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  قزوين من البترول والغاز _ ثروات آسيا الوسطى

  

م 1973قد دأبت الدول الصناعية منذ حرب عام        
 التنقيب عن النفط خارج     علىعلى حث الشركات العاملية     

 ومما ساعد على هذا االندفاع توفري شروط        ،أقطار األوبك 
اقتصادية واستثمارية أفضل يف دول منتجة صغرية، باإلضافة        

 وغلـق   ،صناعة النفطية يف معظم أقطار األوبك     إىل تأميم ال  
وبالفعـل  . أبواب االستثمارات اجلديدة يف قطاع الـنفط      

توجهت الشركات النفطية العاملية، الكبرية منها والصغرية،       

بدافع الربح والسياسة، إىل خمتلف بقاع العـامل وروجـت       
 وأعطتـه األولويـة يف      ،للبترول اجلديد من خارج األوبك    

  .ن هنا توسع االستثمار يف حبر الشمال وم،التسويق

وقد زاد يف محلة االندفاع هذه التغريات الدولية منذ         
وفتح جمال االستثمار يف روسـيا      ي،  ايار االحتاد السوفيتي  
ورغم أمهية هذه املناطق اجلديـدة،      . ومنطقة حوض قزوين  

إال أن الصراع املستمر بني روسيا االحتاديـة والواليـات          
 نظراً إىل إصرار واشـنطن      ؛يكية عقد األمور  املتحدة األمر 

على فتح ممر تصدير النفط من الشرق إىل الغـرب تفاديـاً       
لألراضي الروسية واإليرانية، ومناورات موسـكو إلبقـاء        
بترول وغاز هذه املناطق وطرق مواصالا، وبالـذات دول    

  .قزوين، حتت نفوذها
إال أن هذه األوضاع تغريت بدورها بعد أحداث 

م، وبعد عشر سنوات تقريباً من 2001سبتمرب عام  11
فقد بدأت املشاريع املتعرقلة تنفض . ايار االحتاد السوفييت

 مثل ؛ وأخذت تدخل يف مرحلة التنفيذ،الغبار عن ملفاا
  خط

 عرب أذربيجان الذي سينقل بترول ،باكو ـ جيهان للبترول
  التركي علىنجورجيا والبحر األسود إىل ميناء جيها

 وخط غاز تركمانستان عرب ،ساحل البحر األبيض املتوسط
  .أفغانستان إىل باكستان

 آسيا الوسطى ـ تاحتياطياوللتعرف على حجم 
قزوين من البترول والغاز واملشكالت الناجتة عن الطبيعة 

 باإلضافة إىل مسارات خطوط ،القانونية حلوض قزوين
األسئلة البترول والغاز ستحاول الدراسة اإلجابة على 

  :التالية
ما هو حجم احتياطيات حوض قزوين من البترول  -1

والغاز؟ وكم ميثل من احتياطي العامل ) الزيت اخلام(
ومنظمة األوبك؟ وما هو حجم اإلنتاج احلايل؟ وما 
هي مسات وخصائص بترول حوض قزوين بالنسبة 

  للمناطق األخرى؟

ما هي الطبيعة القانونية حلوض قزوين، هل هو حبر  -2
 وما تأثري ذلك على نصيب الدول الواقعة ، حبرية؟أم

 وما تأثري أحداث احلادي ،على قزوين من ثرواته؟
م، وتعاون كل من 2001عشر من سبتمرب عام 

الواليات املتحدة وروسيا وبقية دول آسيا الوسطى 

يف مقاومة اإلرهاب على اتفاقيات تقسيم قاع 
قزوين؟ وما هو نصيب كل دولة من دول قزوين 

  يف ضوء هذا التقسيم اجلديد؟
ما هي األسباب االقتصادية والسياسية واالستراتيجية  -3

لتنافس كل من الواليات املتحدة وروسيا وإيران 

وتركيا لنقل بترول وغاز حوض قزوين عرب 
 وما هي مشروعات خطوط األنابيب ،أراضيها؟
 وما هو تأثري أحداث احلادي عشر من ،املقترحة؟

 وتعاون كل الواليات املتحدة ،م2001سبتمرب عام 
وروسيا وبقية دول آسيا الوسطى والقوقاز على 

  مسارات خطوط أنابيب نقل البترول الغاز؟ 

  :متهيد

مل يكن حبر قزوين قبل سقوط االحتاد الـسوفييت،         
وبعد أن مت   . سوى حبر مغلق تتقامسه إيران واالحتاد السوفييت      
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لتـشارك  تفكيك هذا االحتاد، ظهرت ثالث دول أخـرى      
إيران وروسيا يف سواحل حبر قزوين وهـي كازاخـستان          

  .وأذربيجاننستان اوتركم

وميكننا أن نرى منطقة حبر قزوين حبيث تضم 
املنطقة الواسعة واملمتدة من القوقاز يف الغرب إىل آسيا 
الوسطى يف الشرق، وهي منطقة مقسمة ومترابطة يف ذات 

القوقاز وآسيا ومنطقة .  وذلك بواسطة حبر قزوين،الوقت
الوسطى وقزوين تشكل منطقة جغرافية واحدة ميكن 

  ".قزوين ـ آسيا الوسطى"تسميتها بـ 

معظم دول هذه املنطقة ليس هلـا منافـذ حبريـة،          
ذربيجان وروسيا وإيران تطل    أفكازاخستان وتركمانستان و  

على حبر قزوين مبا جيعله معرباً هاماً لتطور التجارة املالحية          
 فيما عدا إيران اليت تطل على اخللـيج العـريب         .فيما بينهم 

  .)1(وخليج عمان واجلزء الشمايل الغريب للمحيط اهلندي

  :مسات ومعامل حبر قزوين

 وهـو أشـهر     ،حبر قزوين هو أكرب حبريات العامل     

آسيا الوسطى وهلذه البحرية أمساء عديدة       األمساء يف جغرافية  
سسكون، أان،  حبرية طربستان، حبرية مازندران، خرس    : منها

وتطل إيران على حبر قزوين مـن ناحيـة         .جرجان واخلرز 
اجلنوب، وتركمانستان، وكازاخستان من ناحية الـشرق       

  .ذربيجان من ناحية اجلنوبأوروسيا و
 جزيرة صغرية، داخل    50يقع يف حبر قزوين حوايل      

 هي مساحة البحرية،    2 ألف كم  450مساحة تبلغ حوايل    
كم يف املتوسط أما    500 وعرضه   م ك 1200ويبلغ طوله   

 كم يف   640، منها   م ك 6379السواحل القزوينية فتبلغ    
 و أذربيجـان  كم يف مجهورية   820و     اإليرانية، يضااألر

ــا 1900 ــستان، والب ــم يف كازاخ ــيا قك ي يف روس
  .وتركمانستان

من املـاء    3 ألف كم  79وتستوعب البحرية حوايل    
قطة تصل   بينما أعمق ن    متراً، 180 ومتوسط عمق البحرية    

  . متر بالقرب من السواحل اإليرانية1200إىل 

تفتقد هذه البحرية ملمر مائي طبيعي متصل بالبحار        

 لكنها تتصل بالبحار املفتوحة عن طريـق قنـايت      ،املفتوحة
  ".فوجلا ـ البلطيق"و " فوجلا ـ دن"

فوجلـا ـ   "وتصب ثالثة أار رئيسية يف حبر قزوين 

الـشمال إىل اجلنـوب    مـن  جيري مجيعها "آرال ـ تـرك  
من مياه حبر قزوين، وميثل ر الفوجلـا        % 88ويشكلون  

أهم املوارد املائية لبحر قزوين، وتأيت النسبة العظمى مـن          
تلوث البحرية عن طريقه أيضاً، حيـث تتركـز معظـم           

  .)2(الصناعات الروسية على شاطئ هذا النهر

حجم ثروات قـزوين ـــ آسـيا       -1
  :الوسطى من البترول والغاز

 حجم ثروات قزوين ـ آسيا الوسطى طبقاً 1/1

  :للتقديرات املبالغ فيها

التنافس احملموم بني الشركات البترولية الغربيـة          
لالستثمار يف التنقيب عن النفط يف حبر قـزوين وإنتاجـه           
وتسويقه خالل السنوات األوىل اليت أعقبت ايار االحتـاد         

تياطيات الـيت  السوفييت كان سببه التقديرات الضخمة لالح     
جعلت الكثري يتحدث عن حبر قزوين بوصفه منافساً بـل          

وقد كان أهم مصدر لتلك التقديرات      . بديالً للخليج العريب  
تقرير لوزارة اخلارجية األمريكية أعلنت فيه أن منطقة حبـر          

 مليار برميـل،    200قزوين حتتوي ثروات نفطية تصل إىل       
ارجية األمريكيـة   ووفقاً للتقديرات الصادرة من وزارة اخل     

مـن  % 16فإن منطقة حبر قزوين حتتـوي مـا يعـادل           
  .)3(الحتياطي العاملي من البترولا

ولعل أهم دراسة شـككت يف دقـة تقـديرات          
 وكان هلا أصداؤها بني املهتمني مـن        ،اخلارجية األمريكية 

 وكذلك مستهلكني، هي الدراسـة      ، ومنتجني ،مستثمرين
سات االستراتيجية اليت نتج    اليت أصدرها املعهد الدويل للدرا    

عنها نوع من التراجع يف درجة االهتمام مبنطقـة قـزوين           
فوفقـاً للتقريـر    . بوصفه مصدراً رئيسياً يف إنتاج الـنفط      

م فإن احتياطيات   1998االستراتيجي للمعهد الصادر عام     
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 مليار، وهو ما يعـادل      35 و   25حبر قزوين تتراوح بني     
ية وقد دعى التقريـر إىل      سدس إىل مثن التقديرات األمريك    

ضرورة إعادة النظر يف التقديرات اليت وصفها باملبالغة، كما         

أشار إىل أن أمهية مصادر الطاقة يف قزوين أقل بكثري ممـا            
  :نعتقد وذلك لثالثة أسباب هي

  .حمدودية حجم االحتياطي  -أ 
  .تكلفة االستخراج العالية  -ب  
  . )4(يبنقية التلالبطء الشديد يف عم  -ج 

ر قزوين حتتوي على احتياطيات هائلة إن منطقة حب
من البترول والغاز، وكثري منها موجود يف حوض حبر 

إن احتياطيات الغاز الطبيعي املؤكدة يف . قزوين نفسه

 وأوزبكستان وتركمانستان وكازاخستان تبلغ أذربيجان
ن احتياطيات النفط الكلية إو. 3 تريليون قدم236أكثر من 

بليون برميل ـ أي ما يكفي  60رمبا تصل إىل أكثر من 
 سنة ـ والبعض 11لتغطية احتياجات أوروبا البترولية ملدة 
يف .  بليون برميل200يقدر هذه االحتياطيات بأكثر من 

 ألف برميل 870م كانت املنطقة تنتج حوايل 1995عام 

م 2010وحبلول عام ).  مليون طن يف السنة44(يومياً 
 مليون 4.5اج إىل حوايل فإن الشركات الغربية ستزيد اإلنت

 15يف % 500برميل يومياً، أي بزيادة نسبتها أكثر من 
إذا حدث هذا فإن إنتاج املنطقة سيمثل حوايل . عاماً فقط

تقريباً من % 10من اإلنتاج العاملي من البترول، و % 5
  .)5(إمجايل البترول املنتج خارج أوبك

 حجم ثروات قزوين آسيا الوسـطى       1/2

ــرول   ــن البتـ ــوء مـ ــاز يف ضـ   والغـ
  :أحدث البيانات

قدرت اخلارجية األمريكية احتياطيات حبر قـزوين       
% 16 مليار برميل أي ما يعادل       200من البترول حبوايل    

من االحتياطي العاملي للبترول إال أن تقرير املعهد الـدويل          

م شـكك يف    1998للدراسات االستراتيجية الصادر عام     
 قزوين من البترول بأنه     هذه التقديرات، وقدر احتياطي حبر    

 بليون، وهو ما يعادل سدس إىل       35 و   25يتراوح ما بني    
بينما يـرى جـون     . مثن التقديرات األمريكية املبالغ فيها    

وكال للعالقات الدوليـة أن   نماريسكا نائب رئيس شركة أ    

 مليون  60احتياطيات قزوين من البترول تصل إىل حوايل        
  . 3 تريليون قدم236برميل، ومن الغاز تصل إىل حوايل 

) 1(ومن حتليل البيانات املنشورة يف اجلدولني رقم        

يتضح لنا حجم احتياطيات البتـرول والغـاز        ) 2(ورقم  
وحجم اإلنتاج يف دول آسيا الوسطى ـ قزوين على النحو  

  :التايل

 من الزيـت    أذربيجانتقدر احتياطيات   : أذربيجان -1
 حـوايل    بليون برميل، ومن الغـاز     1.2اخلام حوايل   

م، وبلـغ   2002 وذلك يف عام     3 تريليون قدم  4,4
 300م حـوايل    2001اإلنتاج من الزيت اخلام عام      

  .ألف برميل يومياً

تقدر احتياطيات كازاخـستان مـن      : كازاخستان-2
 بليون برميل، ومـن الغـاز       5.4الزيت اخلام حوايل    

م، وبلغ  2002 وذلك عام    3 تريليون قدم  65حوايل  
م حـوايل   2001يت اخلام عام    حجم اإلنتاج من الز   

  . ألف برميل يوميا787ً

تقدر احتياطيات تركمانستان مـن     :  تركمانستان -3
 مليون برميل، ومن الغـاز      546الزيت اخلام حوايل    

م، 2002 وذلك يف عام     3  تريليون قدم   101حوايل  
م حـوايل   2001وبلغ اإلنتاج من الزيت اخلام عام       

  . ألف برميل يوميا146ً

تقدر احتياطيات طاجيكستان من    : ن طاجيكستا -4
مليون برميل، ومن الغـاز     12الزيت اخلام حوايل    

  . م2002 وذلك يف عام 3 تريليون قدم2حوايل 

تقدر احتياطيات قريغيزستان مـن     :  قريغيزستان -5

 مليون برميل، ومن الغاز     40الزيت اخلام حوايل    
 وذلـك يف عـام      3  تريليون قـدم    0.2حوايل  
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إلنتاج من الزيت اخلام عام م، وبلغ حجم ا  2002
  .م حوايل ألف برميل يوميا2001ً

تقدر احتياطيات أوزبكستان مـن     :  أوزبكستان -6

 مليون برميل، ومن الغاز  594الزيت اخلام حوايل    
 وذلـك يف عـام   3  تريليون قـدم    66.2حوايل  
م، وبلغ اإلنتاج من الزيت اخلـام عـام         2002
  . ألف برميل يوميا143ًم حوايل 2001

تقدر احتياطيات روسيا من الزيت اخلام      : روسيا -7

مـن  % 4.7 بليون برميل، ومتثل     48.6وايل  حب
  1.7 ومـن الغـاز حـوايل        ،االحتياطي العاملي 

مـن االحتيـاطي    % 32.1كوادرليون ومتثـل    
العاملي، أي املركز األول على مـستوى العـامل          

م، وبلغ اإلنتاج من الزيت     2002وذلك يف عام    
 مليـون برميـل     6.9 حوايل   م2001اخلام عام   

من اإلنتاج العـاملي،    % 10.8يومياً متثل حوايل    
وحتتل روسيا املركـز الثالـث بعـد الـسعودية       
والواليات املتحدة األمريكية وبلغ إنتاجهـا مـن        

ومن . من اإلنتاج العاملي  % 22.5الغاز الطبيعي   
اجلدير بالذكر أن احتياطيات البترول والغـاز يف        

 على مشارف أوروبا الشرقية     روسيا تقع يف حقول   
  .يف جبال األورال

تقدر احتياطيات إيران من الزيت اخلـام       :  إيران -8

من % 8.7 بليون برميل، أي بنسبة 89.7حوايل 
  812.3االحتياطي العاملي، ومن الغاز حـوايل       

م، وبلـغ   2002 وذلك يف عـام      3تريليون قدم 
م حـوايل   2001اإلنتاج من الزيت اخلام عـام       

مـن  % 5ون برميل يومياً أي بنـسبة   ملي 3.13
ومن اجلدير بالـذكر أن معظـم       . اإلنتاج العاملي 

احتياطيات البترول يف إيران تقع يف احلقول الربية        

  .يف منطقة خوزستان

  : احتياطيات الزيت اخلام1/2/1

  تقدر احتياطيات الزيت اخلـام يف كـل مـن            –أ  

ذربيجان وكازاخستان وتركمانستان ـ وهي  أ
ثالث اليت تقع على حبر قزوين من دول        الدول ال 

 بليون 7.14آسيا الوسطى القوقاز ـ حوايل  
من إمجـايل االحتيـاطي     % 0.69برميل متثل   

 بليون برميل، ومتثـل     1030.3العاملي البالغ   
من احتياطي منظمة األوبك البـالغ      % 0.87
  . بليون برميل818.8

 وإذا أضفنا إىل الدول الثالث السابقة بقيـة دول   -ب
آسيا الوسطى والقوقاز وهـي طاجيكـستان       
وقريغيزستان وأوزبكستان تبلغ االحتياطيـات     

من % 0.76 بليون برميل متثل     7.79حوايل  
مـن احتيـاطي    % 0.95االحتياطي العاملي،   

  .منظمة األوبك

 وإذا أضفنا إىل دول آسيا الوسـطى والقوقـاز          -ج
 89.7مجيعها إيران يبلغ االحتيـاطي حـوايل     

من االحتيـاطي   % 9.45وميثل  بليون برميل   
. من احتياطي منظمة األوبك   % 11.9العاملي،  

ومن اجلدير بالذكر أن معظم احتياطيات إيران       
  .تقع يف احلقول الربية يف منطقة خوزستان

 ة وإذا أضفنا إىل دول آسيا الوسطى والقوقاز الست        -د
وإيران، روسيا االحتاديـة الفيدراليـة سـتبلغ        

 146حـوايل   ) وراسـيا أ(احتياطيات املنطقة   
مـن  % 14.17بليون برميـل أي حـوايل       
مـن  % 17.83االحتياطي العاملي، وحوايل    

ومن اجلدير بالـذكر    . احتياطي منظمة األوبك  
أن احتياطيات البترول والغاز يف روسـيا تقـع    
  .على مشارف أوروبا الشرقية يف جبال األورال

 أما دول آسيا الوسطى والقوقاز باإلضـافة إىل         -هـ
سيا فقط فيقدر احتياطي الزيت اخلام حوايل       رو

مـن  % 5.47 بليون برميل بنـسبة      56.36
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 ويقدر عمر االحتياطي حبوايل     ،االحتياطي العاملي 
بينما يف منطقة اخلليج العريب يقـدر       .  سنة 21

  . سنة86.8عمر االحتياطي حبوايل 

  :  احتياطيات الغاز الطبيعي1/2/2

يف كل مـن     تقدر احتياطيات الغاز الطبيعي      -أ

ذربيجان وكازاخـستان وتركمانـستان     أ
، متثل حوايل   3 تريليون قدم  170.4حبوايل  
من االحتياطي العـاملي البـالغ      % 3.11

مـن  % 6.86، و   3 تريليون قدم  5470
 2485احتياطي منظمة الوبـك البـالغ       

  .تريليزم قدم

 إذا أضفنا إىل الدول الثالث اليت تقع على         -ب

ـ      رى يف آسـيا    حبر قزوين بقية الدول األخ
الوسطى والقوقـاز وهـي طاجيكـستان       
ــدر   ــستان فتق ــتان وأوزبك وقريغيزس

، 3 تريليون قـدم   237االحتياطيات حبوايل   

مـن االحتيـاطي    % 4.33متثل حـوايل    
من احتياطي منظمـة    % 9.54العاملي، و   
  .األوبك

 وإذا أضفنا إىل دول آسيا الوسطى والقوقاز      -ج

يل مجيعها إيران تقدر االحتياطيـات حبـوا      
، متثـل حـوايل     3 تريليون قدم  1049.3
ــاملي، % 19.18 ــاطي الع ــن االحتي م
  . من احتياطي منظمة األوبك42,22

 وإذا أضفنا إىل كل من مجهوريات آسيا الوسـطى          -د
والقوقاز وإيـران، روسـيا االحتاديـة، تقـدر         

 متثـل   3 تريليون قـدم   2729.3االحتياطيات  
 من  109.8من االحتياطي العاملي،    % 49.9
  .ياطي منظمة األوبكاحت

 أما دول آسيا الوسطى والقوقـاز باإلضـافة إىل          -هـ

روسيا فيقدر احتياطي الغاز الطبيعـي حبـوايل        

مــن % 35، متثــل 3 تريليــون قــدم1917
من احتياطي منظمة   % 77االحتياطي العاملي، و    

  دربقــــــــو. كبــــــــاألو

 سنة، بينما يقدر    78.5عمر االحتياطي حبوايل    
ة اخلليج العريب بأكثر من  عمر االحتياطي يف منطق   

  .مائة سنة

  :خنلص من التحليل السابق إىل ما يلي

أن الدول الواقعة على حبر قزوين هي روسيا وإيران         

 وإذا أخـذنا يف     وأذربيجـان، وكازاخستان وتركمانستان   
االعتبار أن معظم احتياطيات روسيا تقع يف املناطق القريبة         

باإلضـافة إىل أن    من أوروبا الشرقية يف جبـال األورال،        
معظم احتياطيات إيران تقع يف احلقول الربيـة يف منـاطق           

  :خوزستان، يتضح لنا ما يلي

 أن احتياطيات كل من كازاخستان وتركمانـستان        -أ
 بليـون  7.14 من البترول تقدر بنحـو    وأذربيجان
 مـن االحتيـاطي العـاملي،     % 0.69برميل متثل   

وأن . من احتيـاطي منظمـة األوبـك      % 0.87و
 مـن الغـاز الطبيعـي تقـدر حبـوايل           تياطياااح

مـن  % 3.11 متثل   تريليون قدم مكعب،  170.4
من احتياطي منظمـة    % 6.9  االحتياطي العاملي، 

  .األوبك

 أما إذا نظرنا إىل احتياطيات آسيا الوسطى والقوقاز        -ب
 بليون برميل، متثل حوايل     7.79ككل فتقدر حبوايل    

مـن  % 0.95من االحتياطي العاملي، و   % 0.76

وأن احتياطياا من الغـاز     . احتياطي منظمة األوبك  
، متثـل   3 تريليون قـدم   237الطبيعي تقدر حبوايل    

% 9.54من االحتياطي العاملي، و   % 4.33حوايل  
  .من احتياطي منظمة األوبك

 أما إذا نظرنا إىل آسيا الوسطى والقوقاز وروسـيا          -ج

طي االحتادية الفيدرالية كوحدة واحدة فيقدر احتيـا      
 بليون برميـل بنـسبة      56.36الزيت اخلام حبوايل    
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من االحتيـاطي العـاملي، ويقـدر عمـر         % 5.7
وأن احتياطياا من الغاز  .  سنة 21االحتياطي حبوايل   

 متثـل   3 تريليون قدم  1917الطبيعي فتقدر حبوايل    

مـن  % 77من االحتيـاطي العـاملي، و       % 35
احتياطي منظمة األوبك ويقدر عمـر االحتيـاطي        

وحتتل روسيا املركـز األول يف      .  سنة 78.5ايل  حبو
احتياطي الغاز، يليها إيران، وتأيت تركمانـستان يف        

  .املرتبة الثالثة

  

  : إنتاج البترول يف قزوين ـ آسيا الوسطى1/3

أما بالنسبة لبترول حبر قزوين، فالتوقعات هـي أن         
 مليون برميل يومياً    1.4يرتفع مستوى إنتاجها من حوايل      

م 2010 مليون برميل يومياً يف عام 3م إىل 2000يف عام  
، وذلك بناء   2020 مليون برميل يومياً يف عام       4وحوايل  

على ما مت اكتشافه فعالً حىت اآلن، ومـع االفتـراض أن            
األمور السياسية ستكون مستقرة نسبياً يف العديد من الدول         

اليت متر ا أنابيب التصدير،وهذا افتـراض مـن الـصعب     
راً للمشاكل السياسية والصعوبات االقتـصادية      ضمانه نظ 

العديدة اليت تعترض االستقرار يف دول حبر قزوين واملناطق         
  .)6(احمليطة ا

و ) 1(ومن حتليل البيانات الواردة يف اجلدول رقم        
  : يتضح لنا ما يلي)2 (رقم

بلغ إنتاج الدول املطلة على قـزوين وهـي           - أ

 عـام    وكازاخستان وتركمانستان يف   أذربيجان
   مليون برميل يوميا1.23ًم حوايل 2001

 إذا أضفنا إىل الدول السابقة بقية الدول يف آسيا          -ب

ــتان   ــستان وقريغيزس ــي أوزبك ــطى وه الوس
 مليون  1.38وطاجيكستان فقد بلغ اإلنتاج حوايل      

  .برميل يومياً

 ويقدر عمر احتياطيات دول آسـيا الوسـطى         -ج

وعمـر   سـنة،    21والقوقاز من البترول حبـوايل      
  . سنة78.5احتياطياا من الغاز حبوايل 

 مسات وخصائص بترول آسيا الوسـطى ـ   1/4
  :قزوين

مثة جمموعة من العوامل السلبية لغري صاحل الـنفط          

  :)7(القزويين يف املفاضلة مع نفط العامل العريب وإيران وهي

ذربيجاين املمتاز، يتسم نفط ألوباستثناء النفط ا -1
 إذ ؛مةئات تقنية غري مالالبلدان األخرى مبواصف

حيتوي على نسبة عالية من اهليدروجني املكربت 
الذي يستدعي نفقات إضافية على تصنيع 

 لنقله ملقاومة الصدأ ومكلفة جداً، ؛أنابيب
وكذلك على نسبة عالية من ثاين أكسيد 
الكربون يف األماكن املوجودة على أعماق كبرية 

  وخصوصاً يفواإلسفلتحتت قاع البحر، 
القطاع الكازاخي، مما يتطلب بناء حمطات خاصة 
لتكريره، علماً بأن املستوى احلايل لتكنولوجيا 
التكرير والنقل يثري الشكوك حول اجلدوى 

  .االقتصادية اإلنتاجية ونقله

ومثة عامل آخر جيعل نفط حوض قزوين أصعب -2
مناالً من نفط اخلليج على سبيل املثال، فهو 

ق كبرية حتت قاع مبعظمه موجود على أعما

البحر، ويف قلب القارة اآلسيوية، بعيداً عن مراكز 
وهذا يفرض مد خط أنابيب . االستهالك الرئيسية

 وعرب ظروف طبيعية ،لنقله ملسافات طويلة
وجغرافية وأمنية معقدة، األمر الذي ينعكس 

فإذا كانت تكلفة نقل . مباشرة على سعره النهائي
 5 و 2تراوح بني طن النفط يف منطقة اخلليج ت

 دوالرات يف 10دوالرات يف املتوسط، وتبلغ حنو 
منطقة حبر الشمال، فإن التكلفة التقديرية لنقل 

  . دوالرا17ًالنفط األذربيجاين تبلغ 
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إضافة إىل ذلك، ومقارنة مع الشرق األوسط -3

وخليج املكسيك، وحىت حبر الشمال فإن الظروف 
شديدة القسوة اجلغرافية واملناخية يف منطقة قزوين 

األمرالذي يزيد بدوره تكلفة استخراج  والصعوبة،
  . النفط وإيصاله إىل املستهلك

  )قزوين حبر أم حبرية؟: (اخلالف القانوين  -2

 اخلالف القانوين حول حوض قزوين قبل 2/1
  :م2001 سبتمرب عام 11أحداث 

يدور اخلالف بالدرجة األوىل حول طبيعة قزوين 

رية؟ ويترتب على هذا التعريف عدة وهل يعد حبراً أم حب
نتائج مهمة فيما يتعلق حبق استغالل الثروات املوجودة يف 

 فالقول بأن قزوين يعد حبراً يعين يف القانون الدويل ،باطنه
أن كل دولة مطلة تتمتع مبياه إقليمية هلا حق االستغالل 
الكامل املنفرد هلا وما حتتويه من ثروات وفقاً لقانون البحار 

م الذي مينح كل دولة حق ممارسة سيادا يف 1982ام ع
أما يف . مياهها اإلقليمية، وأن تستغل ما فيها من ثروات

حالة تعريف قزوين بأا حبرية فهذا يعين أن مجيع الدول 
املتشاطئة هلا حق االستغالل املشترك ملياه البحرية ومجيع ما 

  .)8(حتتويه من ثروات مسكية وطبيعية

 الدول املطلة على قزوين إىل احلصول وتسعى مجيع

على نصيب من ثرواته، وهذا ما تسبب يف خالف قانوين 
  :بينها حيث انقسمت إىل جمموعتني

ذربيجان وقازاخستان اللتان أ تضم :اموعة األوىل
تؤيدان أن قزوين يعد حبراً مما يعين تقسيم مياهه اإلقليمية 

لتصرف الكامل بني الدول املتشاطئة، وحق كل دولة يف ا
  .فيما حتتويه مياهها من ثروات

تضم روسيا وإيران وتركمانستان : واموعة الثانية

ومجيعها ترى أن قزوين حبرية وهو ما يعين اشتراك مجيع 
  .)9(الدول املطلة يف استغالل ثرواا بشكل متساوي

وتؤكد روسيا وإيران أن قزوين حمكوم مبعاهدات 

وترى أن تلك . لسوفييت وإيراندولية وقعت بني االحتاد ا
املعاهدات جيب أن تكون اإلطار القانوين الذي حيدد كيفية 

ذربيجان أبينما ترفض . التعامل مع الثروات اجلديدة
وكازاخستان اعتبار تلك املعاهدات إطاراً مرجعياً وذلك 
الوضع السياسي اجلديد الذي نشأ بعد ايار االحتاد 

دال معاهدات جديد ا السوفييت، وترى ضرورة استب
واملعاهدات . )10(تعكس األوضاع اجلديدة يف املنطقة

 فرباير عام 21املقصودة هي معاهدات الصداقة املوقعة يف 

 مارس 25م ومعاهدة التجارة واملالحة املوقعة يف 1921
  .)11(م1940عام 

وميكن القول بأن روسيا تستخدم مسألة اخلالف 

راكها يف مشروعات القانوين ورقة ضغط من أجل إش
التنقيب واإلنتاج عن النفط والغاز اليت ينحصر معظم 
االكتشافات منها يف مناطق قريبة من كازاخستان 

وقد عملت الشركات الغربية على القبول . ذربيجانأو
مبسامهة الشركات الروسية كوسيلة لإلقناع للتخفيف من 

 يف معارضتها وتغري موقفها بشأن الوضع القانوين مستفيدة
ذلك من خالف بني املؤسسات االقتصادية الروسية من 
  .جهة وبني القيادات العسكرية والسياسية من جهة أخرى

فبينما يرى االقتصاديون الروس عدم التشدد يف 

املسائل القانونية وضرورة اإلسراع يف املسامهة يف 
مشروعات النفط والغاز مع الشركات الغربية، يرى 

كريون أمهية قزوين تتجاوز ثرواته االستراتيجيون والعس
 الدخول مع روسيا يف هالطبيعية، مما يعين ضرورة إقناع دول

معاهدات حتفظ املصاحل القومية لروسيا وحتد من إمكانية 
  .)12(استغالل املنطقة ألغراض ختدم االستراتيجية الغربية

وأدت أحداث احلادي عشر من سبتمرب عام 

م احلكم يف أفغانستان م وما تالها من تغري نظا2001
وإزاحة طالبان عن احلكم وتويل حامد قرضاي كممثل 
للمصاحل األمريكية يف أفغانستان، فضالً عن حوار الطاقة 
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وتعاون كل دول . م2002األمريكي ـ الروسي عام 
املنطقة مع الواليات املتحدة يف مقاومة اإلرهاب إىل توقيع 

تان على ذربيجان وكازاخسأروسيا اتفاق مع كل من 

تقسيم قاع البحر طبقاً لتصور روسيا اخلاص خبط املنتصف 
  .املعدل

هذا، كما تضع الواليات املتحدة قوات يف املنطقة 

للمرة األوىل، فترسل جنود إىل أوزبكستان، ومستشارين 
ولكن . عسكريني إىل جورجيا لشن احلرب على اإلرهاب

ثر ال تغيب على أحد يف قزوين أن جورجيا خاصة هي أك
مركزية بالنسبة لطرق النفط منها إىل مطاردة أسامة بن 

  .)13(الدن وتنظيم القاعدة

ذربيجان  أ اتفاق روسيا و2/2
وكازاخستان على تقسيم قاع حبر قزوين بعد 

  :أحداث احلادي من سبتمرب

ذربيجان يف أمن روسيا و كل اتفقت

م على تقسيم قاع حبر قزوين تأسيساً على 23/9/2002
روسي اخلاص خبط املنتصف املعدل، ويف وقت التصور ال

سابق كانت روسيا قد اتفقت مع كازاخستان على تقسيم 
ذربيجان باملثل إىل أوتوصلت . قاع البحر بالطريقة نفسها

اتفاق مع كازاخستان لتستخدم هذه اآللية من أجل ترسيم 
حدودمها البحرية يف قاع حبر قزوين ـ يف نفس الوقت 

غوطاً على إيران وتركمانستان مارست هذه الدول ض
ووضع حد " خط املنتصف املعدل"لالنضمام هلم يف اتباع آلية

  .للمشكالت املتعلقة بالنظام القانوين اجلديد لبحر قزوين

وتعين آلية خط املنتصف املعدل حسب رؤية الدول 
  :اليت تبنتها ما يلي

 تقسيم قاع حبر قزوين تبعاً خلط منتصف أو خط -أ

  .د بالنسبة لشواطئ الدول املعنيةمتساوي البع

 تغيري خط التعيني وفقاً لعناصر خمتارة إما من صنع -ب

الطبيعة مثل نتوءات القاع، أو من صنع اإلنسان 

مثل إقامة جتهيزات معينة بناء على اتفاقات بينية 
  .)14(متبادلة ذا الصدد

 ترك منطقة املياه العليا مفتوحة أمام كل الدول -ج

 حبر قزوين وميكن رصد آثار استخدام املطلة على
آلية التقسيم املذكورة يف النظام القانوين لبحر 

  :اخلزر على النحو التايل

  : االنعكاسات املتوقعة بالنسبة لروسيا2/2/1

إاء مشكلة استحداث نظام قانوين جديد   -أ 

لبحر اخلزر، ومن مث إفساح الطريق أمام التركيز 
اخلزر إىل عملة على قضية حتويل نفط وغاز حبر 

  .صعبة حتتاج إليها بشدة

إثبات زعامة روسيا يف حبر اخلزر كدولة حتدد   -ب 
هذا، باإلضافة . من حيصل على ماذا يف املنطقة

إىل أن روسيا هي الدولة صاحبة القدرة 
العسكرية األكرب يف املنطقة بعد ايار االحتاد 

  .السوفييت

واألهم هو ما ينص عليه آلية التقسيم بصدد   -ج 
رك املنطقة العليا كمنطقة من املياه كمنطقة ت

فباملقارنة بالدول . مشاع للمالحة البحرية
األخرى مبا فيها إيران، أي منها ـ خالفاً لروسيا 
ـ ال متلك أي وحدات حبرية أو سفن جتارية يف 

حبر اخلزر، ومن مث فإن آلية التقسيم املطروحة 
يز إىل تعين أن يتم دفع السفن الروسية فائقة التجه

حبر اخلزر لتقوم بأنشطة الصيد على مدار العام 
بينما باقي الدول تقوم بالصيد من خالل 
جتهيزات عتيقة وبدائية يف املناطق القريبة من 

كما أن األسطول الروسي يف حبر . شواطئها
اخلزر واملزود حالياً بوحدات متقدمة ميكن أن 

  .يبحر على امتداد البحر

يدة سوف متنح الروس أن آلية التقسيم اجلد -د 

. إمكانية امتالك حدود حبرية مباشرة مع إيران
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ومن املعروف أن إيران ليس لديها حدود برية 
مع روسيا، وإذا مت تقسيم حبر اخلزر إىل أجزاء 

فسوف يكون هناك ) التصور اإليراين(قومية 

بالنسبة إليران فإن وجود . حدود حبرية أيضاً
  .مر إجيايبمنطقة عازلة مع قوة كربى هو أ

من قاع حبر % 20 سوف متلك روسيا حنو -هـ

  .)15(قزوين

  :ذربيجانأل االنعكاسات املتوقعة بالنسبة 2/2/2

من قاع البحر، % 21سوف حتصل على   -أ 
واملنطقة احملددة هلا معروفة باحتياطاا اهلائلة 

  .من النفط

يف ظل التقسيم اخلماسي املتساوي الذي  -ب 
وكازاخستان ذربيجان أتطرحه إيران، فإن 

 مليار طن من 2.84سوف تطالبان بـ 
االحتياطيات اهليدروكربونية للبحر، باملقارنة 

 مليار طن لروسيا وكمية أقل 2.34بـ 
أما يف ظل خط . بقليل لتركمانستان وإيران

ذربيجان أالتقسيم اجلديد فسوف تسيطر 

 مليارات طن من هذه االحتياطيات 4على 
سية وأربعة مبا يعادل ضعف الكمية الرو

  .أضعاف النصيب اإليراين

لو أن إيران وافقت على آلية التقسيم   -ج 
اجلديد فإنه حىت حقول النفط املختلف حوهلا 

 سوف تقع يف املنطقة "Alborzالبورز "يف 
  .ألذربيجانالتابعة 

لو قبلت تركمانستان خط التقسيم املذكور   -د 

فإن حقول نفط مهمة يف ساردار كاباز 
Sardar/ Kapazeف تدخل يف  سو

  .)16(نطاقها

  : االنعكاسات املتوقعة بالنسبة إليران2/2/3

من الواضح أن الوضع ليس يف صاحل إيران، وتصف 

السلطات اإليرانية مبستوياا كافة مبا فيها الرئيس خامتي 
االتفاقات الثنائية بني روسيا وإيران بأا اتفاقيات باطلة وال 

اقيات سابقة بني الدول ذلك أا تتناقض مع اتف. قيمة هلا
املطلة على البحر تنص على اختاذ القرارات املتعلقة بالنظام 

  .القانوين اجلديد يف حبر اخلزر باإلمجاع

م 1921ويتمثل املوقف اإليراين يف اتفاقيات عامي       

م بني إيران واالحتاد السوفييت السابق البـد أن         1940و  
يداً مقبوالً  تستمر صاحلة حىت جتد الدول اخلمس نظاماً جد       

من اجلميع، وأيضاً فإن إيران ترى أن هـذه االتفاقيـات           
) قـزوين (من السيادة املشتركة يف حبر اخلزر        تشكل نوعاً 

وهو نظام جيد من وجهة نظرها، إال إذا قـررت الـدول            
املعنية اتباع طريقة أخرى لتقسيم املنطقة، حينئذ فإن البحر         

لكل % 20م  كله جيب أن يقسم إىل مناطق متساوية حبج       
خط . )17(دولة مبا يتضمن املياه العليا، لذلك تعارض إيران       

  :تقسيم املنتصف املعدل الذي يعطيها

  .فقط من قاع البحر% 13 -أ 

 اجلزء اإليراين سيكون خال من أي حقـول         -ب

  .معروفة للنفط والغاز

 اجلزء اإليراين شديد العمق وجهود التنقيـب        -ج

ن املنـاطق   والبحث فيه سيكون أشد صعوبة م     
  .الضحلة من البحر الواقعة يف األجزاء العليا

 السفن الروسية ميكن أن تقترب من الـشواطئ         -د
  .اإليرانية يف أي وقت

ومن اجلدير بالذكر أن إحدى مواد اتفاقية عام 

االتفاقية (م بني إيران واالحتاد السوفييت السابق 1921
 الراهن يف نفسها اليت تصر إيران على أا األساس القانوين

تعطي احلق للروس بالتدخل يف إيران، فإن ) حبر قزوين
احلرية املتوقعة للسفن الروسية سوف تعين أكثر مما تبدو 

إن احلكومة اإليرانية بالطبع قد أعلنت قبل وبعد . عليه

باطلة ) 5املادة رقم (أن املادة املذكورة ) م1979(الثورة 
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لكن .  القضيةألن موضوعها هو الروس البيض وقد أغلقت
ويف الواقع فإن أحد . الروس مل يعملوا أبداً بالتفسري اإليراين

م، 1921أن معاهدات  أسباب حرص روسيا على ذكر

تهكها بالفعل هو هذه ن رغم أا ت،م مازالت فاعلة1940
  .)18(النقطة نفسها

ورغم أن إيران ليست يف حاجة ماسة ملوارد حبر 

 األراضي اإليرانية، قزوين، ألن هناك مناطق كثرية يف
خاصة يف اخلليج الفارسي مازالت بكراً وسوف يكون 

فإن . نشاط التنقيب واالستكشاف فيها أكثر يسراً
موضوع حبر اخلزر ميثل أمهية قصوى للحكومة اإليرانية 

  :لعدة أسباب

 تارخيياً كانت إيران دولة رئيسة يف املنطقة ومن غري -أ

 حبر قزوين لصاحل الالئق أن ختسر اللعبة اآلن يف
 مل خيربن املعاناة والالئيبعض الدول املستقلة حديثاً 

نفسها اليت عانتها إيران على مر التاريخ حلماية 
من أسوأ املناطق يف % 13تقبل  وأن مصاحلها،

  .البحر

 الكثري من اإليرانيني يعترب فشل احلكومة اإليرانية -ب

احلايل يف يف حبر اخلزر دليالً على عدم كفاءة النظام 
تأمني احلقوق القومية، وذلك بسبب األداء السليب 

على صعيد العالقات اخلارجية مثل العالقات السيئة 
مع دول إقليمية أو دول خارج اإلقليم خاصة 

  .الواليات املتحدة

 قضايا حبر اخلزر ترتبط بأمور كثرية تشمل أموراً -ج

شل استراتيجية وأخرى متعلقة مبكانة إيران، منها الف
يف مواجهة قوى الدول اإلقليمية والفشل يف 
مواجهة الواليات املتحدة وأصدقائها يف املنطقة، 

بسبب خط (والفشل يف دبلوماسية األنابيب 

، )باكورة ـ جيهان، واخلط التركماين ـ األفغاين
والفشل يف التأثري على احلياة السياسية واالقتصادية 

رس هذا بكفاءة يف دول اجلوار باملقارنة مع دول متا
  .  )19(مثل تركيا وبعدها إسرائيل

الزيت ( التنافس على خطوط أنابيب البترول -3

  :والغاز) اخلام

 التنافس على خطوط أنابيب 3/1
 سبتمرب عام 11البترول والغاز قبل أحداث 

  :م2001

باإلضافة إىل اخلالف القانوين حول ملكية ثروات 

ملتعلقة باستخراج حبر قزوين وكذلك الصعوبات التقنية ا
النفط والغاز والتكاليف املرتفعة، فإن املنطقة تواجه مشاكل 

ويعود السبب الرئيسي . نقل ثرواا إىل األسواق العاملية

 حيث ؛هلذه املشكلة إىل الطبيعة اجلغرافية ملنطقة قزوين
وبسبب . تعدو منطقة حبيسة ال تطل على حبار أو حميطات

قة حباجة إىل أنابيب متر عرب عزلتها هذه؛ فإن دول املنط
الدول ااورة هلا لنقل ثرواا إىل األسواق العاملية، وخاصة 

وقد تسبب هذا الوضع يف تنافس حاد بني . الغربية منها

الدول ااورة على مشروعات األنابيب حيث تسعى كل 
دولة إىل أن تكون أراضيها معرباً ألكرب كمية من النفط 

وليس . ك للحصول على رسوم العبوروالغاز الطبيعي وذل
العائد املادي السبب الوحيد يف تنافس تلك الدول وهي 
إيران وروسيا وتركيا وأوكرانيا وباقي دول القوقاز وعدد 
من دول أوروبا الشرقية، بل هناك مكاسب سياسية 
واستراتيجية يأيت يف مقدمتها ممارسة النفوذ على دول 

ة واالستراتيجية فقد وهلذه األسباب السياسي. قزوين
أصبحت الواليات املتحدة الطرف الرئيسي يف موضوع 
نقل النفط والغاز، وشكلت هذه القضية أهم عنصر يف 

  .)20(سياستها الراهنة جتاه منطقة قزوين

ذربيجان وكازاخستان أوعلى الرغم من أن 

وتركمانستان تنقل يف الوقت الراهن ثرواا عرب أنابيب متر 
اضي الروسية حيث ترتبط تلك الدول من خالل األر

بشبكة ضخمة من األنابيب مت بناؤها خالل العهد 
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إال أن الطاقة االستيعابية احملددة لتلك األنابيب السوفييت، 
 وكذلك حالة تلك ،باملقارنة بكميات اإلنتاج املتوقعة

األنابيب القدمية، ورغبة من الدول املستقلة حديثاً يف 
هداف األ باإلضافة إلى،روسيةاخلروج من اهليمنة ال

ألمريكية يف املنطقة، دفعت تلك الدول ااالستراتيجية 
 مما نتج عنه طرح ؛للبحث عن بدائل جديدة لنقل ثرواا

  .العديد من مشروعات األنابيب

معامل حلفني " املعركة القزوينية"لقد ارتسمت يف 

 يضم روسيا وإيران وأرمينيا، ورمبا -األول: متعارضني
يضم الواليات املتحدة وتركيا  -الثاين. انستانتركم

 وجورجيا، مع ميل متزايد لدى كازاخستان وأذربيجان

  .لالنضمام إليه

وقد برز هذا االستقطاب بوضوح لدى توقيع 
وهذا . بشأن خط أنابيب باكو ـ جيهان" إعالن أنقرة"

خط يشكل ورقة استراتيجية بالغة األمهية للدول اليت متر 
وهذا األمر جيعل روسيا وتركيا يف . ب فيهاعربها أو يص

موضوع منافسة حادة، تضاف إىل عوامل التنافس املزمنة 
بني البلدين فروسيا تتمسك بضرورة مرور األنابيب عرب 

وهذا اإلصرار يتعدى الفوائد االقتصادية . أراضيها ومرافئها
، أي "اجلوار القريب"إىل ضرورات استراتيجية فيما تسميه 

فهي تدرك أن إمساكها . يات السوفيتية السابقةاجلمهور
 البلدان املصدرة للنفط تالقتصادياذا الشريان احليوي 

املستخرج من حوض قزوين، يسهم يف إبقاء هذه البلدان 
يف دائرة النفوذ الروسي ويف صيانة حيز مهم من املدى 
االقتصادي السوفييت السابق الذي مل يتفكك ائياً حىت 

، ويضع يف يدها أداة "الدول املستثقلة"إطار جمموعة اآلن، يف 
بالغة الفاعلية ملواجهة املخطط األمريكي للهيمنة على 
املنطقة واملساعي التركية الختراق جمال النفوذ الروسي عرب 

  .)21(هذا اجلسر االقتصادي احليوي

أما بالنسبة لتركيا، فإن مرور األنابيب عرب أراضيها 

تصادية وسياسية واستراتيجية، ويعزز يعود بفوائد مجة اق
  :موقعها ودورها يف املنطقة على النحو التايل

 تعول تركيا على حتقيق فمن الناحية االقتصادية -أ 
درجة معينة من الكفاية النفطية تسمح هلا بتقليل 
اعتمادها على نفط الشرق األوسط، كما تعوض 
الدخول اليت ختسرها من جراء إقفال خط األنابيب 

  .العراقي

 تشكل هذه األنابيب يف ومن الناحية السياسية -ب
العامل "نظر أنقرة، أداة فعالة لتعزيز عالقاا مع 

وجسراً حيوياً للتواصل معه بعد انقطاع " التركي
  . دام قروناً

 تنتعش أحالم تركيا ومن الناحية االستراتيجية -ج

فهو يعزز موقعها . بالتحول لدولة إقليمية كربى
وحيد أو شبه وحيد لنفط آسيا الوسطى كممر 

والقوقاز إىل أوروبا وأمريكا، وجيعلها نقطة الوصل 
كما أن تقليل . بني بلدان املنطقة والعامل العريب

اعتمادها على النفط العريب سيجعلها أكثر حترراً يف 
 ويف تعزيز حتالفها مع ،تعاملها مع العامل الغريب

لى استعادة موقعها إسرائيل، وبالتايل فإا تراهن ع
االستراتيجي الذي يعتقد أنه اهتز نتيجة ايار 

  .)22(االحتاد السوفييت

وقد برزت جمموعة من املقترحات واخليارات 
لنقل نفط وغاز قزوين إىل األسواق اخلارجية ويتمحور 

  :الصراع اليوم حول هذه اخليارات وأبرزها

أي خط باكو ـ نوفوسيبريسك : اخلط الشمايل -1
لبحر األسود، عرب األراضي الروسية، والذي على ا

  .تتمسك به موسكو

  جيهان التركي-وأي خط باك: اخلط اجلنويب -2

  .على البحر املتوسط، عرب األراضي اجلورجية
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اخلط الذي مير عرب األراضي اإليرانية وصوالً إىل  -3

 .اخلليج

لنقل النفط الكازاخي عرب الصني : اخلط الشرقي -4
 .يإىل شواطئ احمليط اهلاد

  .)23(خط تركمانستان ـ أفغانستان ـ باكستان -5

كان املشروع اإليراين يواجه معارضة  وإذا

أمريكية رمسية واملشروع الصيين خمصص أساساً لتلبية 
االحتياجات الصينية املتزايدة وحمصور بالنفط الكازاخي، 

اخلط الشمايل : فإن الصراع يدور حول كل من
تركمانستان ـ وخط ) التركي(واجلنويب ) الروسي(

  .أفغانستان ـ باكستان

حيظى اخلط التركي بدعم واضح من واشنطن، ال 

بل هو يف األساس مشروع أمريكي وجتتمع االعتبارات 
االقتصادية واجليوسياسية وراء هذا املوقف األمريكي، مع 

فبناء هذا . إعطاء األولوية بالطبع لالعتبارات اجليوسياسية
 مليار دوالر حسب 3.5اخلط يكلف ما ال يقل عن 

يف حني أن خط نوفوسيبريسك الروسي . التقديرات األخرية

قائم حالياً وال يتطلب سوى إعادة صيانته وجتهيز البناء 
مبعدات حديثة وإجراء بعض التعديالت املتعلقة ببناء جزء 
جديد منه يلتف حول األراضي الشيشانية، وذلك بتكلفة 

ر مما دفع بعض  مليون دوال220-150تتراوح ما بني 
اخلرباء األمريكيني إىل التشكيك يف اجلدوى االقتصادية 

  .)24(للمشروع التركي

أحداث احلـادي عـشرون مـن        3/2
م وتأثريها على مـشروعات    2001سبتمرب عام   

  :قزوينمن آسيا الوسطى ـ نقل البترول والغاز 

ومن أبرز االتفاقات والتحركات اليت حدثت خالل 

م وأشارت 2001سبتمرب عام 11اث الفترة التالية ألحد
إىل إعادة رسم خريطة النفوذ يف املنطقة وتفضيل املسارات 

  :ذات اجلدوى السياسية ما يلي

انـستان ـ   كمالسري قدماً يف تنفيذ خط غـاز تر   -أ

  حتـول أفغانستان ـ باكستان واليت كانت طالبان 
  .دون تنفيذه

بدأ اخلطوات العمليـة لتنفيـذ خـط أنابيـب           -ب
ذربيجان ـ جورجيا ـ تركيـا ـ     أب" يزينشاهد"

 .اليونان

 البدء الرمسي ألعمال اإلنشاءات يف مشروع خط         -ج
  .بتركيا" هانيج"ذربيجان ـ جورجيا ـ أب" باكو"

خط أنابيب تركمانستان ـ أفغانـستان    3/2/1

  :ـ باكستان

مسئولون من أفغانـستان وباكـستان      فقد اجتمع   
 يف العاصـمة    م2002سبتمرب عام   16وتركمانستان يف   

 سرعة تنفيذ خط األنابيب اخلـاص        على حثلاألفغانية، ل 
بنقل الغاز والنفط عرب الدول الثالث من تركمانـستان إىل     
باكستان مروراً بأفغانستان وهو اخلط الذي وقـع قـادة          
الدول الثالث اتفاقاً لبدء البناء فيه يف باكستان يف مايو عام           

) مـيالً  907( كيلومتر   1460ه  فتم، وتبلغ مسا  2002

 700ومير نصف هذا اخلط يف األراضي األفغانية حـوايل          
 مليون متر مكعـب   30بطاقة   )25()يالً م 435(كيلو متر   

 مـن   ، بليون دوالر  3.5-2سنوياً، وتتراوح تكلفته بني     
يف تركمانستان إىل ميناء جوادار   Daulalad غاز حقل

مـا  ك .على البحر العريب يف باكستان مروراً بأفغانـستان       

ع إلسالة الغاز الطبيعي يف جوادار      نيتضمن أيضاً إنشاء مص   
لتصدير الغاز إىل األسواق العاملية باإلضافة إىل إنشاء خط         

نستان تسعى  اوتركم . نفس املسار  يتبعأنابيب لنقل البترول    
إلجياد وسيلة لتصدير احتياطياا الضخمة من الغاز الطبيعي       

  .قوقازبدون املرور على روسيا أو منطقة ال

نستان برناجماً طموحاً لتنمية البتـرول      اوتتبىن تركم 

م، ويتضمن جذب اسـتثمارات     2010والغاز حىت عام    
حيث مـن    منها؛% 75متثل االستثمارات األجنبية نسبة     

املخطط أن يتم تنمية احلقول الربية باسـتثمارات حمليـة          
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باملشاركة مع شركات اخلدمات األجنبية، بينمـا سـيتم         
بشركات البترول العاملية يف تنفيذ مـشروعات       االستعانة  

البحث واالستكشاف واإلنتاج مـن احلقـول البحريـة         

  .باإلضافة إىل مشروعات خطوط أنابيب التصدير

وبلغ إنتاج تركمنستان من الزيت اخلام واملتكثفات       
 مليون طن بزيـادة نـسبتها       8.02م حنو   2001يف عام   

ستان من  كما بلغ إنتاج تركمن   . م2000عن عام   % 12
 بليون متـر مكعـب،      51.3م حنو   2001الغاز يف عام    

 بليون متر مكعـب      37.3وبلغت صادراا من الغاز حنو      
 202وختطط تركمنستان لزيادة إنتاجها من الغاز يف عام         

  . )26( بليون متر مكعب70.8ليصل إىل حوايل 

ذربيجان ـ  أب" زينيشاهد"خط أنابيب غاز  3/2/2
  :ونانركيا ـ اليتجورجيا ـ 

نقل ي الذي   نيزارتباط تركيا مبشروع شاهدي   وقد مت   

الغاز الطبيعي من أذربيجان إىل الدول األوربية عرب خطوط         
: متر جبورجيا وتركيا، وقـد توصـلت الـدول األربـع          
أذربيجان، جورجيا، تركيا، اليونـان إىل اتفـاق رغـم          
استمرار املفاوضات، وتلعـب الواليـات املتحـدة دوراً         

ويتوقع أن تبدأ اإلنشاءات يف هـذا  . ملفاوضاتواضحاً يف ا 
ذري  يف أذربيجان، حيث يوجد الغـاز اآل       نيزاخلط شاهدي 

يف تركيا، مث يرتبط خبطـوط  ) أرضروم(إىل مدينة أرزوروم  
أنابيب الغاز التركي احمللي، أما باقي اخلط فسوف يـسري          
عرب احلدود التركية اليونانية؛ حيث يتصل خبطوط األنابيب        

وذا فإن خطوط تركيا احملليـة ستـصبح        . ية احمللية اليونان
متصلة خبطوط أوربا عرب هذا املشروع، حيـث أن كـل           

خطوط الغاز لالحتاد األوريب مرتبطـة ببعـضها الـبعض          
والشك أن مثل هذه املشروعات االقتـصادية املـشتركة         
سوف تسهم بدرجة كبرية يف توطيد الروابط بني البلـدين      

.  مستمرة حول قضايا إجيا وقربص     واللتني شهدتا خالفات  
ولكنها من جانب آخر ميكن أن تسبب رد فعل سلبياً قوياً           

يف روسيا اليت تعد اآلن هي وسيلة االنتقال الوحيدة لنقـل         

غاز آسيا الوسطى والقوقاز إىل أوربا وهو األمـر الـذي           
  . )27(ستخسره بعد إنشاء مشروع شاهدينيز

" جيهان "-بأذربيجان" باكو"خط أنابيب    3/2/3

  :بتركيا لنقل الزيت اخلام

مثل البدء الرمسي ألعمال اإلنشاءات يف مـشروع        
ـ نابخط أنابيب باكوـ جيهان والذي ميد النفط من م          هع

حبضور . األذربيجانية يف حبر قزوين إىل تركيا عرب جورجيا       
ذربيجان وجورجيا وتركيا واملصمم حلمل     أرؤساء كل من    

بحر املتوسط حـدثاً شـديداً      النفط اخلام من قزوين إىل ال     
 حيث أعلن بوضوح عن التحرك حنو اخلطط الـيت         ؛ألمهيته

تدعمها الواليات املتحدة دون االهتمام برفض دول فزوين        
األخرى اهلامة ممثلة يف روسيا وإيران، كما مثـل تـدعيماً      

أمريكياً واضحاً للدور التركي يف املنطقة علـى حـساب          
مثل انتصار االعتبارات وبشكل أساسي   . األطراف األخرى 

وطبيعة احلـضور يف  . السياسية على الضرورات االقتصادية 
 من املـشروع    ذربيجاينحفل انطالق العمل من اجلزء األ     

واليت شارك فيها وزير الطاقة األمريكـي سنبـسرابراهام         

ت عن التأييد األمريكي القوى للمشروع والذي اعتربه        ربع
اقة من وجهة النظر    سبنسر واحداً  من أهم مشروعات الط      

 . )28(األمريكية اليت تنفذ يف هذه املنطقة

ومن اجلـدير بالـذكر أن رؤسـاء مجهوريـات          

ذربيجان وجورجيا وتركيا قد وقعوا رمسياً على الـصيغة         أ
النهائية التفاقية مد خط آنابيب للبترول من باكو إىل ميناء          

وذلك علـى  . التركي على البحر املتوسط) جيهان(سيهان  
 مؤمتر منظمة األمن والتعاون يف أوربا الذي عقـد           هامش

م يف اسطنبول   1999 نوفمرب   19-18خالل الفترة من    
عد توقيع اتفاقية   يو. وحضره الرئيس األمريكي بيل كلينتون    

يهان أهم إجنازات املؤمتر، والـذي      ج/ مشروع خط باكو  
ليه الحقـاً  تنضم عحيظى بدعم واشنطن باإلضافة إىل أنه س  

نستان وكاراخستان  الغاز الطبيعي من تركم   مشروع نقل ا  

  .وآذربيجان إىل تركيا عن طريق نفس اخلط
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وكانت شـركة يب يب أموكـو والـيت تـرأس           

 املكلف باستخراج بتـرول حبـر     )IIOC(الكونسورتيوم  
قزوين مترددة حيال هذا املشروع بسبب تكلفته ومتخوفة        

 إال  مليـار دوالر، 2.7أن يفوق التقديرات التركية البالغة      
أا ختلت عن حتفظها بعد ذلك واعترفت بأن املسألة تتعلق          

  .)29(خبط أنابيب استراتيجي جيب بنائه

قنـاع يب يب أموكـو،     إوقد جنحت واشـنطن يف      

من أسهم الكونسورتيوم، باملوافقـة علـى      % 34صاحبة  
املشروع، بعدما اضطرت تركيا إىل إعـالن حتملـها أي          

 بليـون   1.4 وحتملها   خسائر أو خماطر تنتج عن املشروع     
دوالر من موازنة املشروع، كما اضطرت تركيا أيـضاً إىل    

مليون دوالر سنوياً، كل ذلـك      100ختفيض أرباحها إىل    
يف سبيل رفع وصاية روسيا عن مجهوريات أسيا الوسـطى       
والقوقاز، وربطها اقتصادياً بتركيا والغرب؛ حيث إن هذا        

ة إىل روسـيا    املشروع سيغين هذه اجلمهوريات عن احلاج     
لتسويق إنتاجها من الغاز الطبيعي عرب اخلط نفسه، وهو ما          

وجتدر اإلشـارة   . قد يعوضها عن تنازالا يف خط البترول      

يهان ملنـع نقـل    ـ ج إىل أن واشنطن تدعم مشروع باكو     
  .البترول عن روسيا وإيران ألسباب سياسية

وقد قللت إيران من أمهية اتفاق اسطنبول ورأت        

ة طرق ممكنة لنقل البترول ولكن املهم هـو         أن هناك عد  
امليزة االقتصادية اليت ميكن أن حتصل عليها إيـران وأن          

  . على االعتبارات السياسيةهاالقتصاد سيفرض منطق

إال أن إيران مل تقف مكتوفة األيدي بل خاضـت          

واحدة من أهم معاركها ضد ما يسمى بدبلوماسية الـنفط     
تستهدف إقصاء روسيا وإيران    األمريكية يف حبر قزوين اليت      

بدور فاعل يف عملية نقل نفط وغاز حـوض قـزوين إىل            
أسواق الستهالك يف أوربا والشرق األقصى فقد حققت ما         

  :يلي

احلصول على متويل إلقامة خط أنابيب لنقـل         -�
نفط قزوين عرب األراضي اإليرانية إىل اخللـيج        

نة اإليرانية إىل مدي  " نيكا"العريب ابتداء من مدينة     
 -اإليرانية من خالل كونسورتيوم صيين      " راي"

ـ سويسري حصل على التمويـل مـن         وك بن

  .فرنسية

 إيران وقعت مع كل من تركيـا         أن فضالً عن  -�
ل غـاز   نقواليونان اتفاقية إلقامة خط أنابيب ل     

إيران إىل اليونان ورمبا أوربا الغربية عند اكتماله        
" رةأنق"بإيران إىل " تربيز"حيث سيمتد اخلط من     
 .بتركيا ومنها على اليونان

لنقـل الـنفط    " نيكـا ـ راي  "مشروع  3/2/4
  :)الزيت اخلام(

هـا  نقل بترول حبر قـزوين عرب     عملت إيران على    

وقد عرضت إيران، أن تدفع تكاليف إقامة شبكة        . مباشرة
" نيكا"أنابيب حتت املاء أو حتويل حاويات النفط إىل مدينة          

بترول بطاقة استيعابية تصل إىل     بإيران واليت يوجد ا حمطة      
  .ي وذلك دون تكلفة إضافية/ألف ب300

 خـرين آ أنابيب يومن هنا ستقوم إيران بإقامة خط 

وذا فـإن طهـرن     . يف إيران " راي"إىل مدينة   " نيكا"من  
ستعمل على إعادة بناء شبكيت أنابيب موجودتني بالفعل يف         

 وأراك ومنها إىل مصاف البترول يف أصـفهان  " راي"مدينة  
  .يف الشمال

إيران أا حـصلت علـى      أعلنت  ومنذ عام تقريباً    

لنقل بترول حبر قـزوين  " نيكا ـ راي "متويل لشبكة أنابيب 
من خالل كونسورتيوم صيين ـ سويسري حصل علـى   

هذه الشبكة ستعمل على نقل     . التمويل من بنوك سويسرية   
ي يتم نقلها مباشـرة إىل شـبكة        / ألف ب  370حوايل  
  .يران يف تربيز وطهرانمصايف إ

وحسب سياسة إيران املعمول ا لتفادي اخلطـر        

األمريكي القائم على صناعتها النفطية فقد مت االتفـاق         
ي من النفط   / ألف ب  370على أن تقوم إيران باسترياد      

من أذربيجان، وكازاخستان، وتركمانستان عرب شـبكة       



  قزوين من البترول والغاز قزوين من البترول والغاز قزوين من البترول والغاز قزوين من البترول والغاز––––      ثروات آسيا الوسطى       ثروات آسيا الوسطى       ثروات آسيا الوسطى       ثروات آسيا الوسطى         مصطفى دسوقي كسبة مصطفى دسوقي كسبة مصطفى دسوقي كسبة مصطفى دسوقي كسبة . . . . أأأأ

  967           مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية   مركز الحضارة للدراسات السياسية                أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم أمتي في العالم 

صدير أنابيب نيكا ـ راي الستهالكها احمللي، يف مقابل ت 
ي مــن حقــول نفطهــا يف اخللــيج / ألــف ب370

  .)30(نيابة عن الدول الثالث) اإلسالمي(

وحىت حتث طهران هذه الدول على مزيـد مـن          
التعاون فقد أعلنت أا ستقدم اعتباراً من بداية يناير عـام           

على صادراا النفطيـة    % 30م خصماً يصل إىل     2000
       ،ذا يصل سـعر    مبقتضى برنامج املقايضة الذي تعمل به

دوالر يف الـسوق  24دوالر يف مقابل 17الطن املتري إىل    
فضالً عن أن إيران أعلنت على لسان خبري للطاقة         . العاملي

 دوالر 12عن استعدادها لتخفيض هذا السعر ليـصل إىل         
 "نيكـا ـ راي   "لذا، فإن مشروع . للطن املتري من النفط

  :ب منهايعد ضربة قامسة للسياسة األمريكية لعدة أسبا

ذا املـشروع يعـين     هلأن حصول إيران على متويل       -أ
عملياً أن احلصار األمريكي املفروض عليها مل يعـد         

  .ذي بال

كما أن املشروع ال يعين فقط أن تقوم إيران بنقل           -ب

نفط حبر قزوين إىل اخلارج، بل أيضاً تشغيل مصايف         
 .النفط لديها

عـبني   وأخرياً فإن إيران استطاعت أن تـشرك ال   -ج

جدد إىل جانبها؛ حيث يقال إن من بـني البنـوك           
الفرنسية اليت تقوم بتمويل املـشروع بنـك مثـل          

وهو ذو صالت حكومية قويـة،      "  ليونية -كريدي  "
كما أن شركيت الـنفط الـصينتني املـشاركتني يف         
املشروع، هلما ذات الصالت احلكوميـة الوطيـدة        
ـ        د وهكذا، فإن تواجد فرنسا والصني يضعف إىل ح

 .)31(قزوين كبري التأثري األمريكي يف منطقة

" أنقرة"بإيران ـ  " تربيز"خط أنابيب غاز  3/2/5

  :باليونان" كوموتيين"بتركيا ـ 

فقد أعلن مؤخراً أن تركيا واليونان قد وقعتا اتفاقاً         
بإقامة خط أنابيب لنقل غاز إيران إىل اليونـان ورمبـا إىل            

  .أوربا الغربية حال اكتماله

م وضعت الترتيبات النهائية    2002ارس عام   ففي م 

بتركيـا،  " أنقـرة "ملشروع خط أنابيب يصل مـا بـني         
باليونان لنقل غاز إيران؛ حيث ميتـد خـط         " كوموتيين"و

، ومنـها إىل    "تركيـا "إىل أنقرة   ) إيران(األنابيب من تربيز    
 4 وتستورد تركيا حسب هذا االتفـاق حـوايل          ،اليونان

إيران يف املرحلة األوىل لتصل إىل       من الغاز من     3مليارات م 
 ويبدو أن تركيـا     ،حال االنتهاء من املشروع    3 مليارم 13

ستعيد تصدير هذا الكم اهلائل من الغاز الطبيعي إىل اليونان          
وأوربا عرب هذا اخلط الذي ميثل خطوة جريئـة لالحتـاد           

األوريب الذي يعمل على تنويع مصادر الغـاز الطبيعـي،          
لطاقة النظيفـة بـدالً مـن الفحـم         واستبداله كمصدر ل  

واملعروف أن احتياطي غاز حبر الشمال الـذي        . والبترول
  .عاما25ًتعتمد عليه سينفذ خالل 

مـن  هذه اخلطوة من جانب إيران تبدو كنـوع         
الترضية لتركيا اليت تفقد رويداً رويداً دورها يف شـبكات          
نقل نفط وغاز قزوين لكنها خطوة حمسوبة من الطـرف          

  :هو احلليف األمريكي لعدة أسبابالتركي و

أن الواليات املتحدة ستفكر طويالً قبل أن حتاسب         -أ  
  .األتراك على هذه اخلطوة

أنه حال خروج تركيا من شبكات أنابيب حبـر          -ب
قزوين، فالبد من ترضيتها، وذلك إمـا بتخفيـف         
احلصار االقتصادي على العراق لتقوم تركيا بفـتح        

ل النفط العراقـي عـرب      خطوط أنابيب البترول لنق   
ض اإلدارة األمريكية الطرف عن     غأراضيها، أو أن ت   

قل غاز إيران وهو أهـون  ناتفاق اليونان ـ تركيا ب 
الشرين، خاصة أن اليابان قد سبقت الكـثريين يف         
هذا اال عندما وقعت اتفاقاً مع إيـران بتطـوير          

بإيران بتكلفة مقـدارها    " ذربيجانأ"حقوق بترول   

الر ضاربة بالقانون األمريكي عـرض      مليار دو 26
 .)32(احلائط
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مليـون دوالر،   300تقدر تكلفة املشروع بنحو     

ومن املتوقع أن يتلقى املشروع مساعدة مالية من االحتـاد          
األوريب، وسوف يتوىل كل جانب مسئولية إنشاء اجلـزء         

ومن املتوقع عند االنتهاء    . املار من خط األنابيب يف أراضيه     
م أن يؤدي إىل زيـادة      2005وع، يف عام    من تنفيذ املشر  

واردات تركيا من الغاز من روسيا وإيران وأذربيجان، وأن         
مليون متـر مكعـب     500يتم إمداد اليونان مبدئياً بنحو      

  .سنوياً من الغاز الطبيعي

وميثل هذا املشروع خطوة هامة بالنسبة لتـأمني        
مصادر إمدادات أوربا من الغاز الطبيعي، كما يعـد أول      

شروع يربط مباشرة بني احتياطيات الغاز يف جنـوب         م
منطقة حبر قزوين واخلليج العريب من ناحية وأوربا مـن          

؛ مما سيؤدي إىل استفادة األسواق األوربية من        ناحية أخرى 
نستان وإيران، واليت تقدر بنحو     ااحتياطيات الغاز يف تركم   

 تريليون متر مكعب، هذا جبانب ارتباطها حالياً خبـط          29
ابيب غاز مع روسيا، اليت تعد من أكـرب دول العـامل يف    أن

ومن مث فإن هذا املشروع سوف يـؤدي        . احتياطيات الغاز 
خبـالف  % 50إىل زيادة إمدادات أوربا من الغاز بنسبة        

إنتاجها من الغاز الطبيعي وواردا مـن الغـاز الطبيعـي           
ه للـربط بـني ليبيـا       ئاملسال، وخط األنابيب املزمع إنشا    

  .)33(ياوإيطال

ترتب علـى هـذا     يوجتدر اإلشارة إىل أنه سوف      

املشروع ظهور إيران كمنافس قوي لروسيا يف األسـواق         
نستان على شبكة   ااألوربية، باإلضافة إىل قلة اعتماد تركم     

فضالً عـن أن هنـاك     . أنابيب غاز االحتاد السوفييت سابقاً    
جماالت أخرى للتعاون بني تركيا وإيران تـشمل واردات         

  .ز الطبيعي املسال، ومشروع الربط الكهربائيالغا

ومن اجلدير بالذكر أن صفقة بيع الغاز اليت كانت         

 مـن الغـاز     3 بليون م  190تنص على إمداد تركيا بنحو      
 عاماً قابلة للزيـادة ملـدة       22الطبيعي اإليراين على مدى     

سنوات أخرى، مل يتم تنفيذها يف املوعد احملدد هلـا يف           10

 عدم انتهاء تركيا من تنفيذ اجلـزء        م، بسبب 1999عام  
اخلاص ا من خط األنابيب املخصص الستالم ونقل الغاز         
اإليراين، وذلك لعدم مساح الواليـات املتحـدة لـشركة          

Caterpillar Solar Turbines األمريكية بتصدير 
معدات حمطات الضخ الالزمة لتشغيل األنابيب؛ ممـا أدى         

ه املعـدات مـن شـركة       ىل استرياد هذ  إإىل اجتاه تركيا    
MANAE        األملانية، وقد واجهت هذه االتفاقية نقداً من 

الكوجنرس األمريكي؛ حيـث تزامنـت مـع العقوبـات         
األمريكية املفروضة على إيران وليبيا، واليت كانت تـنص         

مليون 40على عدم استثمار الشركات األجنبية ألكثر من        
  .)34(دوالر سنوياً يف االقتصاد اإليراين

قعت تركيا العديد مـن العقـود مـع دول         وقد و 

خمتلفة إلمدادها بالغاز الطبيعي، وتشمل روسيا واجلزائـر        
وتبلغ إمجايل الكمية   . ونيجرييا وتركمانستان وإيران وقطر   

3بليـون م  30.7م حوايل   2000املتعاقد عليها يف عام     
  /

سنوياً يف عـام     / 3 بليون م  49.2سنوياً تزداد إىل حوايل     
سنوياً خالل الفترة    / 3 بليون م  63.2  وحوايل ،م2005

  .م2020م وحىت عام 2010من 

ويقدر الطلب على الغاز الطبيعي يف تركيا حـوايل       
م يـزداد إىل حـوايل    2000سنوياً عام    / 3 بليون م  8.2
ــون م43.1 ــام / 3بلي ــنوياً ع ــوايل ،م2005س  وح
 62.5حوايل  و ،م2010سنوياً يف عام    / 3بليون م 51.5
 بليون  77.8 وحوايل   ،م2015 يف عام    سنوياً/ 3بليون م 

    )35(م2020سنوياً يف عام / 3م

  :خامتة الدراسة

تضاربت تقديرات احتياطي البترول يف دول آسيا         
 بليون برميـل    35 و   25الوسطى وحوض قزوين ما بني      

طبقاً لتقديرات املعهد الدويل للدراسات االستراتيجية، وما       
أنوكال األمريكيـة،    بليون طبقاً لتقديرات شركة      60بني  

بينما كانت تقديرات وزارة اخلارجية األمريكيـة حـوايل         
إال أن حتليل أحدث البيانات توضح لنا    .  بليون برميل  200
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 وهي آذربيجـان  ،أن الدول الثالث الواقعة على حبر قزوين     
 7.14وكازاخستان وتركمانستان تقدر احتياطياا حبوايل      

 االحتياطي العـاملي    من إمجايل % 0.69بليون برميل متثل    

مـن  % 0.87 بليون برميـل، ومتثـل       1030.3البالغ  
 بليون برميل وتصل 818.8احتياطي منظمة األوبك البالغ     

مـن االحتيـاطي العـاملي، و       % 0.76هذه النسبة إىل    
من احتياطي األوبك إذا أضفنا الدول الـثالث        % 0.95

األخرى من دول آسيا الوسـطى وهـي طاجيكـستان          
  . أوزبكستانوقريغيزستان

أما بالنسبة لروسيا فمعظم احتياطياا من الزيت         
اخلام والغاز فتقع يف جبال األورال بالقرب مـن أوروبـا           

 حيث تقـع معظـم      ؛الشرقية، ونفس األمر بالنسبة إليران    
ومعظـم  . احتياطياا يف احلقول الربية يف إقليم خوزستان      

احتياطيات قـزوين تقـع بـالقرب مـن كازاخـستان           
لكن األمر اجلدير باالهتمـام هـو أن دول        . مانستانوترك

آسيا الوسطى والقوقاز الست لديها احتياطي مـن الغـاز          
 ميثـل حـوايل     3 تريليون قدم  237الطبيعي يقدر حبوايل    

من احتيـاطي   % 9.54من احتياطي العامل، و     % 4.33
 سنة، أما   21ويقدر عمر احتياطي البترول حبوايل      . األوبك

  . سنة78.5ز فيقدر حبوايل عمر احتياطي الغا

أما فيما يتعلق باخلالف القانوين حول قزوين هل 

هو حبر أم حبرية؟ فنجد أن الدول املطلة على قزوين 
ذربيجان  أ تضم-انقسمت إىل جمموعتني، األوىل

مما يعين ؛ وكازخستان اللتان تؤيدان أن قزوين يعد حبراً
حق كل دولة تقسيم مياهه اإلقليمية بني الدول املتشاطئة و

 ،يف التصرف الكامل فيما حتتويه مياهها من ثروات
 تضم روسيا وإيران وتركمانستان -واموعة الثانية

 وهو ما يعين اشتراك مجيع ،ومجيعها ترى أن قزوين حبرية
  .الدول املطلة يف استغالل ثرواا بشكل متساوي

م وما تالها   2001 سبتمرب عام    11إال أن أحداث    

م احلكم يف أفغانستان فضالً عن حوار الطاقـة         من تغري نظا  

األمريكي ـ الروسي وتعاون كل دول املنطقة يف مقاومـة   
اإلرهاب، أدت إىل توقيع روسيا اتفاق مـع كـل مـن            

ذربيجان وكازاخستان بشأن تقسيم قاع البحر طبقاً آللية        أ

وترك منطقة املياه العليا مفتوحة أمام      . خط املنتصف املعدل  
ة على حبر قزوين، ويف ظل خط التقسيم فسوف      الدول املطل 
من قاع البحـر واملنطقـة      % 21ذربيجان على   أتسيطر  

احملددة هلا معروفة باحتياطياا اهلائلة من النفط مبا يعـادل          
. ضعف الكمية الروسية وأربعة أضعاف النصيب اإليـراين       

فقط من قـاع البحـر،      % 13بينما ستحصل إيران على     

إليراين سيكون خالياً من أي حقـول       فضالً عن أن اجلزء ا    
معروفة للنفط أو الغاز، باإلضافة إىل أن اجلـزء اإليـراين           
شديد العمق وجهود التنقيب والبحث فيه سـيكون أشـد    
صعوبة من املناطق الضحلة من البحر الواقعة يف األجـزاء          

ورغم أن إيران ليست يف حاجة ماسة ملـوارد حبـر         . العليا

 كثرية يف األراضـي اإليرانيـة،        ألن هناك مناطق   ؛قزوين
 وسوف  ،مازالت بكراً ) العريب(خاصة يف اخلليج الفارسي     

يكون التنقيب واالستكشاف فيهـا أكثـر يـسراً، إال أن       
 واليت تطالب   ،موضوع حبر قزوين ميثل أمهية قصوى إليران      
لكـل  % 20بالتقسيم اخلماسي لثروات قزوين أي بنسبة       

من قاع حبـر  % 20و  بينما ستحصل روسيا على حن    ،دولة
  .قزوين طبقاً آللية خط املنتصف املعدل

وفيما يتعلق بالتنافس على خطوط أنابيب الزيت 
اخلام والغاز، فتعترب دول آسيا الوسطى والقوقاز املطلة على 
 ،حبر قزوين دول حبيسة ال تطل على حبار أو حميطات
 مما ؛وبالتايل فهي تواجه مشكلة نقل ثرواا لألسواق العاملية

أدى إىل صراع مصاحل بني الدول من أجل أن متر خطوط 
أنابيب الزيت والغاز عرب أراضيها العتبارات اقتصادية 

 تضم -وظهرت جمموعتني، األوىل. وسياسية واستراتيجية

 تضم الواليات املتحدة وتركيا -روسيا وإيران والثانية
ا كل جمموعة حتاول االستئثار باملزاي. ذربيجان وجورجياأو

وقد برزت جمموعة . االقتصادية والسياسية واالستراتيجية
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  .تتمسك به موسكو
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اخلط الذي مير عرب األراضي اإليرانية وصوالً إىل         -3

  .اخلليج

لنقل النفط الكازاخي عرب الصني     : اخلط الشرقي  -4

  .إىل شواطئ احمليط اهلادي

  .خط تركمانستان ـأفغانستان ـ باكستان -5

ية وإذا كان املشروع اإليراين يواجه معارضة أمريك      
رمسية، واملشروع الصيين خمصص لتلبية االحتياجات الصينية       

املتزايدة وحمصور بالنفط الكازاخي، فإن الـصراع يـدور         
واخلـط اجلنـويب    ) الروسي(حول كل من اخلط الشمايل      

، وخط تركمانستان ـ أفغانـستان ـ    )باكو ـ جيهان (
  .باكستان

وجاءت أحداث احلادي عشر من سـبتمرب عـام         

 صاحل املشروعات اليت تؤيدها الواليات      م لتصب يف  2001
  :املتحدة وهي

خط أنابيب غاز تركمانستان ـ أفغانستان ـ  -1
  . واليت كانت طاملا حتول دون تنفيذه،باكستان

ذربيجان ـ أب" شاهدينيز"خط أنابيب غاز  -2

  .جورجيا ـ تركيا ـ اليونان

بآذربيجان ـ جورجيا " باكو"خط أنابيب بترول  -3

  .بتركيا" جيهان"ـ 

بدأت اخلطوات العملية يف أعمال اإلنشاءات هلـذه       

 ويف نفس الوقت مل تقف إيران مكتوفة األيـدي          ،اخلطوط

 واسـتطاعت أن    ،أمام سياسة التهميش األمريكية إليـران     
  :حتقق ما يلي

احلصول على متويل إلقامة خط أنابيب لنقل نفط         -1

قزوين عرب األراضي اإليرانية إىل اخلليج العـريب        
" راي"اإليرانية إىل مدينة    " نيكا"دينة  ابتداء من م  

خـالل كونـسورتيوم صـيين ـ      من اإليرانية

  .سويسري حصل على التمويل من بنوك فرنسية

فضالً عن أن إيران وقعت مع كل مـن تركيـا            -2
 لنقل غـاز    ؛واليونان اتفاقية إلقامة خط أنابيب    

 ورمبا أوروبـا الغربيـة عنـد        ،إيران إىل اليونان  
بـإيران  " تربيز"د اخلط من     حيث يستم  ؛اكتماله

 .إىل أنقرة ومنها إىل اليونان
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