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 السياسية اللعبةتغيير قواعد ودوره في غاز ال

 مركز الفرات للدراسات

 المقدمة

ّفيّإنّ  ّاشتعلت ّالتي ّالصناعية ّعشرّمنتصفّالثورة ّالثامن ّكانتّّ؛القرن والتي

ّاأل ّعلىّجميع ّفيّالتطور ّقفزة ّيومبدأتّّ،صعدةبمثابة ّبعد ً ًّتؤّيوما ّسلبا علىّّثر

ّأاالّنأّحيثّ،البيئة لىّأدتّإوّ،علىّطبقاتّالاالفّالجويثرتّنبعاثاتّالاازية

باالعتمادّعلىّالنفطّّالعالمّاذاّماّاستمرّ،ّمماّيشكلّتهديداًّرضارتفاعّفيّحرارةّاأل

ّوالفحم ّلذا ّالبدائلإّالضروريّمنّكان؛ ّالااّ،يجاد ّالبديلّهو زّالطبيعيّفكانّهذا

ّ.علىّاستخدامهّ،فيّقمةّالمناخّ،اتفقتّالدولّبالبيئةّوالذيّقلّضرراًّاأل

ّ ّالقديم ّمنذ ّاألوسط ّالشرق ّمنطقة ّالاربّ،للمواصالتّعقدةتشكل بالشرقّّتربط

ّبالجنوب ّلذلكّنرىّّ،والشمال ّالمنطقةأن  ّالصراعاتّكانتّتدورّفيّهذه ّ،معظم

ّوتأم ّفهيّينّاألوذلكّلتأمينّالطرقّالتجارية تتميزّسواقّلمنتجاتّالدولّالكبرى،

حيثّبدأتّتتصارعّالدولّللحصولّّ،بأهميةّكبيرةّخاصةّبعدّاكتشافّالاازّاليوم

إالّأنّقرارّاستااللهّّ،نّالاازّموجودّفيّشرقّالمتوسط،ّفصحيحّأعلىّهذاّالكنز

ًّّوالتحكمّبهّتقررهّالدولّالكبرىّالتي وتتعارضّفيّالكثيرّّتتقاطعّمصالحهاّأحيانا

ّاأل ّفإّ؛حيانمن ّالمنطقةلذا ّإّن ّجديدةبحاجة ّاألإوّ،لىّسياسة ّفي ّتايير ّ،نظمةلى

هيّّالفوضىّالخالقةحيثّكانتّّ،"وسطّالجديدالشرقّاأل"خطةّّلوالدةّتّبدايةفكان

ّوراقّمنّجديد.ّترتيبّاألّبإعادةالسياسةّالكفيلةّ

ّعلىّالاازّأدىّّقدو ّجيوسياسيّجديدّتشكلّواقعلىّإالطبيعيّاالعتماد ّأدىّ، كما

ًّلىّإإ ًّّحداثّتاييراتّجذريةّفيّموازينّالقوىّدوليا لىّصراعاتّالّدىّإأوّ،واقليميا

ّ.التيّنشهدهاّاليومّفيّسورياكمتناهيةّ

ّإنّ ّّالجارافيةوالتأثيراتّالجيوسياسية ّالكبير ّالدور ّالقوىلها ّتوازن ّ،فيّصناعة

تعتمدّالدولّالصناعيةّالكبرىّعلىّّ،ّحيثسياساتّاالستراتيجيةاللرسمّّسبيلّهيو

ّفيّتوليد ّأّالااز ّيعني ّوهذا ّوالكهرباء، ّأالطاقة ّتؤمنّعليها ّالمناسبةّن ّالطرق ن

ّولتكسرّاالحتكارّالروسي،ّوخاصةّمنّشرقّالمتوسطّّالاازّالىّبلدانها؛ّإليصال

ّللااز.
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انزواءّروسيا،ّلمّوّحربّالباردةالسقوطّاالتحادّالسوفيتيّوانتهاءّّفعلىّالرغمّمن

ّتقفّ ّاألمكتموسكو ّيديّإوفة ّالذيّانتهتّإزاء ّبدّّ،ليهالوضع تبحثّعنّّتأفقد

ّقوة ّوكذلكّمتحكمةّطرقّلجعلها ّالسابقّكقطبّمتحكمإ، ّدورها وقدّّ،بالعالمّعادة

ّ ّالبديل ّهذا ّتحتلالّفيوجدت ّحيث ّاألّطاقة، ّالمركز ًّروسيا ّعالميا ّإّول نتاجّفي

بأخرى،ّوهذاّّبطريقةّأوّلهخرىّبالمصادرّاألّ،ّوعالوةّعلىّذلكّتريدّالتحكمالااز

ّزاءّاالحتكارّالروسيّللااز.ّإماّيجعلّالقوىّالعظمىّغيرّراضيةّ

فيّمنطقةّشرقّللاازّاكتشافاتّكبيرةّّظهرتّ،معّبدايةّالقرنّالواحدّوالعشرينّ

ّونزاعاتّوّ،المتوسط ّصراعات ّتعيش ّدول ّوسط ّكانت ّاالكتشافات ّهذه لكن

ّ ّ)تركيا ّوالمستمرة ّوقبرصّويونان ّوإمصر ّوسرائيل ّوليبيا(ولبنان وقدّّ،سوريا

ّالضّول دت ّاالكتشافات ّالمتوسطهذه ّشرق ّفي ّملحةّخمة ّخرائطّلّضرورة رسم

ّللمنطقة ّأنّ،جديدة ّّالمشكلةّإال ّإبقيت ّكيفية ّخفي ّيجاد ّلنقل ّآمنة الاازّطوط

ّالالمكتشفّإ ّلىّأوربا ّومتعطشة ّفيّالله، ّروسياّّتحتّجّمنوخرالراغبة سيطرة

ّالجديدوّ.الاازية ّاالكتشاف ّهذا ّيمهد ّاألرضيةقد ّفيّّلتشكلّ، ّجديدة تحالفات

ّالّ،المنطقة ّالواليات ّمن ّكل ّمصالح ّوفق ّوروسيا ّاألومتحدة فقدّّوربي،االتحاد

ماّأد ىّن،ّفيّالقرنّالواحدّوالعشريّصبحّالاازّلاةّالسياسةّوالحوارّواالتفاقياتأ

ّّ.علمّمتىّتخمدّنيرانهاحروبّونزاعاتّالّي ّّأتونّفيالمنطقةّّإلىّدخول

هميةّالاازّوخطوطّنقلهّوالصراعاتّفيّهذاّالبحثّتسليطّالضوءّعلىّأّوقدّحاولنا

االقليميةّوالدوليةّحوله،ّوالتحالفاتّالوليدةّودورها،ّونبدأّباتفاقيةّّالقائمةّبينّالقوى

ّكيوتو،ّوالتيّكانتّبدايةّلرسمّاستراتيجياتّجديدة.ّ

 اتفاقية كيوتو ودورها في التغيير السياسي

ّّ،كبيرّفيّالمناخّالعالميّبشكلّ نسانّلمواردّالطاقةّمنّالبترولّلقدّأث رّاستخدامّاإل

سنةّالمئةّّخاللّرضّاألفيّدرجةّحرارةّّّلىّارتفاعالنبعاثاتّالاازيةّإدتّاحيثّأ

ّإّ؛خيرةاأل ّفيّالبحارّوالمحيطاتّاألمرّالذيّأد ىّبدوره لىّارتفاعّمنسوبّالمياه

ّ ّفي ّالجليد ّوبسببّانصهار ّالجبال ّالمتجمدينالقطبين ّما ّوهذا ّخطراًّش، علىّّكل

ّهوّالطبيعيّفكانّالاازّ،رىالبحثّعنّبدائلّأخودفعّاإلنسانّإلىّّ،رضيةالكرةّاأل

تمّّّلذلكّّ،الكبيرةّعلىّالتخفيفّمنّحدةّتايرّالمناخلقدرتهّّ،ّنظراًّأحدّهذهّالبدائل

ّإ ّكيوتو""قرار ّّويستندّ،اتفاقية ّكيوتو ّّإلىبروتوكول ّاألرض"اتفاقية التيّّ"قمة

.ّوكانّالمجتمعّالدوليّقد1992ّانعقدتّفيّمدينةّريوّديّجانيروّالبرازيليةّعامّ

تتيحّبذلكّلكيّّ،علىّالحدّمنّانبعاثّالاازاتّالضارةّبالبيئةّاالتفاقيةأجمعّفيّتلكّ

وتضمنّّ،معّالتايراتّالتيّتطرأّعلىّالمناخّ،بشكلّطبيعيّ،للنظامّالبيئيّالتكيف

تمّاعتمادّهذه1991ّّكانونّالثانيّعام11ّّوفيّ.ّللخطرنتاجّاألغذيةّإعدمّتعرضّ
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التزمتّالدولّالصناعيةّفيّمدينةّكيوتوّاليابانيةّبخفضّانبعاثّالاازاتّ،ّواالتفاقية

5ّبمعدلّالّيقلّعن2012ّّو2002ّّبينّعاميّالممتدةّالضارةّبالبيئةّفيّالفترةّ

ّ ّبمستوياتّعام ّمقارنة ّالودخلتّاالتفاّ،1990بالمئة ّحيز ّقية ّفي شباط11ّّتنفيذ

ّ."1البروتوكولدقتّعلىّاوصّدولة121ّوقعت2009ّّتشرينّالثانيّوفيّ،2005ّ

ّالتزمت 32ّّّوقد ّالدفيئةتخفيضّبدولة ّالاازات ّاستخدامّ،انبعاثات ّيتطلب ّّوهذا

وهذاّماّّ،بشكلّكبيرّفيّشرقّالمتوسطّ،ّالذيّاكتشفّمؤخراً،مصادرّبديلةّكالااز

بايةّالوصولّّ،خرائطّالدولفيّّورب ماّ،العالميةتاييرّفيّالسياسةّحدوثّّلىأدىّإ

مليئةّبالخالفاتّوالصراعاتّلىّالطرقّاآلمنةّلنقلّهذاّالاازّالمكتشفّفيّمنطقةّإ

ّالقد ّاألهميةّاألكبرّتكمنّفيّم،منذ ّلكن  ّللااز، ّالكبيرة ّتكمنّاألهمية طوطّخّوهنا

ّهالكّالاازّالىّأضعاف.استتوقعاتّبازديادّوجودّفيّظلّّوالّسي ماّ؛نقله

 همية الغاز أ

ًّكماّبي ّّ،تنبعّأهميةّالااز ّبسببّقلةّذلكوّ،للنفطّوالفحمّبديالًّّيشكلّكونهمنّّ،ناّسابقا

ّالبيئة. ّعلى ّّتأثيراته ّللااز ّالترتيبّالعالمي ّوكان ّروسيا ّبين تركمانستانّيتأرجح

ترتيبّجديدّيقرهّوباتتّالدراساتّتتحدثّعنّ،ّقطرجورجياّوإيرانّووانّذربيجأو

)فيّحوضّّلّروسياّالمرتبةّاألولى،ّحيثّتحتواقعّالمخزونّاالستراتيجيّالجديد

ّّغربّسيبيريا ّبـ ّي قد ر ّمكعب(143ّباحتياطي ّقدم ًّّ،تريليون ّفيّّوثانيا السعودية

حقلّغوارّالكبيرّشمالّشرقّالسعوديةّوّ،(تريليونّقدمّمكعب421ّالخاليّ)الربعّ

ّمكعب(221ّ) ّقدم ّوّ،تريليون ّاألبيضّالمتوسط ّالبحر ّغاز ً ،ّتريليون345ّثالثا

ّذلكّّ،مليارّبرميلّمنّالنفط1.1ّوّ،ئلةمليارّبرميلّمنّالاازاتّالسا5.9ّو وجل 

ّسوري ّّا،في ّما ّأن ّعن ّأخرى ّدراسات ّتتحدث ّالاازحيث ّمن ّالبحرّّي شاهد في

لفّمترّأ400ّّالذيّينتج«ّقارة»وأنّاكتشافّحقلّّ،االمتوسطّمركزهّفيّسوري

ّالمرتبةّاألولى.ّووضعهاّفيّ،سوريةّبالطاقةّغنىّرس خيومياًّقدّمنّالاازّّمكعب

ّالرابعةو ّالمرتبة ّفي ّالاازّيأتي ّحقول ّ)حزامّّحزام ّالعربي ّالخليج ّامتداد على

ّ.2تريليونّقدمّمكعب(212ّ)ّزاغروس(ّمنّإيرانّإلىّالعراق

حت ودّماّيقربّمنّوج2010ّهيئةّالمسحّالجيولوجيّاألميركيةّفيّالعامّّوقدّرج 

ّفيّحوضّشرقّالمتوسطّقبالةّّحقولمن3ّّتريليونّم122ّ الاازّغيرّالمكتشفة

مليار101ّّباإلضافةّإلىّماّيقاربّّ؛ورياّولبنانّوإسرائيلّوغزةّوقبرصسواحلّس

ّّ.3برميلّمنّالنفطّالقابلّلالستخراج

                                                           
ّ.اتفاقيةّكيوتو1ّ
ّاألوسط:ّالاازّأوالًّالصراعّعلىّالشرق2ّّ
ّكنزّفيّماءّالمتوسط..ّمنّيربحّحربّالاازّالقادمة؟3ّ

http://kawngroup.com/kyoto-protocol/
https://www.voltairenet.org/article173717.html
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/5/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/5/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
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حيثّستتجلىّّ،عنّملفّالطاقةّالمسؤولينّفيّالتدقيقّعندأهميةّالاازّيمكنّالتماسّ

مسؤولّعنّالردوغانّصهرّأي عتبرّّ،مثالًّّفيّتركيافّخاللّذلك،منّّالاازّأهميةلناّ

ّملفّالطاقة،ّ ،ّوبوتينّفيّالسابقّلطاقةاًّلوزيرّاللبنانيةّكانرجيةّوزيرّالخاكماّأن 

الدفاعّالسعوديّمحمدّوزيرّوليّالعهدّووّ،شركةّغازّبرومّفيهوّصاحبّالنفوذّ

المعطياتّالتيّتشيرّّإحدىهذهّلعلّّعلىّألرامكو؛مجلسّاألالرئيسّّبنّسلمانّهو

ّ.ّيشكلهاّالاازّفيّرسمّالسياساتّالمحليةّوالدوليةّّهميةّالتيلىّاألإ

الاازّّالمتمث لّفيواكتشافّالبديلّّّ،والفحمّّضرارّالناتجةّعنّالنفطبعدّاكتشافّاأل

ّ،تدخلّفيّحروبّعديدةّبهدفّالتدخلّفيّالمنطقةّالدولّكيفّأنّرأيناّ،الطبيعي

،ّسلحةّالنوويةصراعّمعّإيرانّحولّاألالوّ،أفاانستانحربّوّ،فكانتّحربّالخليج

جديدّّحتىّيتمّترسيخّواقعّ،والحروبّفوضىّالصراعاتّالدخولّفيلتبدأّالمنطقةّب

نّأّدىّحدةّالصراعاتّوالتنافسّعليناوحتىّندركّمّيخدمّمصلحةّالنظامّالعالمي،

ّ.حولهانعرفّمسارّخطوطّالاازّالتيّتدورّالصراعاتّ

ّخطوط الغاز ودورها في رسم الحدود الجيوسياسية

ّ،لهانقلّالّبدّمنّتأمينّخطوطّكانّّ،بعدّاكتشافّهذهّالكمياتّالضخمةّمنّالااز

ّالباتتّّوقد ّالجيوسياسيةهذه ّالحدود ّترسم ّالتي ّهي ّأّ،خطوط ّاحتى ّمنّن لكثير

لطرفّتدميرّاّخطوطّالاازّأومسارّلىّتأمينّتعودّأسبابهاّإالحروبّالتيّحصلتّ

ّوأّ،المقابل ّجورجيا ّفي ّالمثالّوكرانياكما ّسبيل ّعلى ّف، ّأدركت ّهذهّقد روسيا

سلطةّبمثابةّعصاّمّ"السيلّالجنوبي"وّ"السيلّالشمالي"هاّيكانّمشروع،ّوهميةاأل

ّأّرأسّعلى ّوقد ّالعالمية، ّالمتحدةالسياسة ّالواليات ّّدركت ّالخطوطخطر ّ،هذه

ّ ّأنابيب ّخط ّبناء ّعلى ّالّ"نابوكو"فعملت ّإلينافس ّالروسية، ّروسياّخطوط ّأن ال

ّالمشروعأ ّإّمنّمحتواهّمنّخاللّفرغتّهذا ّلىّالدولّالتيّستزودّنابوكولجوئها

،ّعوامزّلمدةّعشرةّأاااللشراءّّصفقاتّدتّمعهاوعقّ،)دولّآسياّالوسطى(ّبالااز

ّتوجه ّإلىّتّأهنا بناءّشبكةّوّ،قطروهيّاستااللّغازّّ،بديلةّخطوطيجادّإمريكا

لتصديرّالاازّّّ،لىّالبحرّالمتوسطإّوسورياّالسعوديةتمرّعبرّّ،نابيبّالاازمنّأ

ًّهذاّالمشروعّلمّيخلوّمنّالعقباتّأولكنّّ،لىّأورباإ كانّالّبدّمنّتاييرّفقدّّ،يضا

ّ ّااليرانيّالنظام ّالظهور ّمن ً ّجانبا ّيف سر ّما ّوهو ّالمشروع، ّهذا ّتطبيق ّيتم حتى

ّكهذاّسيلحقّبهذهّالقوة،ّففيّسورياّوالروسيّ الضررّبمصالحّالكثيرّمنّتمديدّخط  

ّمنّ ّموسكوّوطهران.كل  
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ّاألّروسياّتسيطر ّعلىّالاازّالروسيّبشكلّاسوعلىّغالبية ّالمعتمدة قّاألوروبية

ولعلّألمانياّمثالّعلىّ،ّأوروباّمنّقبلّروسياّبسببّالاازفقدّتمّاختراقّأساسي،ّ

ّّ:خطوطّالروسيةّهيالّوأهمّ،4ّالطلبّالكبيرّللاازّالروسي

ومنّفاينبرغّإلىّساسنيتزّّ،قلّمنّروسياّإلىّألمانياّمباشرة:ّوينتالسيل الشماليّ-أ

ّا.وهوّماّخففّالضاطّاألميركيّعليه،ّالبلطيقّدونّالمرورّببيالروسياعبرّبحرّ

باّوخوفّمنّاستعبادّروسياّألورالبيّمنّالسيلّالشماليّهوّووراألّوماّيثيرّالقلق

ّبلغّالخوفّبهوّ،الطاقةّباستخدام ّروبرتّالرسونّنّاعتبرّالمحللّالسويديأّاقد

نةّلقدّوردّفيّقراراتّمجلسّاللجّ.ستكونّمنصاتّللتجسسّوبا،دولّأور،ّأيّبأنها

ّاألور ّلالتحاد ّبتوالبرلمانية 23ّّّاريخبي ّالثاني ّ"2001ّكانون ّفيّإن التاييرات

ّّ.5"بيةوورظمّالدولّاأللىّالحذرّفيّمعخارطةّالطاقةّتدعوّإ

ّفبلاارياالسيل الجنوبيّ-ب ّاألسود ّالبحر ّإلى ّروسيا ّمن ّويمر ّإلىّّ،: ويتفرع

قاعّّعبر،ّوالفكرةّهيّتوصيلّالاازّوإلىّهناارياّفالنمساّ،وبّإيطاليافجنّاليونانّ

ّاأل ّالبحر ّويرسود ّالبلاارية، ّاألراضي ّّالبعضّىإلى ّذلك ًّمشروعفي ًّسياسيّا ّا

الشديدةّالتيّّطّبسببّالمعارضةالخهذاّ،ّوقدّتوقف1ّلتوسيعّإمداداتّالاازّالروسي

ّها.تلقا

شروعّلبناءّخطوطّأنابيبّلنقلّالاازّالطبيعيّمنّروسياّمهوّّ:السيل التركي-ج

ّمروراًّ ّأوروبية، ّودول ّتركيا ّعندّّإلى ّلينتهي ّالتركي، ّالبر ّإلى ّاألسود بالبحر

ّثمّ ّومن ّللااز، ّمستودعاتّضخمة ّيفترضّإقامة ّحيث ّاليونانية، ّالتركية الحدود

وقعّّ،2014ّعامّتركياإلىّزيارتهّفيّفّتوريدهّللمستهلكينّفيّشرقّووسطّأوروبا.

ّبوتين ّفالديمير ّالروسي ّأردوغانّالرئيس ّطيب ّرجب ّالتركي ّالرئيس علىّّمع

وجعلهاّّتأمينّحاجةّتركياّتكمنّأهميةّهذاّالمشروعّفيوّ،1مشروعّ"السيلّالتركي

ّ.لىّمركزّللطاقةبذلكّتتحولّإوّ،باوأهمّالموزعينّألور

خطّأنابيبّبحريّمخصصّلتوريدّالاازّالطبيعيّالروسيّإلىّ:ّزرقالسيل األّ-د

ًّ ّالمرورّفيّأراضيّدولةّثالثة،ّويعدّمصدراًّّتركياّعبرّقاعّالبحرّاألسود،ّمتجنبا

ّعبرّ ّيمر ّالذي ّالبري ّالااز ّخط ّعبر ّتركيا ّإلى ّالمورد ّالروسي ّللااز إضافيا

ّوبلاارياّوصوالًّ وقدّذكرّالمفكرّّ.2إلىّتركياّأراضيّأوكرانياّومولدافياّورومانيا

ّالخامس: ّخ"ّأوجالنّفيّالمجلد نوا ّعلىّمشأَمَّ ّاالتفاِق ّبعد روعّروجيّمنّروسيا

                                                           
 .منابعّوخطوطّنقلّالاازّالطبيعيّترسمّخريطةّالصراعّوالتحالفاتّفيّالشرقّاألوسطّوالعالم4ّ
102ّص2011ّّناتالياّغريب،ّامبراطورّالااز،ّالقاهرة،ّالطبعةّاألولى،5ّّ
 دبلوماسيةّاألنابيب..ّكيفّأصبحّالاازّالروسيّجزًءاّمنّالسياسةّالخارجيةّلبوتين؟1ّ
ّ.تركياّكممرّومركزّعالميّللااز..ّأمنياتّوحقائق1ّ
ّ.مليارّمترّمعكب19ّإلىّ«ّالسيلّاألزرق»اتفاقّتركيّروسيّعلىّزيادةّطاقة2ّّ

https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE/
https://www.alquds.co.uk/%EF%BB%BF%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%88%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%AE/
https://www.noonpost.com/content/27180
https://www.noonpost.com/content/27180
https://www.noonpost.com/content/35382
https://www.noonpost.com/content/35382
https://www.almasryalyoum.com/news/details/433031
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ّروسياّفكانّذليالًّأكثر،ّالتيارّاألزرق حيثّأرغَمتنيّعلىّالخروجِّمنّّ،أماّموقف 

ّاألزرقِّ ّالتياِر ّمشروعِ ّمقابل هّّ،موسكو، ّمقدار  ِ ّالدولي  ّالنقِد ّصندوِق ّمن وقرض 

ّمنّالدوالرات مليارات  ّدورّالاازّفيّالسياسة.ّعلىّوهذاّخيرّدليلّ،"9عشرةّ 

 مريكيخطوط بنيت برعاية ودعم أ

العابرّللقاراتّلنقلّالاازّمنّأواسطّّ"نابوكو"لدتّفكرةّمشروعّخطّوّ ّ:نابوكوّ-أ

وتفاديّالمرورّبروسيا،ّوالتفكيرّفيّتشييدّهذاّالخطّكانّّ،آسياّإلىّأواسطّأوروبا

ًّ ّالروسيّمبنيا ّالدب ّتطويق ّفي ّلالستمرار ّالناتو ّحلف ّاستراتيجية ّعلى ً ّ،أساسا

عنّطريقّمشروعّخطّالطاقةّنابوكو،ّّالاازّالعالميةرّاحتكارهّلتجارةّومحاولةّكس

كانّّ.10اعتمادّاالتحادّاألوروبيّعلىّإمداداتّالاازّالروسيةّ،بدورهّ،سيقلصالذيّ

وسيةّوذلكّلتنويعّمصادرّالاازّنابيبّالراألدورّفيّمواجهةّخطوطّّلهذاّالمشروع

ّأبرمتّا2009ّففيّ،بيووراأل ّأنقرة، ّالتركية ّفيّالعاصمة الطريقّّمهدتّتفاقية

منّآسياّعبرّاألراضيّالتركيةّّأمامّإقامةّمشروعّخطّأنابيبّغازّضخمّلنقلّالااز

ّاألوروبيب ّاالتحاد ّدول ّبلدةّّ،اتجاه ّفي ّللتخزين ّكبيرة ّمستودعات ّفي ويصب

تّلهذاّالمشروعّبكلّقوةّواعتبرتهاّمسألةّإالّأنّروسياّتصدّ ّ،حدوديةّداخلّالنمسا

ّفيّدخلتّروسحيثّّ،مصيرية ّالمدىيا كلّحكوماتّّعمّعقودّشراءّغازّطويلة

ّأّ،11ضخّالاازّفيّخطّأنابيبّنابوكو،ّكتركمانستانستّالتيّالدول ّحاولتّكما نها

ّالمصدرةالّجمع ّمنظمةّدول ّفي ّالشرقّ،للااز ّفي ّالااز ّالحتكار وهيّّ،وذلك

ّ."الدولّالمصدرةّللااز"منظمةّ

وقعتّاليونانّوقبرصّوإسرائيلّعلىّاتفاقّلمدّخطّأنابيبّتحتّّ:ميديست إّ-ب

،ّلنقلّالاازّالطبيعيّمنّشرقّالبحرّالمتوسطّإلىّأوروباّكم1900ّالبحرّبطولّ

ّ ّرويترز، ّوبحسب ّالدول ّهذه ّّالثالثفإن  ّنهائيتهدف ّقرار ّإلى ّبشأنّللتوصل

ّ.202512ّوإتمامّخطّاألنابيبّبحلولّ،2022تفاصيلّاالستثمارّفيّ

،ّأوالًّّلألسبابّالتالية:ّلتركياّاًّكبيرّياًّخطّأنابيبّشرقّالمتوسطّتحدّاتفاقّويشك لّ

ّتعدّ ألنه ّتركيا، ّأي ّّا، ّالمتوسط ّبموجبّشرق ّلها ّتابعة ّخالصة ّاقتصادية منطقة

ًّ ًّّ.االتفاقّالموقعّمعّالحكومةّالليبيةّالمعترفّبهاّدوليا ًّوثانيا ّ،ّألنّتركياّليستّطرفا

ّب ّتقضي ّاتفاقات ّفي ّاألوروبيةنقل ّاألسواق ّإلى ّّ.13الااز ّتركيا ّأن ّرفضتكما

تشييدّخطّأنابيبّ"إيستّميد"،ّقائلةّإنهاّلنّتسمحّبمشروعاتّمنّّوتكراراًّّمراراًّ

                                                           
394ّصّّالقضيةّالكرديةّوحلّاألمةّالديمقراطية-مانيفستوّالحضارةّالديمقراطيةّ)المجلدّالخامس9ّ

ّ.حربّأنابيبّالاازّ:ّالوجهّاآلخرّللصراعّفيّالشرقّاألوسطّ..اللعبةّالجيوسياسية10ّ
ّاللعبةّالجيوسياسيةّالكبرىّحولّالطاقة«..ّنابوكو»ّخطّأنابيب11ّ
ّ.اليونانّوإسرائيلّوقبرصّتوقًعّاتفاقاّلخطّأنابيبّللاازّفيّشرقّالمتوسط12ّ
 .السياسةّتهيمنّعلىّأزمةّغازّشرقّالمتوسطّالمشتعلة13ّ

https://www.facebook.com/notes/mohammed-haffz/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9/1416498075264773/
http://www.aleqt.com/2009/07/25/article_255824.html
https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1Z10T6
https://ara.reuters.com/article/idARAKBN1Z10T6
https://ahvalnews.com/ar/alsyast-thymn-ly-azmt-ghaz-shrq-almtwst-almshtlt/ghaz
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ّوتصفّكذلكّالتحالفّ ّأوّموافقتها، ّالنوعّفيّشرقّالمتوسطّبدونّمشاركتها هذا

ّ.14الثالثيّبأنهّمحاولةّلتطويقها

ّو ّالكان ّالبديل ّالقطريّهو ّمشروع ّقبلّحيثّ ،فيّسوريالنابوكو ّمن ّاقتراحه تم

ّ ّعام ّالا2009قطر ّلنقل ّأنابيب ّخط ّبناء ّإلى ّيهدف ّوكان ّوالذيّ، ّالطبيعي، از

ّقط ّّ-رسيعرفّبخط ّتركيا، ّالسعودويمر ّاألراضي ّعبر ّوية، السوريةّواألردنية،

ّوالتركية ّقدّ. ّما ّوهو ّأيضاً، ّالتركية ّياذيّالسوق ّأن ّشأنه ّمن ّكان ّالجديد الخط

ّ ّحظرّجويّبإشريفسر ّمنطقة ّبإقامة ّتركيا أمريكيّفيّشماليّّ-فّتركيامطالبة

سوريا،ّإلىّجانبّمنعّإقامةّأيّكيانّكورديّمستقل،ّوبالتأكيدّلمّيكنّذلكّلمحاربةّ

ّداعش ّتنظيم ّوفي ،ّ ّالمقابلة ّوكالجهة ّسوريا ّفي ّوجودها ّتعزز ّإيران ّلبنانانت

ًّّبهدفّمدّخطّأنابيبّالااز ،2011ّعامّّمنذّمضيّماّيقاربّالعامين،ّبعدفّ،أيضا

ّالثور ّالحرس ّبدأ ّالعسكريعندما ّالدعم ّبتوفير ّاإليراني ّللنظاموّي ّاالقتصادي

ّمنّالحربّ لتّإلىّجزء ّالتيّتحو  ّالميليشياتّالطائفية ّوتدريبّوتمويل ّالسوري،

منّأراضيهاّفيّسوريا،ّاقترحتّإيرانّإنشاءّخطّأنابيبّبديل،ّلضخّالاازّالطبيعيّ

ّ.15سورياوّرّالعراقعب

ّأن ّنستطيع ّفإننا ّ"ّنستنتجّولهذا ّبدأتّعامّبأنه ّالتي ّالسلمية ّاالحتجاجات ّتكن لم

ّالحرب2011ّ ّتلك ّبداية ّهي ّالسورية ّالثورة ّوفقًا"تحتّمسمى ّ"أكسسّلّ، موقع

ّ ّاألمريكي، ّيشيرأوفّلوجيك" ّّالذي ّأن ّ"إلى ّعام ّكانتّبوادرها ،2000ّالبداية

ّ ّخط ّتشييد ّقطر ّعرضت ّعندما ّبتكلفة ّيمت10ّأنابيب ّدوالر ّلمسافةّمليارات د

ّّمك1500ّ ّالسعودية ّوصوالًّّواألردنعبر ّوتركيا التيّتعدّّ،إلىّأوروباّوسوريا

ويلفتّالموقعّإلىّأنّقطرّلنّتتمكنّمنّإقامةّّ،ثانيّأكبرّسوقّاستهالكيّفيّالعالم

تبارهّإجابةّنّلها،ّوهوّماّيمكنّاعييحكمونّسورياّموالّالذينهذاّالخطّإالّإذاّكانّ

ّ."11علىّالدورّالقطريّفيّدعمّالمعارضةّالسورية

ّالقطريّتعدّسورياف ّالااز ّلخط ّالوحيد ّإلىّّالمعبر ّمده ّالخليج ّدول ّتريد الذي

ّفإنّتلكّالدول ّوأمريكاوّ،أوروبا؛ ّتركيا ّالّّسقاطإلىّإتسعىّّ،معها ّالسورينظام

ّ ّيقاتلونه، ّمن ّالّهذاّلكنووتدعم ّنظام ّأخرى ّدول ّمن ّبقامدعوم ّليسمحّءتريد ه

ّمصدّ  ّأكبر ّإيران ّسيجعل ّالذي ّاإليراني ّالااز ّخط ّفيّبمرور ّالطبيعي ّللااز ر

ّ ّالكندي. ّلموقعّ"جلوبالّريسيرش" ّوفقًا ّكانتالعالم، ّوإسرائيلّفقد ّوأمريكا ّتركيا

وهوّالمشروعّالذيّّ،يمرّعبرّسورياّإلىّأوروباّّمدّخطّالاازّالقطريّالذيّتدعم

انّالتيّتدعمّنظامّاألسدّبقوةّألنهّالضامنّالوحيدّإلتمامّيرفضهّاألسدّلصالحّإير

                                                           
ّ.اتفاقّثالثيّفيّأثيناّلمدّخطّأنابيبّالاازّفيّشرقّالمتوسط14ّ
ّ.حربّالاازّوعالقتهاّباألزمةّالسورية15ّ
 ةّالاازّبعدّالحربّالسورية؟إيرانّوقطر..ّمنّيفوزّبصفق11ّ

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/a-51872668
https://syriauntold.com/2019/11/02/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
https://www.masrawy.com/News/News_Press/details/2017/1/9/1011167
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ّالاازّ ّخط ّمد ّأن ّتعتبر ّالتي ّموقفّروسيا ّويتوافقّمعها ّاألنابيبّاإليراني، خط

ّ.11إلىّأوروباّبمثابةّتهديدّوجوديّلمصالحهاّاالقتصاديةّونفوذهاّالسياسيّالقطري

قامةّإو،ّالبحرّالمتوسطلىّإّيخليجّالفارساللىّتشكيلّممرّشيعيّمنّيرانّإتهدفّإ

ّبا.وورمنّطريقّنقلّالاازّالىّأوبذلكّتؤّ،علىّطولّهذاّالممرّلهاّقواعدّعسكرية

ّالمقابلو ّّفي ّونجد ّالجديدة ّالعثمانية ّسياسة ّتتبع ّتركيا ّذرائعّّ،تتدخلبأن تحت

ًّّأنابيبّالاازلىّالسيطرةّعلىّّطرقّهدفّإوذلكّب،ّدولّالجوارّعديدة،ّفي ّ.أيضا

ّأ ّتعبعد ّن ّّإلىرفنا ّالااز، ّخطوط ّأمسار ّالىالتي ّطويلةّّنشوبّدت صراعات

ّإلقاءّالضوءّعلىّّ،الدولّالتيّتطلّعلىّشرقّالمتوسطّوعقيمةّبين سنحاولّهنا

ّهذهّالصراعات.

 جل الغازمن أ الصراع

بشكلّّولّفيّشرقيّالبحرّاألبيضّالمتوسطبدأّالصراعّالحديثّعلىّالاازّوالبتر

ّللاازّ،ّع1911بينّالدولّمنذّعامّّخفي ّبريطانيةّحقوالً ندماّاكتشفتّسفنّأبحاث 

دةّوروسياّ،ّثمّجاءتّالوالياتّالمتحتحتّمياهّالمتوسطّفيّجبلّإراتوسثينسّالممتد

ّ ّالاازّفيّشرقيّالمتوسط2003ّو1911ّّبينّأعوام ّأن  ّمنّشواطئّيمتدّ ّلتؤكد

120ّبـّّإلىّشماليّدمياطّوصوالًّّمنّجرفّالالذقيةبدءاًّالالذقيةّإلىّغربيّمصر،ّ

ّ.12مك

ىّالمستوىّالعالمي،ّتليهاّروسياّقائمةّالدولّصاحبةّاالحتياطيّاألكبرّعلّتتصدر

ّ:1،ّكماّهوّموضحّفيّالشكلّالوالياتّالمتحدةّوالسعوديةثمّقطرّفإيرانّ

ّ

                                                           
ّ)ملفّخاص(ّ-خطوطّالاازّترسمّسورياّبالدم..ّزاويةّمختلفةّألسبابّالحرب11ّّ
 حربّالاازّعلىّسورياّوالسيناريوهاتّالمحتملة12ّ
 

https://www.masrawy.com/news/news_press/details/2017/1/11/1011676/%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85-%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%AE%D8%A7%D8%B5-
http://fcdrs.com/polotics/729
http://fcdrs.com/polotics/729
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ّ

ّالتقديراتّالمثبتةّأوّالمؤكدةّالحتياطاتّالاازّالطبيعي:1ّّالشكلّ

ًّوفقو فيّّ%50الاازّبنسبةّّساسيّعلىاالعتمادّاألسيكونّمراكزّدراساتّالطاقةّلّا

جلّأتحصلّمنّسالصراعاتّالتيّوحدةّّيمكنّتخمينّمدىّأهميةلذلكّ،2040ّعامّ

ّ.الااز

ّاأل ّاألعوام ّفي ّخيازدادت ّبين ّوالخالفات ّالصراعات ّشدة ّحوضّرة ّشرق دول

ّسي ماّ،المتوسط ّابّوال ّالعد ّلكتشاف ّالكبير ّمنذ ّالدول2009ّلااز ّبدأت ّعندما ،

المطلةّعلىّشرقّبترسيمّحدودهاّالبحريةّفظهرتّكثيرّمنّالصراعاتّبينّالدولّ

ّ؟نبونّاالساسيو.ّفمنّهمّالالعالمتوسطّ

 أهم الالعبين

 إقليمياً: -

ّتركيا 

تيّيهمهاّأمرّالااز،ّوتعتبرّخطوطّنقلهّبمثابةّشرايينّالحياةّتركياّمنّأهمّالدولّال

ّالكبيرّعلىّالااز،ّولقلةّوجودهّكّالعتمادذللها،ّو ّقامتّبحفرّفقدفيّمناطقها،ّها

ّ،ّلكنّلمّيتمّاكتشاف2011ّو1911ّّبينّعاميّالمتوسطّّبئراًّفيّمياهّالبحر13ّ

ّلذلك19الاازّفيها ّالمتحدةّّ، ّاألمم ّتوقعّعلىّمعاهدة ّمنّالدولّالتيّلم تعتبرّتركيا

ّ ّفهيّتستورد ّالبحار، ّإلىّالااز،ّّ%90لقانون ّماسة ّوهيّفيّحاجة ّالطاقة، من

                                                           
19ّion or Source of TensionsEast Mediterranean Gas: Regional Cooperat؟ 

https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/notes_internacionals/n1_173/east_mediterranean_gas_regional_cooperation_or_source_of_tensions
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ّحصةّما،ّوهيّ ولذلكّيهمهاّكثيراًّأنّيكونّلهاّدورّفيّهذهّالصراعات،ّعل هاّتنال 

ّمنّالااز؛ ّعلىّحصتها ّدونّحصولها ّتجاهلها ّفهيّستدافعّعنّّتخشىّأنّيتم  لذا

ّّإلىّاللجوءّإلىّالقوةّالعسكرية.ّمصالحها،ّحتىّإذاّاضطرت

فيّأنّتصبحّمركزاًّلنقلّالاازّمنّدولّآسياّوروسياّإلىّأوروبا،ّكماّّترغبّتركيا

ّنراهاّ ّلذلك ّقبرص، ّسواحل ّفي ّالااز ّمن ّحصتها ّعلى ّالحصول ّفي ّتطمع أنها

لّالحفرّوالتنقيبّالتيّبدأتهاّالسفنّأعماّ"زادتّ،ّفقدترفضّكلّأعمالّالتنقيبّهناك

ّأصالًّ ّالقائم ّالتوتر ّالمتوسطّالتركية ّشرق ّمنطقة ّعدةّّ،في ّوأطراف ّأنقرة بين

ّ.تتنافسّعلىّالوصولّإلىّغازّشرقّالمتوسط

ّإ ّالقبرصي ّالتركي ّالصراع ّابرز ّمنّحيثّ،لوجودلى ّالكثير خالفاتّالّهناك

اليونانّوتركياّالتيّاحتلتّالقسمّّ،ّفقبرصّدولةّمقسمةّبينبينهماّعالقةالمشاكلّالو

سوىّتركيا،ّأماّّأحدّ،ّوجعلتهّكياناً،ّإالّأنهّالّيعترفّبه1914عامّّنهاالشماليّم

هوّالجانبّالوحيدّالمعترفّبهّدولياً،ّولذلكّفهوّيتمتعّبالسيادةّعلىّفالقسمّاليونانيّ

ّّيرةّوالمنطقةّاالقتصاديةّالخالصة.المياهّاإلقليميةّللجز

ّالتركيّيصرّ  ّالمطالبةّالجانب ّيتعارضّمعّ"بحقوقه"ّعلى ّما ّوهذا ّالااز، ّفي

معاقبةّتركياّبوقدّطالبتّالدولتانّاالتحادّاألوربيّكلّمنّاليونانّوقبرص،ّّمصالح

ّلذلكالتيّ ّقبالةّسواحلّقبرص؛ ّالتنقيبّعنّالااز ّأنّيتم أرسلتّّالّتقبلّبدورها

ّ،البحرّالمتوسطفيّالاازّّنتنقيبّعشديدّاللهجةّإلىّقبرصّحولّعملياتّالّاًّتحذير

ّباعتراضّبوارجّحربيةّتركيةّقامتإذّّ؛"دبلوماسيةّالبوارجّالحربية"استخدمتّو

"ّ ّلـ ّتابعة ّالبوارجّذريعةب20ّيني"إسفينة ّالمنطقةّأن ّفي ّبمناورات ّتقوم ّففي ،9ّ

ّالتركيةّأوقفت2012ّفبرايرّشباطّ ،ّخاللّمناوراتّفيّالبحرّالمتوسطّ،البحرية

ّّالسفينة ّللتنقيبّعن12000ّّسايبم ّكانتّفيّطريقها ّبينما ّإيني، ّاستأجرتها التي

ّقبرص ّقبالة ّدبلوماسيةّاألمرّالذيّتسببّفيّخلقّ،الاازّفيّالمياه منّوّ.21أزمة

ّّ،جانبّآخر ّونرىّبأنّتركيا ّبعملياتّالتنقيب، ّمعّهيّالتيّتقوم قدّوقعتّعقوداً

ّ ّالتنقيب، ّتدّ وشركات ّبأن ّعي ّوالااز ّالنفط ّعن ّوالبحث ّيالتنقيب القانونّّوفقتم

ّالقاري" ّاتفاقيةّّترفضوكذلكّّ.22الدولي،ّوأنّالتنقيبّيجريّداخلّ"جرفها تركيا

ّ ّعام ّوإسرائيل ّقبرص ّبين ّالبحرية ّالحدود ّهذه2010ّترسيم ّأن ّرأت ّوقد ،

ّلك،،ّوقدّصرحّأردوغانّبذاالتفاقياتّتتجاهلّالسيادةّالتركيةّعلىّشمالّالجزيرة

:ّ"نحذ رّمنّيتجاوزونّحدودهمّقال2012ّفيّفبرايرّفمصعداًّمنّوتيرةّالتهديدات،ّ

                                                           
(،ّهيّشركةّإيطاليةّعمالقةّ Ente Nazionale Idrocarburi -ENIإنيّ"الوكالةّالوطنيةّللمحروقات"ّأوّ)باإليطالية:20ّّ

ّبلدا.25ّالستكشافّواستخراجّالنفطّلهاّوجودّفيّأكثرّمنّ
ّ.يومياتّحربّأردوغانّاألخرىّعلىّغازّالمتوسط21ّ
ّ.غازّشرقّالمتوسط..ّالقصةّالكاملة22ّ

https://www.mc-doualiya.com/articles/20191015-%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.alhurra.com/a/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-/504849.html
https://www.alhurra.com/a/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B4%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-/504849.html
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فيّبحرّإيجهّوقبرص،ّويقومونّبحساباتّخاطئةّمستالينّتركيزناّعلىّالتطوراتّ

حقوقناّفيّالدفاعّعنّاألمنّالقوميّفيّمنطقةّعفرينّشمالّّ.حدودناّالجنوبية..ّلىع

ّسو ّوقبغربي ّإيجه ّبحر ّفي ّنفسها ّهي ّالتركيّّ.23رص"ريا ّالموقف ّقوبل وقد

ّأور ّوبمعارضة ّوبية ّفقد ّومصرية، ّفيّّكدتأأمريكية ّالخارجية ّالسياسة مسؤولة

ّموغيريني ّفيديريكا لرد،ّاّفيّالتامالحقّالتحادّاألوروبيّل"ّأنّ ّاالتحادّاألوروبي،

ّرد ّالنوع، ّهذا ّمن ّأيّعمل ًّّاًّفيّحالّحصول ّمعّّمالئما ّالكامل ّالتضامن يجسد

ّ.24ّقبرص"

ّّتشد د ّأنّتمتلكّجرفّعلىّأنّ تركيا ّوالّيحقّلها ّعنّجزيرة، ًّقبرصّهيّعبارة ّا

ًّقاري ّّا ّوقعتهاّّ؛ميل200ّبعمق ّالتي ّاالستثمارية ّاالتفاقيات ّترفضّكل ّفهي لذا

الستفادةّمنّفيّاوالّيايبّالطموحّالتركيّّ،معّالشركاتّالدوليةّيةقبرصّاليونان

ّالمكتشفة ّّ،الثروات ّالوصول ّباية ّكونّمصدّ ّقائمةإلى ّالمنطقة، ّفي ّالطاقة ري

25ّ.باوأوروآسياّوّإفريقياّالجارافيّيتيحّلهاّذلكّبينّشمالّهاموقع

باّوبيةّوأمريكية،ّحيثّلوحتّأوروأثارتّأعمالّالتنقيبّالتركيةّموجةّغضبّأور

بيّإلىّجانبّقبرصّاليونانية،ّوكذلكّوبالعقوباتّاالقتصادية،ّووقفّاالتحادّاألور

ّالمصري ّالموقف ّوكّكان ّمحاولةوالروسي، ّعلى ّرداً ّاألعمال ّهذه قبرصّّانت

ترسيمّالحدودّالمائيةّمعّإسرائيل،ّمماّحداّبتركياّ،ّوالجنوبيةّفيّالتنقيبّعنّالنفط

ّواستمرتّ ّبينهما، ّالبحرية ّالحدود ّلتقاسم ّقبرصّالشمالية، ّمع ّاتفاقية ّإعالن إلى

ّعلىّالتنقيبّعنّالااز،ّوقدّ ّفيّعزمها ّالعنتركيا لىّادّالتركيّالمنطقةّإيدفعّهذا

ّتوتراتّكبيرة.ّ

بي،ّموقفهّمنّعملياتّالتنقيبّعنّمواردّالطاقةّالتيّوجددّاالتحادّاألورّومؤخراًّ

ّقبرص،ّ ّلجمهورية ّالتابعة ّاألبيضّالمتوسط ّالبحر ّشرق ّمياه ّفي ّتركيا ّبها تقوم

أفادّفقدّّ،واعتبرهاّغيرّقانونية،ّووعدّبالردّفيّحالّمواصلةّتركياّعملياتّالتنقيب

المتحدثّباسمّمفوضّاالتحادّاألوروبيّالساميّلألمنّوالسياسةّالخارجية،ّجوزيبّ

ّوتسببّّبوريل ّقانونية ّغير ّالتصرفات ّهذه ّأن ّنعتقد ّزلنا ّفال ّيتاير، ّلم "موقفنا

ّ.21مصدرّقلقّلنا"

ّالطاقةّ ّموارد ّاستكشاف ّفي ّقبرص ّجمهورية ّحق ّتعارض ّالتي ّأنقرة، لكن

ّاستعراواست ّإلى ّعمدت ّالمنطقةّّ،تهاضّقوااللها، ّإلى ّالتنقيب ّسفن ّإرسال عبر

                                                           
ّلماذاّتصاعدتّحدةّصراعاتّالاازّفيّشرقّالمتوسط؟23ّ
 .توتراتّوصراعاتّالّتنتهيّغازّالمتوسط"..."24ّ
راعّعلى25ّّ ّ.الاازّفيّشرقّالمتوسطالص ِ
ّ.االتحادّاألوروبيّيجددّموقفهّمنّتنقيبّتركياّفيّمياهّشرقّالمتوسطّويعدّبالرد21ّ

https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3741/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://futureuae.com/ar/Mainpage/Item/3741/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%AA-%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.independentarabia.com/node/22661/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A
https://barq-rs.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%90%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
https://npasyria.com/blog.php?id_blog=8930&sub_blog=3%20&name_blog=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A%20%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF%20%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81%D9%87%20%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8%20%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87%20%D8%B4%D8%B1%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF&fbclid=IwAR1FhVBdg7pa0mkNbhs_YeaQAl6P78naFRX2yTiMZ-MI8St3i8znLt3QZso
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ّالوالياتّالمتحدةّّ،االقتصاديةّالحصريةّلقبرص علىّالرغمّمنّتحذيراتّوجهتها

ّواالتحادّاألوروبي.

ّفيّالمنطقة ّالتحذيراتّولتعزيزّمكانتها ّاتفاقيةّبحريةّوق ّّ،وفيّتحدّلهذه عتّأنقرة

ّطرابلسّأوا ّفي ّالسراج ّفايز ّحكومة ّمع ّللجدل ّالثاني/مثيرة ّتشرين نوفمبرّّخر

2019ّّ ّحدودها ّتوسيع ّمنّشرقّالمتوسطتتيحّألنقرة ّفيّمنطقة تختزنّّالبحرية

ّالنفط ّمن ّكبيرة ّقدّ،كميات ّاألخيرةّكان ّاألعوام ّفي ّاكتشافها ّقال21ّتم ّحيث ،

ّالصدد ّهذا ّفي ّالتيّ"ّ:أردوغان ّالمناطق ّتلك ّفي ّالتنقيب ّدولة ّأي ّبإمكان ليس

ّ ّبموجبّهذا ّتركيا ّورسمتها ّإذن". ّبدون ّأيضاالتفاق ّأردوغان ًّقال ّ"ا ّبعضّ: إن

ّاإلدارةّ ّجانب ّمن ّمماثلة ّاتفاقات ّوقعت ّبينما ّالصفقة، ّمن ّمنزعجة ّكانت الدول

فيّالسنواتّالعشرينّالماضية،ّمتجاهلةّّلقبرصيةّاليونانيةّومصرّولبنانّوإسرائيلا

تتبعّسياستينّاذاًّتركياّّ،22"حقوقّتركياّوالقانونّالدوليّفيّشرقّالبحرّالمتوسط

ّ.اجرّ سالتفاقّمعّاالوّ"تركّستريم"وهيّّ،دونّتركيامنّإلحباطّالمشاريعّالتيّتقامّ

االتحادّولكنّهذاّاالتفاقّقوبلّبعدمّالرضاّمنّقبلّمعظمّاألطراف،ّسواءّمنّقبلّ

ماّدفعّهذهّالدولّإلىّاإلعالنّعنّّفّالناتو،ّوكذلكّالدولّاإلقليمية،وربيّأوّحلاأل

ّبينّإإيستّميد"اتفاقّخطّغازّ كمّلنقل1900ّّسرائيلّواليونانّوقبرصّبطولّ"

ّأور ّالى ّحذ ّّوبا،الااز ّحيثّشنتّالخارجيةّوقد ّالخطوة، ّهذه ّمثل ّمن رتّأنقرة

ّ.29الذيّأكدتّأنهّلنّيتكللّبالنجاحّالتركيةّهجوماًّعلىّاالتفاق

ّت ّاستبعاد ّتم  ّما ّإذا ّبالاازوحول ّيتعل ق ّاتفاق ّأي  ّعن ّصرّركيا ّالمنطقة، حّفي

نحنّفقطّنحميّّ،وقوانينّالدولّاألخرىّنحنّالّنعتديّعلىّحقوق"أردوغانّقائالً:ّ

مثلماّّ،ولنّنسمحّلقطاعّالطرقّفيّالبحارّبالتجوالّبحريةّنا،حقوقّبالدناّوإخوان

ّ.30"منعناّاإلرهابيينّفيّسوريا

"ّاألتراكّأمجاد"إنّأحدّأسبابّالتوسعّالتركيّفيّمنطقةّالشرقّاألوسطّهوّإعادةّ

ّأنابيبّّالسابقة؛ ّمرور ّلتأمين ّاالقتصادية ّالممرات ّعلى ّالسيطرة ّإلى باإلضافة

ّوبالتاليّالااز،ّفتركياّتفتقرّإلىّمواردّالطاقة،ّوكذلك ّّسعرّالاازّمرتفعّجداً، فإن 

ّاالقتص ّعلى ّيؤثر ّلديهاّهذا ّتركيا ّبأن ّنجد ّلذلك ّواالنتاجية، ّالصناعية ّوالقدرة اد

باّعبرّأراضيها،ّونّوسطّآسياّوالخليجّإلىّأور،ّوهيّمرورّأنابيبّالاازّمخطة

ّتمرّ ّالتي ّالدول ّمن ّقوي ّدعم ّتلقي ّعلى ّيدل ّتركيا ّمن ّالااز ّخطوط فمرور

خطوطهاّمنّتركيا،ّومساعدتهاّعلىّاالستقرار،ّوهذاّماّيدلّعلىّتوجهّتركياّنحوّ

                                                           
 خطّأنابيبّغازّ"ّشرقّالمتوسطّ"ّخيرّعلىّالمتوسطيينّأمّعاملّتوترّوتصعيدّبينّدولّالمنطقة؟21ّ
ّ.مرّومركزّعالميّللااز..ّأمنياتّوحقائقتركياّكم22ّ
 .تستعر«ّحربّالااز»تحتّمياهّالمتوس ط:ّ«ّإيستّــــّميد»29ّ
ّ.جهةتشتعلّفيّشرقّالمتوسط،ّ،ومصرّوتركياّعلىّخطّالموا«ّحربّالااز»الصدامّأمّالتفاهم..30ّّ

https://www.mc-doualiya.com/articles/20200102-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.mc-doualiya.com/articles/20200102-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%88%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
https://www.noonpost.com/content/35382
https://www.al-akhbar.com/World/281888/%D8%A5%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80-%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%B7-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9
https://arabicpost.net/%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AD%D8%A9/2019/03/08/%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
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ّأيّخ لذلكّّطّغازّالّيمرّمنّاألراضيّالتركية،قطرّواإلخوان،ّللحيلولةّدونّمد 

ّنج ّالجماعاتّاإلرهابيةّد ّحيثّقامتّبدعم ّاستقرارّسوريا، ّعلىّعدم ّمصرة أنها

يشكلّسوهذاّماّّوغيرهاّمنّالفصائلّالسوريةّالمسلحة،ّداعشّوالنصرةّوالقاعدة،ك

ّسبباًّالستبعادهاّفيماّبعد.

ّوقبرصّبسببّاحتاللّكانت ّتركيا ّأحدّّأنقرةّالخالفاتّبين ّولكن ّقبرص، شمال

ةّهوّاكتشافّالاازّبكمياتّكبيرةّجداًّفيّشرقّالمتوسط،ّاألسبابّاألخرىّالمهم

والّسي ماّأنهاّالّتمتلكّهذهّالثروةّّ؛أنّيكونّلهاّنصيبّفيّهذهّالثروةّفتركياّتأمل

ّالّ ّتركيا ّفإن  ّالبحار، ّالتيّتقسم ّالمياه ّوبحسبّاتفاقية ّضمنّحدودها، ّالطاقة من

ّلقبرصية.الجزرّاّلعمقّفيّالمتوسط،ّوذلكّبسببّوجودتمتلكّهذاّا

ّتوترتّالعالقات ّّكما ّأيضاً، ّوتركيا مصريّمنّبسببّالتقربّالوذلكّبينّمصر

كيّالّتكونّّ،وتحاولّتركياّقطعّالطريقّعلىّمصرقبرصّنتيجةّاكتشافّالااز،ّ

ًّّمركزاًّ تركياّفّ،للااز،ّعبرّتحريكّجبهةّغزةّومنعّالتوصلّإلىّتسويةّفيهاّإقليميا

كيّتشكلّعثرةّّاستثمارّشواطئهاّمعّقطرّة،ّوتريدعينهاّعلىّالاازّفيّبحرّغز

ّيتبادرّإلىّالذهن31ّأمامّمصر وراءّإرسالّّالتساؤلّعنّالدوافعّالحقيقية.ّمنّهنا

ّ"مافي ّمرمرةّسفينة ّربما ّغزة؟ ّإلى ّدوافع" ّتكن ّلم ّتركيا ّدوافع ّأن ّاآلن ّيتبين

ّحيثّالاازّالفلسطيني.ّ،هاّهناكلتعزيزّموقعّكانّبلّتدعي،ّكماّإنسانية

نجحتّمصرّواليونانّوقبرص،ّوبدعمّمنّاالتحادّاألوربي،ّفيّالوصولّبعدّأنّ

ّ ّنجد ّبخصوصّالااز، ّاتفاق ّتهديداتهاإلى ّحدة ّصعدتّمن ّتركيا ّوماّّأن  لليبيا،

دخولهاّإلىّليبياّإالّلخلقّحالةّمنّالفوضىّفيّالمنطقة،ّوهيّتسعىّمنّوراءّذلكّ

اّتزيدّمنّحد ةّنبرتهاّبينّإلىّالحصولّعلىّمنطقةّيتواجدّفيهاّالااز،ّولذلكّنراه

ّكريتّّالحين ّجزيرة ّمتجاهلةً ّالسراج، ّعقدتّاتفاقيةّمعّحكومة ّأن ها ّكما واآلخر،

امّخطّاليونانية،ّفيّظلّعدمّالرضاّالدوليّواإلقليمي،ّمحاولةّبذلكّقطعّالطريقّأم

ّو ّإسرائيل ّمن ّكل ّاتفقت ّالذي ّأواألنابيب ّوقد ّبنائه، ّعلى ضحّقبرصّواليونان

ّالمعارضّالت ّتورغوتّأوغلو ّوتستوردّبأ"ركي ّللطاقة ّمنتجة ّغير ّدولة ّتركيا ن

مليارّدوالر،ّوتريدّوقفّهذا50ّّمنّاحتياجاتهاّمنها،ّماّيكلفهاّسنوياًّنحو95%ّّ

ميالًّبحريا12ًّّأنّتركياّلديهاّفقطّ"وأكدّّ،"وأنّتكونّلهاّمنابعّنفطّوغازّ،النزيف

ًّالتفاقيةّالبحارّللعامّ ليسّبهاّأيّمصادرّللطاقة،ّلذاّوّ،كحدودّبحرية1922ّوفقا

ّ.32"تريدّالتوسعّفيّالجرفّالقاريّلعلهاّتجدّبايتها

                                                           
31ًّّ ّ.إدارةّترمبّتعملّعلىّإبعادّأوروباّعنّروسياّاقتصاديا
ّفيّالمتوسط؟«ّالااز»هلّتدقّتركياّطبولّحرب32ّّ

https://aawsat.com/home/article/1768111/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://aawsat.com/home/article/1768111/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B
file:///C:/Users/Win%2010/Downloads/هل%20تدق%20تركيا%20طبول%20حرب
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ّاألوربي ّاالتحاد ّمن ّكل ّمع ّكبيرة ّمواجهة ّفي ّاليوم ّتركيا ّباتت والوالياتّّ،لقد

ّالتوسعيةّ،وقبرصّ،ومصرّ،المتحدة ّلسياساتها ّنتيجة ّفيّّ،واليونان، وأطماعها

ّأنّّالسيطرةّعلىّالاازّفيّحوضّالمتوسط. ّكررّتحذيراتهّروبياالتحادّاألوكما

،ّولكنّتركياّتجاهلتّذلكّ،شرقّالبحرّالمتوسطّيلتركياّبوقفّالتنقيبّعنّالاازّف

ّيمنهاّفّأمالًّّ،عرضّالحائطّاألوربيتحادّستضربّبقوانينّاالّبأنهاإشارةّمنهاّفيّ

ّ.الحصولّعلىّحصةّمنّغازّالمنطقة

ّالتوسع ّإلى ّتركيا ّسعي ّمنّّإن  ّتتخوف ّالدول ّجعلت ّالجديدة، ّالعثمانية ّحل ة في

ّمنّ ّاستبعادها ّتم ّلذلك ّالمنطقة، ّعلى ً ّجديا ّخطراً ّتشكل ّالتي ّالمستقبلية نواياها

ّالمشروعّاألمريكيّوالاازّ ّأمام ّفالدورّالتركيّيقفّبمثابةّحجرّعثرة التحالفات،

ّاإلسرائيليّللوصولّإلىّأوروبا.

 مصر: 

ّاالستراتيج ّمصر ّموقع ّوكذلكإن  ّالمتوسط، ّالبحر ّعلى ّفيهاّّي ّالااز اكتشاف

،ّووجودّالبنيةّالتحتيةّمنّالمصانعّالالزمةّإلسالةّالااز،ّيجعلّمنهاّبكمياتّكبيرة

دولةّذاتّأهميةّكبيرةّفيّالمنطقة،ّويجعلهاّمتفوقةّعلىّتركيا،ّلذلكّنرىّأنّمصرّ

ّفيّالمنطقة. ديةّفقطّبالنسبةّالّيحملّقيمةّاقتصاّوالاازّأصبحتّتشكلّقوةّرائدة

ّالحكم ّنظام ّتثبيت ّأدوات ّمن ّأداة ّيعتبر ّأنه ّاألهم ّبل ّالمصري، ّالنظام ّّإلى

ّّ.والحصولّعلىّالشرعيةّاإلقليميةّوالدوليةّالمطلوبة

ّدورهاّ ّبناء ّتحاول ّوأيضا ّأفريقيا، ّفي ّقدم ّموطئ ّلها ّليكون ّمصر ّروسيا تساند

ّألمريكاّفيّالمنطقة.ّالسابقّكندّ 

ّإلىّإلاا مصرّوقبرص،ّوذلكّعنّطريقّءّاتفاقيةّترسيمّالحدودّبينّسعتّتركيا

ّوّاإلخوان ّخرائطّمحمد ّتركيا ّوترسم ّللجميع، ً ّمشاعا ّالبحر ّيصبح ّكي مرسي،

ّوالتنقيبّعنّالااز،ّ ّالااز،ّمنّخاللّبناءّاألنابيب، ّبوابة ّتجعلّمنّتركيا جديدة،

هّيتكررّولكنّاالنقالبّالذيّحصلّفيّمصرّأفشلّذلكّالمخطط،ّّوالسيناريوّذات

ّاآلن. ّللتنقيبّعنّالااز،ّوّفيّليبيا ّتركية ّحذرتّمصرّمنّأيةّخطوة منّجانبها

ّ ّفيماّحيث ّالجانب ّأحادي ّإجراء ّأي ّاتخاذ ّمن ّتركيا ّالمصرية ّالخارجية حذرت

ّ.33يتعلقّبأنشطةّحفرّأعلنتهاّفيّمنطقةّبحريةّغربّقبرص

ّ

ّ

                                                           
 .غازّالمتوسط"...ّتوتراتّوصراعاتّالّتنتهي"33ّ

https://www.independentarabia.com/node/22661/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A
https://www.independentarabia.com/node/22661/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AA%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%87%D9%8A
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 إسرائيل:

الموجودةّفيّالمنطقة،ّحينماّنفهمّأنّمنّأهمّّقدّ لجميعّالع ّّربماّنجدّفيّإسرائيلّحالًّ

ّ ّالعالميةأهداف ّالقوى ،ّ ّالخااللوبيّفيهابما ّاليهودية ّالتوجهاتّات ّذات ّمن لية

ّرئيسيةّتسعىّلتحقيقهاّفيّالشرقّاألوسط:ّأهدافثالثةّ،ّالليكودية

ّأولها:ّأنّتكونّإسرائيلّدولةّإقليميةّمرسومةّالحدودّمستقرةّاألوضاع.

ّ.لهاّوالخطوطّالناقلةّللطاقةّةيتمّتأمينّمصادرّالطاقأنّثانيها:ّ

ّ ّثالثها: ّالحكمّمنعأما ّاستالم ّمن ّالراديكالية ّهوّّ،34المجموعاتّاإلسالمية فالمهم

حمايةّإسرائيلّوتأمينّمصادرّالطاقةّلهذهّالدولة،ّكيّتتخلصّمنّهيمنةّالطاقة،ّإالّ

ةّللاازّفيماّمضى،ّإلىّأنّاكتشافّالاازّفيّسواحلهاّجعلّمنهاّدولةّكانتّمستورد

باإلضافةّإلىّأهدافّالقوىّالعالمية،ّّرة،ّوهذاّماّجعلّلهاّأهميةّكبيرة؛دولةّمصد

ًّفيّالشرقّاألوسط. ّوقويا ّبارزاً ّدوراً ّيعطيها فالاازّفيّالحساباتّاإلسرائيليةّّما

لّإلىّرافعةّسياسيةّوأمنية،ّوإلىّسالحّسياسيّفعَّالّلتحقيقّالتطبيعّمعّعددّتحوّ 

والسيماّمصرّوالسلطةّالوطنيةّالفلسطينيةّّ؛الدولّالعربيةّفيّالجوارّاإلقليميمنّ

ّ.35واألردن

ّالبحريةّومعارضتهاّألعمالّّ،ومنّجانبّآخر ّلتوسيعّحدودها إنّمحاوالتّتركيا

التنقيبّفيّحدودّقبرصّالبحريةّتقلقّإسرائيل،ّكماّأنّاالتفاقّاألخيرّبينّحكومةّ

ّسيء ّوقع ّله ّكان ّوتركيا ّّالسراج ّأبيبعلى ّتل ّحيث ّشاؤولّ، ّالبروفيسور قال

وقعتهاّّ"الّيمكنّإلسرائيلّأنّتستخفّبمذكرةّالتفاهمّالتيّبهذاّالخصوص:ّوريفج

ّالليبي" ّالوطني ّالوفاق ّحكومة ّمع ّيشكلّّ،تركيا ّهذا ّالتركي ّاإلجراء ّبأن ورأى

ًّستراتيجياّتهديداًّ ًّّاًّكبيرّا ّ.31وجوهريا

ّ ّالمنطقة ّفي ّالتيّتمر ّالااز ّتكونّخطوط ّأن ّبد  ّولذلكّنرىّّبرضىال إسرائيل،

ّإسرائيلّفيّالمرحلةّالمقبلة؛تقرباًّروسياًّمنّإسرائيل،ّإذّتدركّروسياّأهميةّدورّ

ّوالّسي ماّبعدّاكتشافّالاازّفيّسواحلها.

ّ

ّ

ّ

                                                           
 هلّخسرّالنظامّالعالميّرهانهّعلىّأردوغان؟34ّ
ّكنزّفيّماءّالمتوسط..ّمنّيربحّحربّالاازّالقادمة؟35ّ
ّ.غازّالمتوسط..ّقمةّأثيناّتسابقّالزمنّلمالحقةّالتحركّالتركي31ّ

https://www.zamanarabic.com/2019/09/11/%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7/
https://www.zamanarabic.com/2019/09/11/%D9%87%D9%84-%D8%AE%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7/
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/5/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://midan.aljazeera.net/reality/politics/2018/6/5/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D8%B4%D8%A8%D8%AD-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/1/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/1/1/%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A
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 بيواالتحاد األور

منّالاازّّ%20تستوردّنحوّحيثّّبيةّالمستوردّاألكبرّللااز،وتعتبرّالدولّاألور

ّالشمالي ّاألنابيب ّخط ّعبر ّوحدها، ّروسيا ّمن ّ"نورثّّ،الطبيعي ّباسم المعروف

31ّ"ستريم ّولكن ّالروسية. ّاألوروبية ّلشبهّّتتدهورّالعالقات ّموسكو ّضم بعد

ّأوكرانيا ّفي ّالقرم ّشرقّّ،جزيرة ّفي ّلروسيا ّالمناهضة ّاالنتفاضة ّأوروبا ودعم

ّوصوالًّ ّعلىّّأوكرانيا، ّعقوبات ّاألوروبي ّواالتحاد ّالمتحدة ّفرضّالواليات إلى

ّ.موسكو

فعليهّأنّيتحاورّمعّموسكوّّّوبماّأنّالقسمّاألكبرّمنّأوروباّيستهلكّالاازّالروسي

رّالمشاكلّالتيّحصلتّإثّبروم"ّقررتّشركةّ"غازفعندماّّ،ويتفهمهاّويتفقّمعها

ّأوكرانيا ّّفي ّإمداداتها ّاقطع ّأوكرانيمن ّإلى ّبأكملهاالااز ّأوروبا ّفقدت بقرارّّ،،

نصفّإمداداتّالاازّالروسيّإليها،ّماّتسببّفيّقطعّالكهرباءّعنّماليينّّ،واحد

20ّءّالجليديّاألوروبيّلمدةّليعانواّمنّوطأةّالبردّفيّمنتصفّالشتاّ،األوروبيين

ًّيوم ّلذلكّتسعىّأورّا ّإلىّتنويعّمصادرّومتواصالً، ّالصراعات، ّوسطّكلّهذه با

لخطوطّ،ّوبالتاليّالخروجّمنّتحتّالتحكمّالروسي،ّألنّاجادّبدائلّأخرىوإيّالااز

ّالروسيةّكانتّتبنىّلدوافعّوأهدافّسياسية.

 روسيا

ّبالطاقة ّيتحكم ّمن ّهو ّالعالم ّمفاتيح ّيملك ّمن ّأن ّحقيقة ّتدرك لديهاّوّ،روسيا

ّالطاقة ّمجال ّفي ّبّتتمث لّاستراتيجية ّالتحكم ّالعالمفي ّفي ّالااز ّمصادر ،ّّجميع

ًّوعملتّموسكوّعلىّ ّوفقا ّيشبهّلذلك،ّوهيّتسعىّّرسمّسياستها ّ"احتكار"إلىّما

،ّفهيّتحاولّالوصولّالاازّفيّمناطقّإنتاجهاّأوّنقلهاّوتسويقهاّعلىّنطاقّواسع

ّللاازّالروسي،ّإلىّمنابعّالاازّفيّكلّمكان،ّوذلكّلمنعّاستااللهّواع ّبديالً تباره

ّتعد ّلروّفهذه ّحقيقية ّحرب ّوهيساحة ّلها؛ّسيا، ّبالنسبة ّوجود ّّمعركة تبلغّإذ

ّمنّالاازّسنوي ًّوارداتّروسيا لىّإ3ّمّمليار200ّمليارّدوالرّمنّتصدير32ّّّا

بيةّوإلىّاالستحواذّعلىّاألسواقّاألورّتسعىّ،ّفإنّموسكوألجلّهذاوّ.باوورأدولّ

حيثّتمّإطالقّالمشروعّبشكلّرسميّفيّّالتركي،سيلّالجنوبيّالعبرّتمديدّخطّ

،ّهيّتعملّعلىّدعمّتركياّفيّصراعّالمحاورف،ّلذا2011ّرينّالثانيّنوفمبر/ّتش

                                                           
ّ.أنابيبّالاازّالطبيعي..ّأدواتّالصراعّالخفيّفيّالشرقّاألوسط31ّ

https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A3%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%81%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7
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ّلاتفاقيةّاستثمارّالاازّفيّحقّمعّمصر”ّروسنفت“عبرّشركةّّ،روسياّوقعتكماّ

ّ.32"مليارّدوالر2ّبقيمةّّ"ظهر"

ّمعّالدولّالمالكةّلثانيّوثالثّأكبرّاحتياطيّّوكذلكّقامت ّبتوطيدّعالقاتها روسيا

ّللدولّ ّمنظمة ّإنشاء ّالمدروسة ّالروسية ّالجهود ّتلك ّعن ّوتمخض ّالعالم، في

ّللااز وقطرّالتيّتملكّّ،إيرانّالتيّتملكّثانيّأكبرّاحتياطيّبينهاّمنّ،المصدرة

ّالااز ّمن ّكميات ّأراضيها ّوتضم ّالعالم، ّفي ّغاز ّحقل ّالمركزّّأكبر ّفي تضعها

ّوإيران ّروسيا ّبعد ّالعالمية ّاالحتياطيات ّحيث ّمن ّهذهّّ.الثالث ّإنشاء ّخطوة إن

المنظمةّالتيّتضمّأولّوثانيّوثالثّأكبرّاحتياطيّفيّالعالمّهيّخطوةّزادتّمنّ

ّالدولية ّالطاقة ّعلىّساحة ّروسيا ّموقع ّتقوية ّو، ّتعتبر ّفيّبسطّهي ّجديدة وسيلة

ّالا ّمجال ّفي ّالدولي ّّ.39ازنفوذها ّأنها ّمؤخركما ّمعّّاًّنجحت ّمعاهدة ّتوقيع في

كّبانياس،ّعبرّتعملّمنّخاللهاّعلىّإعادةّتفعيلّخطّنفطّكركوّ،الحكومةّالعراقية

ّعلىّالممرّالسوريمعّ"ّسويرزنفتااز"شركةّ تدشينهاّخطّالسيلّّومعّ؛سيطرتها

علىّّأحكمتّسيطرتهاّقدّبا،ّستكونّروسياوإلىّأورّ،ّوالذيّيمتدالتركيّمعّتركيا

ّ.40العالميةقّاسواأل

حمايةّلمصالحهاّفقدّعملتّروسياّعلىّتعزيزّللحفاظّعلىّسالمةّهذهّالعالقات،ّوو

ّالمتوسطوج ّفيّشرق ّلها ّبحريّدائم ّود ّلها ّيوجد ّإذ ّو11ّ، مروحيات3ّّسفينة

ّلمواجهة ّاستعدادها ّيعني ّما ّطائرات، ّوحاملة ّعلىّّأيةّبحرية ّمحتملة أخطار

ّ.41مصالحهاّفيّهذهّالمنطقة

ّوال ّالنفط ّقطاع ّكامل ّعلى ّالروسية ّالهيمنة ّخالل ّأنّومن ّبمقدورها ّأصبح ااز،

فهذاّالتواجدّالمكثفّّ.انّأيّمشروعّعبورّللطاقةّعبرّسوريبشأّفاعالًّّاًّتلعبّدور

وكذلكّفيّليبياّيعودّلطموحاتّقديمةّفيّالوصولّإلىّالمياهّّوالمسيطرّفيّسوريا،

طفوّعلىّبحرّمنّالااز.ّقلّالااز،ّكماّأنهاّتحيثّلسورياّأهميةّكبيرةّفيّنّ،الدافئة

واستااللهماّروسياّمحاصرةّحلفّالناتوّمنّبوابةّليبياّوسوريا،ّتحاولّّوفيّليبيا

وسياّعلىّأنّتكونّتحتّكورقةّضاط،ّألنهاّبوابةّالهجرةّغيرّالشرعية،ّوتعملّّر

 ،كيلكنّكلّهذهّالتحركاتّالروسيةّغيرّمستساغةّلدىّالجانبّاألمريسيطرتها،ّو

ّونرىّّالذيأنّتنوعّمنّمصادرّالاازّّواشنطنلذلكّتحاولّ ّأوروبا، ّعليه تعتمد

ّوقدّصرحّ ّالروسيّفيّمنطقةّشرقّالمتوسط، ّإلىّجانبّالتواجد ً ّأمريكيا تواجداً

                                                           
راعّعلىّالاازّفيّشرقّالمتوسط32ّ ّ.الص ِ
39ّhttp://www.aleqt.com/2009/07/25/article_255824.htmlّ
ّالمصدّالسابقّّالصراعّعلىّالاازّفيّشرقّالمتوسط40ّ
ّ.المتوسطالتحالفاتّاإلقليميةّوالدوليةّفيّشرق41ّّ

https://barq-rs.com/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%91%D9%90%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7/
http://www.acrseg.org/39723
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ّ ّقائال: ّبذلك ّبيري ّريك ّاألمريكي ّالطاقة ّاآلنّ"وزير ّبعد ّنسمح ّأال ّعلينا يجب

ّ.42"للكرملينّباستخدامّالطاقةّكسالح

بهاّسعتّروسياّإلىّتوحيدّالدولّالمنتجةّللاازّفيّمنتدىّموحد،ّإالّأنهاّلمّمنّجان

حاولّفالديميرّبوتينّفيّبدايةّقدّضاعّقطرّالتيّكانتّمرتبطةّبتركيا،ّفتستطعّاخ

ّللااز،ّوهوّيراهنّعلىّكوتأسيسّالقرنّالحالي،ّ نّالدولّمنظمةّالدولّالمصد رة

ّللااز ّالمصد رة عّاألساسية ّم  ّدول ّكلها ّلهي ّقطرّادية ّباستثناء ّالمتحدة، لواليات

ّ.43روسيا،ّإيران،ّفنزويال،ّالجزائر()

باستضافةّأيةّقاعدةّعسكريةّّنفسهّحذرتّروسيا،ّقبرصّمنّالسماحفيّاإلطارّو

ّالقبيل،ّ ّشيءّمنّهذا ّبقبرصّإلىّنفيّحدوثّأي  ّدفعّ ّما أمريكيةّعلىّحدودها،

ّت ّأن ّمن ّروسيا ّخوف ّهو ّذلك ّالقوسبب ّمن ّمحاصرة ّاألكون ّمريكية؛واعد

باإلضافةّإلىّوجودّالااز،ّفروسياّتريدّأنّيكونّلهاّحصةّفيّمشاريعّالمتوسط.ّ

بكلّقوتها،ّيعتبرّدليالًّعلىّإصرارهاّّإنّمحاولةّروسياّإفشالّمشروعّنابوكوكماّ

ّهيّالسالحّالوحيدّ ّالسيطرة ّفهذه ّالاازّوخطوطّمروره، ّعلىّمنابع فيّالسيطرة

ّالذيّمنّخاللهّتستعيدّدورهاّالسابقّفيّالعالم.ّ

 الواليات المتحدة

ّأهدافّ ّّواشنطنمنّأهم ّفيّالمنطقة، ويعّوتنتقويضّالدورّالروسيّفيّالمنطقة،

خليصهاّمنّاالحتكارّالروسي،ّفخطوطّالاازّتعدّتجلّأوروبا،ّومصادرّالاازّمنّأ

ًّ ّوبالتاليّمنّيملكّالاازّيتحكمّفيّالمشتري،ّولهذاّّخطوطا لرسمّسياساتّجديدة،

ّأمريكاّالّت ،ّوهذاّماّأدىّالىّنشوبّصراعاتّريدّأنّتتمتعّروسياّبهذهّالمكانةفإن 

ّكبيرةّفيّالمنطقة.

وروبا،ّأوإمكانيةّتصديرهّإلىّّ،ريّفيّأمريكاهوّاكتشافّالاازّالصخّاألمرّاآلخر

وأنّتكونّهيّالمصدرةّاألولىّللاازّأمريكاّأنّتتوقفّهذهّاإلمدادات،ّفمنّمصلحةّ

ّإلىّأور ّوبا، ّفيّالسنواتّوتتوقع ّأنّتتفوقّالوالياتّالمتحدة ّالدولية ّالطاقة وكالة

لةّاألكبرّإنتاجاًّتصبحّالدووّ،القليلةّالمقبلةّعلىّالمملكةّالعربيةّالسعوديةّوروسيا

ّالعالم ّمستوى ّعلى ّّ.44للنفط ّمصلحة ّفمن ّفيّّواشنطنلذلك ّالصراعات بقاء

اءّخطوطّنقلّالاازّالروسيةّمعلقة،ّوأنّيكونّالاازّفيّشرقّالمنطقة،ّوبالتاليّبق

ّالمتوسطّبيدّإسرائيل.

                                                           
ّ.حربّالااز:ّمحركّاستراتيجيّلعالقاتّالدولّفيّالمستقبل42ّ
نتدىّغازّشرقّالمتوس ط...ّالم43ّ ّ.رحلةّالجديدةّفيّالحربّالقديمةم 
ّ.الاازّالصخريّاألمريكيّوتأثيرهّالعالمي44ّ

https://annabaa.org/arabic/energy/18317
http://www.almayadeen.net/articles/leftdirection/928813/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89-%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7----%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://www.alarabiya.net/ar/aswaq/2014/01/07/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AE%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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ّحيثّ ّالتنقيب، ّشركات ّطريق ّعن ّالمتوسط ّشرق ّفي ّاألمريكي ّالحضور كان

ّالنفطخبراتّاعتمدتّالدولّعلى ّالتنقيبّعن ّفي ّوّها أيضاًّبذلكّأصبحتّوالااز،

 .العباًّإقليمياًّفيّالميدان

 التحالفات الجديدة والغاز 

ّ ّالسطحيظهر ّالمتوسطّ،على ّالتطوراتّفيّشرق ّمختلفينّ،نتيجة ّتحالفين ّتشكل

تحالفّّوهوّ،الاازّالطبيعينتاجّضهماّالبعضّفيّمنافسةّالستااللّوإيواجهانّبع

ّكالًّ ّإّيضم ّالمتحدةسمن ّالواليات ّمن ّبدعم ّوقبرص، ّواليونان ّجهة،ّّرائيل من

ّأخرى ّجهة ّمن ّروسيا ّالحديثة ّوحليفتها ّفّ،وتركيا ّبينّاللذلك ّستزداد توترات

فّلفرزّالتحاحيثّأّ،تدخلهّفيّمياهّشرقّالمتوسطوّالطرفينّفيّظلّالعنادّالتركي

ّ."غازّشرقّالمتوسط"يونانيّمنتدىّالقبرصيّال

ّّشرق المتوسط غازمنتدى 

ّ ّينتجّسياسةإن  ّالبلدان،ّاالقتصاد ّّالتقاربّبين ّبعينّاالعتبار مدىّالتوترّوباألخذ

منّجهةّأخرى،ّّمريكاأيرانّووبينّإّ،ينّكلّمنّروسياّوأمريكاّمنّجهةالسياسيّب

ّعما ّالتساؤل ّإليهّفسيتوجب ّتحكمتإّاألمورّستؤول ّبدّ ّ؟بالاازّروسياّذا ّال ّإذاً

ّالذيّمريكاأل ّالخطر ّهذا ّلمواجهة ّخطة ّنفوذهاّمن ّبمنافذّّيهدد ّتتمسك ويجعلها

ّ.بيوورالتنفسّاأل

ّبالعالمإ ّللتحكم ّوسيلة ّتعتبر ّالااز ّمنابع ّعلى ّالسيطرة ّألوّ،ن هذهّّهميةنظراً

ّبحثّحلفّشمالّاألّالمسألة، بشكلّواضحّالتهديداتّالطاقوية2001ّّطلسيّعام

ّموسكو ّقبل ّمن ّفقدالمحتملة ّاقّ، ّالترح ّّمريكياألسناتور ّلوغار تحويلّريتشارد

ّ.45لىّ"حلفّمستهلكيّالااز"الناتوّإ

ّالمتوسط ّأدتّإّبدأتّاالتفاقياتّفيّشرق ّالتي ّالحدود خالفاتّّنشوبّلىبترسيم

ّدولها ّبين ًّّ،معقدة ّمحرضا ً ّطرفا ّتركيا ّالمناطقّوكانت ّهذه ّإلىّفي ّذلك ّفأدى ،

ّّاألمريكيّمجلسّالشيوخّسنّ ّ،ّوقدهعنّأنقرةبعادّ،ّوقدّتمّفيهّإعالنّمنتدىّالاازإ

ّالمتوسط ّلشرق ّواألمن ّالطاقة ّشراكة ّّقانون ّو2019لعام ّفيه:، تعاونّ"تّجاء

حكومةّالوالياتّالمتحدةّعنّكثبّمعّقبرصّواليونانّوإسرائيلّمنّخاللّاتفاقياتّ

ّالمعلومات ّأيوّ...،تبادل ّاألربعة ّالبلدان ّالّاتإجراءّةتعارض ّشرق بحرّفي

ّّالمتوسط ّإيجة ّشأنهاوبحر ّّمن ّاّتهددأن ّالقانون ّينتهك ّأو ّأوّاالستقرار لدولي

ّالجوار ّحسن ّمشّ".41يقوضّعالقات ّإعالن ّوفي ّفي 21ّّترك ،2019ّمارس

                                                           
30ّامبراطورّالاازّص45ّّ
41ّf 2019Eastern Mediterranean Security and Energy Partnership Act o -S.1102  

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/senate-bill/1102/text
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ّفيّشرقّالمتوسطّّالمصدرالدفاعّضدّاألضرارّالخارجيةّعلىّّتّهذهّالدولوافق

ّّ.والشرقّاألوسط

ّاقتصاديةخمنّجانبّآ ّمنتدىّالاازّضربة ّيعتبر ّالوالياتّّر ّحيثّتشجع لروسيا

ًّأّوقدّتمّاقتراحّ،المتحدةّهذاّالمنتدى فيها،ّّنّتكونّالوالياتّالمتحدةّعضواًّمراقبا

ّلقائهّّ،إليوتّأنالّ،فقدّأعلنّرئيسّلجنةّالشؤونّالخارجيةّفيّمجلسّالنواب بعد

ّالقبرصي ّفرصةّالرئيس ّيمثل ّالمتوسط ّالبحر ّفي ّالااز ّمنتدى ّمشروع ّأن ،

ّ ّلاستراتيجية ّالروسية ّالجهود ّإلعاقة ّالمتحدة ّالطاقةّللواليات ّموارد ّعلى لتأثير

ّقادرينّ"ّ:وقالّ،المحلية ّالّيمكنّوالّينبايّأنّيكونا إنّالرئيسّالروسيّوروسيا

ّ.41"علىّالسيطرةّعلىّالوضع

ّّضمّ  ّالمتوسط" ّشرق ّغاز ّوإ"منتدى ّمصر ّمن ّواليونانكل  ّوقبرص ّسرائيل

ّواأل ّالفلسوإيطاليا ّّطينية،ردنّوالسلطة ّإعدادوقد ّبحسبّتم ّالمنتدى، ّلدكتوراّهذا

ّالمناوي ّاللطيف ًّخصيصّ،عبد ّّا ّالقانونية ّغير ّتركيا ّمزاعم ّيتعلقلمواجهة ّفيما

ّب ّاألبيضّالمتوسطالااز ّالبحر ّوّ.فيّمنطقة ّهيّالدولةتعتبر التيّّالوحيدةّمصر

ّ ًّحربتقود ّّا ّضد ّالمنطقةّأطماعشرسة ّفي ّنفوذها ّتوسيع ّفي ّّ،أنقرة األمرّولعل 

ّفالمنتدى،ّمراقببصفةّّفيّهذاّالمنتدىّالوالياتّالمتحدةّّمشاركةّّّالالفتّهناّهو

يشيرّّومنّناحيةّأخرىّ،مريكيّفيّالمنطقةّمنّناحيةالوجودّاألهميةّلىّأيشيرّإ

ّإ ّالروسيّالذيّيصد ر ّالااز ّباولىّأورإلىّمنافسة ،ّ ّاألمر ّوصفتّتركيا بأنهّفقد

ّ.42التركيةّفيّاستكشافاتّالاازّفيّالمنطقةتهديدّواضحّللمصالحّوالحقوقّ

ّإ ّتم ّوقد ّتركيا ّمعّقبرصوّ،التوسعفيّّأطماعهاّبسبببعاد ّمنّوّ،مشاكلها تقربها

ّمشروعّ؛روسيا ّخالل ّمن ّسيما ّالتركي"ّوال ّصواريخّ،"السيل سّ"إّوصفقة

400."ّ

 كل هذه الصراعات بالشمال السوري؟ ما عالقة

َمنّيملكّشماليّسورياّيملكّالشام،ّومنّيملكّ"ّالتيّتقول:ّلنبدأّمنّالمقولةّالقديمة

ّفإنّ "مصرّيهددّالمنطقةّالشامّيهددّمصر،ّومنّيهدد ّلذا شمالّالسوريّالّهميةأّ؛

وعقدةّربطّكلّمنّتركياّبالعالمّالعربيّّ،علىّتركيابوابةّالمنطقةّّتكمنّفيّكونها

دورّاللذلكّفهوّقدّيكونّلهّوّوإيرانّبالارب.ّ،وإقليمّكردستانّالعراقّالانيّبالنفط

ّوالىّتركيا ّالاازّمن ّبطرقّنقل ّأنّوترفضّّمستقبالً،ّالرئيسيّفيّالتحكم تركيا

                                                           
41ًّّ ّ.إدارةّترمبّتعملّعلىّإبعادّأوروباّعنّروسياّاقتصاديا
42ّEgypt ready to lead the region in a potential gas warّ

https://aawsat.com/home/article/1768111/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%8B
https://www.arabnews.com/node/1534576
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ّألنهاّتدركّأهميةّالدورّالذيّستحظىّبهّاإلدارةّالموجودةّ،ردّهذاّالدوريكونّللك

ًّ ّ.حاليا

"ّ ّأنه ّالجزيرة ّعلىّموقع ّله ّعليّفيّمقال ّالباحثّمعتز ّيذكر 2011ّوفيّيونيو

ّوالااز،ّحيثّتسمحّروسياّتوصلّ الجانبّالتركيّوالروسي،ّالتفاقّبشأنّسوريا

لتركياّبعملياتّعسكريةّمحدودةّفيّالشمالّالسوريّلمنعّاستكمالّالحزامّالكرديّ

ًّ ًّّالممتدّمنّالرقةّشرقا ،ّمقابلّتمديدّالسيلّالتركيّمنّروسياّألوروباّلعفرينّغربا

ّكانتّترفضهّ ّوفرنسعبرّتركيا،ّوهوّما ّالتيّترأمريكا ّوألمانيا، فيّاستحواذّّىا

ّ.49روسياّعلىّأكثرّمنّثلثّوارداتّالاازّألوروبا،ّتهديداّألمنّالطاقةّاألوروبي

ّ ّتريد ّحدودهاال ّعلى ّكردي ّكيان ّقيام ّإّ،تركيا ّماوخاصة ّممراًّكّذا ّتشكل ّانت

ّتركيالخ ّباتجاه ّالااز ّوطوط ،ّ ّلما ّأجلّلدعمها ّمن ّواالرهابية ّالمتطرفة تنظيمات

ّخيرّمثال.إالّيطرةّعلىّالشمالّالسوريّالس

 نتائج وتوصيات

ّمنّخاللّهذاّالبحثّالىّماّيلي:ّتمّالتوصل

وسطّستبقىّساحةّللصراعّبينّالقوىّرقّاألشالنّمنطقةّشرقّالمتوسطّوإ -1

وكلّقوةّستبنيّتحالفاتهاّّنتصرّفيّهذاّالصراعّسيحكمّالعالم،فمنّيّ،العظمى

ّّ.لمواجهةّالطرفّاالخر

المياهّ)دائماًّّليهاتحلمّبأنّتصلّإّظلتالمنطقةّالتيّروسياّعنّهذهّلنّتتخلىّّ -2

تقيمّوّ،الصفقاتّعقدتقومّاآلنّبنّعززتّوجودهاّفيّسوريةّ،ّوبعدّأ(الدافئة

ّ ّمع ّالاازالالعالقات ّأنابيب ّبها ّتمر ّالتي ّمعوّ،دول ً ّّأيضا ّالتي ّالدول تم 

ّّ.المنطقةّمريكيةّفياألمشاريعّالّفشالأّوتحاول،ّفيهاّالاازّاكتشاف

ّاألّإن -3 ّأورّمريكيّفيّالمنطقةالوجود ّعنوهوّإلبعاد االعتمادّعلىّالاازّّبا

ّولّفهيّلذلكّ،الروسي ّبسهولة، ّالمنطقة ّهذه ّعن ّتتخلى ّوجودهاّتعززسن

ّّأكثر، ّلمواجهة ّتحالفات ّالروسيالوتبني ّومد ،ّ ّ"منتدى ّشرقّلعل  غاز

ّّ"ّهوّخيرّمثالّعلىّذلك.المتوسط

4- ّ ّسيكون ّاألساسي ّالمنطقةالدور ّاإلفي ّالصعيد ّعلى ّقليمي، سرائيل،ّإل،

وتتورطّفيّّجيداً،ّذلكّعلىّحسابّتركياّالتيّتعرفذلكّ،ّومريكيةبرعايةّأو

ّفيّالحصولّعلىّتسعىّأنقرةّجاهدة،ّلذاّالمنطقةّلعلهاّتنالّحصةّمنّالكعكة

ّّّ.حصةّمنّالاازّالمكتشفّهناك

                                                           
 الاازّمقابلّالشمالّالسوري..ّماذاّتعرفّعنّصراعّالمصالحّبينّبوتينّوأردوغان؟49ّ

https://blogs.aljazeera.net/blogs/2019/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://blogs.aljazeera.net/blogs/2019/2/4/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86
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ّّالتحالفاتوّتوجيهّالسياساتكبرّفيّمنّالواضحّأنّالاازّلهّالدورّاألّباتلقدّ -5

ّهيّولىالمجموعةّاألّ؛حيثّبدأتّتبرزّمجموعتانّفيهاّ،فيّالمنطقةّالجديدةّ

ّمنتدىّالااز ّودول ،ّ ّوسوّهيالثانية ّكتركيا ّالمستثناة ّولبنانّومنّالدول ريا

ّوإ ّروسيا ّأنّ ّولذلكّ،يرانخلفهم ّّنجد ّتسعى ّالدول ًّّتعزيزلكل ّوفقا ّمكانتها

منذّّمتناهيةالالتّعاابؤرةّمنّالصرّمنّالمنطقةّوهيّماّجعلتّلمصالحها،

ّ.الواحدّوالعشرينّمطلعّالقرن

ويايرّمنّقواعدّاللعبةّّايرّالعالم،لاازّمنّالعواملّالرئيسيةّالتيّستيعتبرّا -1

ّ ّالطرقّوّمكيتحّومنالسياسية، ّبالعالمنابيبّسيتحخطوطّاألبهذه ّلنّّ؛كم لذا

ًّ ّلمّتتوافقّاألّنجدّانفراجا ّعلىّإدارةّهذهّالخطوط،ّالدوليةفّطراللوضعّما

ّأنّتتفقّاأل ّالمنطقة،ّأوّأطرافّوتقسمّالحصصّفيفإما ّحتىّتهدأ ّبينها نّما

ّّ.قوىّالعظمىالتظلّالمنطقةّساحةّلحربّباردةّبينّ

7- ّ ّسببلقد ّالمكتشفة ّالثروات ّهذه ًّكانت ّالدولّا ّسببّ،لتدمير ًّوستكون ّالبنائهّا

ًّ الشروطّعّضنّتأوبعدّّ،علىّحصتهاّالدولّالكبرىحصولّولكنّبعدّ،ّأيضا

 .تناسبهاالتيّ

علىّوسطّهذهّاألزمةّ،ّوإلحداثّتاييرّماّنّكلّأزمةّفيّالعالمّهيّفرصةإ -8

ّسوريا ّوشرق ّلشمال ّالذاتية ّّاإلدارة ّتأن ّكيف ّالفرصةتعرف ّهذه ّستال

 .صعبةّمنّجميعّالجهاتّ،ّفنحنّاليومّأمامّتاييراتّومواقفإلثباتّنفسها

ّ 


