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امللخص:
مت تسليط الضوء يف هذه ادلراسة عىل حتليل تدداييات الرصداع ادلويل مبنطقدة رشق املتوسدطف ذهدذه
املنطقة مبوقعها املمزيف اسرتاتيجيا واقتصاداي وحىت امنياف تشلك امهية قصدو يف اننددا القدو ال،د ف وكدذا
حساابهتا الس ياس ية ومصاحلها الاسدرتاتيجيةف وقدد دلك الدنفط والغداز امهيدة ببدريا زادت مد دددا التنداذ
والرصاع خاصة بعد هناية احلرب الباردا.
ولعل امه تداييات هذا الرصاع هو ظهور مجموعة م الهتديدات وم ابرزهدا قضدااي الإرهداب ادلويلف اناشدار
أسلحة ادلمار الشاملف التدهور البيد،ف الهجدرا الةديةف وابلتدايل زاد الاهد م ادلويل بردورا ا دا ترتيبدات
وكدذا
امنية م اجل بناء الثقةف وكذا ادليوا اإىل مناطق خاليدة مد أسدلحة ادلمدار الشداملف ولدزع السد
تفعيل وسائل ادلبلوماس ية الوقائية وإاندراءات اإدارا اأزمداتف بددف ت،درس الاسد تقرار السد ياو و اأمد
ابملنطقة.
اللكامت املفتاحية :الرصاعف النفط و الغازف رشق املتوسطف الهندسة الامنيةف ادلبلوماس ية الوقائية.
Abstract:
The focus of this study is to analyse the repercussions of the
international conflict in the eastern Mediterranean region. This region, with
its distinctive location, strategically, economically and even on the security
front, is of utmost importance in the agenda of the major powers, as well as
its political calculations and strategic interests. Oil and gas have been of
great importance that has increased the intensity of competition and conflict.
Especially after the end of the Cold War.
Perhaps the most important repercussions of this conflict is the emergence
of a group of threats, the most prominent of which are issues of international
 املؤلف املرسل
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terrorism, the proliferation of weapons of mass destruction, environmental
degradation, and clandestine immigration, and thus the international interest
in the necessity of taking security arrangements in order to build confidence,
as well as calling for areas free of weapons of mass destruction, has
increased. And disarm; As well as activating the means of preventive
diplomacy and crisis management procedures, with the aim of establishing
political and security stability in the region.
Keywords: Conflict, oil and gas, eastern Mediterranean, security
engineering, preventive diplomacy.

مقدمة:
حيظى موضوع الرصاع ادلويل يف منطقة رشق املتوسط بأمهية كد يف العقدود الاخدريا د فتلدف
النقا ات وادلراسات الااكدمييةف وسشلك حمورا هاما يف س ياسات القو ادلولية املتناذسة عىل املصاحل والنفو
واملاكنة داخليا وخارنياف ذاجلزء الرشيق حلوض املتوسط يعت م أمه املناطق اليت تاناذ ذهيدا ادلول ال،د
يف العددان ناي ددة ملوقع د الإس درتاتيجا البددالأ اأمهيددة يف العددانف وناي ددة للت دواز ت والتندداذ ادلويل وال اعددات
والتوترات ادلاخليةف مما نعل املنطقة كدلك تعدا ااعدات دوليدة واضدطراابت وتدوترات بدني ددني وأ درف و
تنفجر ذهيا احلروب وال اعات املسلحة.
ذلا حتولددم منطقددة رشق املتوسددط ابلنظددر اىل الامهيددة اجليددو-اس درتاتيجية واجليددو -اقتصددادية ميدددا التندداذ
ادلويلف و ادددد امه بددؤر ااعددات القددو ال،د الدديت تسددعى لضددام تدددذق الإمدددادات النفطيددة ومصددادر
الطاقةف خاصة بعد ذرتا احلرب البارداف كام يعت اجلزء الرشيق حلوض البحر الابدي املتوسدط مركدز السدادة
ادلوليةف ونقطة التقاء بني الرشق والغربف وملا تمتتع ب املنطقة م غىن يف مواردها الطبيعية ولعدل امههدا الدنفط
والغاز الطبيعاف كام لك املوقع امل زمتزي لهذه املنطقة جما ال حيو ااي يف حسداابت واه مدات القدو ال،د خاصدة
بعد اكاشاف ا تكل املنطقة با مكيات ببريا م النفط والغاز الطبيعا.
متا يا مع هذاف لعب اكاشاف النفط والغاز يف اجلزء الرشيق حلوض البحر املتوسط دورا هامدا يف التطدورات
الواعدا مب ال الطاقة يف املنطقة يف الس نوات العرش اأخريا .اإل أ هذه املصادر قد تاسبب برصاعات جديددا
يف منطقة يه أص ا قابةل للتوتر والرصاع.
و مي ،القول هنا أ غالبية ادلول املنت ة للنفط يف منطقة رشق املتوسط يه دول ميدةف وتعمتدد عدىل الدنفط
ئيسا يف اقتصادهاف وإاعداد مواز هتا العامةف وهنا ممك اخلطورا الشديدف حيث سد ت،و هدذه ادلول
مصدرا ر ا
ا
تررا م هذه الرصاعات خاصة م حيث هبوط أسعار النفطف واذلي قد سشلك أزمة دل كثدري مد
اأكرث ا
ادلول النفطيةف اليت تب مواز هتا عىل أساس أسعار متوقزعة للنفطف مثل سورايف العراقف واليت تعـ زد م أبدرز
ادلول املتأثرا بذه احلروب والرصاعات وكذا ناي ة اخنفاض صادراهتا النفطية نراء الوضدع اأمد اذلي تعيشد
هذه البدلا ف وهو ما يع أ هذه البدلا س تواج أزمات اقتصدادية وس ياسد ية دداداف إا ا ومد خد ل هدذه
املعطيات نقف أمام حمتية السؤال التايل:
554

الصراع الدولي على النفط والغاز بمنطقة شرق املتوسط بين الهندسة الامنية
والدبلوماسية الوقائية

بيف يلعب النفط والغاز الطبيعا دور اا همام يف الرصاع ادلويل عىل منطقة رشق املتوسدط يف ظدل الرتتيبدات
ادلولية الراهنة؟
تبعا لهذه ا إل اكلية مي ،طر مجموعة م الاساؤلت الفريية لعل أمهها:
ذامي تت ىل الامهية اجليو اسرتاتيجية ملنطقة رشق املتوسط؟
مددا يه تبعددات الرصد داع ادلويل حددول الددنفط والغدداز ا إلقلييددة والعامليددة اق دمتةل عددىل منطقددة رشق
املتوسط؟
ما يه املصاحل احليوية والرتتيبات الامنية اليت حتققها القو ال ،وتس تفيد مهنا يف تنفيذ س ياسداهتا
جتاه دالت عدم الاس تقرار الس ياو واأم يف منطقة رشق املتوسط؟
إا حماوةل الإجابة ي الاساؤلت السالفة اذلبرف يقتيض طر الفرضيتني التاليتني:
سسامه الرصاع ادلويل للقو املتنازعة عىل الدنفط والغداز الطبيعدا مبنطقدة رشق املتوسدط اإىل نعلهدا

منطقة عدم اس تقرار س ياو ولزاعات دولية تنع ،عىل الاقتصاد العاملا.
تؤدي الهندسة الامنية للقو ال ،مبنطقة رشق املتوسط اىل زايدا الس يطرا عىل مصادر الطاقدة

وتأبيد النفو ادلويل وتأمني املصاحل.
أ-أمهية ادلراسة :ي،ايس موضوع ادلراسة طابع اا خاص اا كل أ دراسة والتعمق يف طبيعة الرصاع ادلويل مبنطقة
رشق املتوسط سسامه يف حماوةل تقدمي منطلقات وتصورات ي واقع وم مح الهندسدة الامنيدة مبنطقدة حدوض
املتوسط يف ظل تزايد وتريا ال اعات ادلولية عىل مناطق النفو ادلويل.
ب-أهداف ادلراسة :نسعى م خ ل هذه ادلراسة اإىل حتقيق مجموعة م الايتبارات اذلاتية واملوضويية واليت
تعت اقفز اأساو للبحث ي دلول املشالكت ولعل م أمهها :
القناعة والرغبة الشخصية الديت تتواذدق و صدص الباحدث مد دة – ادلراسدات ادلوليدة  -وكدذا
النقص املونود عىل مس تو اأيامل العلمية والبحثية وابذلات الع قات ادلولية دلراسة ه،دذا مواضديع خاصدة
تكل مبناطق الرصاع ادلويل جتاه رشق حوض املتوسط وحماوةل تقدمي قراءا نقدية لتكل ال اعات يف املنطقة.
حماوةل اس تقراء بعمق علماف وتأصيل مهنجدا مدنظل لدبع الإسدهامات املعرذيدة املقدمدة مد طدرف
العديد م الباحثني حقل الع قات ادلولية للتعرف عىل دواذدع واسدرتاتيجيات القدو ال،د املسد تفيدا
م الرصاع ادلويل ابملنطقة.
ج-الاطددر التحليليددة واملهنجيددة :مت الاي د د يف هددذه الورقددة البحثيددة عددىل العديددد م د املنددا و الاق درتاابت
والنظرايت ومي ،اإجيازها ذامي ييل:
املهنج التارخيا :يعد هذا املهنج م أكرث املنا اس تخدام اا يف ادلراسات ادلوليةف بسبب أ الع قات
ادلولية املعااا لها جذورها وامتداداهتا التارخيية السابقةف ولهذا الغدرض مت اسد تخدام دلراسدة تطدور جمدرايت
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الرصاع التارخيية والس ياس ية مبنطقة رشق املتوسطف وكذا املدهنج املقدار واك الغدرض مد اسد تخدام تق د
نقاط الاشاب أو الا ت ف بني الوددات الس ياس ية والت ارب املاضيةف ومت الاي د علي يف مقارنة س ياسدات
القو ال ،املس تفيدا م الرصاع مبنطقة رشق املتوسط.
النظريدة الواقعيدة اجلديدددا :ت ٌقددم النظريددة الإطدار التصددوري اذلي يدنظل ويصددنف الظدواهرف ويبددني
الع قات املتبادةل بيهناف ونظر اا أمهيهتدا البالغدةف ومت ايد د النظريدة الواقعيدة يف تفسدري أمهيدة الع قدات اأمنيدة
والس ياس ية والاقتصادية ادلوليةف والرتكزي عىل ذهل الع قات الاقتصادية بني ادلول.
تقس اميت ادلراسة :مت تقس مي ادلراسدة اىل اربعدة حمداور رئيسد يةف مت التطدرق يف اقدور اأول اىل صوصديةادلوائر اجليدو س ياسد ية واجليدو-اسدرتاتيجية ملنطقدة رشق املتوسدط مد خد ل التعدرض أمهيدة منطقدة رشق
املتوسط الاسرتاتيجية و الس ياس ية والاقتصاديةف مث امهية النفط والغاز بذه املنطقدةف أمدا اقدور الثدا ذداك
بعندوا طبيعددة الرصدداع ادلويل واحلسدداابت الس ياسد ية عددىل منطقددة رشق املتوسددطف وذيد مت التطددرق اإىل امه
الابعاد واحلساابت الس ياس ية والامنية لدلول ال ،يف رشق املتوسطف كام مت تسدليط الضدوء عدىل اطدراف
الرصاع ابملنطقةف اما اقور الثالث :ذاك بعنوا تداييات التناذ والرصاع ادلويل عىل رشق املتوسدطف وذيد
مت التطرق اإىل الهندسة الامنية وادلبلوماس ية للرصداع مبنطقدة رشق املتوسدطف امدا اقدور الرابدع والاخدري ذقدد
سلط الضوء عىل مس تقبل الرصاع ادلويل يف منطقة رشق املتوسدط مد خد ل معاجلدة وحتليدل امه الرهدا ت
املس تقبلية مبا ذهيا الس ياس يةف اأمنية والاقتصاديةف مع تقدمي مجموعة م السيناريوهات اقمتةل مس تقب .
صوصية ادلوائر اجليو س ياس ية واجليو -اسرتاتيجية ملنطقة رشق املتوسط
-2
)*(
تعت منطقة الرشق اأوسط بصفة عامة ومنطقة رشق املتوسط بصفة خاصة م املنداطق الهامدة يف
العانف ذهيا تمتتع مبوقع اسرتاتيجا هام وحتتوي عىل أمه مورد للطاقة يف العانف ذاملنطقة يوجد با ثلثا احتياطات
النفط املؤكدا يف العانف ذلا تعت م أمه مراكز الرصاعات والتناذ بني القو ادلولية يف العان.1
 -2.2الامهية اجليو -اسرتاتيجيةف الس ياس ية والاقتصادية
ابتم منطقة رشق املتوسط تمتتع بأمهية ببريا دل ادلولف و ازدادت بشلك ببري بعد نرش هيئة املسح
اجليولويج اأمري،ية دراسة يف عام 0727م تفيد بأ منطقة رشق املتوسط متثل ثروا هائةل م الدنفط و الغداز

)*( تشلك الوددا اجلغراذية املعروذة للجزء الرشيق حلوض البحر املتوسط امهية خاصةف ذهيا مونودا عىل درجة  07خلط الاس تواء .وتشمل
واطئ اليو ف تربياف سورايف لبنا وإارسائيلف وغزا (اليت يه وددا مس تقةل معلي اا) .مرصف ليبياف ونزيرا ق ص حيث أ اجلزء الشاميل بيد
تربيا .يوجد يف املنطقة ينقا زجاجةف البوسفور وقناا السوس اليت مير م خ لها ط الت ارا اأورويب مع اخلليج ومع ننوب رشق أس يا .انظر
يف كل :اذرامي ينبارف املعادةل الاسرتاتيجية اجلديدا يف الرشق الاوسطف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid=31999&cid=24اترخي التصفح.0702/72/02:
1خدجية حمجوبف محمد صاحلف النفط العريب مكحدد للس ياسة اأمري،ية يف منطقة الرشق اأوسط م احلظر النفطا  2103حىت حرب اخلليج
الثانية"ف رساةل مانسرتف لكية ادلراسات الاقتصادية والان ييةف جامعة اخلرطومف ص.55
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الطبيعا تقدر ب 200تريليو قدم م،عب م الغاز الطبيعا و  2.0مليار برميل احتياطا م الدنفط و تشدري
1
تقديرات التنقيب ي الغاز أ تكل املنطقة با مكيات أك م كل ب،ثري مما جيعل لتكل املنطقة أمهية ببريا.
أ -الامهية اجليو -اسرتاتيجية)*( :تمتتع منطقة رشق املتوسط مبركدز اسدرتاتيجا هدام بدني القدارات الدث ث أوراب
واس يا وإاذريقياف وتشمل بدلا ب اجلزيرا العربية والعراق وإايدرا وأذغانسد تا ف ويرذتد الدواكةل ادلوليدة للطاقدة
اذلرية عام  2121بأن املنطقة املمتدا م ليبيا غراب اإىل اإيرا رشقداف ومد سدوراي دامل اإىل الدي نندواب 2.كدام
تشلك منطقة رشق املتوسط موقعا م زمتزيا وجمال حيدواي يدتح مبجموعدة مد القندوات والبحدار وامل زمدرات املائ زيدة
الإسرتاتيجية امله زمةف كام يايح دور صةل الوصل يف مسارات نقدل الدنفط اخلدام والغداز واملدواد اأوليدة اإىل ادلول
3
الصنايية وادلول ال ،عىل مد اأبعاد املرتامية لل،را اأرضية عىل مسادة اجلغراذيا ال،ونية.
ب -الامهية اجليو -س ياس ية)**(:منطقة الرشق اأوسط وما حتتوي مد ثدروات نفطيدة وممدرات ريدة يه اأمه
يف العان جتعلها منطقة حيوية عىل قدر ابلأ م اأمهيةف كام تعد م أكرث املناطق اليت تشدلك هتديددا ا ملسد تقبل
اأمد والسددو ادلوليددنيف وتسد تحو املنطقددة الرشددقية عددىل أمهيددة نيوس ياسد ية ببددريا ملددا متتل،د مد مقدددرات
اقتصادية مي ،أ تاسبب يف زايدا معدلت الرصاع ا إلقليا وادلول حول هذه الاكاشاذات احلديثة م الغاز
واليت تقدر بدد 327تريليو قدم م،عبف وهو اأمدر اذلي سدامه يف زايدا مسد تو اخل ذدات بدني دول هدذه
املنطقة وحماوةل ال،ثري مهنا اإىل تقنني أوضايها بصورا قانونية ذامي يتعلق برتس مي احلدود البحرية وذدق اتفاقيدة اأ
املتحدا لقانو البحار عام .42120
ج -الامهية اجليو -اقتصادية :حيظى اجلزء الرشيق مد حدوض البحدر املتوسدط بأمهيدة خاصدةف بوند ممدر لنقدل
الطاقةف متر م قناا السوس  %5مد الدنفط العداملا و  %25مد الغداز الطبيعدا .ويف تربيدا متدر يد طريدق
 1أمحد نامل الصيادف جاد مصطفى البس تا ف عاطف محمود دبلف مسار ومالت الرصاع يف رشق املتوسطف املركز العريب ادلميقراطاف متوذر عىل
الرابط التايل https://democraticac.de/?p=72082:ف اترخي التصفح.0702/72/05:
)*( اجليو -اسرتاتيجية :يه د الس ياسة اخلارنية دلوةل ماف ويه حتدد ت،ثيف ادلوةل ودها سواء م خ ل طيط القوا العس،رية او
ادلبلوماس ية أس باب ايديولونية او مصاحل مجموعة معينة او حىت رغبة القادا انفسهل .انظر يف كل :وائل خليل ديدف مفاهمي اساس ية حنو حتقيق
تاكئف نيواسرتاتيجية بني دول الرشق الاوسطف الااكدمييةف 23ماي 0725فمتوذر عىل الرابط التايل:
https://www.academia.edu/12391563/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%

اترخي التصفح.0702/72/20 :

 2غازي حسنيف الرشق اأوسط ال،بري بني الصهيونية العاملية والام ايلية اأمري،يةف دمشق :منشورات احتاد ال،تاب العربف 0775ف ص.22
 3نبيـل سدرورف الرصاع عىل النفط والغاز وأمهيت منطقة الرشق اأوسط الإسرتاتيجية"ف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/اترخي الاط ع.0702/72/07:
)**( اجليوبوليايك :هدو عو حتلييل متفرع م اجلغراذيا الس ياس يةف ويعاجل معظل مفرداها م حظا لها م زاوية املصلحة القومية لدلوةل وقراءا أو
كتابة سلوكها اخلاريج :ي  :ويق يرنو ف ااع النفو واملصاحل بني الولايت املتحدا وروس يا يف منطقة القوقازف اطرودة دكتوراهف لكية
العلوم الس ياس ية والع قات ادلوليةف جامعة اجلزائر73ف 0722ف ص.02
 4مصطفى ص ف تصاعد الهتديد ..مس تقبل الرصاع عىل غاز رشق املتوسطف املركز العريب للبحوث وادلراساتف متوذر عىل الرابط التايل:
/00 http://www.acrseg.org/41660يونيو .0707اترخي التصفح.0702/72/27 :
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مضيق البوسدفور  %5مد الدنفط العداملا .1ومي،د القدول ا تصداعد الاهد م ادلويل وا إلقليدا دوض رشق
املتوسددط يرنددع ابدلرجددة الاوىل اىل الامهيددة الاقتصدداديةف ذباكاشدداف حقددل "ظهددر" يف املنطقددة الاقتصددادية
اخلالصة ملرص يف عام 0722ف واذلي تقدر موارده بنحو  37تريليو قدم م،عبةف وس بق اكاشاف ث ثة حقول
رئيس ية أ ر إابرسائيل -وأمهها متارا وليفيثيا  -مبوارد قدرها  35تريليو قدم م،عبةف ذدامي متدتكل قد ص مدوارد
م الغاز بنحو  27تريليو ت قدم م،عبة .و م أمه تدكل حقدول امل،اشدفة يف منطقدة رشق املتوسدط و الديت
تتوزع بني دول املنطقة(.انظر اجلدول رمق  )72عىل النحو التايل:2
قطاع غزا :لغزا نصيب م الرثوا امل،اشفة يف رشق املتوسط و م أمه احلقول التابعة لها هو حقل
غزا ماري .
إارسائيل :متتكل إارسائيل نصيب م الرثوات امل،اشفة يف تكل املنطقة و يمتثل أمه حقولهدا يف حقدل
متار وحقل اتنني.
قد ص :لقد ص نصدديب مد ثددروات رشق املتوسددط و مد أمه احلقددول الق صددية امل،اشددفة حقددل
أذروديمف وكذكل حقل اكليبسو .
مرص :متتكل مرص العديد م احلقول يف تكل املنطقدة ممدا جيعدل لهدا نصديب ببدري يف ثدروات منطقدة
رشق املتوسط و م أمه احلقول املرصدية حقدل ظهدرف وكدذكل حقدل أتدول اذلي يقدع يف منطقدة امتيداز دامل
دمياط.
جدول رمق ( )2يوحض أبرز الاكاشاذات املتعلقة ابلغاز يف رشق البحر املتوسط
امس احلقل

س نة الاكاشاف

املاك

غزا ماري
متار
ليفيااث
اتنني
اكرسش
رويي
أذروديم
ظهر

0777
0771
0727
0720
0723
0722
0722
0725

أرايض السلطة الفلسطينية
إارسائيل
قص
مرص

تقدير المكيات املم ،اس تخرا ا
(مليار مرت)3
37
027
507
32
52
17
227
257

املصدر :مركز اجلزيرا لدلراساتف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/04/180419092055183.htmlاترخي التصفح.0702/72/22:

 1اذرامي ينبارف مرنع سابق اذلبر.
 2املرنع نفس .
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 -0.2أمهية النفط والغاز مبنطقة رشق املتوسط
س ٌشلك النفط والغاز الطبيعا اليوم العصب الرئي للطاقةف وهلام تأثري ببدري يف الس ياسدة ادلوليدةف نظدرا
حلاجة العان كلك لهاتني املادتني الاساس ياني يف حركة الاقتصاد العاملاف وعدىل هدذا الاسداس دخلدم العديدد
مد ادلول اىل حقددل التندداذ عددىل مصددادر الطاقددة وتنويددم اسدداليكلا للسد يطرا عددىل تددكل املصددادرف وطددرق
امداداهتا وتنويع مصادرها.
وعلي ذقد ظل النفط أقل لكف اةف وأذضل مصدر معروف للطاقة حىت اأ ف واك م الطبيعا أ حتداول ادلول
الصنايية ال ،الس يطرا عىل منابع النفط بصورا أو بأ ر ف والتأثري بلك الوسائل عىل املنت نيف وقدد دخدل
املعادةل منذ كل الوقم ما سسمى ابدلم مقابل النفطف أي اس تعداد تكل ادلول لنرش نيو ها و وض احلروب
م أجل حتقيق تدذق أمد ور ديص لهدذه املزدادا احليويزدة .ومندذ كل الوقدم اك الدنفط هدو العامدل اأمه يف
الاقتصاد العاملاف اذلي سشهد يف هذه اأايم داةل م القلق والهلع لس مترار اخنفاض اأسعارف تزامنادا مدع تراندع
الطلب علي ف ووذرا املعروض.1
ويف نف الس ياق وعىل مد قر تقريب ااف لك النفط نزء اا أساس ي اا م اترخي الرشدق اأوسدطف إا ل مي،د
التحدث ي أية حقبة يف اترخي املنطقدةف مندذ احلدرب العامليدة اأوىل واتفداق سداي ،بي،دوف دو أ سشدلك
النفط نزء اا م املشهد بشدلك أو بدأ ر ف يقدول الدرئي نيدا اكرتدر عدام  " : 2105إا ز أمدرياك عدىل اسد تعداد
يس،راي يف أي نقطة م العان متثل هتديدا ا للنفطف وقال اكرتر إا هتديد مندابع الدنفط
للتدخل الفوري واملبارش
ا
يعىن مبارشا هتديد اأم القويم اأمرييكف وأننا عىل اس تعداد لنددذع ادلم مقابدل ضدام اسد مترار تددذق الدنفط.
وه،ذا اك اكرتر أول م صك يبارا "ادلم مقابل النفط".2
كام يعد الغاز الطبيعدا مد مصدادر الطاقدة النظيفدةف وهدو همدل لددلولف ولدر ص ند ف و كل راندع ل ادلول
ملزتمة ابتفاقيات احلفاظ عدىل البيةدة3ف و عليد حيظدى الغداز يف رشق منطقدة حدوض البحدر اأبدي املتوسدط
نظرا لعدا يوامل:4
بأمهية خاصة ا
اأمهية اجليوبولياي،ية للمنطقة اأوسع اليت يقع ذهيدا ويه منطقدة الرشدق اأوسدط الديت تضدل حدوايل
 %20م احتياطا النفط و %22م احتياطا الغاز يف العانف وزاد م أمهيهتدا انفتدا البحدر املتوسدط عدىل
تقاطع أس يا وأورواب وإاذريقيا.
 1نبيل رسورف مرنع سابقف ص.75
 2املرنع السابق اذلبر.
3قامس محمد يبيدف مرتىض نعمي اكظلف التناذ ادلويل عىل مسارات نقل الطاقة يف الرشق الاوسط بعد العام 0722فجمةل قضااي س ياس يةف جامعة
الهنري ف العراقف العدد 51ف 0721ف ص 22ف .20
 4عيل حسني ابكريف ال اع عىل الغاز يف رشق املتوسط وفاطر الا اباكف مركز اجلزيرا لدلراساتف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2018/04/180419092055183.htmlاترخي التصفح.0702/72/22:
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اأمال اجليو-س ياس ية واجليو-اقتصادية واجليو-أمنية الديت حيملهدا الغداز يف تدكل املنطقدة ابلنسد بة اإىل
دول اجلوار واليت راه البع عىل أهنا س تغري املعطيات الس ياس ية والاقتصادية دلول املنطقة.
الرصاع عىل اس تغ ل ثروات الهيددروبربو والتنداذ عدىل طدرق تصدديرها والدزتاص عدىل حصدص
اأسواق اخلارنية.
)*(
 -0طبيعة الرصاع ادلويل واحلساابت الس ياس ية عىل منطقة رشق املتوسط
تعت منطقة الرشق الاوسط بصفة عامة ومنطقة رشق املتوسط بصفة خاصة منطقة متخمة ابأزمدات
صوصددا يف الرقعددة املمتدددا بددني رشق
القابددل م مهنددا ل د تعال يف أي حلظددةف ومددا جيمددع هددذه اأزمدداتف و ا
املتوسط واخلليجف هو ارتباطها ابلرصاع اأمرييك -الإيرا ف اذلي خيزتل تناقضا ا بني مرشوعني ملسد تقبل املنطقدة
اقرك اأول للتفاع ت الس ياس ية.
وهويتني فتلفتني لهاف ذأصبح هذا الرصاع والتناق هام ز
ا ا ل يتوقدف الرصداع بددني دول حددوض رشق البحددر املتوسددط عدىل ترسد مي املندداطق واحلدددودف وإا ددا ميتددد اإىل
اس تغ ل الرثوات أيضا ا مبا يف كل معلية تصديرها اإىل اخلارجف ابسد تنناء تربيدا ومرصدف لدي هنداك اسد هت ك
خضدل للغدداز مد قبددل دول املنطقدة.1ذبسددبب اكاشداف الددرثوات يف منطقدة رشق املتوسددط بمكيدات هددائةلف و
بسبب تداخل احلدود البحرية دلول املنطقة و تنازيهل حول حتديد تدكل احلددود لتحديدد نصديب م دوةل مد
تكل الرثوا اإضاذة لونود ااعدات أقددم مد الرصداع عدىل تدكل الدرثوا يف منطقدة رشق مثدل الرصداع الدرتيك
اليو ف و الرصاع العدريب ا إلرسائدييلف و الرصداع الدرتيك القد ضف اإضداذة لوندود بعد ادلول ن توقدع عدىل
قانو البحدار مثدل تربيداف م كل أد لزتايدد دددا الرصداع يف منطقدة رشق املتوسدط و أد لدزايدا نطداق
الرصاع يف تدكل املنطقدة اذلي يندذر بعواقدب و يدة إا ن يدا التفداق ابلطدرق السدلمية حدول حتديدد احلددود
البحرية بني دول تدكل املنطقدة و كل لتحديدد ثرواهتدا بشدلك يقدبا أيدع اأطدراف املعنيدني مبدا ل يدؤثر عدىل
الاس تفادا م موارد منطقة رشق املتوسط.2
 -2.0احلساابت الس ياس ية والامنية لدلول ال ،يف رشق املتوسط
ا قضية نقل موارد الطاقةف وخاصة النفط والغاز تعد مساةل مركزيدة يف نغراذيدا(الطاقدة الس ياسد ية)ف
وا معلية نقل تكل املوارد تعد مشلكة حقيقة ل مس تو التاكليف الاقتصادية واحلساابت الس ياس ية حتتداج
اىل ا تسري طوط ا بيب لنقل تكل املوارد وتدكل اخلطدوط ومشداريعها حتتداج اسد تقرار يف الع قدات سدواء
)*(الرصاع ادلويل :International Conflictلكمة الرصاع يه ترأة للكمة Conflictابلإجنلزييةف وتعرف دائرا املعارف الان يية الرصاع
الس ياو ابن موقف تناذيس خاصف ي،و طرذاه او اطراذ عىل دراية بعدم التواذق يف املواقف املس تقبلية اقمتةلف واليت ي،و م مهنل مضطرا
ذهيا اىل تب او ا ا موقف ل يتواذق مع املصاحل اقمتةل للطرف الثا او الاطراف الا ر ف وخيتلف مفهوم الرصاع ادلويل ي مفاهمي ا ر
اكلتوترف الازمةف ال اعف احلرب .ويعرف اكرل دوياش الرصاع ابن تصادم عىل القمي الوطنية عىل الاقل بني طرذني م امجلاعات املنظمة وادلول
املصممة عىل السعا حنو حتقيق مصاحلها ونرصا قضاايها .انظر يف كل :املوسوعة الس ياس يةف مفهوم الرصاع ادلويلف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://political-encyclopedia.org/dictionary/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%اترخي التصفح .0702/ 72 / 20:
1عيل حسني ابكريف مرنع سابق اذلبر.
 2أمحد نامل الصيادف جاد مصطفى البس تا ف عاطف محمود دبلف مرنع سابق اذلبر.
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ااكنددم عددىل مسد تو الاقلددمي ام عددىل املسد تو العدداملا مددا بددني فتلددف الاطدرافف ذضد عددىل التددداخل يف
احلسدداابت الاس درتاتيجيةف وا ددت ف وتضددارب املصدداحل بددني دول الانتدداج والاس د هت ك ودول املددرورف وا
املشلكة واملعضةل الاساس ية تمك يف اجيداد ممدرات نفطيدة أمندة بعيددا يد ابدزتاز دوةل معيندة دلول الانتداج او
الاس هت ك .ذلكل تلف الابعاد و احلسداابت الس ياسد ية والامنيدة لددلول املنخرطدة يف الرصداع عدىل الدنفط
والغاز يف رشق البحر املتوسط اب ت ف دواذعها وأولوايهتا ومي ،اجياز امه الفواعل املؤثرا ذامي ييل:1
أ -ال يبو ا إلقلييو
تربيا :تسعى تربيا دامئا اىل ربط مصاحلها املتعلقة ابلغاز يف رشق البحر املتوسط و اكاشداذ اإىل الاسد تفادا
م الرثوات امل،اشفةف خاصة يف ظل سدعا قد ص اليو نيدة اإىل اإندراءات أداديدة تت اهدل مطالدب اجلاندب
2
الرتيك والق ض الرتيك حول الغاز .
مرص :ل حيمل الغاز قية اقتصادية ذقط ابلنس بة اإىل النظام املرصيف بل اأمه أن يعت أداا مد أدوات تثبيدم
نظام احل واحلصدول عدىل الرشديية ا إلقلييدة وادلوليدة املطلوبدة يف ظدل غيداب رشييدة داخليدة تاديح للشدعب
املرصي الاس تفادا اأمثل م ثدروات الدب دف كدام ا رسعدة توصدل النظدام املرصدي اإىل اتفاقدات مدع م مد
نظدرا أمهيدة إارسائيدل واليدو وقد ص اليو نيدة دل م مد الدولايت
إارسائيل وق ص اليو نية واليدو ف و ا
املتحدا وأورواب وروس ياف ذ إا النظام املرصي يضم مد خد ل هدذه التفاقدات احلصدول عدىل دغ دويل غدري
3
مبارش هلف عىل ايتبار أ رحيا قد يقوض املاكسب اليت حصلم علهيا هذه اأطراف بفضا .
سوراي :ا موقع سوراي يؤثر تأثري ببري عىل ام الطاقدة وطدرق العبدور والامددادف ذسدوراي يرقلدم املرشدوع
القطري لنقل الطاقة م ارسائيل وقطر اىل تربيا وارواب ع اراضهياف وا الرساةل املتوخاا م الرذ السدوري
تمك يف ان ل اس تقرار سد ياو او اقتصدادي يف املنطقدة مد دوهنداف وعدىل هدذا الاسداس حتداول سدوراي ا
تس تفيد م روسد يا الديت حتداول السد يطرا عدىل امد الطاقدة الاوريب4يقددر الاحتيداطا املؤكدد مد الدنفط يف
سوراي بنحو  0.5مليدار برميدل سدب ارقدام سد نة 0722ف وميثدل  7.0ابملئدة مد انداميل الاحتيداطا العداملا
املؤكد م النفطف ويف عام 0722ف انتجم سوراي  330الف برميل م النفط يومياف وحققدم اكتفداء اتيدا يف
النفط سسمح لها بتصدير مكيات متواضعة اىل السدوق الاوربيدة خاصدةف ويه الصدادرات الديت توقفدم بسدبب
العقوابت الاقتصادية عىل النظام السوري منذ الثورا السورية عام.50722
 1قامس محمد يبيدف مرتىض نعمي اكظلف مرنع سابقف ص.25
 2املرنع نفس .
 3املرنع السابق اذلبر.
 4قامس محمد يبيدف مرتىض نعمي اكظلف مرنع سابقف ص.71
 5املركز العريب لل اث ودراسة الس ياساتف الااثر اجليوس ياس ية لكاشاذات الغاز ا إلرسائيلية يف رشق املتوسطف سلسةل حتليل الس ياساتف
ادلودةف قطرف سبمتر 0720ف ص.23
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إارسائيل :تساعد الاكاشاذات املزتايدا للغاز إارسائيل عىل الانعتاق م الاي د اذلي اك قامئادا عدىل مرصد كدام
تس ُّد جفوا ببريا يف قطاع الطاقة دلهياف ول ت،تفا بذكل ذقطف ذالغاز يف احلساابت ا إلرسائيلية حتدول اإىل راذعدة
س ياس ية وأمنيدةف وإاىل سد سد ياو ذعدال لتحقيدق التطبيدع مدع عددد مد ادلول العربيدة يف اجلدوار ا إلقليدا
1
ولس امي مرص والسلطة الوطنية الفلسطينية واأرد .
ب -ال يبو ادلوليو
الاحتاد اأورويب :ن ت،سدب املنطقدة أمهيدة دل ادلول املطدةل علهيدا ذقدط بدل أبسدبهتا أمهيدة أطدراف دوليدة
أ ر مثل الاحتاد اأورويب اذلي يعمتد بشلك ببدري عدىل روسد يا لزتويدده ابلغداز الطبيعداف ذالحتداد اأورويب
وجد م غاز رشق املتوسط امل،اشف دديثا ذرصة لتنويع مصادر الغاز الطبيعا الديت تدأإ اإليد مد اخلدارج و
هو أمر طري ابلنس بة لروس يا اليت تعت م أك مصدري الغداز الطبيعدا أورواب مبدا جيعلهدا تسد تخدم الغداز
الطبيعا بورقدة ضدغط يف موا دة الاحتداد اأورويب.كدام ا أولويدة الاحتداد الاوريب تعزيدز أمد الطاقدة لتنويدع
مصادر الواردات وكذكل تنويع طرق التوريد لس امي مع تدهور الع قات اأوروبية-الروسد ية خد ل السد نوات
اأخرياف ويف هذا الس ياقف سسهل غاز رشق املتوسط يف حتقيق هذه املعادةل وخيفف مد الايد د د ب اللكدا
2
عىل الغاز الروو لس امي ابلنس بة اإىل دول رشق وننوب أورواب .
3
روس يا :تعمل روس يا عىل منع قيام أي مرشوع يقلل م هينهتا عىل اوراب يف جمال الامدداد ابلغداز الدرووف
وابلرمغ م أ الغاز يف رشق البحر املتوسط ل ل ز
سشلك بددي ا يد الغداز الدروو ول يزامحد ف اإل أ موسد،و
تريد أ تضم احتاكرها السوق اأوروبية م خ ل حضورها أيضا ا يف أي مشاريع غاز م لمكزةل أو بدديةل يدث
ل يؤ لث زر كل سل ابا علهياف وهذا هو ما تفعا ابلتحديدف موسد،و ددا ا يف الرصداع عدىل الغداز يف رشق البحدر
املتوسددط م د خ د ل رشاكت التنقيددب ي د الغدداز (ددداةل لبنددا ) وم د خ د ل المتويددل املددايل (ددداةل ق د ص
24
اليو نية واليو )ف وم خ ل الونود العس،ري والتفاقات الثنائية (داةل سوراي.
أمرياك :اك م الواحض ايضا أ التوج اأمرييك يف منطقة رشق املتوسطف هيدف اإىل تقوي قدرا روس يا عىل
تطوير ع قاهتا الغازية مع تربيا م أجدل الوصدول اإىل أسدواق أورواب حيدث روسد يا تغدذي دول غدرب أورواب
ورشقها بد 27يف املئدة مد داجاهتدا مد الغدازف وعدىل هدذا الاسداس وضدع مساشدار الطاقدة لدوزيرا اخلارنيدة
اأمريبية هي ري لكينتدو تقريدر اا حدول اسد تغ ل هدذه املدوارد مبنطقدة رشق املتوسدط بددف تطدوير تنسد يق
الإنتاج بني مرص وإارسائيل وق ص ولبنا وسورايف ومد طوط للغداز اإىل تربيدا حيدث تنجدز مصدانع لاسدييل
الغاز وتصديره كام لتغطية قسل م داجاهتا م الغاز بدل الغاز الروو .5.إا الولايت املتحددا الامري،يدة تعدد
 1عيل حسني ابكريف مرنع سابق اذلبر.
 2عيل حسني ابكريف مرنع سابق اذلبر.
 3قامس محمد يبيدف مرتىض نعمي اكظلف مرنع سابقف ص.71
 4عيل حسني ابكريف مرنع سابق اذلبر.
 5مروا اس،ندرف الرصاع اجليوس ياو للنفط والغاز يف الرشق اأوسط" متوذر عىل الرابط التايل:
 https://newspaper.annahar.com/article/455291اترخي الاط ع.0722/72/20:
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ام الطاقة دلهيا امرا ابلأ الامهيةف أهنا ا اس تطايم اتمني امدادات الطاقة ويه مت،نم م حتقيق امدري يف
غاية الامهية:1
احلفاظ عىل ام املوارد الطاقوية لها وحللفاهئا اأوربيني.
تعتقد امرياك ا س يطرهتا عىل منابع النفط س يبسط يدها عىل ادلول ال ،الدىت حتداول مناذسد هتاف
وخاصة الصني وروس يا.
 -0.0اطراف الرصاع مبنطقة رشق املتوسط
يمتزي الرصاع يف رشق املتوسط بتداخل وتعدد أبعاد وأطراف الرصاع ما بني أطراف مبدارشا وأطدراف
أ ر دوليةف كام أ اأمهيدة اجليوس ياسد ية قدد تاسدبب يف زايدا معددلت الرصداع ا إلقليدا وزايدا مسد تو
اخل ذات بني دول هذه املنطقةف ودذعم دول املنطقدة اىل تقندني أوضدايها بصدورا قانونيدة ذدامي يتعلدق برتسد مي
احلدود البحرية وذق اتفاقية اأ املتحدا لقانو البحار عام 2120ف ومي ،اجياز اطراف الرصاع ذامي ييل:
أ-الرصاع الرتيك – الق ض :متثل اكاشاذات الغاز الاخريا يف رشق املتوسط قباةل سدوادل ارسائيدل وقد ص
حتداي ببريا ملنطقة رشق املتوسط كلك2ف ومي ،القول أ تربيا سامهم يف تفامق ددا الرصداع عدىل مدوارد الغداز
يف حوض رشق املتوسطف وهدذها يف كل هو الس يطرا عىل موارد الغاز للجزيرا وتعزيز موقعها مكركدز للطاقدة
إاقليي ااف وهذا ما واج اعرتاض اا أوروبيا وأمري،يا ديد اا .وعىل ضوء السابقف حتربم تربيا ملوا دة ادلغ اأورويب
واأمرييك ملشاريع تعاو الغاز ابملنطقة مد خد ل التقدارب مدع اقدور الإيدرا الدرووف وإارسدال سدف للحفدر
والتنقيب ي موارد الطاقة ابملنطقة الاقتصادية اخلالصة لرتبيا يف اأ هر املاضية ذض ا ي كلف يقددت أنقدرا
اتفاق اا لرتس مي احلدود البحرية مدع ح،ومدة الوذداق الليبيدة يف هنايدة دسسدم املدايضف واذلي مد دأن أ يقطدع
الطريق أمام تنفيذ ط أ بيب "ميد اإسسم".3
ب-الرصاع الرتيك – اليو  :ارتبط الرصاع الرتيك-اليو حول النفط والغاز ارتباط اا لصيق اا بأزمة ق ص حىت
وقم قريبف إا اكنم تربيا حتفر قباةل سادل اميل ق ص اخلاضعة ل حت ل الرتيكف ويه دو ٌةل ل يعرتف بدا
بقية اجملمتع ادلويلف غري أ انسداد أذدق اأزمدة احلاليدة حدول الرصداعف عدىل حندو جدذريف اإىل البحدر املفتدو ف
وتطالب تربيا قوق اس تغ ل منطقةف تديا أهنا ٌ
نرف قاريف يف املقابلف تديا اليو بأ م نزرها
املأهوةل ابلسداك حماطد ٌة مبنطقدة اقتصدادية حرصدية عدىل مسداذة  077ميدل وذقد اا لتفاقيدة اأ املتحددا لقدانو
البحارف اليت ل تشرتك ذهيا تربيا.4.واكاسبم مطالدب ادلولتدني صدف اة رًيد اة عد اإبدرام اتفاقدات ثنائيدة مدع دول

 1املرنع نفس .
 2املركز العريب لل اث ودراسة الس ياساتف مرنع سابقفص.00
 3املس تقبل لل اث وادلراسات املتقدمةف مرنع سابق اذلبر.
 4املس تقبل لل اث وادلراسات املتقدمةف مرنع سابق اذلبر.
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أ ددر يف املنطقددة .ذقددد وقعددم تربيددا اتفدداق منطقددة اقتصددادية حرصددية مددع ح،ومددة الوذدداق الددوط الليبيددة يف
طرابل أوا ر عام 0721ف يف الوقم اذلي وقعم ذي اليو مؤ ر اا اتفاق اا مماث ا مع مرص.1
ج-الرصاع اللبنا -الارسائييل :تضايف التوتر بني لبنا وارسائيدل مندذ الاكاشداذات الاخدري للغداز وتواصدل
معليات الاس ت،شاف قباةل السوادل ا إلرسائيليدة يف منطقدة يعت هدا لبندا ندزءا مد مياهد الاقلييدةف وحيد
احلدود بني لبنا وارسائيل اتفاق اط ق النار مبوحب قرار جمل الام ادلويل 2072اذلي صدر يف ايقداب
العدوا الارسائييل عدىل لبندا يف عدام 0775فول،د ل يوجدد أي اتفداق هنداىل عدىل ترسد مي احلددود ال يدة او
البحريدة2ف ا ا هنداك ااع متعددد اأبعداد بدني لبندا وإارسائيدلف الدبدلا ن ي زلرسدام دددودهام املائيدة مدع بعضدهام
البع ف أضف اإىل كل أ إارسائيل ليسم مو لقزعدة عدىل معاهددا اأ املتحددا لقدانو البحدارف ويه تعتد أ
هناك رقعة اتبعة لها املنطقة الاقتصادية اخلالصة اليت رًها لبنا يبلأ جحل الرقعدة الديت تدديا إارسائيدل أ
3
لها ذهيا حقوقاا حوايل  257لكل.0
الرصاع الفلسطي  -الارسائييل :يف أوا ر يناير0722ف التقى الرئي الروو "ذ دميدري بدوتني" مدع نظدريهالفلسطي "محمود يباس" للتوقيع عىل اتفاق اإطاري هيدف الس تخراج الغاز م احلقدول املقدابةل لشدواطئ غدزا
(غزا ماري ) ابساامثرات تصل مليار ا
دولرف وتقدر مكية الغاز املوندودا أمدام دواطئ غدزا امل،اشدفة مد قبدل
رشكة برياش برتوليوم" يف 0777ف وايل 07مليار قدم م،عبف وقامم إارسائيل بعرقةل االتفاق إاباارها عىل
التح يف مسارات تدذق الغاز يف أ متر اإيل لتلبية احتياجاهتدا مد ا "يسدق " أو ال لتلبيدة احتياجاهتدا مد
الغاز .4وتقدوم سدلطات االحدت ل ا إلرسائدييل ابلسد يطرا عدىل الدنفط املوندود يف اأرايض الفلسدطينية حيدث
بدأت معليات التنقيب منذ العام  2107بشلك غري رشيا يف اأرايض الفلسدطينية اقدتةلف وكثفهتدا بعدد توقيدع
اتفاق أوسلو 2113ف كام أيطم ودو أحقية قانونية رشكيت تنقيب ي الغاز إارسائيليتدني امتيداز التنقيدب يد
النفط يف منطقة رأس العدني مقابدل اواسدط الضدفة الغربيدةف ويف حمدا اا طدول،رمف ومدرج بد عدامرف واأغدوار
الشاملية.5
خ-الرصاع الرتيك  -املرصي :هذا الرصاع دديث العهدف يتعلق ابدلولتني اأك يف منطقة رشق املتوسطف نظر اا
اإىل ارتفاع عدد الساك يف م مهنام مد دةف وإاىل تقددهمام الصدناياف ممدا يتطلدب اسد هت اكا عاليد اا مد الطاقدة
لتغذية هذه الصناعاتف ذقدد دلكم تربيدا نقطدة يبدور هممدة جدد اا لدنفط وغداز روسد يا ودول در قدزوي اإىل
أوروابف اإل أ تربيا تفتقد الاحتياطات البرتولية ويه اجة اإىل زايدا وارداهتا الس نوية البرتولية نظر اا لضدخامة
 1وقائع الرشق اأوسط و امل اإذريقياف الرصاع الرتيك -اليو يف رشق البحر املتوسط هو ذراغ خلف ترامب اكرث من لزاع عىل الغازف متوذر
عىل الرابط التايلhttps://fanack.com/ar/international-affairs-ar/turkey-greece-conflict-in-eastern-:
 /mediterranean~149704اترخي التصفح.0702/72/05:
2املركز العريب لل اث ودراسة الس ياساتف مرنع سابقف ص05
 3عيل حسني ابكريف مرنع سابق اذلبر.
4مصطفى م ف غاز رشق املتوسط ومس تقبل الرصاع الاقلياف مركز احلومكة وبناء الس مف صنعاءف الي ف 0722ف ص0
5املرنع نفس ف ص.2
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وتطور صناعاهتاف يف الوقم ات ف يتطلب أ تبذل مرص ود اا مس مترا للعثور عىل احتياطات برتولية جديددا
لتلبية ازدايد الاس هت ك الس نوي للنفطف يف دني أ احتياطاهتا النفطية ل تزال حمدودا نسبي اا .وكدذكل العمدل
السد نوي لددزايدا احتياطددات الغددازف ويه وإا ازدادت مددؤ راف صوصد اا بعددد اكاشدداف رشكددة «اإيد » حلقددل
«ظهر» العم ق يف 0725ف اذلي يعت أخضل حقل غاز يف البحر املتوسطف ذ إا زايدا الاسد هت ك ادلاخديلف
واي د د حنددو  25يف املائددة م د توليددد الطاقددة ال،هرابئيددة املرصددية دالي د اا عددىل الغددازف وكددذا اقدداولت احلاليددة
ل س ت،شاف والإنتاج م املناطق الغربيدة يف املتوسدط القريبدة مد امليداه الليبيدةف الديت سداتأثر سدلب اا ابلتفداق
احلدودي الرتيك  -اللييب.1
د-الرصاع الرتيك –الايرا  :تعد م م تربيا وايرا قطبا رئيس يا يف النظدام الاقليدا الرشدق الاوسدطاف
والك القطبددا سسدداندا اىل املوقددع الاسدرتاتيجاف وثددرواهتام الطبيعيددة ذضد عددىل الادددداث يف تددكل املنطقددة
نعلم مهنام قوتني مفصليتني يف املنطقةف وا ال،ثري م العوامل اليت اثرت ابلسلب او الاجياب يه م حتدد
2
سلبية او اجيابية تكل املناذسة بيهنام.
 -3تداييات التناذ والرصاع ادلويل عىل رشق املتوسط
خنلص اإىل القول أ النفط والغاز والرصاع اذلي نشأ حوهلام مد أجدل الوصدول الدهيام ونقلهدام و دزيهنامف
يفة ال،ثري م معادلت الرصاع واحلروب والاناشار العسد،ري والسد ياو لضدام سد مة املندابع ابلإضداذة
اإىل املشام بني دول املنطقة حول طوط النقل.
 -2.3الهندسة الامنية للرصاع يف املنطقة
ا الاه م العاملا تركز يف مناطق دو سواها حسب غىن تكل املنطقة ابملوارد الطاقويةف وا املتابدع
لوضع بع املناطقف وما تشهده م داةل عدم اس تقرار وازدايد ال اعات ذهيا هو بع م غناها ابلطاقدةف ومد
مث ذا أي داةل عدم اس تقرار داخيل أو إاقليا سد ي امد اإمددادات الامد والسدو ادلوليدنيف وا التنداذ
ادلويل للوصددول اىل مندداطق الانتدداج والاحتيدداطف وايصددالها اىل اس دواق العددان هل تددأثريات سددلبية واجيابيددة يف
الرصاعات ادلاخلية او الاقليية3ف ا ا وعدىل خلفيدة الاكاشداذات احلديثدة يف منطقدة رشق املتوسدطف دهدت
املنطقدة نوعاددا مد أندواع الرتتيبددات الامنيددة والتحدالف والتحددالف املضدداد يف اإطدار التندداذ والرصداع بددني دول
املنطقة  4وعىل هذا الاساس ويف ظل التوترات اليت تشدهدها مرصد واليدو وقد ص مدع تربيدا حدول الدرثوا
النفطية امل،اشفة يف منطقة غاز املتوسدطف قامدم ادلول الدث ث بانفيدذ منداورا ث ثيدة مشدرتبية بيدهنامف و كل
وذق ما أعلن اجليش املرصدي يف ندو  0721يد انطد ق منداورات يسد،رية ريدة ونويدة ابل درتاك مدع
 1وليد خدوريف الابعاد اجليوس ياس ية للرصاع عىل الغاز والنفط يف رشق املتوسطف متوذر عىل الرابط التايل :
 07007/72/20 https://aawsat.com/home/article/2078146اترخي التصفح.0702/72/25:
 2قامس محمد يبيدف مرتىض نعمي اكظلف مرنع سابقف ص.22
 3املرنع نفس .
 4مصطفى ص ف مرنع سابق اذلبر.
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اليو وق ص يف البحر املتوسطف ملوا دة أي هتديددات حمدمتةلف و كل وسدط التدوتر بيدهنل وبدني تربيدا حدول
التنقيددب ي د الغدداز والددنفط يف املتوسددطف وقددد متددم ذعاليددات التدددريب البحددري اجلددوي املشددرتك "ميدددوزا-
."1ومي ،اإرجاع هذه التوترات اإىل مجموعة م اأس باب م أمهها:1
هناك إا اكليات عديدا حول ترس مي احلدود البحرية يف هذه املنطقدة خاصدة وأ هنداك دول ن توقدع
عىل اتفاقية اأ املتحدا لقانو البحار يف عام .2120
س ببم الاكاشاذات احلديثة للرثوات يف منطقة رشق املتوسط يف زايدا مس تو الرصاع ا
بددل مد
التعاو وهذا اأمر انتقل اإىل التأثري يف معق املسادة اليت ص م دوةل ذامي يتعلق ابلتنقيب ي الغاز.
تس د ببم التدددخ ت الرتبيددة املبددارشا يف منطقددة رشق املتوسددط أو داخددل اأزمددة الليبيددة يف تعزيددز
التو ات اخلاصة بدول هدذه املنطقدة حندو موا دة س ياسد هتا وخاصدة مد جاندب دول الاحتداد اأورويب اذلي
أظهر تبني س ياسات فتلفة م أهنا جمابة التحراكت الرتبيةف يف ليبيا أو يف مساندا م م ق ص واليو .
لي ملف الغاز هو العامدل الوحيدد للرصداعات بدني دول املنطقدة ذهنداك خد ف تدريك مدع قد ص
واليو حول بع اجلزر يف ر اإجيةف وخد ف مرصدي تربيدا حدول دغ تربيدا مجلاعدات اإرهابيدة هتددد اأمد
القويم املرصي.
)*(
 -0.3ادلبلوماس ية الوقائية
كخطوا حنو التعاو املشرتك لس تغ ل موارد الغاز برشق املتوسطف اجتهم دول املنطقة اجتهدم حندو
اإبرام اتفاقات للتعاو ذامي بيهنا يف جمال نقل وتسويق الغاز الطبيعاف ويف اإطار حتقيق التعداو بدني دول املنطقدة
والقو ا إلقليية وادلولية اليت تتقاطع مصاحلها مع ضام الاس تقرار يف هذه املنطقة ذد إا هنداك أليدات عديددا مت
الاي د علهيا يف موا ة اخملاطر املتصاعداف ذقد اجتهم تربيا اإىل تعزيز ع قاهتا مع ح،ومة الوذاق الليبية لتقندني
تواجدها يف هذه املنطقة يف نو  0721م خ ل اتفاقية لرتس مي احلدود البحريدة وأ در للتعداو العسد،ري
واأم ف يف دني اجتهم مرص اإىل اإنشاء منتد غاز رشق املتوسط كلية نامييدة للتنسد يق بدني دول املنطقدة
ذامي يتعلق برتس مي احلدود البحرية يف يناير .20721

 1مصطفى ص ف تصاعد الهتديد ..مس تقبل الرصاع عىل غاز رشق املتوسطف مرنع سابق اذلبر.
)*( ادلبلوماسد ية الوقائيدة( :)Preventiv Diplomacyيدرتبط ظهدور مدا يعدرف ابدلبلوماسد ية الوقائيدة او املامنعدة يف الع قدات ادلوليدة املعدااا
ابلقتصادي السويدي داج مهر ودل  Dag Hammarskjoldاذلي غل منصب الامني العام لل املتحدا بني ذرتإ 2152-2153ف ويقصدد بدا
املعاجلة السلمية اليت تا م خ ل معلية التفاوض بني ادلول لاسوية اي لزاع قامئ بيهنا وكذا املسايا والاندراءات الديت تقدوم ايدة دوةل او منظمدة
اقليية او دولية بدف منع نشوب ال اعات بني الوددات ادلوليةف ومنع تصاعد املنازعات القامئة واحليلدوةل دو حتولهدا الدر ااعدات حرصد اناشدار
الاخدددريا يندددد وقويهدددا .انظدددر يف كل :املوسدددوعة الس ياسددد يةف ادلبلوماسددد ية الوقائيدددةف متدددوذر عدددىل الدددرابط التدددايلhttps://political-:
 encyclopedia.org/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7اترخي
التصفح.0702/72/22:
 2مصطفى ص ف الهتديد ..مس تقبل الرصاع عىل غاز رشق املتوسطف مرنع سابق اذلبر.
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توسط:ت زلونم هذه التحراكت ا إلقليية باش،يل منتد غاز رشق زل
أ-منتد غاز رشق امل زل
املتوسدط يف القداهراف
يف التاسع يرش م اكنو الثا /يناير 0721ف إا اربم م مد مرصد وإارسائيدل واليدو وقد ص اليو نيدة
وإايطاليا واأرد والسلطة ال لفلَسطينيةف يف تأسدي هدذا املنتدد  .كدام حرد الاند ع التأسييسد ممثلدو يد
الاحتداد الاوريب والددولايت املتحدددا والبنددك ادلويلف ذدامي اسددابعد مند م مد تربيدا ولبنددا وسددوراي وقد ص
املتوسط ابلرتاكز عىل حمور رشق زل
الرتبيةف وم املؤكد أ تأسي منتد غاز رشق زل
املتوسطف س يلقا بظد هل
عىل الهيلكية اأمنية يف املنطقةف خاص اة مع د ول الولايت املتحدا عدىل اخلدطز .كدام أ حضدور ز
م مد البعدد
اجليو-س ياو واجليو-اقتصادي يف حساابت الفاعلنيف سد يعيد تشد،يل مقدارابت الفداعلني ا إلقلييدني وادلوليدني
ملنطقة رشق زل
املتوسط.1
ب-اتفاقات تصدير إاقليية :بدأت بع دول املنطقة توقيع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعا للسواق القريبة مهنا
عددىل غدرار إارسائيددل الدديت أبرمددم اتفاقيددات لتصدددير الغدداز اخلددام لددلك مد اأرد ومرصد و كل بغددرض تلبيددة
احتياجات السوق اقيل هلامف أو بغرض اإعادا التصدير للسواق اأوروبية مس تفيدا م منشأت البنية التحتية
2
املتطورا بدول اجلوا.
ج -طوط أ بيب إاقليية :اتساق اا مع النقطة السابقةف ظهرت مقرتدات عديدا لتد دني طدوط أ بيدب إاقلييدة
لنقل الغاز وتسويق للسواق اخلارنيةف مثل ط أ بيب بني إارسائيل وتربياف و ط أ ر بدني لبندا وقد صف
جبانددب ددط أ بيددب "رشق املتوسددط (اإسسددم ميددد)ف واذلي مت توقيددع اتفاقيددة اإنشددائ يف يندداير  0707واذلي
3
س يتد بني إارسائيل وق ص واليو وإارسائيل وصو ال لإيطاليا.
 -2مس تقبل الرصاع ادلويل يف منطقة رشق املتوسط وامه السيناريوهات اقمتةل
ذرضم ا
التحولت اجليوس ياس ية نفسها عىل السادةف خاصة يف منطقة حوض رشق البحدر املتوسدطف
ذو يعد الفصل بني اأبعاد االقتصادية الكاشاذات ا الغاز قامئ م جانبف وبني اأبعاد الس ياس ية سواء ادلاخلية
أو اخلارنية م جانب اا رف وهو ما نعل القضية أكرث تعقيد وتشاباك ف مما أذرز حزمة م الرصداعات ا ادلوليدة
وا إلقليية .ل ،يظل لتكل االكاشاذات جانب اإجيدايب يمتثدل يف اإماكنيدة البحدث يد مسدارات للتعداو بددف
احلصول عىل أك قدر م االس تفادا م تكل املواردف وهو ما بزغم اإرهاصدات يف القمتدني الث ثيادني بدني م
م مرص وق ص واليو .4
 1ب ل س ميةف الرصاع عىل الطاقة يف رشق املتوسط بني الاقتصادي والس ياوف منتد الس ياسات العربيةف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://www.alsiasat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9اترخي التصفح.0702/72/02: 2املس تقبل لل اث وادلراسات املتقدمةف ابعاد ماشاب،ة ..ااع الغاز يف حوض املتوسطف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/163/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AFاترخيالاط ع.0702/72/05:
 3املرنع نفس .
 4مصطفى م ف غاز رشق املتوسط ومس تقبل الرصاع الاقلياف مرنع سابقف ص.27
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 -2.2الرها ت املس تقبلية
ا اسواق الطاقة تشهد تزايدا ببريا يف مس توايت الطلب العداملا عدىل الدنفط والغدازف وتدكل ادت اىل
تناذ ديد مدا بدني دول الاسد هت ك التقليديدة للطاقدة اكلدولايت املتحددا الامري،يدةف روسد يا ودول اورواب
ومس هتل،ني جدد واليت تسمى ابلقتصادايت الصاعدا ومن امهها الهند والصنيف ا ا ومع بروز قو جديدا عدىل
املةدد ادلويل الطاحمددة اإىل بندداء بيددا ت اقتصددادية والإسددهام يف ت،ددت ت اقلييددة ودوليددةف و يف ظددل ددداةل
الاس تقطاب واقاور اليت أذرزهتدا الاددداث والتطدورات الس ياسد ية والاقتصدادية الديت سشدهدها معظدل بد د
العان النايم وخباصة ادلول النفطيةف تطلعم ادلول املنت ة للنفط اإىل الس يطرا عىل ثروهتا اأساس ية.1وما جيعدل
التناذ والرصاع عىل النفط يف منطقة رشق املتوسط رانع اىل اخلصائص اليت متزيه ولعل أمهها ما ييل:2
غزارا معدلت الإنتاج م اأابرف و كل رانع لس مة معظدل أرايض البدرتول مد الهدزات اأرضديةف
وما يابعها م تشققاتف ذلا تمتزي احلقول برشق املتوسط واملنطقدة العربيدة خبزهندا لمكيدات ببدريا للبدرتول وعددم
تةبا.
اخنفدداض تلكفددة الإنتدداج يف معظددل دول رشق املتوسددط و ادلول العربيددةف ذددالبرتول يف اأابر العربيددة
يندذع م ابط اأرض اإىل السطح ابدلاذع اذلاإف وبدو داجة اإىل مضخاتف كام أ هناك اخنفاض نس يب يف
أنور اأيدي العامةل العربية.
اناشددار معظددل احلقددول يف نطاقددات سددادليةف تطددل عددىل مسددطحات ريددة تس د تخدهما أمه الطددرق
امل حية البحرية يف العان.
أ-الرصاعات الس ياسة وتأثريها عىل اقتصادايت دول النفط :يدرتبط الدنفط بع قدة وطيددا مندذ زمد بعيدد مدع
اأزمات والرصاعات الس ياس يةف ويرنع اخلد اء هدذه الع قدة اإىل بدايدة القدر املدايض وحتديددا ا العدام 2122ف
حيث أحضم سلعة الدنفط حمدر ااك أساسد ايا وهم امدا يف وقدائع اأزمدات والرصداعات ادلوليدةف وبعدد الهتداء احلدرب
العاملية اأوىل جسزلم أسعار النفط مس توايت تصل اإىل  277دولر لل ميلف حيدث تنامدم احلاجدة اإىل تدأمني
مصادر الطاقدة للعمليدات العسد،رية والإنتداج الصدناياف وأصدبح الدنفط أددد أمه اأهدداف العسد،ريةف وأددد
املقومات اأساس ية يف رمس احلددود الس ياسد ية والاقتصدادية .ومد التدداييات الس ياسد ية عدىل منطقدة رشق
املتوسط ماييل:
هبوط أسعار النفط :تناول اخل اء واقللو أزمة النفط ابلبحث وادلراسةف وأعادوا اأزمة احلاليدة يف
قطاع النفط اإىل العديد م اأس بابف اليت تتوزع بني الس ياس ية والاقتصادية.
تقلص الاس هت ك العاملا :ذفا الوقم اذلي يعتقد ذي بع اقللني بأ ز اأسعار تت حندو ا إلرتفداع
بشلك ننو ف بسبب اأزمات والرصداعات الديت تشدهدها منداطق أسد يا والبلقدا وإاذريقيداف ن تدأ لت التوقعدات
 1نبيـل سدرورف مرنع سابقف ص.0
 2خدجية حمجوب محمد صاحلف مرنع سابق اذلبرف .12
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دولرا
ابلشلك املفرتض أ ت،و علي اأمدور .ذقدد توقدع خد اء الدنفط أ تصدل اأسدعار اإىل سدقف الدد 207ا
لل ميلف ل ،ن ي ،س باهنل أ ز اأسعار س هتوي اإىل مدا دو  277دولر لل ميدل الوادددف حيدث واصدلم
دولرا لل ميلف وهو أمر غدري معتداد
أسعار النفط الرتانع بصورا غريبة اإىل أقل م كل لتصل اإىل ددود  25ا
صوصداف ممزدا
يف دالت الرصاعات واأزمات ادلولية مع ونود التوترات الس ياس ية اليت تسود املنطقدة العربيدة
ا
يديو اإىل اإعادا حتديد ال يبدني يف أسدواق الدنفط والقدو الديت هتدي عدىل السدوقف والديت تسد تخدم الدنفط
.
ورقة للمساومة وا إل ضاع والضغوط الس ياس ية
تأثري العقوابت الإقتصادية :ير العديد م اخل اء واقللني الإقتصداديني والس ياسد يني أ ز مدا جيدري
يقااب نامي ايا" إا اتفق منتجو النفط ال،بار يف العان والولايت املتحدا اأمريبيةف
يف أسواق النفط اليومف يعد " ا
إقتصداداي
عىل الرمغ م سارهتا يف موضوع النفط الصخريف عىل فد اأسدعار مد أجدل معاقبدة روسد يا ا
ا
بسبب موقفها م اأزمة يف أوبرانياف وكذكل معاقبة اإيرا الديت مت فيدف العقدوابت املفروضدة علهيدا بعدد اإبدرام
التفاق النووي مع ادلول امخل ال ،ف وأصبح دلهيا قدرا أك عىل بيع نفطها يف اخلارج.
ب-حتدايت اقتصادية :أ معليات اس تخراج وتسويق الغاز الطبيعا م منطقة حدوض رشق املتوسدط تواجد
حتدايت اقتصادية وجتارية متعدداف و كل عىل النحو التايل:1
بيةة عاملية غري مواتية :يوجد ذائ م معروض الغاز العاملا يف الوقم الدراه مدع تد دني مشداريع
عديدا لإنتاج الغاز الطبيعا يف كثري م دول العانف ومبا سزييد م دددا املناذسدة بدني منتجدا الغدازف ويضدغط
عددىل أسددعار الغدداز الطبيعددا يف املس د تقبل .يف الوقددم نفس د أيضد ااف يتحددول كثددري م د ببددار مس د هتليك الوقددود
اأحفوري (ومبا ذيد الغداز الطبيعدا) حندو التوسدع يف اسد تخدام الطاقدة املت دددا مد أجدل تقليدل الانبعدااثت
ال،ربونية
البحث ي أسواق جديدا :يبدو أ هناك هممة صعبة أمام منتجا الغاز الطبيعا يف رشق املتوسط
لاسويق الغاز يف اأسواق اأوروبية يف ظل املناذسة الشدديدا مدع اإمددادات املنت دني اأ دري ف مثدل روسد يا
والرنوجي وغريهاف واليت تاسل جبا بية أسعارها مقارندة بغداز رشق املتوسدطف كدام قدد تواجد مناذسدة قويدة أيضد اا
ابأسواق اأس يويةف مثل الهند والصني مع وذرا املعروض م منت ني أ ري مثل أسرتاليا وروس يا.
جا بية منخفضة لغاز املتوسط :تشري التقديرات اإىل أ أسدعار توريدد غداز رشق املتوسدط سدرتتفع
ي املتوسط العاملا للغاز يف املس تقبلف واأمر اذلي يعدود ليتبداري وهدام ارتفداع تلكفدة اسد تخراج الغداز مد
رشق املتوسط نظر اا لونود املوارد ابملياه العميقةف ذض ا ي ارتفداع تاكليدف مشداريع نقدل وتسدويق الغداز عدىل
غرار ط أ ببيدب "اإسسدم ميدد" اذلي ميتدد حندو  0777بيلدو مدرت للوصدول اإىل اأسدواق اأوروبيدة وبتلكفدة
 1املس تقبل لل اث وادلراسات املتقدمةف ابعاد ماشاب،ة ..ااع الغاز يف حوض املتوسطف متوذر عىل الرابط التايل:
 https://futureuae.com/ar-AE/Activity/Item/163/%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AFاترخيالتصفح.0702/72/05:
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اساامثرية قد تتخطى  0مليارات دولرف ذامي أ اإنشاء حمطات للغاز املسال غري جمدية جتار ااي واقتصاد ااي ابلنسد بة
لبع املنت ني مثل ق ص نظر اا قدودية موارد الغاز.
 -0.2سيناريوهات مس تقبلية
مي ،يف هناية هذا البحث طر مجموعة مد السديناريوهات املسد تقبلية للرصداع عدىل الدنفط والغداز يف
منطقة رشق املتوسطف خاصة يف ظل اعزتام بع ادلول املرتبط أمهندا بدذه املنطقدةف والديت تتعددد انعاكسداهتا
س ياس يا واقتصاداي ويس،رايف وذامي ييل أبرز هذه السيناريوهات:1
أ-سيناريو التواذق :وسساند هذا السيناريو عىل اإماكنية التواذق بني دول املنطقدة حدول ترسد مي احلددود البحريدة
وذق قواعد القانو ادلويلف خاصة بعدما وا م تربيدا مجموعدة مد الضدغوط ا إلقلييدة وادلوليدةف ومي،د أ يدا
كل وذق املنتد اذلي أنشأت القداهرا -منتدد غداز رشق املتوسدط -واذلي يضدل  0دول ويضدويت مفتوددة
لبايق دول املنطقةف
ب-التصعيد واملوا ة العس،رية :يفدرتض هدذا السديناريو اسد مترار الس ياسدة الرتبيدة يف التنقيدب يد الغداز يف
املناطق اخلاصة بدول املنطقةف واس مترارها يف الهتاج الس ياسات التصعيدية لهاف وخلق حتالفاهتدا اخلاصدةف اأمدر
اذلي قد يتطور اإىل اإماكنية ذرض يقوابت س ياس ية واقتصادية ويس،ريةف وقد يرتاو التصعيد بدني العقدوابت
الاقتصادية والس ياس ية واملناو ات العس،رية اإىل أ يصل دد املوا ة العس،رية املبارشا بدني أكدرث مد دوةل
يف هذه املنطقة.
ومي ،د القددول ا السدديناريو الاقددرب للتحقيددق هددو التواذ دق العددام واملصددلحة العامددة يف اطددار الق دانو ادلويل
والرشدديية ادلوليددة لددلك اط دراف الرصدداع "–راحب –راحب" بدددف تفددادي التصددعيد يف املنطقددة خاصددة ا هددذا
الرصاع قد ياسبب يف هتديد اأم والسو ا إلقليا وادلويل دو ا حتقيق اس تفادا متبادةل م الرثوات امل،اشدفة
دديث اا م النفط والغاز الطبيعا.
اخلامتــة:
تاما مي ،القول أ منطقة الرشق الاوسط بصفة عامة ومنطقة رشق املتوسدط بصدفة خاصدة تشدهد
اليوم عدا تواذقات وحتالفدات داصدةل جديددا ف ذفدا ددني تسدعى الدولايت املتحددا الامري،يدة يف املنطقدة اىل
تقوي الغاز الروو -الايدرا عد عددا حتالفداتف تسدعى روسد يا اىل احلفداظ عدىل بقاهئدا مدوردا رئيسد يا يف
املنطقددة للغدداز يف اوروابف كددام تسددعى دول اقلييددة مكرص د والسددعودية وقطددر وتربيددا وارسائيددل وق د ص لتب د
س ياسات جديدا لس تغ ل ثرواهتا الطبيعية وددودها البحرية.
م هددذا اد اىل اعددادا النظددر يف الس ياسددات الاسدرتاتيجية ملددا يعددرف جبغراذيددا الطاقددةف ذاملنطقددة اليددوم تعددد
املصدر اأساس داليا ومس تقب واليت مي ،أ يعول علهيا يف سد الطلب العداملا املتندايم مد البدرتول والغداز
الطبيعا و كل لونود احتياطات م،اشفة هائةل للبرتول سهةل التطوير والإنتداجف ومدا مد دك يف أ ز الدنفط
والغاز وموارد الطاقة يه م أمه يناا اجلذب اليت تس تقطب نفو ادلول وااعاهتاف لس زيام رشق املتوسدط
 1مصطفى ص ف تصاعد الهتديد ..مس تقبل الرصاع عىل غاز رشق املتوسطف مرنع سابق اذلبر.
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بأبعادها الإسرتاتيجية وبرثواهتا الطبيعية ومبمراهتا املائيةف وحتتوي املنطقة عىل احتياطات ببريا م الدنفط والغداز
يف العان ف ول توجد منطقة أ در متدتكل اإمداك ت ممداثةل كهدذهف وبددو هدذه الاحتياطداتف ل مي،د يدل
حتقيق املزيد م المنو يف الاقتصاد العاملاف ولهذا السببف تزداد ابس مترار أمهية ادلور اذلي تلعبد منطقدة رشق
املتوسط.
وعلي ف ذقد ،زـلم منطقة اجلزء الرشيق حلوض املتوسطف نقطة اسد تقطاب اإسدرتاتيجية مندذ سد نوات طدويةل
للعديد م ادلولف اليت تاناذ يف س باق محموم يف الرصاع عىل مصادر الطاقةف وكذكل نعل العديد مد دول
املنطقة ات تأثري يتعاظل بأبعاده اجليوس ياس ية عىل ريطة التحالفات يف منطقة الرشق اأوسطف ونظدرا لهدذه
اأمهية ذقد انصب الاه م ادلويل عىل املنطقة مبا ذهيا روس يا والولايت املتحدا اأمري،يةف وحرصها ادلامئ عدىل
التدخل يف ؤوهنا خاصة يندما يتعلق احلدث بهتديد مصلحهتا النفطية.
كام جند أ ز البعد الاقتصادي والبحث ي مواقع جديدا يف حركة الاقتصاد العاملاف ل يزال هدو املدتح ز مبسدار
ال،ثري م جمرايت اأدداث والوقائع  .م هنا اك التدخزل الروو املبدارش عدىل دط اأددداث يف سدورايف
والتحالف اذلي أنشأت السعودية ل إ مساك ابلدي كحديقدة خلفيدة حلددودها وملمراهتدا املائيدة وكدذكل التحالفدات
اليت ترمس حتم ينوا حماربة الإرهاب والتطرف .
قامئة املصادر و املرانع:
أو ال :ابللغة العربية
أ -ال،تب:
غازي حسنيف الرشق اأوسط ال،بري بدني الصدهيونية العامليدة والام ايليدة اأمري،يدةف دمشدق :منشدورات احتداد
.2
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.0
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