابر امت كهر ولسرئؿ والم رهظة ام  مركزلر ومكرنتهر ا لستراتيرية ابر امت كهر ولسرئؿ 
العرلمية  هض  العرلمية  هض    اولسواؽاولسواؽإل  إل    الولسط  ومنطقة ب ر قزويفالولسط  ومنطقة ب ر قزويفآلسير آلسير   الطبيعي مف رمهورير الطبيعي مف رمهورير 

                                                           

 ..2323صص   وٜوٚع ًحٌس ضا،ع كٜوِٜطع رٜطٙع ًصسض ؼ ق شكطّع وٜوٚع ًحٌس ضا،ع كٜوِٜطع رٜطٙع ًصسض ؼ ق شكطّع  (((1

))2)  Ashimbaev, M, Laumulin , M, New Challenges and New Geopoliticis In 

Sentral Asia – After 11 September, Kaziss Under the President of Russia – 

Kazakhstan, Almty, 2003, P.135. 



   ((91199119لعام )لعام )اا(/(/1111(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

611 

اللسػيطرة امػ  مػوارد اللسػيطرة امػ  مػوارد هػ ف هػ ف   لػذالػذا      Transitاف  صولهر ام  موارد مرلية كرلسـو العبػور  اف  صولهر ام  موارد مرلية كرلسـو العبػور  
 ..  1  قمه يعد أولوية لرولسير ا ت رديةقمه يعد أولوية لرولسير ا ت رديةالن ط والغرز الطبيعي لهذي المنطقة وخطوط انربي  نالن ط والغرز الطبيعي لهذي المنطقة وخطوط انربي  ن

وكرف لمعرمؿ الثقرهي الترريخي  صػة ويػر قميمػة مػف التمرمػر  رولسػير ا ت رديػة وكرف لمعرمؿ الثقرهي الترريخي  صػة ويػر قميمػة مػف التمرمػر  رولسػير ا ت رديػة   
لترلسػع لترلسػع القػرنيف االقػرنيف اإلػ  إلػ    الولسط   ويررع التوارد الرولسي هػي لػذي المنطقػةالولسط   ويررع التوارد الرولسي هػي لػذي المنطقػةآلسير آلسير   برمهورير برمهورير 

اير والعيريف  إذ الستولوا ام  لذي الرمهورير  هي اهد القيرصرة ومف بعدلـ ا ت رد اير والعيريف  إذ الستولوا ام  لذي الرمهورير  هي اهد القيرصرة ومف بعدلـ ا ت رد 
ولػػذا ولػػذا     رولسػػير لػػي الوريثػػةرولسػػير لػػي الوريثػػة  أصػػب  أصػػب  اللسػػوهيرتي  وبعػػد انهيػػرر وت كػػؾ ا ت ػػرد اللسػػوهيرتي اللسػػوهيرتي  وبعػػد انهيػػرر وت كػػؾ ا ت ػػرد اللسػػوهيرتي 

لتصػبي لهػر الػدور القيػرد  والمػؤثر هػي لتصػبي لهػر الػدور القيػرد  والمػؤثر هػي   اولسرلسيةاولسرلسيةترريخير  يوهر لرولسير ا ت ردية الدارمة ترريخير  يوهر لرولسير ا ت ردية الدارمة 
ضػػ  اػػف اإرث الثقػػرهي التػػي كرنػػ  لهػػر هػػي المرضػػي هػػي لػػذي المنطقػػة  ضػػ  اػػف اإرث الثقػػرهي التػػي كرنػػ  لهػػر هػػي المرضػػي هػػي لػػذي المنطقػػة  لػػذي المنطقػػة هلػػذي المنطقػػة ه

كمػػػر واف العرمػػػؿ العرقػػػي والقػػػومي والػػػديني يمعػػػ  دورا  مهمػػػر  ومػػػؤثرا  هػػػي لسيرلسػػػة رولسػػػير كمػػػر واف العرمػػػؿ العرقػػػي والقػػػومي والػػػديني يمعػػػ  دورا  مهمػػػر  ومػػػؤثرا  هػػػي لسيرلسػػػة رولسػػػير 
    واوديػرفواوديػرفوالقوميػر  والقوميػر    اواػراؽاواػراؽ ف رولسير دولة متعددة  ف رولسير دولة متعددة   ؛؛ا ت ردية  يرؿ لذي الرمهورير ا ت ردية  يرؿ لذي الرمهورير 

% مػػػف التركيبػػػة اللسػػػكرنية هػػػي % مػػػف التركيبػػػة اللسػػػكرنية هػػػي 13981398تيػػػكؿ تيػػػكؿ   ومػػػف الرػػػدير برلػػػذكر بػػػأف اوثنيػػػة الرولسػػػيةومػػػف الرػػػدير برلػػػذكر بػػػأف اوثنيػػػة الرولسػػػية
لػذي النلسػبة يعػد اػرم   م  ػزا  لػذي النلسػبة يعػد اػرم   م  ػزا  هػ ف هػ ف      وبرلتػرلي   وبرلتػرلي11رارػع الرػدوؿرارػع الرػدوؿ  الولسط  الولسط  آلسير آلسير   رمهورير رمهورير 

رولسػير ا ت رديػة ات رقيػر  رولسػير ا ت رديػة ات رقيػر    أبرمػ أبرمػ لرولسير بأف تطرل  ب مريتهـ وأمنهـ  وهػي لػذا الصػدد لرولسير بأف تطرل  ب مريتهـ وأمنهـ  وهػي لػذا الصػدد 
    2727كثػػر مػػف  كثػػر مػػف    وبرلمقربػػؿ يورػػد ا  وبرلمقربػػؿ يورػػد ا  2  الولسػػط  هػػي لػػذا اليػػأف الولسػػط  هػػي لػػذا اليػػأف آلسػػير آلسػػير   اػػدة مػػع رمهوريػػر اػػدة مػػع رمهوريػػر 

  وتػولي رولسػير التمرمػر    وتػولي رولسػير التمرمػر  اوخػرباوخػربمميوف ملسمـ يعييوف هي مولسكو وبعض المدف الرولسػية مميوف ملسمـ يعييوف هي مولسكو وبعض المدف الرولسػية 
دامػػة الع قػػر  معهػػـ وف لػػديهر لػػررس مػػف التػػأثير المتصػػراد ونيػػطة  دامػػة الع قػػر  معهػػـ وف لػػديهر لػػررس مػػف التػػأثير المتصػػراد ونيػػطة كبيػػرا  برلتعرمػػؿ وا  كبيػػرا  برلتعرمػػؿ وا 

آلسػػػػػير آلسػػػػػير   ية المتطرهػػػػػة  المتيػػػػػددة  هػػػػػي رولسػػػػػير ا ت رديػػػػػة ورمهوريػػػػػر ية المتطرهػػػػػة  المتيػػػػػددة  هػػػػػي رولسػػػػػير ا ت رديػػػػػة ورمهوريػػػػػر لسػػػػػ ملسػػػػػ مال ركػػػػػر  اإال ركػػػػػر  اإ
 الولسط . الولسط . 
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الولسػػػط  بمرػػػرد الولسػػػط  بمرػػػرد آلسػػػير آلسػػػير   يػػػة صػػػو  رمهوريػػػر يػػػة صػػػو  رمهوريػػػر مريكمريكلسػػػررا  الو يػػػر  المت ػػػدة اولسػػػررا  الو يػػػر  المت ػػػدة او  
لػػػذي الرمهوريػػػر  السػػػتق لهر اػػػف رولسػػػير ا ت رديػػػة وخرضػػػ  تنرهلسػػػر  مػػػع القػػػوب لػػػذي الرمهوريػػػر  السػػػتق لهر اػػػف رولسػػػير ا ت رديػػػة وخرضػػػ  تنرهلسػػػر  مػػػع القػػػوب   إاػػػ فإاػػػ ف

ال ػػراغ الريوبولػػوتيكي  الريولسيرلسػػي  الػػذ  تولػػد بت كػػؾ ا ت ػػرد ال ػػراغ الريوبولػػوتيكي  الريولسيرلسػػي  الػػذ  تولػػد بت كػػؾ ا ت ػػرد     يػػة والدوليػػة لمػػؿيػػة والدوليػػة لمػػؿقميمقميماإاإ
                                                           

 ..2121صص  ع ًصسض ؼ ق شكطّعع ًصسض ؼ ق شكطّع وٜوٚع ًحٌس ضا،ع كوِٜطع رٜطٙ وٜوٚع ًحٌس ضا،ع كوِٜطع رٜطٙ  (((1
 ..323323صص  اهٖؼط٘ع ًصسض ؼ ق شكطّعاهٖؼط٘ع ًصسض ؼ ق شكطّعآؼٜ، آؼٜ،   ؼوٜيع ًحٌس اهؽٜسع اهبحٖالع اهع،هٌٜ  ٕاهبِ،لػ اهسٕهٚ دو٘ؼوٜيع ًحٌس اهؽٜسع اهبحٖالع اهع،هٌٜ  ٕاهبِ،لػ اهسٕهٚ دو٘  (((2

- Ashimbaev, M, Laumulin, Op. Cit, P.134. 
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ر لملسػػيطرة ر لملسػػيطرة أمريكػػأمريكػػالولسػػط   هضػػ  اػػف م رولػػة الولسػػط   هضػػ  اػػف م رولػػة آلسػػير آلسػػير   ر ي مػػف رمهوريػػر ر ي مػػف رمهوريػػر اللسػػوهيرتي واخت ػػاللسػػوهيرتي واخت ػػ
امػػ  المػػوارد الطبيعيػػة لهػػذي الرمهوريػػر  وثػػروا  ب ػػر قػػزويف واليػػروع ببنػػر  يػػبكة مػػف امػػ  المػػوارد الطبيعيػػة لهػػذي الرمهوريػػر  وثػػروا  ب ػػر قػػزويف واليػػروع ببنػػر  يػػبكة مػػف 

دوف اف تمػػػػر لػػػػذي دوف اف تمػػػػر لػػػػذي   الػػػػدوؿ ا وروبيػػػػةالػػػػدوؿ ا وروبيػػػػةإلػػػػ  إلػػػػ    نقػػػػؿ الػػػػن ط والغػػػػرز الطبيعػػػػينقػػػػؿ الػػػػن ط والغػػػػرز الطبيعػػػػيللانربيػػػػ  خطػػػػوط انربيػػػػ  خطػػػػوط 
 ..  1    والرولسيةوالرولسية  يةيةيرانيراناإاإ  بروراضيبروراضيالنرقمة النرقمة   اونربي اونربي 

يػة اللسػيطرة يػة اللسػيطرة مريكمريكومف الردير برلذكر اف ا لسػتراتيرية العرلميػة لمو يػر  المت ػدة اوومف الردير برلذكر اف ا لسػتراتيرية العرلميػة لمو يػر  المت ػدة او
واف منطقة ب ر واف منطقة ب ر     ام  مصردر  منربع  الطرقة المتمثمة برلن ط والغرز الطبيعي هي العرلـام  مصردر  منربع  الطرقة المتمثمة برلن ط والغرز الطبيعي هي العرلـ

ر ضػػمف داػػـ لػػذي ر ضػػمف داػػـ لػػذي مريكػػمريكػػكبيػػرة وكبيػػرة و  ألميػػةألميػػةقػػزويف  رمهوريػػة كرزخلسػػترف وتركمرنلسػػترف  تمثػػؿ قػػزويف  رمهوريػػة كرزخلسػػترف وتركمرنلسػػترف  تمثػػؿ 
ر اف تتخذ موطم ر اف تتخذ موطم مريكمريكورر  انهيرر وت كؾ ا ت رد اللسوهيتي هرصة كبيرة وورر  انهيرر وت كؾ ا ت رد اللسوهيتي هرصة كبيرة و    ا لستراتيريةا لستراتيرية

الولسػػػط  وب ػػر قػػػزويف  براتبررلػػػر منطقػػػة الولسػػػط  وب ػػر قػػػزويف  براتبررلػػػر منطقػػػة آلسػػػير آلسػػػير   قػػدـ لهػػػر هػػػي لػػػذي المنطقػػة  رمهوريػػػر قػػدـ لهػػػر هػػػي لػػػذي المنطقػػة  رمهوريػػػر 
لػػذلؾ لسػػررا  لػػذلؾ لسػػررا        اورضاورضبػػػ قم  بػػػ قم    ريولسػػتراتيرية تمثػػؿ مركػػز المنطقػػة ا ورالسػػية والملسػػمرةريولسػػتراتيرية تمثػػؿ مركػػز المنطقػػة ا ورالسػػية والملسػػمرة

ي هػي لػذي الرمهوريػر  ملسػتغمة الخرصػية ي هػي لػذي الرمهوريػر  ملسػتغمة الخرصػية اف تكوف لهػر  ضػور دبمومرلسػاف تكوف لهػر  ضػور دبمومرلسػإل  إل    منذ البدايةمنذ البداية
الولسط  لتكرس ليمنتهر ولسيطرتهر ام  لذي الولسط  لتكرس ليمنتهر ولسيطرتهر ام  لذي   اآللسيويةاآللسيويةلهذي الرمهورير  لهذي الرمهورير    ةةالريوالستراتيريالريوالستراتيري

  إبعػػردإبعػػردوكػػذلؾ وكػػذلؾ     لػػذي الرمهوريػػر لػػذي الرمهوريػػر إلػػ  إلػػ    الػػدوؿ لمنػػع و رمػػرف رولسػػير ا ت رديػػة مػػف العػػودةالػػدوؿ لمنػػع و رمػػرف رولسػػير ا ت رديػػة مػػف العػػودة
والغػػػػرز والغػػػػرز   مػػػػف ا لسػػػػت ردة مػػػػف المػػػػوارد الطبيعيػػػػة ومصػػػػردر الطرقػػػػة  الػػػػن طمػػػػف ا لسػػػػت ردة مػػػػف المػػػػوارد الطبيعيػػػػة ومصػػػػردر الطرقػػػػة  الػػػػن ط  إيػػػػرافإيػػػػرافو رمػػػػرف و رمػػػػرف 

 ..  2  الطبيعي  المورود هي لذي المنطقة ال يوية الطبيعي  المورود هي لذي المنطقة ال يوية 

  ية ت رل ر  مع رمهورير ية ت رل ر  مع رمهورير مريكمريكوهي الررن  اللسيرلسي اقد  الو ير  المت دة اووهي الررن  اللسيرلسي اقد  الو ير  المت دة او  
رمهوريتي كرزخلسترف وتركمرنلسترف المتيرطئتيف ام  ب ر قػزويف رمهوريتي كرزخلسترف وتركمرنلسترف المتيرطئتيف ام  ب ر قػزويف   و لسيمرو لسيمرالولسط  الولسط  آلسير آلسير 

لرمهوريػػر  الت ػػرر مػػف لرمهوريػػر  الت ػػرر مػػف بعػػد انهيػػرر وت كػػؾ ا ت ػػرد اللسػػوهيتي ملسػػت يدة مػػف روبػػة لػػذي ابعػػد انهيػػرر وت كػػؾ ا ت ػػرد اللسػػوهيتي ملسػػت يدة مػػف روبػػة لػػذي ا
الهيمنػػػة الرولسػػػية ولسػػػيطرتهـ امػػػ  لػػػذي المنطقػػػة طيمػػػة العقػػػود الطويمػػػة المرضػػػية وكػػػذلؾ الهيمنػػػة الرولسػػػية ولسػػػيطرتهـ امػػػ  لػػػذي المنطقػػػة طيمػػػة العقػػػود الطويمػػػة المرضػػػية وكػػػذلؾ 

ر ر أمريكػػػأمريكػػػوكػػذلؾ قيػػرـ وكػػذلؾ قيػػرـ     بلسػػػب  تقلسػػيـ ب ػػر قػػػزويفبلسػػػب  تقلسػػيـ ب ػػر قػػػزويف  إيػػرافإيػػرافخ هػػر  لػػرتيف الرمهػػػوريتيف مػػع خ هػػر  لػػرتيف الرمهػػػوريتيف مػػع 
والملسػرادة هػي تطػوير والملسػرادة هػي تطػوير     ةةرنبيػرنبيػبأبراـ ات رقير  ادة وخرصة تمؾ المتعمقػة بر لسػتثمررا  اوبأبراـ ات رقير  ادة وخرصة تمؾ المتعمقػة بر لسػتثمررا  او

                                                           

 ..55صصع ع ًصسض ؼ ق شكطًّصسض ؼ ق شكطّع ع لطح اهعً،ٍلطح اهعً،ٍع ع ادٖ شعٜطادٖ شعٜط  ((1مم

زضاؼ  هألدع،ز االؼابطامٜاٜ  هوبِا،لػ دوا٘ راطٕاع اهاِفظ زضاؼ  هألدع،ز االؼابطامٜاٜ  هوبِا،لػ دوا٘ راطٕاع اهاِفظ   –اهصطا  دو٘ جعَٕٛ اهصطا  دو٘ جعَٕٛ ع ع ص،هحص،هحع ع اهرا ٍاهرا ٍ  ((2مم

اهٌٌولا  اهٌٌولا  ع ع اهطٛا،ماهطٛا،مع ع ٜ ٜ ؼا ًؼا ًًطكاع لٜصان هو حاٖال ٕاهسضاؼا،ع اإًطكاع لٜصان هو حاٖال ٕاهسضاؼا،ع اإع ع ٕاهغ،ظ لاٚ ًِطفا  دحاط جاعَٕٕٛاهغ،ظ لاٚ ًِطفا  دحاط جاعَٕٛ

 ..4646صص  عع20002000ع ع اهعطدٜ  اهؽعٖزٛ اهعطدٜ  اهؽعٖزٛ 
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زيػردة زيػردة إلػ  إلػ    لطرقة المتمثمة برلن ط والغرز الطبيعػي والػذ  بػدوري يػؤد  لػذا التطػويرلطرقة المتمثمة برلن ط والغرز الطبيعػي والػذ  بػدوري يػؤد  لػذا التطػويرقطرع اقطرع ا
هضػ  اػف تنميػة هضػ  اػف تنميػة     الولسط  هػي لػذا القطػرع ال يػو الولسط  هػي لػذا القطػرع ال يػو آلسير آلسير    رـ ا لستثمررا  لرمهورير  رـ ا لستثمررا  لرمهورير 

وملسػػرادة وداػػـ وملسػػرادة وداػػـ     اوخػػرباوخػػربوزيػػردة  رػػـ التبػػرد   التررريػػة لهػػذي الرمهوريػػر  مػػع البمػػداف وزيػػردة  رػػـ التبػػرد   التررريػػة لهػػذي الرمهوريػػر  مػػع البمػػداف 
الدولػػػة وبلسػػػط ن وذلػػػر ولسػػػيطرتهر مػػػف خػػػ ؿ بنػػػر  الدولػػػة وبلسػػػط ن وذلػػػر ولسػػػيطرتهر مػػػف خػػػ ؿ بنػػػر    رفرفأركػػػأركػػػلػػػذي الرمهوريػػػر  امػػػ  تقويػػػة لػػػذي الرمهوريػػػر  امػػػ  تقويػػػة 

 ..  1  ا لستقرار اللسيرلسي وداـ وتيريع الديمقراطية النريئة هي لذي الرمهورير  ا لستقرار اللسيرلسي وداـ وتيريع الديمقراطية النريئة هي لذي الرمهورير  

تيػػريع لػػذي الرمهوريػػر  امػػ  تيػػريع لػػذي الرمهوريػػر  امػػ  إلػػ  إلػػ    يػػةيػػةمريكمريكوكػػذلؾ لسػػررا  الو يػػر  المت ػػدة اووكػػذلؾ لسػػررا  الو يػػر  المت ػػدة او  
    بينهػربينهػر  المصػرلي الميػتركة هيمػرالمصػرلي الميػتركة هيمػر  ألسرسألسرس  اقرمة وتقوية ا قر   لسف الروار والتعروف ام اقرمة وتقوية ا قر   لسف الروار والتعروف ام 

مع الستعدادلر لتقديـ الداـ المرلي لهذي الرمهورير  واردي اامرر المنرطؽ التػي دمرتهػر مع الستعدادلر لتقديـ الداـ المرلي لهذي الرمهورير  واردي اامرر المنرطؽ التػي دمرتهػر 
آلسػػير آلسػػير   ر بملسػػرادة وتيػػريع وداػػـ رمهوريػػر ر بملسػػرادة وتيػػريع وداػػـ رمهوريػػر أمريكػػأمريكػػوكػػذلؾ قيػػرـ وكػػذلؾ قيػػرـ     ال ػػرو  والنزااػػر  هيهػػرال ػػرو  والنزااػػر  هيهػػر

ئػػة السػػتثمررية م ئمػػة وتنميتهػػر هػػي ئػػة السػػتثمررية م ئمػػة وتنميتهػػر هػػي الولسػػط  لميػػروع برإصػػ  ر  ا قتصػػردية وتػػوهير بيالولسػػط  لميػػروع برإصػػ  ر  ا قتصػػردية وتػػوهير بي
 ..  2    لذي الرمهورير لذي الرمهورير 

  ية هي منطقةية هي منطقةمريكمريكومف نر ية المصرلي ا قتصردية والترررية لمو ير  المت دة اوومف نر ية المصرلي ا قتصردية والترررية لمو ير  المت دة او  
ي صػو  لػذي الرمهوريػر  ومنطقػة ي صػو  لػذي الرمهوريػر  ومنطقػة مريكػمريكػالولسػط  والتػي يػكم  ا ولويػة لمتورػه اوالولسػط  والتػي يػكم  ا ولويػة لمتورػه اوآلسير آلسير 

ب ر قزويف بػداهع تػأميف مصػردر الطرقػة المتمثمػة بػرلن ط والغػرز الطبيعػي وضػمرف نقمهػر ب ر قزويف بػداهع تػأميف مصػردر الطرقػة المتمثمػة بػرلن ط والغػرز الطبيعػي وضػمرف نقمهػر 
وكػػػػذلؾ تقػػػػديـ وكػػػػذلؾ تقػػػػديـ     يػػػػة و مي رتهػػػػر الػػػػدوؿ ا وروبيػػػػةيػػػػة و مي رتهػػػػر الػػػػدوؿ ا وروبيػػػػةمريكمريكلمت ػػػػدة اولمت ػػػػدة اوالو يػػػػر  االو يػػػػر  اإلػػػػ  إلػػػػ    ووصػػػػولهرووصػػػػولهر

التطػوير والنهضػػة التطػوير والنهضػػة   أ ػػداثأ ػػداثالولسػػط  لغػرض الولسػػط  لغػرض آلسػير آلسػير   الملسػرادا  والمػػني المرليػة لرمهوريػػر الملسػرادا  والمػػني المرليػة لرمهوريػػر 
ا قتصردية وتدري  الكوادر القيردية ام  ا دارة الريدة واللسػميمة لممػوارد التػي تتمتػع بهػر ا قتصردية وتدري  الكوادر القيردية ام  ا دارة الريدة واللسػميمة لممػوارد التػي تتمتػع بهػر 

 ..  3  لذي الرمهورير  لذي الرمهورير  
الولسػػػػط  وب ػػػػر الولسػػػػط  وب ػػػػر آلسػػػػير آلسػػػػير   يػػػػة برلتمرمهػػػػر بمطقػػػػةيػػػػة برلتمرمهػػػػر بمطقػػػػةمريكمريكمت ػػػػدة اومت ػػػػدة اووانطمقػػػػ  الو يػػػػر  الوانطمقػػػػ  الو يػػػػر  ال  

تعتمػػد امػػ  تنويػػع مصػػردر تعتمػػد امػػ  تنويػػع مصػػردر     قػػزويف بتطبيػػؽ السػػتراتيرية لمطرقػػة والػػن ط والغػػرز الطبيعػػيقػػزويف بتطبيػػؽ السػػتراتيرية لمطرقػػة والػػن ط والغػػرز الطبيعػػي
مػع مػع     ال صوؿ ام  الن ط والغرز الطبيعي وادـ ا اتمرد بص ة دائمة امػ  ن ػط الخمػيجال صوؿ ام  الن ط والغرز الطبيعي وادـ ا اتمرد بص ة دائمة امػ  ن ػط الخمػيج

                                                           

(1)  Ashimbeav, M. & Laumulin, Op. Cit, P.144 

زاض االحٌاسٙ زاض االحٌاسٙ ع ع ٚ ٕاهسٕهٚ حٖم دبطٕم ًِطف  دحاط جاعَٕٛٚ ٕاهسٕهٚ حٖم دبطٕم ًِطف  دحاط جاعَٕٛجوٌٜجوٌٜاهصطا  اإاهصطا  اإع ع اٌٛ،ٍ ًحٌٖزاٌٛ،ٍ ًحٌٖزع ع ادطآٜيادطآٜي  ((2مم

 ..230230صص  عع20062006ع ع اهف،ٓط،اهف،ٓط،ع ع هوِشطهوِشط

  20112011ع ع ًاااااا،شا دعااااااس ؼااااااٜطط، اهٖالٛاااااا،ع اهٌبحااااااس، دواااااا٘ اهعااااااطاسًاااااا،شا دعااااااس ؼااااااٜطط، اهٖالٛاااااا،ع اهٌبحااااااس، دواااااا٘ اهعااااااطاسع ع ًحٌااااااس ًااااااسح ًحٌااااااس ًااااااسح ع ع  اااااا،دط اااااا،دط  ((3مم
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لخ ػض المخػرطر التػي قػد لخ ػض المخػرطر التػي قػد تنويع خطوط انربي  نقؿ الػن ط والغػرز وتعػدد طرقػه وملسػرراته تنويع خطوط انربي  نقؿ الػن ط والغػرز وتعػدد طرقػه وملسػرراته 
يػة برلهيمنػة ا قتصػردية يػة برلهيمنػة ا قتصػردية مريكمريكوكػذلؾ قيػرـ الو يػر  المت ػدة اووكػذلؾ قيػرـ الو يػر  المت ػدة او    تتعرض لهر لػذي الخطػوطتتعرض لهر لػذي الخطػوط

الولسط  ومنطقة ب ر قزويف لمت كـ هي مصردر الموارد والثػروا  الولسط  ومنطقة ب ر قزويف لمت كـ هي مصردر الموارد والثػروا  آلسير آلسير   ام  رمهورير ام  رمهورير 
 ..  1  المعدنية ومصردر الن ط والغرز والسعرر الن ط ارلمير  المعدنية ومصردر الن ط والغرز والسعرر الن ط ارلمير  

يػػػػة امػػػػ  يػػػػة امػػػػ  مريكمريكالعلسػػػػكرية هعممػػػػ  الو يػػػػر  المت ػػػػدة اوالعلسػػػػكرية هعممػػػػ  الو يػػػػر  المت ػػػػدة اوو و   اومنيػػػػةاومنيػػػػةامػػػػر مػػػػف النر يػػػػة امػػػػر مػػػػف النر يػػػػة   
وكػذلؾ وكػذلؾ     مرػرؿ الن ػوذ لرولسػير ا ت رديػةمرػرؿ الن ػوذ لرولسػير ا ت رديػةإل  إل    الولسط الولسط آلسير آلسير   ضمرف ادـ اودة رمهورير ضمرف ادـ اودة رمهورير 

    العمؿ ام  ترريد رولسير ا ت ردية مف الستعردة مررلهر ال يو  التػي هقػدتهر اثػر ت ككهػرالعمؿ ام  ترريد رولسير ا ت ردية مف الستعردة مررلهر ال يو  التػي هقػدتهر اثػر ت ككهػر
المنطقػػة واللسػػيطرة امػػ  المنطقػػة واللسػػيطرة امػػ  اػػدـ ليمنػػة رولسػػير امػػ  لػػذي اػػدـ ليمنػػة رولسػػير امػػ  لػػذي إلػػ  إلػػ    كمػػر ولسػػع  الو يػػر  المت ػػدةكمػػر ولسػػع  الو يػػر  المت ػػدة

ر امػػ  ر امػػ  أمريكػػأمريكػػكمػػر اممػػ  كمػػر اممػػ        2   الػػن ط والغػػرز   الػػن ط والغػػرز    ثرواتهػػر المتمثمػػة بػػرلموارد الطبيعيػػة والطرقػػةثرواتهػػر المتمثمػػة بػػرلموارد الطبيعيػػة والطرقػػة
الولسػػػط  الولسػػػط  آلسػػػير آلسػػػير   ضػػػمرف ا مػػػف وا لسػػػتقرار اللسيرلسػػػي والورػػػود العلسػػػكر  هػػػي رمهوريػػػر ضػػػمرف ا مػػػف وا لسػػػتقرار اللسيرلسػػػي والورػػػود العلسػػػكر  هػػػي رمهوريػػػر 

ومنطقة ب ر قزويف مف خ ؿ إقرمة وبنر  قوااد السكرية لمنع اند ع ال رو  الداخميػة ومنطقة ب ر قزويف مف خ ؿ إقرمة وبنر  قوااد السكرية لمنع اند ع ال رو  الداخميػة 
النػررـ اػف التنظيمػر  النػررـ اػف التنظيمػر    اإرلػر اإرلػر هض  اف السػتمرارلر هػي مكره ػة هض  اف السػتمرارلر هػي مكره ػة     ذي الرمهورير ذي الرمهورير هي لهي ل

    الولسػط  وب ػر قػزويفالولسػط  وب ػر قػزويفآلسػير آلسػير   الراديكرلية المتطرهة المعررضة للسيرلسر  الغر  هي منطقةالراديكرلية المتطرهة المعررضة للسيرلسر  الغر  هي منطقة
ومكره ػػة ترػػررة المخػػدرا  التػػي تنيػػط هػػي لػػذي المنطقػػة والمرمواػػر  الملسػػم ة الخرررػػة ومكره ػػة ترػػررة المخػػدرا  التػػي تنيػػط هػػي لػػذي المنطقػػة والمرمواػػر  الملسػػم ة الخرررػػة 

ولسػػػعيهر ولسػػػعيهر     امػػػ  امػػػف والسػػػتقرار لػػػذي الرمهوريػػػر امػػػ  امػػػف والسػػػتقرار لػػػذي الرمهوريػػػر   اػػػف القػػػرنوف والتػػػي تيػػػكؿ خطػػػرا  كبيػػػرا  اػػػف القػػػرنوف والتػػػي تيػػػكؿ خطػػػرا  كبيػػػرا  
الدؤو  لمنع  صوؿ الرمرار  المتطرهة والملسػم ة امػ  رؤوس نوويػة بلسػب  ال وضػ  الدؤو  لمنع  صوؿ الرمرار  المتطرهة والملسػم ة امػ  رؤوس نوويػة بلسػب  ال وضػ  
التي ام  المنطقة برمتهر أثر ت كؾ ا ت رد اللسوهيرتي اػف طريػؽ هػرض رقربػة صػررمة التي ام  المنطقة برمتهر أثر ت كؾ ا ت رد اللسوهيرتي اػف طريػؽ هػرض رقربػة صػررمة 

 ..  3  ام  ا لسم ة النووية هي رمهورية كرزخلسترف والعمؿ ام  تدميرلر ام  ا لسم ة النووية هي رمهورية كرزخلسترف والعمؿ ام  تدميرلر 
والػػػػدواهع المتعمقػػػػة برلررنػػػػ  الثقػػػػرهي التػػػػي انطمقػػػػ  منهػػػػر والػػػػدواهع المتعمقػػػػة برلررنػػػػ  الثقػػػػرهي التػػػػي انطمقػػػػ  منهػػػػر   لسػػػػبر لسػػػػبر برلنلسػػػػبة لأبرلنلسػػػػبة لأ  امػػػػرامػػػػر  

الولسط  التػرويج لم كػر الولسط  التػرويج لم كػر آلسير آلسير   ية هي التمرمرتهر  يرؿ رمهورير ية هي التمرمرتهر  يرؿ رمهورير مريكمريكالو ير  المت دة اوالو ير  المت دة او
والعمػؿ امػ  هػرض والعمػؿ امػ  هػرض     لم ريػر  بأيػكرلهر العػدةلم ريػر  بأيػكرلهر العػدة  اولسرلسيةاولسرلسيةانهر الركيزة انهر الركيزة   ألسرسألسرس  الميبرالي ام الميبرالي ام 

                                                           

 ..44//44صصع ع ًصسض ؼ ق شكطًّصسض ؼ ق شكطّع ع ص حص حع ع اهصٜفٚاهصٜفٚع ع 6161صصع ع ًصسض ؼ ق شكطًّصسض ؼ ق شكطّع ع ِ،صطِ،صطد ساهد ساهع ع ؼطٕضؼطٕض  ((1مم

 ..  44//33صص  ععؼطٕضع د ساهِ،صطع ًصسض ؼ ق شكطّ ؼطٕضع د ساهِ،صطع ًصسض ؼ ق شكطّ   (((2

ع ع ((164164اهعااسز ماهعااسز مع ع اهؽٜ،ؼاا  اهسٕهٜاا  مًاواا (اهؽٜ،ؼاا  اهسٕهٜاا  مًاواا (ع ع اهٖؼااط٘اهٖؼااط٘آؼااٜ، آؼااٜ،   اهفااٖاع اهعؽاالطٛ  لااٚاهفااٖاع اهعؽاالطٛ  لااٚع ع حؽاا،ىحؽاا،ىع ع ؼااٖٛويؼااٖٛوي  ((3مم

اهشاالن اهشاالن   –هاسٛااس هاسٛااس االضٓاا،  ااالضٓاا،  اع ع احٌااس ادااطآٜياحٌااس ادااطآٜيع ع ًحٌااٖزًحٌااٖزع ع 1313صصع ع 20062006ع ع اهفاا،ٓط،اهفاا،ٓط،ع ع ً ؼؽاا  االٓااطاىً ؼؽاا  االٓااطاى

ً ؼؽاا  ً ؼؽاا  ع ع ((147147اهعااسز ماهعااسز مع ع اهؽٜ،ؼاا  اهسٕهٜاا  مًاواا (اهؽٜ،ؼاا  اهسٕهٜاا  مًاواا (ع ع اهطئٜؽااٚ هوصااطا  اهٌؽااوح لااٚ اهؽاا،ح  اهسٕهٜاا اهطئٜؽااٚ هوصااطا  اهٌؽااوح لااٚ اهؽاا،ح  اهسٕهٜاا 

 ..4747صصع ع 20022002ع ع اهف،ٓط،اهف،ٓط،ع ع االٓطاىاالٓطاى
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يػة امػ  يػة امػ  مريكمريكمػع قيػرـ الو يػر  المت ػدة اومػع قيػرـ الو يػر  المت ػدة او    الولسػط الولسػط ير ير آلسػآلسػ  لذا ال كر ام  يعو  منطقةلذا ال كر ام  يعو  منطقة
مع مع     داـ وتيريع لذي الرمهورير  لمت وؿ الرألسمرلي والديمقراطي واقتصرد اللسوؽ ال رداـ وتيريع لذي الرمهورير  لمت وؿ الرألسمرلي والديمقراطي واقتصرد اللسوؽ ال ر

ولسػػػعيهر ولسػػػعيهر     دامهػػػر لم كومػػػر  هػػػي لػػػذي الرمهوريػػػر  امػػػ  التطػػػور اللسيرلسػػػي الػػػديمقراطيدامهػػػر لم كومػػػر  هػػػي لػػػذي الرمهوريػػػر  امػػػ  التطػػػور اللسيرلسػػػي الػػػديمقراطي
ي وخرصػػة تمػػؾ اللسػػمر  ي وخرصػػة تمػػؾ اللسػػمر  مريكػػمريكػػالػػدؤو  امػػ  ازالػػه العراقيػػؿ التػػي تعرقػػؿ تغمغػػؿ الن ػػوذ اوالػػدؤو  امػػ  ازالػػه العراقيػػؿ التػػي تعرقػػؿ تغمغػػؿ الن ػػوذ او

والخصرئص المتعمقة برلهوية الثقرهية وال ضػررية لممرتمعػر  واليػعو  القرطنػة هػي لػذي والخصرئص المتعمقة برلهوية الثقرهية وال ضػررية لممرتمعػر  واليػعو  القرطنػة هػي لػذي 
يػػػة بنيػػػر القػػػيـ والعػػػردا  والتقرليػػػد يػػػة بنيػػػر القػػػيـ والعػػػردا  والتقرليػػػد مريكمريكهضػػػ  اػػػف قيػػػرـ الو يػػػر  المت ػػػدة اوهضػػػ  اػػػف قيػػػرـ الو يػػػر  المت ػػػدة او  المنطقػػػة المنطقػػػة 
يػػػة اػػػف طريػػػؽ ادامػػػة ا تصػػػرؿ يػػػة اػػػف طريػػػؽ ادامػػػة ا تصػػػرؿ مريكمريكتمػػػؾ المتعمقػػػة برلو يػػػر  المت ػػػدة اوتمػػػؾ المتعمقػػػة برلو يػػػر  المت ػػػدة او  و لسػػػيمرو لسػػػيمرالغربيػػػة الغربيػػػة 

 ..  1  الت راؿ مع لسكرف لذي الرمهورير  الت راؿ مع لسكرف لذي الرمهورير  و و 

                                                           

ع ع ًصااسض ؼاا ق شكااطًّصااسض ؼاا ق شكااطّع ع اهٖؼااط٘اهٖؼااط٘آؼااٜ، آؼااٜ،   ٚ اهطٕؼااٚ دواا٘ٚ اهطٕؼااٚ دوااً٘طٛلااًطٛلاااهصااطا  اأاهصااطا  اأع ع هطفااٚ اهؽااٜسهطفااٚ اهؽااٜسع ع اهشااٜداهشااٜد  (((1

 ..133133صص
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 الخاتمـة
 ::مرمواة الستنتررر  ابرزلر ليمرمواة الستنتررر  ابرزلر ليإل  إل    توصمنرتوصمنر    مر تقدـمر تقدـإل  إل    الستنرداالستنردا

الولسط  الواقػع هػي الولسط  الواقػع هػي آلسير آلسير   والريولوتيكي لرمهورير والريولوتيكي لرمهورير   ييالريوالستراتيرالريوالستراتيراف الموقع اف الموقع  -11
هضػػ  اػػف العرمػػؿ الريواقتصػػرد  هضػػ  اػػف العرمػػؿ الريواقتصػػرد      قمػػ   مركػػز  المنطقػػة ا ورالسػػية المهمػػةقمػػ   مركػػز  المنطقػػة ا ورالسػػية المهمػػة

رػود ب ػر قػزويف ومػر تممكػه مػف مػوارد معدنيػه وثػروا  لرئمػة رػود ب ػر قػزويف ومػر تممكػه مػف مػوارد معدنيػه وثػروا  لرئمػة لهذي المنطقػة لو لهذي المنطقػة لو 
كؿ تمؾ العوامؿ قد السهم  بيكؿ كبيػر هػي ابػراز كؿ تمؾ العوامؿ قد السهم  بيكؿ كبيػر هػي ابػراز     مف الن ط والغرز الطبيعيمف الن ط والغرز الطبيعي

يػػة والدوليػػة امػػ  لػػذي الرمهوريػػر  يػػة والدوليػػة امػػ  لػػذي الرمهوريػػر  قميمقميمالتنػػرهس وزيػػردة ملسػػتواي بػػيف القػػوب اإالتنػػرهس وزيػػردة ملسػػتواي بػػيف القػػوب اإ
  لسيرلسػػػػػير  واقتصػػػػػردير  وامنيػػػػػر  لم صػػػػػوؿ امػػػػػ  مكرلسػػػػػ  تتعمػػػػػؽ بػػػػػرلثروة والن ػػػػػوذلسيرلسػػػػػير  واقتصػػػػػردير  وامنيػػػػػر  لم صػػػػػوؿ امػػػػػ  مكرلسػػػػػ  تتعمػػػػػؽ بػػػػػرلثروة والن ػػػػػوذ

 الولسط  وب ر قزويف.الولسط  وب ر قزويف.آلسير آلسير   والهيمنة  اللسيطرة  ام  منطقةوالهيمنة  اللسيطرة  ام  منطقة
الولسػط  منطقػة مغمقػة رغراهيػر  لعػدـ وقواهػر امػ  ممػػر الولسػط  منطقػة مغمقػة رغراهيػر  لعػدـ وقواهػر امػ  ممػػر آلسػير آلسػير   تعػد رمهوريػر تعػد رمهوريػر  -22

دوؿ الرػػوار الم يطػػة دوؿ الرػػوار الم يطػػة هػػ ف هػػ ف   لػػذلؾلػػذلؾ    مػػرئي تػػوهر لهػػر ا تصػػرؿ برلعػػرلـ الخػػررريمػػرئي تػػوهر لهػػر ا تصػػرؿ برلعػػرلـ الخػػررري
  د كبير. د كبير.إل  إل    بهذي الرمهورير  تؤثر وتت كـ بقراراتهر ولسيرلسرتهربهذي الرمهورير  تؤثر وتت كـ بقراراتهر ولسيرلسرتهر

لرمهوريػػػر  ا لسػػػيوية الولسػػػط   ديثػػػة ا لسػػػتق ؿ توارػػػه ميػػػك   لرمهوريػػػر  ا لسػػػيوية الولسػػػط   ديثػػػة ا لسػػػتق ؿ توارػػػه ميػػػك   اف لػػػذي ااف لػػػذي ا -33
 منهر مر يتعمؽمنهر مر يتعمؽ    ادةادة

ية متطرهػة  متيػػددة  ية متطرهػة  متيػػددة  إلسػ مإلسػ ممػع ورػود  ركػػر  مػع ورػود  ركػػر      بورػود نزااػر  ارقيػة وأثنيػػةبورػود نزااػر  ارقيػة وأثنيػػة   -44
وانتيرر اصربر  تهري  المخدرا  وورود الرمرار  الملسػم ة الخرررػة اػف وانتيرر اصربر  تهري  المخدرا  وورود الرمرار  الملسػم ة الخرررػة اػف 

ار هػػػػػي لػػػػػذي ار هػػػػػي لػػػػػذي كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ ييػػػػػكؿ خطػػػػػرا  كبيػػػػػرا  امػػػػػ  ا مػػػػػف وا لسػػػػػتقر كػػػػػؿ ذلػػػػػؾ ييػػػػػكؿ خطػػػػػرا  كبيػػػػػرا  امػػػػػ  ا مػػػػػف وا لسػػػػػتقر     القػػػػػرنوفالقػػػػػرنوف
ية والدولية لمتدخؿ ية والدولية لمتدخؿ قميمقميموتعد ذريعة لمقوب اإوتعد ذريعة لمقوب اإ    الرمهورير  والدوؿ الم يطة بهرالرمهورير  والدوؿ الم يطة بهر

 هي لذي المنطقة.هي لذي المنطقة.
لنهضػػػتهر لنهضػػػتهر   اولسرلسػػػيةاولسرلسػػػيةا لسػػػتقرار اللسيرلسػػػي لهػػػذي الرمهوريػػػر  تعػػػد مػػػف ا مػػػور ا لسػػػتقرار اللسيرلسػػػي لهػػػذي الرمهوريػػػر  تعػػػد مػػػف ا مػػػور  -55

واف اػػػدـ ورػػػود صػػػيغة قرنونيػػػة  اطػػػرر قػػػرنوني  ب كػػػـ واف اػػػدـ ورػػػود صػػػيغة قرنونيػػػة  اطػػػرر قػػػرنوني  ب كػػػـ     وتقػػػدمهر ا قتصػػػرد وتقػػػدمهر ا قتصػػػرد 
لمطمة اميه ربمر تخمقه نوار  مف ادـ ا لستقرار لمطمة اميه ربمر تخمقه نوار  مف ادـ ا لستقرار تقلسيـ ب ر قزويف بيف الدوؿ اتقلسيـ ب ر قزويف بيف الدوؿ ا

صيغة قرنونيػة بػيف صيغة قرنونيػة بػيف أو أو   واميه ضرورة ورود معرلدواميه ضرورة ورود معرلد    اللسيرلسي هي لذي المنطقةاللسيرلسي هي لذي المنطقة
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لػػذي الػػدوؿ امػػ  تقلسػػيـ ب ػػر قػػزويف ل لسػػت ردة مػػف ثرواتػػه والسػػتخدامرته واػػدـ لػػذي الػػدوؿ امػػ  تقلسػػيـ ب ػػر قػػزويف ل لسػػت ردة مػػف ثرواتػػه والسػػتخدامرته واػػدـ 
 ااطر  ذريعة  ملسوغ  لتدخؿ القوب الدولية هي يؤوف المنطقة.ااطر  ذريعة  ملسوغ  لتدخؿ القوب الدولية هي يؤوف المنطقة.

تيػػػػػهد تػػػػػوترا  مم وظػػػػػر  بلسػػػػػب  البرنػػػػػرمج النػػػػػوو  تيػػػػػهد تػػػػػوترا  مم وظػػػػػر  بلسػػػػػب  البرنػػػػػرمج النػػػػػوو    وب ػػػػػر قػػػػػزويفوب ػػػػػر قػػػػػزويفآلسػػػػػير آلسػػػػػير   منطقػػػػػةمنطقػػػػػة -66
هض  اف القمؽ المتزايػد لرولسػير ا ت رديػة مػف هض  اف القمؽ المتزايػد لرولسػير ا ت رديػة مػف     يةيةيرانيراناإاإوالصواري  البرللستية والصواري  البرللستية 

إل  إل    ية هي المنطقة  ولسيؤد  لذاية هي المنطقة  ولسيؤد  لذامريكمريكتغمغؿ وامتداد ن وذ الو ير  المت دة اوتغمغؿ وامتداد ن وذ الو ير  المت دة او
ربمر ربمر     ةةية ورولسير ا ت رديية ورولسير ا ت رديمريكمريكزيردة ملستوب المنرهلسة بيف الو ير  المت دة اوزيردة ملستوب المنرهلسة بيف الو ير  المت دة او

 يكوف مؤيرا  واض ر  ام  اودة ال ر  البرردة مف رديد بينهمر.يكوف مؤيرا  واض ر  ام  اودة ال ر  البرردة مف رديد بينهمر.
يػػة ورولسػػير ا ت رديػػة تمػػث ف القػػوب الدوليػػة الرئيلسػػية يػػة ورولسػػير ا ت رديػػة تمػػث ف القػػوب الدوليػػة الرئيلسػػية مريكمريكالو يػػر  المت ػػدة اوالو يػػر  المت ػػدة او -77

يػػة تلسػػع  يػػة تلسػػع  مريكمريكهرلو يػػر  المت ػػدة اوهرلو يػػر  المت ػػدة او    الولسػػط  وب ػػر قػػزويفالولسػػط  وب ػػر قػػزويفآلسػػير آلسػػير   هػػي منطقػػةهػػي منطقػػة
قػة ن ػوذ رولسػير قػة ن ػوذ رولسػير منطمنطإلػ  إلػ    الولسػط الولسػط آلسػير آلسػير   ررلدة  رمرف وادـ اػودة رمهوريػر ررلدة  رمرف وادـ اػودة رمهوريػر 

ا ت ردية برلطرؽ اللسيرلسية والدبمومرلسػية وا قتصػردية وا منيػة واقرمػة القوااػد ا ت ردية برلطرؽ اللسيرلسية والدبمومرلسػية وا قتصػردية وا منيػة واقرمػة القوااػد 
  يػة العرممػةيػة العرممػةمريكمريكالعلسكرية هي لذي المنطقػة بذريعػة  مريػة اليػركر  الن طيػة اوالعلسكرية هي لذي المنطقػة بذريعػة  مريػة اليػركر  الن طيػة او

لغػػرض م رصػػػرة لغػػرض م رصػػػرة     هػػي المنطقػػة وكػػذلؾ ل مريػػة خطػػػوط انربيػػ  الػػن ط والغػػرزهػػي المنطقػػة وكػػذلؾ ل مريػػة خطػػػوط انربيػػ  الػػن ط والغػػرز
لهػػر برلسػػترررع مكرنتهػػر الدوليػػة كقػػوة لهػػر برلسػػترررع مكرنتهػػر الدوليػػة كقػػوة رولسػػير ا ت رديػػة واػػدـ ااطػػر  ال رصػػة رولسػػير ا ت رديػػة واػػدـ ااطػػر  ال رصػػة 

اظمي. وبرلمقربؿ تلسع  رولسير ا ت ردية ايقػرؼ تمػدد ن ػوذ الو يػر  المت ػدة اظمي. وبرلمقربؿ تلسع  رولسير ا ت ردية ايقػرؼ تمػدد ن ػوذ الو يػر  المت ػدة 
  الولسػػط  وب ػػر قػػزويف اػػف طريػػؽ ابػػراـ ا ت رقيػػر  مػػع رمهوريػػر الولسػػط  وب ػػر قػػزويف اػػف طريػػؽ ابػػراـ ا ت رقيػػر  مػػع رمهوريػػر آلسػػير آلسػػير   هػػيهػػي

 ورابطة الدوؿ الملستقمة خير دليؿ ام  ذلؾ.ورابطة الدوؿ الملستقمة خير دليؿ ام  ذلؾ.    إيرافإيرافالولسط  وكذلؾ الولسط  وكذلؾ آلسير آلسير 



 م1991 في السوفياتي االتحاد تفكك بعد والدولي يلقليماإل فسالتنا بين الوسطىآسيا  جمكوريات 
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 قائمة المصادر
درالسػػر  لتطػػور الهيمنػػة اومريكيػػة مػػف مطمػػع القػػرف العيػػريف درالسػػر  لتطػػور الهيمنػػة اومريكيػػة مػػف مطمػػع القػػرف العيػػريف   –بػػو خػػزاـ  اقػػواس الهيمنػػة بػػو خػػزاـ  اقػػواس الهيمنػػة ابػػراليـ اابػػراليـ ا -11

 ..27752775  ليبير    ليبير   ت  ا ف  دار الكتر  الرديدة ت  ا ف  دار الكتر  الرديدة
اليػػكؿ الرئيلسػػي لمصػػراع الملسػػمي هػػي اللسػػر ة الدوليػػة  اليػػكؿ الرئيلسػػي لمصػػراع الملسػػمي هػػي اللسػػر ة الدوليػػة    –ا مػػد ابػػراليـ م مػػود  اإرلػػر  الرديػػد ا مػػد ابػػراليـ م مػػود  اإرلػػر  الرديػػد  -22

 ..27722772القرلرة  القرلرة       مؤلسلسة ا لراـ    مؤلسلسة ا لراـ 147147اللسيرلسة الدولية  مرمة   العدد  اللسيرلسة الدولية  مرمة   العدد  
  مكتبػػة النهضػػة المصػػرية  القػػرلرة    مكتبػػة النهضػػة المصػػرية  القػػرلرة  88ا مػػد يػػمبي  التػػرري  اإلسػػ مي وال ضػػررة اإلسػػ مية  ج ا مػػد يػػمبي  التػػرري  اإلسػػ مي وال ضػػررة اإلسػػ مية  ج  -33

19831983.. 
    القػػػػرلرةالقػػػػرلرة    دار الررمعيػػػػة الرديػػػدةدار الررمعيػػػػة الرديػػػدة    الصػػػػراار  العرقيػػػة والسػػػػتقرار العػػػرلـ المعرصػػػرالصػػػػراار  العرقيػػػة والسػػػػتقرار العػػػرلـ المعرصػػػر    ا مػػػد ولبػػػرفا مػػػد ولبػػػرف -44

19991999.. 
عيػػة لمدرالسػػر  والنيػػر عيػػة لمدرالسػػر  والنيػػر المؤلسلسػػة الررمالمؤلسلسػػة الررم    تررمػػة: منصػػور القرضػػيتررمػػة: منصػػور القرضػػي    ا قػػر  دوليػػةا قػػر  دوليػػة    ادمػػوف رػػوؼادمػػوف رػػوؼ -55

 ..19931993    بيرو بيرو     والتوزيعوالتوزيع
    المواطنػػة ودورلػػر هػػي تكرمػػؿ المرتمعػػر  التعدديػػة  المرتمػػع العراقػػي نموذرػػر  المواطنػػة ودورلػػر هػػي تكرمػػؿ المرتمعػػر  التعدديػػة  المرتمػػع العراقػػي نموذرػػر      امػػيف هػػرج يػػريؼامػػيف هػػرج يػػريؼ -66

 ..27792779    اللسميمرنيةاللسميمرنية    مكتبة ال كر والواي ل ت رد الوطني الكردلسترنيمكتبة ال كر والواي ل ت رد الوطني الكردلسترني
 ػر قػزويف   ػر قػزويف  ابراليـ   الصػراع اإقميمػي والػدولي  ػوؿ بتػروؿ منطقػة بابراليـ   الصػراع اإقميمػي والػدولي  ػوؿ بتػروؿ منطقػة ب  ايمرف م مودايمرف م مود -77

 ..27762776دار ا  مد   القرلرة  دار ا  مد   القرلرة  
    تررمػػة: دار التررمػػةتررمػػة: دار التررمػػة    اللسػػمطة واللسػػطوة هػػي النظػػرـ العػػرلمي الرديػػداللسػػمطة واللسػػطوة هػػي النظػػرـ العػػرلمي الرديػػد  –العػػرلـ الثػػرني العػػرلـ الثػػرني     بػػرراج خرنػػربػػرراج خرنػػر -88

 ..27792779    بيرو بيرو     الدار العربية لمعمـو نريروفالدار العربية لمعمـو نريروف
اخبػػرر الػػن ط اخبػػرر الػػن ط     الرػػز  الثػػرنيالرػػز  الثػػرني    اولميػػة ا قتصػػردية لػػن ط ووػػرز ب ػػر قػػزويفاولميػػة ا قتصػػردية لػػن ط ووػػرز ب ػػر قػػزويف    بػػدو  السػػمرايؿ قطػػ بػػدو  السػػمرايؿ قطػػ  -99

 ..27792779ا  ا      ابو ظبيابو ظبي    467467العدد العدد     غرزغرزوالوال
    ا لميػػػة لمنيػػػر والتوزيػػػعا لميػػػة لمنيػػػر والتوزيػػػع    تررمػػػة: امػػػؿ اليػػػرقيتررمػػػة: امػػػؿ اليػػػرقي    رقعػػػة اليػػػطرنج الكبػػػربرقعػػػة اليػػػطرنج الكبػػػرب    زبغنيػػػوزبغنيػػػو    بريرنلسػػػكيبريرنلسػػػكي -1717

 ..27772777    22طط    ا ردفا ردف    امرفامرف
يراف  ابعرد التعروف العلسكر  بيف رولسير و ابعرد التعروف العلسكر  بيف رولسير و     بيير ابد ال ترحبيير ابد ال ترح -1111 يراف  ا      99ية  مرمة   العدد ية  مرمة   العدد إيرانإيرانمختررا  مختررا  ا 

. . 27712771نيلسػػػػػػػػػػػػػػػػرف نيلسػػػػػػػػػػػػػػػػرف     القػػػػػػػػػػػػػػػػرلرةالقػػػػػػػػػػػػػػػػرلرة    رلسػػػػػػػػػػػػػػػػية وا لسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيريةرلسػػػػػػػػػػػػػػػػية وا لسػػػػػػػػػػػػػػػػتراتيريةمركػػػػػػػػػػػػػػػػز ا لػػػػػػػػػػػػػػػػراـ لمدرالسػػػػػػػػػػػػػػػػر  اللسيمركػػػػػػػػػػػػػػػػز ا لػػػػػػػػػػػػػػػػراـ لمدرالسػػػػػػػػػػػػػػػػر  اللسي
http://www.Albainah.net 

تررمػػة: ابػػػدالر مف تررمػػة: ابػػػدالر مف لسػػ ـ  لسػػ ـ  المركزيػػػة اووربيػػة وبػػروز اإالمركزيػػػة اووربيػػة وبػػروز اإ  –الخػػوؼ ا صػػولي الخػػوؼ ا صػػولي     بػػوبي لسػػي لسػػيدبػػوبي لسػػي لسػػيد -1212
 ..27772777    بيرو بيرو     دار ال ررابيدار ال ررابي    أيرسأيرس

دار دار     تررمػػػػة: امػػػػي مقمػػػػدتررمػػػػة: امػػػػي مقمػػػػد    الولسػػػػط الولسػػػػط آلسػػػػير آلسػػػػير   ريولسيرلسػػػػيةريولسيرلسػػػػية    ثيػػػػر ثيػػػػر     كيمينػػػػركيمينػػػػر    م مػػػػد رضػػػػرم مػػػػد رضػػػػر    رميمػػػػيرميمػػػػي -1313
 ..27722772    القرلرةالقرلرة    تق ؿ لمثقرهة والعمـو القرنونيةتق ؿ لمثقرهة والعمـو القرنونيةا لسا لس



   ((91199119لعام )لعام )اا(/(/1111(/العدد )(/العدد )88لمجلد )لمجلد )/ا/امجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
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مركز مركز     الولسط  والقوقرزالولسط  والقوقرزآلسير آلسير   صراع القومير  هي دوؿصراع القومير  هي دوؿ  –كررابرخ كررابرخ إل  إل    مف رولسيرمف رولسير    رورج يرؼرورج يرؼ -1414
 ..19981998    بيرو بيرو     الدرالسر  ا رمنيةالدرالسر  ا رمنية

      164164العػػدد  العػػدد      اللسيرلسػػة الدوليػػة  مرمػػة اللسيرلسػػة الدوليػػة  مرمػػة     الولسػػط الولسػػط آلسػػير آلسػػير   القػػوا  العلسػػكرية هػػيالقػػوا  العلسػػكرية هػػي     لسػػرـ لسػػويمـ لسػػرـ لسػػويمـ -1515
 ..27762776    القرلرةالقرلرة    مؤلسلسة ا لراـمؤلسلسة ا لراـ

    بيػػرو بيػػرو     دار النهضػػة العربيػػةدار النهضػػة العربيػػة    ال ػػديث والمعرصػػرال ػػديث والمعرصػػر    يةيةلسػػ ملسػػ متػػرري  اليػػعو  اإتػػرري  اليػػعو  اإ     لسػػرف  ػػ ؽ لسػػرف  ػػ ؽ -1616
27772777.. 

    المرمػة العربيػة لمعمػـو اللسيرلسػيةالمرمػة العربيػة لمعمػـو اللسيرلسػية    اوائؽ اليراكةاوائؽ اليراكة  –رولسير وا ت رد ا وربي رولسير وا ت رد ا وربي      لسيف ط ؿ مقمد لسيف ط ؿ مقمد -1717
 ..27172717    بيرو بيرو     الرمعية العربية لمعمـو اللسيرلسيةالرمعية العربية لمعمـو اللسيرلسية      2525العدد  العدد  

    اللسيرلسة الدوليػة  مرمػة اللسيرلسة الدوليػة  مرمػة     يبكر  نقؿ الطرقة مف ب ر قزويف ... ملسررا  متنرهلسةيبكر  نقؿ الطرقة مف ب ر قزويف ... ملسررا  متنرهلسة    دينر امرردينر امرر -1818
 ..27172717    القرلرةالقرلرة      187187العدد  العدد  

اػػيف لمدرالسػػر  والب ػػوث ا نلسػػرنية اػػيف لمدرالسػػر  والب ػػوث ا نلسػػرنية     هػػي التػػرري  ال ػػديث والمعرصػػرهػػي التػػرري  ال ػػديث والمعرصػػر  آلسػػير   آلسػػير رأهػػ  ونيمػػي اليػػي رأهػػ  ونيمػػي اليػػي  -1919
 ..19971997    القرلرةالقرلرة    وا رتمرايةوا رتمراية

  27182718//88//1212    وكرلػػة انبػػر  براثػػروكرلػػة انبػػر  براثػػر    مقرلػػةمقرلػػة    إيػػرافإيػػرافدامػػرتو ... كػػؿ يػػي  بػػدوف دامػػرتو ... كػػؿ يػػي  بػػدوف     لسػػررد العلسػػكر لسػػررد العلسػػكر  -2727
burathanews.com 

دار دار     نظػػػرـ اػػػرلمي رديػػػد ا ػػػرد  القطػػػ نظػػػرـ اػػػرلمي رديػػػد ا ػػػرد  القطػػػ   –انهيػػػرر اإمبراطوريػػػة اللسػػػوهيرتية انهيػػػرر اإمبراطوريػػػة اللسػػػوهيرتية     لسػػػميي ابػػػدال ترحلسػػػميي ابػػػدال ترح -2121
 ..19961996    هملسطيفهملسطيف    راـ اهللراـ اهلل    اليروؽ لمنير والتوزيعاليروؽ لمنير والتوزيع

روا  الػن ط روا  الػن ط درالسػة لأبعػرد ا لسػتراتيرية لمتنػرهس امػ  ثػدرالسػة لأبعػرد ا لسػتراتيرية لمتنػرهس امػ  ثػ  –الصراع ام  قزويف الصراع ام  قزويف     صرلي الخث فصرلي الخث ف -2222
المممكػػة العربيػػة المممكػػة العربيػػة     الريػػرضالريػػرض    يةيةلسػػ ملسػػ ممركػػز هيصػػؿ لمب ػػوث والدرالسػػر  اإمركػػز هيصػػؿ لمب ػػوث والدرالسػػر  اإ    والغػػرز هػػي ب ػػر قػػزويفوالغػػرز هػػي ب ػػر قػػزويف

 ..27772777    اللسعوديةاللسعودية
  27142714/يػػبرط//يػػبرط/2424    اليػػـواليػػـو  لسػػ ـلسػػ ـاإاإ    وصػػراع القػػوب الكبػػربوصػػراع القػػوب الكبػػرب    بتػػروؿ ب ػػر قػػزويف  بتػػروؿ ب ػػر قػػزويفصػػ ح الصػػي يصػػ ح الصػػي ي -2323

http://www.islamtoday.net 
اللسيرلسة الدولية اللسيرلسة الدولية     المصرلي وا توا  ا خطررالمصرلي وا توا  ا خطرر مرية  مرية   –رولسير والسير الولسط  رولسير والسير الولسط      ارطؼ ابدال ميدارطؼ ابدال ميد -2424

 ..27772777    القرلرةالقرلرة    مؤلسلسة ا لراـمؤلسلسة ا لراـ      177177العدد  العدد       مرمة  مرمة 
 ..19961996    الكوي الكوي     دار الكتر  ال ديثدار الكتر  ال ديث    العقد الثميف هي ترري  الملسمميفالعقد الثميف هي ترري  الملسمميف    ابردة ك يمةابردة ك يمة -2525
الولسػط  واثرلػر امػ  الػوطف الولسػط  واثرلػر امػ  الػوطف آلسػير آلسػير   المقومػر  الريوبولوتيكيػه لرمهوريػر المقومػر  الريوبولوتيكيػه لرمهوريػر     ابرس هرضؿ اطػوافابرس هرضؿ اطػواف -2626

المعهػػد العػػرلي لمدرالسػػر  اللسيرلسػػية المعهػػد العػػرلي لمدرالسػػر  اللسيرلسػػية     رلسػػرلة مررلسػػتير ويػػر منيػػورةرلسػػرلة مررلسػػتير ويػػر منيػػورة    أوزبكلسػػترف انموذرػػر  أوزبكلسػػترف انموذرػػر    –  العربػػيالعربػػي
 ..27752775    الررمعة الملستنصريةالررمعة الملستنصرية    والدوليةوالدولية



 م1991 في السوفياتي االتحاد تفكك بعد والدولي يلقليماإل فسالتنا بين الوسطىآسيا  جمكوريات 
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الولسػط  وب ػر قػزويف الولسػط  وب ػر قػزويف آلسػير آلسػير   الرولسي هيالرولسي هي  –ي ي مريكمريكالصراع ا لستراتيري اوالصراع ا لستراتيري او    ابد النرصر لسرورابد النرصر لسرور -2727
لسملسػػػػػمة العمػػػػػـو لسملسػػػػػمة العمػػػػػـو     زةزةمرمػػػػػة ررمعػػػػػة ا زلػػػػػر بغػػػػػمرمػػػػػة ررمعػػػػػة ا زلػػػػػر بغػػػػػ    27772777  –  19911991وتداايرتػػػػػه امػػػػػ  دوؿ المنطقػػػػػة وتداايرتػػػػػه امػػػػػ  دوؿ المنطقػػػػػة 

 ..B    27752775  –  11العدد العدد     1111المرمد المرمد     ا نلسرنيةا نلسرنية
    امػرفامػرف    دار امػرردار امػرر    يةيةلسػ ملسػ مالولسػط  اإالولسػط  اإ  آلسػير   آلسػير م مػد ا مػد اقمػهم مػد ا مػد اقمػه    الخ رؼ المػؤمنيالخ رؼ المػؤمنيابد امي و ابد امي و  -2828

 ..19951995    ا ردفا ردف
الػدار الػدار     المركػز الثقػرهي العربػيالمركػز الثقػرهي العربػي    27712771لسػبتمبر لسػبتمبر   1111مػر بعػد مػر بعػد   –والغػر  والغػر    لسػ ـلسػ ـاإاإ    ابداهلل العميرفابداهلل العميرف -2929

 ..27752775    المغر المغر   –البيضر  البيضر  
    ي هػػػػي ب ػػػػر قػػػػزويفي هػػػػي ب ػػػػر قػػػػزويفيرانػػػػيرانػػػػي اإي اإمريكػػػػمريكػػػػيػػػػة ال رامػػػػة هػػػػي الصػػػػراع اويػػػػة ال رامػػػػة هػػػػي الصػػػػراع اوقميمقميمالقػػػػوب اإالقػػػػوب اإ    امػػػػي مررلػػػػد امػػػػي مررلػػػػد  -3737

1313//88//27132713 : :htpp://www.ahewar.or 
  معردلػػة لمصػػراع وتقلسػػيـ الن ػػوذ  تقريػػر  مركػػزمعردلػػة لمصػػراع وتقلسػػيـ الن ػػوذ  تقريػػر  مركػػز  –وب ػػر قػػزويف وب ػػر قػػزويف     إيػػراف  إيػػرافهػػرح الزمػػرف ابػػو يػػعيرةهػػرح الزمػػرف ابػػو يػػعيرة   -3131

 ..27132713/كرنوف الثرني /كرنوف الثرني 3131    قطرقطر    الرزيرة لمدرالسر الرزيرة لمدرالسر 
مؤلسلسػػة مؤلسلسػػة       143143العػػدد  العػػدد      اللسيرلسػػية الدوليػػة  مرمػػة اللسيرلسػػية الدوليػػة  مرمػػة     التنػػرهس  ػػوؿ ب ػػر قػػزويفالتنػػرهس  ػػوؿ ب ػػر قػػزويف    هػػوز  درويػػشهػػوز  درويػػش -3232

 ..27712771    القرلرةالقرلرة    ا لراـا لراـ
 ..27772777    رريدة ا لراـرريدة ا لراـ    الطمو ر  الخرررية لتركيرالطمو ر  الخرررية لتركير    هوز  درويشهوز  درويش -3333
    55تررمػػة: نبيػػه امػػيف هػػررس و منيػػر البعمبكػػي  طتررمػػة: نبيػػه امػػيف هػػررس و منيػػر البعمبكػػي  ط    يةيةلسػػ ملسػػ متػػرري  اليػػعو  اإتػػرري  اليػػعو  اإ    كػػررؿ بروكممػػرفكػػررؿ بروكممػػرف -3434

 ..19681968      بيرو بيرو     دار العمـ لمم ييفدار العمـ لمم ييف
    تررمػة: .ح. كتػورةتررمػة: .ح. كتػورة    ييلسػ ملسػ ممعرػـ العػرلـ اإمعرػـ العػرلـ اإ    لػرنس رػورجلػرنس رػورج    هررنر ومػريرهررنر ومػرير    ك وس وديـ كريزرك وس وديـ كريزر -3535

 ..19881988    22ط ط     بيرو بيرو     المؤلسلسة الررمعية لمدرالسر  والنير والتوزيعالمؤلسلسة الررمعية لمدرالسر  والنير والتوزيع
  1111  أ ػػداثأ ػػداثيػػة بعػػد يػػة بعػػد قميمقميمالولسػػط  وانعكرلسػػرتهر اإالولسػػط  وانعكرلسػػرتهر اإآلسػػير آلسػػير   يػػة هػػييػػة هػػيمريكمريكا لسػػتراتيرية اوا لسػػتراتيرية او    لزلػػر ونرلسػػيلزلػػر ونرلسػػي -3636

    برتنػػػهبرتنػػػه    ررمعػػػة ال ػػػرج لخضػػػرررمعػػػة ال ػػػرج لخضػػػر    كميػػػة ال قػػػوؽكميػػػة ال قػػػوؽ    مررلسػػػتير ويػػػر منيػػػورةمررلسػػػتير ويػػػر منيػػػورةرلسػػػرلة رلسػػػرلة     27112711لسػػػبتمبر لسػػػبتمبر 
 ..27752775    الرزائرالرزائر

    القػػرلرةالقػػرلرة    دار ا  مػػد دار ا  مػػد     الولسػػط الولسػػط آلسػػير آلسػػير   ي الرولسػػي امػػ ي الرولسػػي امػػ مريكػػمريكػػالصػػراع اوالصػػراع او    لط ػػي اللسػػيد اليػػي لط ػػي اللسػػيد اليػػي  -3737
27762776.. 

 ..27752775    لسوريرلسورير     م  م     دار الرضوافدار الرضواف    مولسواة اطمس العرلـمولسواة اطمس العرلـ    مرزف مغرير مرزف مغرير  -3838
مػػػر بعػػػد الربيػػػع العربػػػي هػػػي مػػػر بعػػػد الربيػػػع العربػػػي هػػػي     وتقػػػديـ: م مػػػد الررطػػػيوتقػػػديـ: م مػػػد الررطػػػيتررمػػػة وت ريػػػر تررمػػػة وت ريػػػر     مرمواػػػة مػػػف البػػػر ثيفمرمواػػػة مػػػف البػػػر ثيف -3939

رأس رأس     دار نػػػوف لمنيػػػردار نػػػوف لمنيػػػر    ييالصػػػراع الريوالسػػػتراتيرالصػػػراع الريوالسػػػتراتيرإلػػػ  إلػػػ    مػػػف ا مػػػؿ اللسيرلسػػػيمػػػف ا مػػػؿ اللسيرلسػػػي  –الع قػػػر  الدوليػػػة الع قػػػر  الدوليػػػة 
 ..27152715    ا مررا  العربية المت دةا مررا  العربية المت دة    الخيمةالخيمة
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التطػػػػػورا  اللسيرلسػػػػػية هػػػػػي أهغرنلسػػػػػترف وانعكرلسػػػػػرتهر امػػػػػ  ا مػػػػػف العربػػػػػي التطػػػػػورا  اللسيرلسػػػػػية هػػػػػي أهغرنلسػػػػػترف وانعكرلسػػػػػرتهر امػػػػػ  ا مػػػػػف العربػػػػػي     مريػػػػػد  ميػػػػػد م مػػػػػدمريػػػػػد  ميػػػػػد م مػػػػػد -4747
المعهػػػػد العػػػػرلي لمدرالسػػػػر  المعهػػػػد العػػػػرلي لمدرالسػػػػر      الررمعػػػػة الملستنصػػػػريةالررمعػػػػة الملستنصػػػػرية    رو ػػػػة دكتػػػػوراي ويػػػػر منيػػػػورةرو ػػػػة دكتػػػػوراي ويػػػػر منيػػػػورةأطأط    ييلسػػػػ ملسػػػػ مواإواإ

 ..27752775    بغدادبغداد    اللسيرلسية والدوليةاللسيرلسية والدولية
دار دار     الرغراهيػة اللسيرلسػية والريوبولوتيكػر هػي القػرف الوا ػد والعيػريفالرغراهيػة اللسيرلسػية والريوبولوتيكػر هػي القػرف الوا ػد والعيػريف    م مد ا مد اقمه المػؤمنيم مد ا مد اقمه المػؤمني -4141

 ..27752775    ا ردفا ردف    اربداربد    الكتر  الثقرهيالكتر  الثقرهي
الولسػط  الولسػط  آلسػير آلسػير   هػي:هػي:    الولسػط الولسػط آلسػير آلسػير   يػة والتنػرهس الػدولي امػ يػة والتنػرهس الػدولي امػ الت و   العرلمالت و   العرلم    م مد اللسيد لسميـم مد اللسيد لسميـ -4242

 ..19981998    القرلرةالقرلرة    ررمعة القرلرةررمعة القرلرة    مركز الدرالسر  ا لسيويةمركز الدرالسر  ا لسيوية    والت و   العرلميةوالت و   العرلمية
المركز المصر  لمدرالسر  العثمرنية وب وث المركز المصر  لمدرالسر  العثمرنية وب وث     الولسط  والبمقرفالولسط  والبمقرفآلسير آلسير   الملسمموف هيالملسمموف هي    م مد  ر م مد  ر  -4343

 بدوف ترري .بدوف ترري .    القرلرةالقرلرة    العرلـ التركيالعرلـ التركي
يػؤوف اوولسػط  مرمػة   العػدد يػؤوف اوولسػط  مرمػة   العػدد     الولسػط  والقوقػرزالولسػط  والقوقػرزآلسػير آلسػير   الصراع ام  الثروا  هػيالصراع ام  الثروا  هػي    م مد دير م مد دير  -4444

 ..27722772    بيرو بيرو     مركز الدرالسر  ا لستراتيرية والب وث والتوثيؽمركز الدرالسر  ا لستراتيرية والب وث والتوثيؽ    175175
    القػػػػرلرةالقػػػػرلرة    دار اليػػػػبر دار اليػػػػبر     ييلسػػػػ ملسػػػػ مدرالسػػػػر  هػػػػي رغراهيػػػػة العػػػػرلـ اإدرالسػػػػر  هػػػػي رغراهيػػػػة العػػػػرلـ اإ    م مػػػػد صػػػػب ي ابػػػػدال كيـم مػػػػد صػػػػب ي ابػػػػدال كيـ -4545

19951995.. 
ة هػي ا ت ػرد اللسػوهيرتي بػيف المرضػي وال رضػر  ة هػي ا ت ػرد اللسػوهيرتي بػيف المرضػي وال رضػر  ييلسػ ملسػ مالرمهورير  اإالرمهورير  اإ    م مد ابدالقردر ا مدم مد ابدالقردر ا مد -4646

 ..19921992    القرلرةالقرلرة    مكتبة النهضة المصريةمكتبة النهضة المصرية
درالسػػة هػػي السػػتراتيرية درالسػػة هػػي السػػتراتيرية   –العرلميػػة العرلميػػة   ةةملسػػتقبؿ التوازنػػر  الريوالسػػتراتيريملسػػتقبؿ التوازنػػر  الريوالسػػتراتيري    م مػػد ميلسػػر الميػػهدانيم مػػد ميلسػػر الميػػهداني -4747

يػػركة دار ا كػػرديميوف لمنيػػر يػػركة دار ا كػػرديميوف لمنيػػر     يػػة اليػػرممة والسػػتراتيرير  القػػوب المنرهلسػػةيػػة اليػػرممة والسػػتراتيرير  القػػوب المنرهلسػػةمريكمريكالو يػػر  المت ػػدة اوالو يػػر  المت ػػدة او
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 :ـمخــــصــالمـ
  لرمهوريػر لرمهوريػر   والريوبولػوتيكيوالريوبولػوتيكي  ييالريوالسػتراتيرالريوالسػتراتير  الموقػعالموقػع  ألميةألمية  بيرفبيرفإل  إل    الب ثالب ث  يهدؼيهدؼ

  هضػ هضػ     المنطقػةالمنطقػة  لػذيلػذي  بػهبػه  تتمتعتتمتع  التيالتي  الريواقتصرد الريواقتصرد   العرمؿالعرمؿ  ألميةألمية  ابرازابراز  معمع  الولسط الولسط آلسير آلسير 
  لػذيلػذي  امػ امػ   لمتنػرهسلمتنػرهس  والدوليػةوالدوليػة  يةيةقميمقميماإاإ  القوبالقوب  تداوتداو  لتيلتياا  والدواهعوالدواهع  لسبر لسبر اواوإل  إل    التطرؽالتطرؽ  افاف

 ..الرمهورير الرمهورير 

  والريوبولػػػػػوتيكيوالريوبولػػػػػوتيكي  ييالريوالسػػػػػتراتيرالريوالسػػػػػتراتير  لمموقػػػػػعلمموقػػػػػع    م ردلػػػػػرم ردلػػػػػر  هرضػػػػػيةهرضػػػػػية  امػػػػػ امػػػػػ   الب ػػػػػثالب ػػػػػث  ااتمػػػػػدااتمػػػػػد
  والػدوليوالػدولي  ييقميمػقميمػاإاإ  التنػرهسالتنػرهس   ػدة ػدة  زيػردةزيػردة  ام ام   كبيركبير  وأثروأثر  واضيواضي  دوردور  الريواقتصرد الريواقتصرد   والعرمؿوالعرمؿ
  الػػذ الػػذ   الوصػػ يالوصػػ ي  التػػرريخيالتػػرريخي  هجهجالمػػنالمػػن  امػػ امػػ   الب ػػثالب ػػث  وارتكػػزوارتكػػز      الولسػػط الولسػػط آلسػػير آلسػػير   رمهوريػػر رمهوريػػر   امػػ امػػ 
  وت ميػػػؿوت ميػػػؿ  لدرالسػػػةلدرالسػػػة  النظمػػػيالنظمػػػي  الت ميػػػؿالت ميػػػؿ  مػػػنهجمػػػنهج  وامػػػ وامػػػ   الترريخيػػػةالترريخيػػػة   ػػػداث ػػػداثواوواو  الوقػػػرئعالوقػػػرئع  امػػػ امػػػ   يلسػػػتنديلسػػػتند

  لذيلذي  ام ام   لمتنرهسلمتنرهس  والدوليةوالدولية  يةيةقميمقميماإاإ  القوبالقوب  وت  زوت  ز  تداوتداو  التيالتي  والمبررا والمبررا   والدواهعوالدواهع  لسبر لسبر اواو
 ..ا لستق ؿا لستق ؿ  ال ديثةال ديثة  الولسط الولسط   ا لسيويةا لسيوية  الرمهورير الرمهورير 
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ABSTRACT: 

The aim of the research is to show the importance of the 

geostrategic and geopolitical location of the Middle Asia republics 

and to highlight the importance of the geo-economic factor in this 

region as well as the reasons and motives that call on the regional 

and international powers to compete with these republics  .. 

  The research is based on the hypothesis that (the 

geostrategic, geopolitical, and geo-economic location has a clear 

role and a great influence on increasing the regional and 

international competition on the Middle Asia Republics) . 

 The research is also based on the descriptive historical 

approach based on historical facts and events , and on the 

systematic analysis method to study and analyze the reasons and 

motives behind the regional and international powers to compete 

with these modern independence Middle Asia Republics. 


