البُئة االسرتاتُجُة األمىُة الدولُة وتأثريهب يف
اسرتاتُجُة تركُب اجتبي مىطقة شرق املتىسط
أ.م.د .طبرق حممد ذوىن

الببحثة شرَهبن مصطفً أمحد

كمية العمهم الدياسية /جامعة السهصل
tareq.mohammed@yahoo.com

تتسحهر فكخة البحث حهل كهن البيئة االستخاتيجية الجولية تعج من العهامل السيسة
في تحجيج مجى ايغال أو تخاجع االداء االستخاتيجي الخارجي لمجولة .وتكسن أىسية البحث
في محاولتو الكذف عن مجى تأثيخ البيئة االستخاتيجية الجولية في تفعيل او تخاجع

التهجيات التخكية تجاه مشطقة شخق الستهسط .وييجف إلى التقخب من تفاعالت البيئة

األمشية الجولية التي تتعمق بسشطقة شخق الستهسط ،مجى تأثيخ وتفاعل ىحه التفاعالت
عمى متطمبات االمن التخكي الستعمق بالسشطقة ذاتيا .تزسن البحث ثالثة محاور رئيدة

حاول االول دراسة القهى الجولية الفاعمة وتأثيخىا عمى االمن اإلقميسي لسشطقة شخق
الستهسط ،بيشسا حاول الثاني بحث السحجدات الجولية لألداء االستخاتيجي التخكي في مشطقة

شخق الستهسط ،وركد الثالث عمى تذخيص معطيات التشافذ االقترادي الجولي وتأثيخه

في االستخاتيجية التخكية في مشطقة شخق الستهسط .خخج البحث بعجد من الشتائج أىسيا

ان السعادلة األمشية التي تتسيد بيا البيئة الجولية ،دائسة التغيخ وفقا ألىجاف ومرالح

الجول سهاء كانت كبخى ام صغخى انطالقا من عجم ثبات ودوام السرالح واالىجاف ،وىه
ما يجفع الجول الى خهض التشافذ والتشافخ لتحقيقيا.

الكمسات السفتاحية :البيئة االستخاتيجية الجولية؛ االداء االستخاتيجي الخارجي التخكي؛
مكانة تخكيا اإلقميسية؛ مشطقة شخق الستهسط.
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Abstract
The international strategic environment is regarded as one of the
important factors to determine the progress or decline of the country's
external strategic performance. The research attempts to deal with the
impact of the international strategic environment in activating or
regressing Turkish orientations towards the eastern Mediterranean
region. It also aims to get closer to the interactions of the international
security environment related to the eastern Mediterranean region,
their impact on the Turkish security requirements associated with the
region itself. The research included three main sections, the first one
studied the international actors and their impact on the regional
security of the eastern Mediterranean, while the second section
examined the international determinants of Turkish strategic
performance in the eastern Mediterranean region. The third section
focused on diagnosing the data of international economic competition
and its bearing on the Turkish strategy in the eastern Mediterranean
region. The research came out with some results, the most important
of which is that the security equation that characterizes the
international constantly changing environment according to the goals
and interests of countries, whether they are major or minor, based on
the instability and permanence of interests and goals, which drives
countries to engage in competition and disharmony to achieve them.
Keywords: The international strategic environment; Turkish foreign
strategic performance; Turkey's regional position; the eastern
Mediterranean region.
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السقجمة
تأتي متظمبات االمؽ القؾمي لمجول بأحجاميا السختمفة في قسة االىتسامات

القرؾى والحيؾية لدياستيا وتفاعالتيا في البيئة الجولية ،نغ اخ لظبيعة االخظار التي
تعتخض مديخة بقاء الجول في ديسؾمة البقاء والتفاعل في البيئة الجولية ،والستتبع لمذأن

التشافدي في مشظقة شخق الستؾسط يالحع بال شػ ان طبيعة ىحا التشافذ وان كان

إقميسيا ،اال ان أىسية التحكؼ فيو والديظخة عمى مقجراتو قادت لجخؾل القؾى الكبخى في
خزؼ ىحا التشافذ انظالقا مؽ التأثيخات التي تعكديا ميدة التشافذ اإلقميسي بيؽ دولو

عمى حخكية وتفاعل القؾى الكبخى في ندق الشغام الجولي .ليحا يأتي ىحا البحث
بيجف التقخب مؽ تفاعالت البيئة األمشية الجولية التي تتعمق بسشظقة شخق الستؾسط،
مجى تأثيخ وتفاعل ىحه التفاعالت عمى متظمبات االمؽ التخكي الستعمق بالسشظقة

ذاتيا.

أىسية البحث:
تشظمق أىسية البحث مؽ كؾنو يحاول سبخ غؾر تأثيخ البيئة االستخاتيجية االمشية

الجولية لتخكيا في تفعيل تؾجياتيا االمشية تجاه مشظقة شخق الستؾسط ،فزال عؽ

استكذاف وسبخ غؾر القؾى الجولية التي ليا تأثيخ في ىحه السشظقة الحيؾية في العالؼ،
والبحث في السحجدات الجولية او العؾامل السؤثخة في لألداء االستخاتيجي التخكي في
ىحه السشظقة وتأثيخ ذلػ في تفعيل االستخاتيجية االمشية لتخكيا.

اشكالية البحث:

تختكد اشكالية البحث في ان اغمب الجراسات لؼ تخكد عمى تأثيخ البيئة

االستخاتيجية االمشية الجولية لتخكيا في صياغة تؾجياتيا االمشية تجاه مشظقة شخق

الستؾسط ،واغفمت حجؼ التخابط بيؽ تأثيخ تعاعؼ ادوار القؾى الجولية في ىحه السشظقة
واالستخاتيجية التخكية تجاىيا .مؽ ىشا جاء البحث ليعالج ىحه االشكالية.
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فخضية البحث:
تكسؽ فخضية البحث في فكخة مفادىا اآلتي :تؤدي البيئة االستخاتيجية االمشية

الجولية دو اًر رئيداً ومشظمقاً ميساً في تحجيج مجى تفعيل أو تخاجع االداء االستخاتيجي
االمشي التخكي في مشظقة شخق الستؾسط .بسعشى ان ىشالػ عالقة طخدية بيؽ تعاعؼ

ادوار القؾى الجولية وتكامميا مع القؾى االقميسية في السشظقة التي تذكل جؾىخ التفاعل
فييا وبيؽ تعاعؼ التشافذ والرخاع فيسا بيشيا ،وتأثيخ ذلػ في االستخاتيجية التخكية

تجاه مشظقة شخق الستؾسط.
مشيج البحث:

بيجف التؾصل الى صحة الفخضية مؽ عجميا في اطار البحث ،فقج تؼ
االعتساد عمى مشيج التحميل الشغسي والسشيج الؾصفي مؽ أجل سبخ غؾر الغاىخة

واستكذاف دالالتيا العامة.

هيكمية البحث:

تؼ تقديؼ البحث الى ثالث محاور ،حاول السحؾر االول دراسة القؾى الجولية

الفاعمة وتأثيخىا عمى في االمؽ اإلقميسي لسشظقة شخق الستؾسط ،بيشسا حاول الثاني

سبخ غؾر السحجدات الجولية لألداء االستخاتيجي التخكي في مشظقة شخق الستؾسط،
فزال عؽ السحؾر الثالث الحي ركد في جل معظياتو عمى تذخيص معظيات التشافذ

االقترادي الجولي وتأثيخه في االستخاتيجية التخكية في مشظقة شخق الستؾسط ،فزال
عؽ الخاتسة.
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احملىر األول
القىي الدولُة الفبعلة وتأثريهب يف االمه اإلقلُمٍ ملىطقة شرق املتىسط
ال يسكؽ عدل التشافذ الحاصل حؾل الديظخة عمى مشظقة شخق الستؾسط

ومقجراتيا بسعدل عؽ التشافذ الجولي اليادف الى تثبيت الجور وتأكيج السكانة في

تخاتبية الشغام الجولي ،الحي تعسل عميو القؾى الجولية في العالؼ عمى اختالفيا ،وىؾ ما
يؤثخ دون ادنى شػ عمى تختيبات االمؽ اإلقميسي في مشظقة شخق الستؾسط ،السيسا

وان ىحه السشظقة بؾصفيا جدءا حيؾياً مؽ مشظقة الذخق األوسط اصبحت مشظقة
لمتشافذ الجولي حؾل متظمبات الديظخة عمييا والتحكؼ في سياقاتيا ومقجراتيا ،فزال

عؽ ان مشظقة شخق الستؾسط باتت تؤثخ في االمؽ الجولي مشح االلفية الججيجة نغ اخ
الكتذافات الظاقة التي تحتؾييا جغخافيتيا مؽ جانب ،ولتؾسظيا لقارات العالؼ القجيؼ
(اسيا وافخيكيا وأوروبا) مؽ جانب اخخ ،وانظالقا مؽ ىحه السقاربة التشافدية ،يتشاول

ىحا السظمب طبيعة الدمؾك الحي تدخخه القؾى الجولية إزاء مشظقة شخق الستؾسط،
وتأثيخ ذلػ عمى بيئة االمؽ اإلقميسي لمسشظقة ذاتيا.

ان الرخاع والتشافذ بيؽ القؾى الجولية قائؼ مشح االزل ،واذا تحكؼ التشافذ في

مخحمة الحخب الباردة طابع التشافذ األيجيؾلؾجي وما رافقو مؽ تؾجيات بيؽ القؾتيؽ
االمخيكية والدؾفييتية نحؾ استقظاب الحمفاء ،فأن عالؼ ما بعج الحخب الباردة لؼ

يختمف كثيخا ،اذ اصبح التشافذ والرخاع يأخح ابعادا طاقؾية واقترادية الى جانب
االبعاد العدكخية ،واصبح الرخاع والتشافذ نحؾ الديظخة عمى السؾارد الظبيعية والعسل

عمى التحكؼ في طخيقة امجادىا وأماكؽ تؾاججىا والخذية مؽ نزؾبيا مؽ اىؼ

االستخاتيجيات التي تدعى القؾى الكبخى لتحكيقيا السيسا الؾاليات الستحجة االمخيكية
وحمفائيا وروسيا االتحادية الراعجة لتأكيج دورىا الجولي (جشكيانى.)39 ،3122 ،

ونتيجة ليحه الججلية بخزت مع مظمع االلفية الججيجة أجؾاء تشافدية تشحر

بعؾدة الحخب الباردة نتيجة التؾجو الجولي ال سيسا التشافذ بيؽ الؾاليات الستحجة
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االمخيكية وروسيا نحؾ استقظاب الحمفاء والديظخة عمى السشاطق الجيؾ-طاقؾية في

مشاطق العالؼ السختمفة ،مع ادراك األخيخة ان الحخب االمخيكية عمى أفغاندتان عام
 ،3112والحخب عمى العخاق عام ،3114ما ىي اال سمؾكيات أمخيكية ىجفت إلى

الديظخة عمى السشاطق الغشية بسؾارد الظاقة التي تأتي مشظقة الخميج العخبي عمى

رأسيا ،وىؾ ما دفع الى تشامي مؤشخات الرخاع في البيئة الجولية (جشكيانى،3122 ،

.)41

وفي الدياق ذاتو يالحع ان اإلدارة االمخيكية تدتشج في سياستيا الى فكخة

ديسؾمة سيظختيا العالسية امام التحجيات الستراعجة التي تعتخض سياستيا ال سيسا

الرعؾد الخوسي وكحلػ الريشي ،ليحا فيي تدعى جاىجة لمديظخة عمى السدارات

الدياسية واالقترادية العالسية عبخ االنفتاح االقترادي عمى العالؼ والتحكؼ في

مدارات الظاقة العالسية ومؾاجية القؾى الجولية الراعجة في مختمف مشاطق العالؼ،
فزال عؽ دفع حمفائيا الغخبييؽ الى انتياج سياسات ومؾاقف تشدجؼ وتظمعاتيا

العالسية سؾاء في اسيا الؾسظى او الذخق األوسط او مشظقة شخق الستؾسط (عثساني،
.)42–41 ،3127

وقج يخد التداؤل حؾل ججوى التشافذ األمخيكي حؾل الظاقة مع امتالكيا

الحتياطيات كبيخة مشيا ،لكؽ الحكيقة في ذلػ ان الظمب الستدايج لمؾاليات الستحجة

االمخيكية عمى الظاقة ال سيسا الشفط والغاز الظبيعي يجفعيا نحؾ العسل عمى تأميشيا
والتحكؼ في امجاداتيا أيشسا وججت ،ويغيخ في ىحا الذأن ان االستيالك األمخيكي

لمشفط يؾميا يقارب(  )31مميؾن بخميل وان ىحا الظمب سيدداد بحمؾل عام  3161الى

نحؾ(  )3:.2مميؾن بخميل ،وليحا فأنيا تجفع نحؾ تشفيح سياساتيا وتسكيؽ شخكاتيا
الظاقؾية مؽ الديظخة والعسل في أي مشظقة تكثخ فييا السؾارد الظبيعية كسشظقة قدويؽ

والخميج العخبي ،وىحه االستخاتيجية األمخيكية المششة الظاقة ،تجفع بالسقابل القؾى

الجولية الظامحة لمغاية االمخيكية نفديا الى خمق وتشامي أجؾاء التشافذ الجولي عمى

التحكؼ في مقجرات الظاقة العالسية ومشيا روسيا والريؽ (شخيف.)5: ،3128 ،
:
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بالسقابل شكمت الدياسات االمخيكية لمسحافغة عمى األحادية القظبية في

الشغام الجولي الى دفع القؾى الكبخى نحؾ تغييخ طبيعة الشغام الجولي نحؾ التعجدية
القظبية ،اذ اتجيت روسيا بعج عام  3111الى تحجيج خخائط نفؾذىا السيسا التي
تترل بأبعاد الظاقة وفقا ألبعاد جيؾسياسية وججت فييا روسيا السحؾر السيؼ والسؤثخ

عمى طبيعة دورىا ومكانتيا في البيئة الجولية ،فاتجيت الى مؾاجية عسمية التؾسع
األطمدي نحؾ مشاطق نفؾذىا التقميجية في القؾقاز والبمقان ،بيجف ادامة نفؾذىا

وسيظختيا عمى ىحه السشاطق التي تدخخ بسؾارد الظاقة ،والتي تعج في الؾقت نفدو احج

اىؼ السشاطق السؾردة إلمجادات الظاقة باتجاه أوروبا (دياب .)339 ،311: ،ولؼ
يقترخ التؾجو الخوسي عمى التشافذ حؾل تمػ السشاطق ،بل امتجت الى مشاطق

تحتدب مشاطق نفؾذ تقميجي لمؾاليات الستحجة االمخيكية وحمفائيا االوروبييؽ ،كسشظقة
الخميج العخبي ،ومشظقة شسال افخيكيا ،اذ تتفيؼ روسيا جيجا السكانة االستخاتيجية التي

تحتميا مشظقة الخميج العخبي في سمؼ إمكانات الظاقة باحتياطي يقجر بشحؾ 5:8

مميار بخميل مؽ الشفط أي ما يذكل ندبة  %45مؽ االحتياطي العالسي ،كسا تستمػ

ما ندبتو %33مؽ احتياطيات الغاز الظبيعي في العالؼ ،فزال عؽ كؾنيا واجية
حيؾية الستيعاب الدمع والخجمات ،وىحه السؤشخات جعمت مشيا بقعة جغخافية تتجافع

القؾى الكبخى لمديظخة والتحكؼ فييا (صقخ.):9–:8 ،3125 ،

وقجر تعمق االمخ بسشظقة شخق الستؾسط والقزايا الرخاعية والتشافدية التي

تذيجىا مشظقة الذخق األوسط ،فأن االزمة الدؾرية تأتي كسثال بارز عمى طبيعة

التشافذ بيؽ القؾى الجولية نحؾ الديظخة عمى مشظقة الذخق األوسط مقخونة بالتحكؼ

في مشظقة شخق الستؾسط ،ويغيخ ذلػ عبخ مدارات ىحه االزمة مشح انجالعيا عام
 ، 3122ان كل قؾة سؾاء كانت دولية ام إقميسية تحاول ان تسمي طبيعة سياساتيا في
اطار الرخاعات التي ولجتيا االزمة الدؾرية ،بسا يزسؽ ليا وجؾدا ودو ار مؤث اخ في

مشظقة شخق الستؾسط ،التي أصبحت بسثابة مسخ لالرتباط بيؽ مشاطق خامات الظاقة
(الشفط والغاز الظبيعي) في الخميج العخبي ومشظقة بحخ قدويؽ ،وبيؽ مشاطق

استيالكيا في أوروبا (قبالن.)45–44 ،3126 ،
:
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وفي الدياق ذاتو فأن طبيعة التشافذ الجولي الستعمق بامؽ مشظقة شخق

الستؾسط لؼ يقترخ عمى القؾى االمخيكية والخوسية ،اذ ان الرعؾد الريشي اصبح
يتذكل بذكل كبيخ ،في سياقات االمؽ اإلقميسي لمسشظقة ،اذ اتجيت الريؽ الى

تؾعيف االزمة الدؾرية لتعديد نفؾذىا الدياسي واالقترادي ،وفي ىحا الذأن اكجت

دراسة أصجرتيا مؤسدة (ديفيشذ ون) في  3اذار /مارس  ،3129ان الريؽ تخى في

سؾريا ومشظقة شخق الستؾسط الفخصة الحيؾية لسج طخيق الحخيخ التاريخي ليا نحؾ

القارة األوروبية ،وىؾ ما يعشي ان مؤشخات تدايج التشافذ الجولي اّخحة في الشسؾ ،بدبب
األىسية الجيؾسياسية لمسشظقة (السخصج االستخاتيجي [م .إستخاتيجي].)21 ،3129 ،

وفي اطار ذلػ ،فأن خخيظة التفاعالت التشافدية بيؽ القؾى الجولية التي

تتعمق بسشظقة شخق الستؾسط ،بجأت تأخح ابعادا جيؾسياسية عالسية وإقميسية ،وىؾ ما
يشعكذ عمى طبيعة االمؽ فييا ،السيسا وان اغمب القزايا الستعمقة بالسشظقة لؼ تجج

ليا حال بيؽ معغؼ دوليا ،ال سيسا الشداعات التخكية –القبخصية ،واإلسخائيمية –التخكية،
فزال عؽ دخؾل الجول العخبية السذيج التشافدي وىؾ ما ييجد استقخار السشظقة،

ويشحر بخخيظة معقجة مؽ التشافذ اإلقميسي والتحالفات اإلقميسية في الؾقت ذاتو ،ويعقج

في الؾقت نفدو مؽ مدارات االمششة اإلقميسية التي تتعمق بسشظقة شخق الستؾسط بذكل
خاص ،ومؽ الذخق األوسط بذكل عام (صالح.)3 ،3129 ،

يغيخ مسا سبق ،ان التشافذ الجولي واإلقميسي الجائخ عمى مشظقة شخق

الستؾسط ،ما ىؾ اال امتجاد لمتشافذ الجولي في مشاطق العالؼ األخخى ،بل ىؾ وجيا
اخخ مكسال ليحا الخخيظة التشافدية ،ففي اطار ذلػ ال يسكؽ فػ االرتباط بيؽ طبيعة

التشافذ الجولي حؾل مشظقة قدويؽ او الخميج العخبي ،عؽ مشظقة شخق الستؾسط ،الن

السكانة الجولية ليحه السشاطق فخضت واقعا جيؾسياسيا عمى القؾى الكبخى ،وىؾ ما
يتظمب مشيا الدعي الجؤوب نحؾ تحقيق أىجافيا وغاياتيا بسا يتؾافق ومتظمبات امشيا

الظاقؾي ،ومكانتيا الجولية.
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احملىر الثبوٍ
احملددات الدولُة لألداء االسرتاتُجٍ الرتكٍ يف مىطقة شرق املتىسط

تعج تخكيا فاعال أساسيا ومؤث اخ في ديشاميكية التشافذ والتؾافق حؾل مشظقة

شخق الستؾسط ،وعمى الخغؼ مؽ ىحه السيدة لتخكيا ،اال ان حجود تفاعميا في السشظقة
تعتخضو جسمة مؽ السحجدات الجولية التي تعخقل مؽ األداء التخكي الداعي نحؾ تأكيج
حزؾره وتحقيق أىجافو في السشظقة ،ومؽ ثؼ تحج مؽ تشفيح استخاتيجيتيا المؽ الظاقة،

اذ يأخح التشافذ في السشظقة ابعادا جيؾبؾلتيكية تذتخك فيو قؾى دولية وإقميسية ،وىؾ

ما يعقج مؽ طبيعة ىحا التشافذ ويديج مؽ تذابػ العالقات بيؽ فاعميو ،وليحا سيتؼ
تشاول ابخز السحجدات التي تعتخض االستخاتيجية التخكية في ىحا السؾضع مؽ الجراسة

عبخ تقديسيا الى محجدات دولية وأخخى إقميسية وكاالّتي:
أوال :السحجدات الجولية

تأتي الدياسة االمخيكية السؾجية نحؾ مشظقة شخق الستؾسط كأولى السحجدات

التي تعتخض الظسؾحات التخكية ،فعمى الخغؼ تستع العالقات االمخيكية-التخكية بجرجة

عالية مؽ التفاىؼ والتعاون ،مشح الحخب الباردة ،اال ان طسؾحات الدعامة اإلقميسية
لتخكيا في السشظقة والتقارب التخكي الخوسي ،فزال عؽ تخاجع العالقات التخكية

األوروبية ،دفعت الى تخاجع مؤشخات التعاون األمخيكي التخكي ،والتي بمغت اوجيا بعج
تجخل األخيخة عدكخيا في سؾريا ،الحي تؼ بتشديق وتفاىؼ مع روسيا ،ووصمت

العالقات االمخيكية التخكية الى ذروة التشافخ بعج سمدمة العقؾبات االقترادية التي
وجيتيا الؾاليات الستحجة االمخيكية تجاه تخكيا ابتجاء مؽ عام  ،3127عقب محاولة

االنقالب الفاشمة في تخكيا ،التي اتيست فييا االخيخة الؾاليات الستحجة االمخيكية،
فزال عؽ صست حمفائيا الغخبييؽ ازاءه (مخكد الشيخيؽ لمجراسات االستخاتيجية [م.ن.

اسخاتيجية].)4–3 ،3129 ،

وفي اطار ذلػ ،امتج التؾتخ في العالقات االمخيكية التخكية الى مشظقة شخق

الستؾسط ،اذ ركدت الؾاليات الستحجة االمخيكية مؾقفيا بذأن تظؾرات التشافذ الجيؾ-
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طاقؾي في مشظقة شخق الستؾسط بؾصفيا مشظقة ميسة ،ويغيخ ان الدياسة االمخيكية
ال تعدل قزايا شخق الستؾسط عؽ قزايا مشظقة الذخق األوسط كمل ،وتدخخ
سياساتيا في اطار ذلػ بحيث تزسؽ عبخىا تجفقا دائسا لمظاقة وحساية حميفيا الجائؼ

إسخائيل في السشظقة ،ليحا فيي تقف الى جانب إس اخئيل وتذخعؽ حقؾقيا في الستؾسط،

عمى حداب الجول األخخى ،كسا أعيخت جانبا مؽ التعاطف تجاه الدياسة اليؾنانية
والقبخصية في مشظقة شخق الستؾسط ،وىؾ ما عجه الجانب التخكي بسثابة مؾاقف
مزادة لمتظمعات التخكية تجاه السشظقة ،ومؽ جانب اخخ فأن الؾاليات الستحجة

االمخيكية تيجف الى حيازة نريبيا مؽ استثسارات السشظقة عبخ ادخال شخكاتيا في
قظاع طاقة شخق الستؾسط ،وىؾ ما يعشي العسل عمى مشع او تزييق الخشاق عمى أي
شخكات مشافدة في السشظقة سؾاء تخكية ام روسية عمى وجو الخرؾص ،كسا تدعى
في الؾقت نفدو الى تقميص أي نفؾذ روسي تخكي في شخق الستؾسط مؽ شأنو ان
يديج مؽ مخاطخ تبعية الجول األوروبية لقظاع الظاقة الخوسي وجيؾبؾلتيكا ايرالو الى

اوروبا عبخ تخكيا ،بيجف زيادة صادراتيا مؽ الشفط الرخخي والغاز السديل الى الجول

األوروبية (باكيخ.)9 ،3129 ،

الى جانب ذلػ ،تأتي روسيا التي حاولت إقامة عالقات مع تخكيا مؽ شأنيا

ان تقؾض مؽ التسجد األطمدي الى مشاطقيا ،ليحا تدعى الى تحييج الجانب التخكي في

سياسات حمف شسال األطمدي السؾجو نحؾ روسيا ،وبالسقابل تخى تخكيا ان التعاون
مع روسيا يأتي بسثابة عامل ضغط عمى دول االتحاد األوروبي ،فزال عؽ

االلتدامات الستبادلة بيؽ الجولتيؽ في مجال الظاقة ،اذ تعج روسيا احجى الؾجيات
الخئيدة لتدويج تخكيا باحتياجاتيا مؽ الظاقة ،كسا تختبط الجولتيؽ بسرالح جيؾ-طاقؾية

كبخى ليا تأثيخاتيا عمى امؽ الظاقة األوروبي (عبجالحميؼ .)3 ،3128 ،وتجمى ذلػ
عبخ خظؾط الظاقة الخوسية الى أوروبا والتي يأتي الديل التخكي كؾاحج مؽ ابخز ىحه

الخظؾط ،بحكؼ السؾقع الجغخافي التخكي الحي اصبح حيؾيا في امجادات الظاق

الخوسية ألوروبا بعج االزمة الخوسية-األوكخانية عام  ،3125فزال عؽ تعيج روسيا
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بإنتاج الظاقة الشؾوية لتخكيا عبخ محظة اق قايؾ التخكية التي وصل فييا العسل الى

م اخحل متقجمة (الذختؾني.)85–84 ،3129 ،

ومع انجالع االزمة الدؾرية ،التي وججت فييا روسيا الفخصة السؾاتية الستعادة
مكانتيا الجولية والذخق أوسظية ،ونتيجة لتعارض السرالح واالىجاف بيؽ روسيا
وتخكيا فقج تؾلجت جسمة مؽ محظات التؾتخ في عالقات البمجيؽ كان ابخزىا حادثة

اسقاط الظائخة الخوسية مؽ قبل تخكيا عام  ،3126التي وججت فييا روسيا سمؾكا
اطمديا بتشفيح تخكي ،وىؾ ما دفع الى تؾتخ العالقات بيؽ الجانبيؽ ،الحي لؼ يدتسخ

طؾيال بدبب تخابط السرالح وتعقجىا بيؽ روسيا وتخكيا ،وقج انجمى تؾتخ الحادثة،

واعكبو تعاون عمى الرعيج العدكخي في اطار االزمة الدؾرية تسخض عؽ شؽ تخكيا

لدمدمة مؽ العسميات العدكخية في الذسال الدؾري بسؾافقة روسية (إبخاليؼ،3128 ،

.)7:–79

وعمى الخغؼ مؽ كل مختكدات التفاعل بيؽ روسيا وتخكيا ،اال ان الؾجؾد
الخوسي في سؾريا يذكل محجداً لمتؾجيات التخكية إزاء شخق الستؾسط ،السيسا وان اىؼ
اىجاف روسيا مؽ التجخل في إدارة االزمة الدؾرية ىؾ سيظختيا عمى جدء ميؼ مؽ

خخيظة االحتياطات البتخولية في السشظقة ،فزالً عؽ سعييا الجؤوب والظؾيل االمج
لمديظخة عمى واجية بحخية عمى الستؾسط الحي يعج امتجادا طبيعيا لمبحخ األسؾد
السسخ األىؼ لخوسيا باتجاه الذخق األوسط ،كسا تخى روسيا ان سيظخة دولة معيشة
عمى مقجرات الظاقة في السشظقة حتسا سيقؾض مؽ فخص سيظختيا عمى الدؾق
األوروبية لمظاقة بؾصف روسيا مؽ اكبخ مؾردي الظاقة لمقارة األوروبية ،كسا ال تخيج
روسيا ان تخدخ دولة مثل تخكيا التي تعج اىؼ مدتؾردي الغاز الظبيعي الخوسي

وجد اخ إليرال مؾارد طاقتيا الى اوروبا ،ليحا فأن السؾقف الخوسي مؽ طبيعة
التشافذ في شخق الستؾسط ككل وتخكيا بذكل خاص ،يتسثل في محاولة روسيا ضسان
ت بعية الجول األوروبية ليا في مجال الشفط والغاز ،والعسل عمى التحكؼ في امجادات

الغاز السؾجية ألوروبا ،فزال عؽ سعييا لمحرؾل عمى فخص استثسار في حقؾل
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مشظقة شخق الستؾسط بعج استحؾاذىا عام 3124عمى عقؾد التشقيب في الدؾاحل

الدؾرية (بخؾش.)65–63 ،3128 ،

كسا شكمت اىتسامات دول االتحاد األوروبي في اطار التشافذ الجولي عمى

الظاقة ،محجدا دوليا اخخ بؾجو األداء التخكي تجاه السشظقة ،اذ فاقست عسمية التشافذ
الظاقؾي في شخق الستؾسط مؽ تخاجع العالقة بيؽ تخكيا ودول االتحاد األوروبي التي
تعاني أساسا مؽ ضعف وتشافخ بدبب السسانعة التي يبجييا االتحاد األوروبي بؾجو

االنزسام التخكي اليو ،ومسا زاد مؽ تعقج العالقات وتشافخىا الدعي الخوسي نحؾ
استقظاب تخكيا الى جانبو كفاعل مؤثخ عمى التؾجيات األوروبية واألمخيكية ،بيجف

استعادة السكانة الجولية لخوسيا ،بدبب وقؾع تخكيا في مشظقة تعج حاج اد بيؽ روسيا

ودول االتحاد األوروبي ،وتؾجو روسيا الستغالل مؾقعيا كجدخ االمجادات الظاقة
باتجاه أوروبا ،وىحه الججلية قج عقجت مؽ نقاط التؾافق والتقارب التخكي األوروبي

(كؾسسيذ.)245–243 ،3125 ،

وليحا يتظمع االتحاد األوروبي عبخ مشظقة شخق الستؾسط الى تعديد امشو

الظاقؾي والعسل عمى اتباع سياسة تشؾيعية في عسميات امجاده لمظاقة ،فزال عؽ
سعيو الى انذاء طخق امجاد ججيجة عبخ السشظقة ،بحيث يتؼ تقميص التعبية األوروبية

لمظاقة الخوسية ،والسؾقع الجغخافي التخكي في عسمية إيراليا ،ليحا فأنو اصبح حاض اخ

في معادلة التشافذ في مشظقة الستؾسط وساعيا الى تعزيج ودعؼ مؾاقف الجول

األوروبية في مشظقة الستؾسط كاليؾنان وقبخص اليؾنانية ،بسا يزسؽ لذخكاتو حزؾ ار

فاعال في خخيظة االستثسار في السشظقة ،وىؾ ما يعج مسانعا لمتظمعات التخكية في

ذات السشظقة دون ادنى شػ (باكيخ.)8 ،3129 ،

تجحي اًخ لسا تقجم ،تذكل السحجدات الجولية مكانة ميسة في الحج مؽ الاليغال
التخكي في مشظقة شخق الستؾسط ،اذ تختمف اىجافيا بحدب مجى قخبيا او بعجىا عؽ
التؾجيات العاممة لالستخاتيجية التخكية في مشظقة شخق الستؾسط.
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ثانيا :محجدات إقميسية

ان ابخز السحجدات اإلقميسية ،تمػ التي تتسثل في بخوز قؾى السشظقة وادائيا

الخافض لألداء التخكي الداعي الى فخض نفدو وتأميؽ وجؾده وحرتو مؽ مقجرات
الظاقة في السشظقة ،والتي تتسثل في الجور اليؾناني والقبخصي ،فزال عؽ مرخ،

وإسخائيل التي عمى الخغؼ مؽ امتالكيا لعالقات دبمؾماسية متيشة مع تخكيا لكؽ

تظؾرات مشظقة الستؾسط جعمتيا تكؾن مؽ االطخاف السسانعة لألداء التخكي السيسا

اليؾنان وقبخص ومؽ بعجىؼ فخندا (ع .إ .مظخ .)23 ،3131 ،في السقابل يبخز لشا
االنجفاع التخكي إزاء ذلػ ،الشابع مؽ اإلحداس القؾمي التخكي بالغمؼ الحي افخزتو

معاىجة لؾزان عام  ،2:34التي فخضت عمى تخكيا التشازل عؽ جدر قخيبة ججا مؽ
سؾاحميا لرالح اليؾنان وقبخص اليؾنانية وإيظاليا ،وعشج الشغخ في ىحه الججلية التي
فاقست مؽ تشامييا اكتذافات الظاقة في مشاطق وحجود بحخية غيخ واضحة ومتجاخمة

ولؼ تذيج أي معاىجات تخسيؼ اال في وقت اكتذاف مكامؽ الظاقة في السشظقة ،وىؾ

ما عقج مؽ مدائل التفاىؼ االستخاتيجي بيؽ دول السشظقة حؾل تالفي مدببات الشداع

والتؾتخ الحي بات يأخح مشحى تراعجياً بعج تعزيج العجيج مؽ دول السشظقة لسؾقفيا
ً
ى
القؾى
الجولية الكبخ السيسا األوروبية والؾاليات الستحجة
ضج تخكيا بالتحالف مع

االمخيكية ،مؽ ذلػ التؾجو اليؾناني والقبخصي واإلسخائيمي الى تدخيخ القؾى الكبخى
وشخكاتيا الظاقؾية في خزؼ الشداع الجائخ حؾل حيازة ثخوات السشظقة ،وىؾ ما يقمص

مؽ فاعمية األداء التخكي (ش اخرة.)21 ،3131 ،

وفي اطار ذلػ ،فاقست سمدمة التفاىسات التي أجختيا دول عجة في مشظقة

شخق الستؾسط مؽ الؾضع الجيؾساسي التشافدي في السشظقة ،إذ ان تخكيا لؼ تكؽ
حاضخة في معغؼ ىحه التفاىسات ،ال بل عارضتو ،ولعل ابخز ىحه التفاىسات ىي
سمدمة االتفاقيات التي أقجمت عمى إنجازىا دول السشظقة بيجف تدخيع وتيخة العسل
بتحجيج الحجود البحخية والسشاطق االقترادية الخالرة ليحه الجول ،وىؾ ما يؤىل ىحه

الجول الى مباشخة االستثسار في قجرات وإمكانات السشظقة في وقت ال يسكؽ لتخكيا ان
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تتستع بيحه الخاصية ،نغ اخ لزبابية حجودىا البحخية السيسا مع جديخة قبخص اليؾنان

(عظية.)326–325 ،3127 ،

ىحه الججلية التشافدية التي تذيجىا السشظقة ،دفع تخكيا الى التؾجو نحؾ ليبيا

بعجىا الحمقة
عام  312:عبخ اتفاقية لتخسيؼ الحجود والسشاطق االقترادية لمجولتيؽّ ،
األضعف في دول الستؾسط ،ويسكؽ لتخكيا عبخىا مؾاجية التحالفات السزادة التي
شكمتيا دول مشظقة الستؾسط ضج التؾجو التخكي ،لكؽ ىحا األداء التخكي قج زاد مؽ

الدمؾكيات الدمبية الشاتجة عؽ دول السشظقة ضج الدمؾك التخكي ،وىؾ ما ضاعف مؽ
سياقات العدلة الجولية واإلقميسية التي تتبعيا الجول السيتسة بإدارة مشظقة شخق

الستؾسط ،ومؽ ثؼ شكمت عائقا ومحجدا امام التظمعات واالىجاف التي تدعى الكيادة
التخكية الى تحكيقيا عبخ خخيظة التشافذ في مشظقة شخق الستؾسط (مخكد الجديخة

لمجراسات [م.ج.لمجراسات].)5–4 ،3131 ،
ثالثا :محجدات محمية(ذاتية)

تتسثل جسمة ىحه السحجدات بسجسؾعة العؾامل والسدببات التي تعخقل مؽ

عسمية وفاعمية الدياسة التخكية في تأميؽ عسميات الظاقة سؾاء في الجاخل التخكي ،ام

في عسميات نقل وامجاد الظاقة الى خارج تخكيا ،فعمى الخغؼ مؽ االستقخار األمشي

والدياسي الشدبي الحي تتستع بو تخكيا مقارنة بجول الجؾار السيسا العخاق وسؾريا ،اال
ان الدشؾات القميمة الساضية شيجت سمدمة مؽ الحؾادث التي عسمت عمى زعدعة امؽ

امجادات الظاقة العابخة لمجغخافية التخكية ،اذ تعخضت خظؾط نقل الظاقة العابخة مؽ

تخكيا الى أوروبا ليجسات عجيجة في السجة  3123-3119مؽ قبل تشغيسات تخكية

مدمحة اىسيا حدب العسال الكخدستاني ،مؽ ذلػ اليجسات عمى خط (باكؾ-تبميذ -
جييان) الشاقل لشفط أذربيجان الى ميشاء جييان التخكي ،وكحلػ ىجسات خط (باكؾ -

ارضخوم) الشاقل لمغاز مؽ حقؾل شاه دنيد االذربيجاني الى أوروبا عبخ تخكيا ،وفي
عام  3126تعخض الخط نفدو الى عسميات تخخيب وسظؾ مدمح لؼ تتبؽ جية

ألحق اض اخ ار في عسميات تجفق الغاز الى أوروبا ،كسا
مدؤولية الحادث ،اال انو
ّ
يالحع ان انتذار تجسعات حدب العسال الكخدستاني تتخكد في السشاطق التي تسخ فييا

:
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اغمب خظؾط الظاقة العابخة لتخكيا سؾاء اآلتية مؽ العخاق وايخان باتجاه البحخ

الستؾسط ،او تمػ اآلتية مؽ القؾقاز باتجاه البحخ ذاتو ،وىؾ ما يديج مؽ تعقيج الؾضع

األمشي ويفاقؼ مؽ محجدات األداء التخكي في ىحا الذأن (ميمد.): ،3127 ،
كسا تغيخ مذكمة أخخى تحج مؽ قجرة تخكيا عمى السشافدة الجيؾ-طاقؾية
الستعمقة بسشظقة شخق الستؾسط ،والستسثمة بعجم قجرتيا الكمية عمى إدارة وتحجيث نقاط
عبؾر الظاقة فييا ال سيسا مزيق البدفؾر الحي يشقل ما يقارب مؽ  4مميؾن بخميل
يؾميا عبخ الدفؽ التي تسخ بو بذكل مجاني بدبب خزؾع ىحه السزائق إلدارة دولية

بسؾجب معاىجة مؾنتخو  ،2:47وىؾ ما يسثل نقظة ضعف تحدب ضج اإلرادة

التخكية الداعية الى إحكام الديظخة عمى عسميات االستثسار الظاقؾي في السشظقة،
فزال عؽ االختشاقات السخورية وضعف متظمبات الدالمة التي تترف بيا إدارة

مزيق البدفؾر (ميمد.)7 ،3127 ،

ومسا الشػ فيو تعخض ىحه الحؾادث سسعة السؾقع الجغخافي التخكي الى

خظخ االستثسار فيو ،الحي تشاضل الدياسة التخكية الى الحفاظ عميو كجدخ لعبؾر

امجادات الظاقة مؽ مشاطق انتاجيا الى مشاطق استيالكيا ،كسا يقمص في الؾقت
نفدو مؽ حغؾظ شخكات الظاقة مؽ العسل في سؾق الظاقة التخكي أوال والذخق

اوسظي ثانيا.

ان استعخاض ابخز السحجدات التي تعتخض األداء األمشي والدياسي
لالستخاتيجية التخكية في مشظقة شخق الستؾسط ،جعمت تخكيا تعسل عمى مخاجعة
الكيادة التخكية لخياراتيا االستخاتيجية وادواتيا الدياسية ،اذ ان الدياسات التي اتبعتيا

تجاه تظؾرات الؾضع في السشظقة جعمتيا في حالة صجام مع معغؼ دوليا ،وخمقت

حالة مؽ العدلة التي وضعت تخكيا في حالة تشافخ مع ابخز حمفائيا التقميجييؽ ال سيسا

الؾاليات الستحجة االمخيكية ،وضاعفت مؽ حالة الشفؾر التي تبجييا الجول األوروبية

تجاه تخكيا ال سيسا فخندا وإيظاليا ،وىؾ الحي دفع تخكيا الى مخاجعة سمؾكياتيا بسا

يزسؽ ليا إعادة تغييخ معظيات التشافذ الحالي في السشظقة عبخ تذكيل تحالفات
ججيجة وشخاكات رصيشة مع القؾى الجولية واإلقميسية الفاعمة في إدارة نداع مشظقة شخق

الستؾسط.

:
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احملىر الثبلث
معطُبت التىبفس االقتصبدٌ الدويل وتأثريي يف التىازن االسرتاتُجٍ
العبملٍ
ان الستتبع لألىسية التي

تحغى بيا مشظقة شخق الستؾسط في مجركات

التشافذ الجولي ،انظالقا مؽ السخدونات البتخولية التي تحؾييا ،والسؾقع االستخاتيجي
الحي تتسيد بو السشظقة يجفعشا لمتعاطي مع حيثيات السشظقة في مجال الظاقة

ومقارنتيا بغيخىا مؽ مخدونات مشاطق الظاقة العالسية بيجف الؾقؾف عمى الخخيظة
الجيؾ-طاقؾية األىؼ عمى الشظاق العالسي ،التي يسكؽ عبخىا سبخ غؾر دوافع التشافذ
الجولي واإلقميسي الجائخ حؾل السشظقة ،وبيان مجى تأثيخ وفاعمية ىحه السشاطق

ومكامشيا لمظاقة عمى التؾازن الجيؾ-اقترادي العالسي.

تتؾزع مؾاقع جيؾبؾلتيكا الظاقة في العالؼ في مشظقة الخميج العخبي تمييا

مشظقة بحخ قدويؽ .لكؽ تظؾرات التشافذ الجولي حؾل الظاقة في شخق الستؾسط
تجفعشا الى القؾل ان السشظقة مؽ السشاطق الظاقة الحيؾية في العالؼ ،واصبح يشغخ الى

بعجىا تشافذ في مخدوناتيا واحتياطاتيا البتخولية السشاطق البتخولية التقميجية
السشظقة ّ
في العالؼ ،ال سيسا الخميج العخبي ومشظقة بحخ قدويؽ ،وما يديج مؽ أىسية احتياطاتيا

البتخولية قخبيا الجيؾبؾلتيكي مؽ أماكؽ استيالك الظاقة البتخولية السيسا القارة

األوروبية (ح .مظخ.)9 ،3131 ،

ومؽ خالل مقارنتيا بسشظقة شخق الستؾسط عبخ استعخاض احتياطيات

ومكامؽ الظاقة ألبخز مشاطق الظاقة العالسية يسكؽ الؾصؾل الى فيؼ أوسع ألىسية

مشظقة شخق الستؾسط في خخيظة التشافذ االقترادي العالسي ،وفي ىحا الذأن تأتي
مشظقة الخميج العخبي كأحج ابخز واىؼ مشاطق العالؼ البتخولية عمى االطالق وفقا
لمتقاريخ الجولية التي تؤكج ان الشفط والغاز الظبيعي يسثالن نحؾ  %71مؽ ابخز

محخكات الظاقة العالسية  ،فيسا تتجدج باقي مرادر الظاقة بشحؾ  ،%51وعمى الخغؼ
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مؽ صغخ حجؼ مشظقة الخميج العخبي ،اال ان احتياطيات الشفط الخام والغاز الظبيعي

فييا ندبة الى االحتياطي العالسي بمغت حدب احرائيات عام  3125نحؾ %45

مؽ الشفط الخام ،و %34مؽ الغاز الظبيعي ،كسا تحغى السشظقة بشحؾ  %31مؽ
عسميات انتاج الشفط عمى الرعيج العالسي ،ونحؾ  %:مؽ عسميات انتاج الغاز

الظبيعي العالسية ،وىؾ ما جعل مؽ الشفط والغاز تديؼ في نحؾ  %51مؽ الشاتج

السحمي اإلجسالي لجول الخميج العخبي (مؤلفيؽ.)249 ،3125 ،

ومشح نياية الحخب العالسية الثانية عام  ،2:58وبخوز الثشائية القظبية في

الشغام الجولي ،أصبحت مشظقة الخميج العخبي تخزع لمتفاعل بيؽ القؾى الجولية في

الشغام الجولي ،انظالقا مؽ أىسيتيا الجيؾبؾلتيكية والظاقؾية التي تتسيد بيا ،وليحا

يسكؽ مالحغة السكانة التي تحغى بيا السشظقة في اجشجات الدياسة الجولية لمقؾى

الكبخى ال سيسا الؾاليات الستحجة االمخيكية وروسيا والقؾى األوروبية ،اذ تعي ىحه

القؾى مجى تأثيخ وفاعمية احتياطات الظاقة مؽ الشفط والغاز الظبيعي في السشظقة
عمى مجخيات االقتراد العالسي وأسؾاق الظاقة العالسية التي باتت متغيخاتيا مؽ اكثخ

الستغيخات الجولية تأثي اخ في الشغام الجولي (ربيع.)53 ،3124 ،

وعقب انتياء الحخب الباردة التي كان مؽ ابخز نتائجيا ليسشة القظب األوحج

عمى الشغام الجولي ،وتفكػ االتحاد الدؾفيتي الدابق ،الحي ولج بجوره مجسؾعة دول

مدتقمة ججيجة كان ابخزىا دول اسيا الؾسظى ومشظقة بحخ قدويؽ ،وىؾ ما دفع
السشظقة الى ان تذغل مكانة عالسية في سمؼ تختيبات الظاقة العالسية بدبب

االكتذافات اليائمة التي بخزت في السشظقة بيؽ عامي  ،3117-2::8إذ نذخت
مؤسدة "ىيختيج فاونجيذؽ" الستخررة في دراسات الظاقة وتأثيخىا العالسي ،ان

مشظقة بحخ قدويؽ تحتؾي عمى مخدونات مؤكجة مؽ الشفط الخام تتخاوح بيؽ -28،3
 5:،4مميار بخميل ،واحتياطيات محتسمة تقجر بشحؾ  297مميار بخميل ،وتحغى

بسخدونات مؤكجة مؽ الغاز الظبيعي تقجر بشحؾ  343تخيميؾن قجم مكعب ،وحؾالي
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 439تخليؾن قجم مكعب كاحتياطيات محتسمة وىؾ ما يعشي حيازتيا عمى ندبة %8
مؽ مجسل االحتياطيات العالسية مؽ الغاز الظبيعي (دنجن.)9 ،3131 ،

وقج شكمت ىحه االكتذافات والسخدونات اليائمة في السشظقة السحؾر التشافدي

األبخز بيؽ مثمث القؾى العالسية الستسثل بالؾاليات الستحجة االمخيكية الداعية الى

ادامة ليسشتيا عمى السشظقة بعجىا مشظقة طؾق ضج التؾجيات الخوسية الستشامية،
وكحلػ روسيا التي تذكل البعج الجشؾبي ليا ،وىؾ ما يجفعيا الى تخكيد اىتساميا

وسياساتيا األمشية والجيؾ-طاقؾية فييا بعجىا مشظقة ذات تأثيخ كبيخ في مجال
تجفقات الظاقة (الشفط والغاز الظبيعي) السؾجية الى األسؾاق األوروبية ،وتأتي الريؽ
كسشافذ كبيخ وججيج لمسشظقة اذ تدعى الى حجد حرتيا مؽ استثسارات الظاقة فييا،
نغ اخ لتشامي الظمب الريشي عمى مؾارد الظاقة بدبب الظفخة الرشاعية والتشسؾية التي

يذيجىا محخك االقتراد الريشي في الؾقت الحاضخ ،وقج انعكدت ىحه الدياسات

التشافدية عمى واقع السشظقة ودوليا ،ومؽ ثؼ زاد مؽ عؾامل الالستقخار في السشظقة

وضاعف مؽ حجة التذشجات اإلقميسية فييا (حجاد.)78–77 ،3129 ،

في حيؽ تدخخ مشظقة شخق الستؾسط باحتياطيات كامشة مؽ الدؾائل البتخولية

السستجة عمى شكل ىالل يبجأ مؽ شسال الجية الذخقية لسشظقة شخق الستؾسط مثمة
باليؾنان وقبخص اليؾنانية ويشتيي عشج الجية الجشؾبية الذخقية لمبحخ نفدو مسثم ًة
بسرخ وليبيا  ،وقج قجرت ىيئة السدح الجيؾلؾجي االمخيكية مخدونات السشظقة مؽ
الغاز الظبيعي بشحؾ  4561مميار متخ مكعب ،وحؾالي  2،8مميار بخميل مؽ الشفط،
تتؾزع عمى ابخز دول السشظقة ،وابخزىا إسخائيل بسخدون غازي يقجر بشحؾ  983مميار

متخ مكعب ،وغدة بشحؾ  41مميار متخ مكعب ،وقبخص بيؽ  365-95مميار متخ
مكعب ،ولبشان بحؾالي  818مميار متخ مكعب ،ومرخ باحتياطي يقجر بشحؾ 961

مميار متخ مكعب (دسؾقي.)73 ،3129 ،

ولجت ىحه السخدونات الكبيخة مؽ الغاز الظبيعي بذكل خاص ،لجى األطخاف

اإلقميسية ومؽ بعجىا الجولية حالة سباق لحيازة الحرة األكبخ مؽ ىحه السخدونات،
:
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والسالحع عمى اغمب دول السشظقة انيا ليذ مؽ الجول السداىسة في سؾق الظاقة
العالسي قبل اكتذاف مخدونات الغاز الظبيعي في السشظقة وىحه الحالة بال شػ تفدخ

التؾجيات الحادة لجول السشظقة نحؾ تعزيج وتجعيؼ مكانتيا في سؾق الظاقة العالسية،

وىحه االنجفاعات اإلقميسية دفعت القؾى الكبخى السييسشة عمى تفاعالت الظاقة العالسية
ال سيسا الؾاليات الستحجة االمخيكية وروسيا الى االنجفاع نحؾىا ،ليذ لحيازة الحرص

الكبخى مؽ مخدوناتيا فحدب ،بل لمديظخة وضبط عسميات تجفقات الظاقة مؽ

السشاطق األخخى مع مشظقة شخق الستؾسط ،وىؾ ما يعشي ان مؽ ُيحكؼ الديظخة عمى
السشظقة ُيحكؼ الديظخة عمى امجادات الظاقة السدتقبمية الى اوروبا ليذ في السشظقة
فحدب بل في مشاطق قدويؽ والخميج العخبي كحلػ ،وىحه الججلية الترارعية تفدخ

حجؼ السكانة التي تحتميا السشظقة في سمؼ التختيبات التشافدية العالسية (سالمة،
.)23 ،3131

مؽ خالل ما تقجم ،االستخاتيجية األمشية التخكية نحؾ امششة مشظقة شخق

الستؾسط ،تتحجد عمى وفق طبيعة البيئة األمشية الجولية لمسشظقة ،فزال عؽ

االنعكاسات والتأثيخات التي تشتجيا بيئة شخق الستؾسط عمى االستخاتيجيات األمشية
لمقؾى الجولية ال سيسا تمػ التي تأخح فييا مشظقة الستؾسط مكانة حيؾية كبخى
كالؾاليات الستحجة األمخيكية وحمفائيا األوروبييؽ وروسيا االتحادية.

الخاتسة

ان عسمية اكتذاف مخدونات الظاقة في مشظقة شخق الستؾسط وجيؾبؾلتيكا

السشظقة قج فاقست مؽ حجة وطبيعة التشافذ االقترادي الجولي واإلقميسي ،اذ يالحع

ان أىسية السشظقة الجيؾبؾلتيكة والجيؾ-طاقؾية أصبحت ذات تأثيخ بارز في اجشجات

القؾى الجولية ،انظالقا مؽ حجؼ التأثيخات التي يسكؽ ان تحجثيا ثؾرة الغاز الظبيعي
السشجلعة في السشظقة ،ومسا يديج مؽ خظؾرة ىحا التشافذ ويعقج تذابكاتو ،اترال

السشظقة وقخبيا مؽ مشاطق مخدونات الظاقة التقميجية مسثمة بالخميج العخبي ومشظقة

:
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بحخ قدويؽ ،وىؾ ما يفدخ الدعي الحثيث لمقؾى اإلقميسية والجولية نحؾ الديظخة عمى

تفاعالت ومقجرات مشظقة شخق الستؾسط.

يغيخ جمياً مسا ذكخ آنفا ،ان السعادلة األمشية التي تتسيد بيا البيئة الجولية،
دائسة التغيخ وفقا ألىجاف ومرالح الجول سؾاء كانت كبخى ام صغخى انظالقا مؽ
عجم ثبات ودوام السرالح واالىجاف ،وىؾ ما يجفع الجول الى خؾض التشافذ والتشافخ

لتحكيقيا ،وبالشغخ الى البيئة الجولية ومجى تأثيخىا في استخاتيجية االمؽ التخكية،
فيسكؽ القؾل ان عقمية الشيؾض بجور فاعل التي تدعى تخكيا الى تحكيقيا تجفع بالبيئة

الجولية واالقميسية الى العسل نحؾ الحج مؽ فاعمية دورىا ،اذ بال شػ يكؾن تشامي

دورىا عمى حداب أدوار القؾى الجولية واإلقميسية في السشظقة وىؾ ما يعشي تزارب
السرالح واألىجاف ليحه القؾى.

:
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