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 المقدمة:

ستراتيجية واقترادية نظرًا لما تتمتع به من ثروات نفطية لفتت أنظاار القاو  تحظى منطقة بحر قزوين بأهمية جيو 
فرصاة والتا  مللات خيار مان القارن العذارين  فا  العقاد اأ انتهاء الحار  الااارد اإلقليمية والدولية إليها خاصة بعد 

للتوجه نحو منطقة بحار قازوينو وها  منطقاة التقاي أهمياة فا   والدول اأوروبية  ذهبية للواليات المتحد  اأمريكية
لواليااات المتحااد  اعاان المنااالح الحيويااة اأخاار  بالنداااة لهااا   ياا  سااعت  واأوروبيااة الدياسااة الخارجيااة اأمريكيااة

ى جانب عدد من الدول اأوروبية للعب أدوارًا رئيدية ف  المنطقة من خالل بلور  خطا  واساتراتيجيات اأمريكية إل
تداااعدها علااى بلااوف أهاادافهاو  ياا  أصاااحت الدياسااة اأمريكيااة واأوروبيااة تجااات منطقااة بحاار قاازوين ذات لااابع 

دااعت فمدااتهلل للانف  فاا  العااال و خاا  تعكااس دوافعهااا تجااات المنطقاة والاادول المطلااة علااى الاحار باعتاارهااا أ باار 
إلااى تذااجيع التعدديااة فاا  مرااادر إماادادات الطاقااة ولاار  نقلهااا إلااى والاادول  اأوروبيااة الوالياات المتحااد  اأمريكيااة 

بهاااد  واأوروبياااة  منطقاااة بخاصاااية اساااتراتيجية وفقاااًا للدياساااة اأمريكياااة الاأساااوا  العالمياااةو ووفقاااًا لااا لل تمتعااات 
 على العال  وعدم اتا ة الفرصة لروسيا بالعود  لتكون قطاًا جديدًا ف  النظام الدول  محافظتها على هيمنتها 

التعريااام بمنطقاااة تعاااد مااان أهااا  مناااالح التناااافس اإلقليمااا  والااادول  فااا  القااارن الحااااد  إلدددىهددداه الدراسدددة  تهددددف
وإ د  أه  المنالح االقترادية  كما تهد  الدراسة إلى التعريم باالساتراتيجية التا  اعتمادتها الوالياات  والعذرينو

و وماان ثاا  تحديااد سياساااته  فاا  المتحااد  اأمريكيااة وماان خلفهااا عاادد ماان الاادول اأوروبيااة فاا  منطقااة بحاار قاازوين
هااد  الدراسااة إلااى التعرياام بااأه  المذاااريع و كمااا تالمنطقااة بهااد  الااتحك  فيهااا والداايطر  علااى مواردهااا االقترااادية

  المتنافدة لنقي الطاقة من منطقة بحر قزوين إلى اأسوا  المدتهلكة له ف  إلار ما سم  " ر  اأنابيب"

االقليما  والادول و  كون منطقة بحر قزوين مان أها  المناالح المحركاة لمداارات التناافس تكمن أهمية هاه الدراسة
و ومااا رافقهااا ماان باادء الحملااة الدوليااة 1002فس بعااد أ ااداح الحاااد  عذاار ماان أيلااول عااام وازدياااد  ااد  هاا ا التنااا

كمااا تكماان أهميااة الدراسااة كونهااا  لمكافحااة االرهااا  وبالتااال  تزايااد التواجااد الاادول  وخاصااة اأمريكاا  فاا  المنطقااةو
القاو  ذات النفاوذ االقليما و  بية ف  منطقة بحر قازوين والتا  تداعى ال تاواءو أور اتتناول االستراتيجية اأمريكية و 

 ياا  عملاات علااى تحجااي  الاادور الروساا  واإليراناا  والحااد ماان دعاا  عالقاااته  مااع الاادول المطلااة علااى بحاار قاازوين 
 والمدتقلة  ديلًا عن االتحاد الدوفيت  الدابح 


