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تعج ىحه الجراسة محاولة لفيع الدياسة التخكية وأدواتيا في التعامل مع 
كبيخة كػنيا بأىسية استخاتيجية  ىحه السشصقةتحطى التشافذ الستدايج شخؽ الستػسط إذ 

تسثل حمقة الػصل ونقصة التقاء شخؽ الشقل البحخية بيغ الذخؽ والغخب، اال إف ىحه 
 –السشصقة شيجت تشافدًا ونداعًا دوليًا شيمة عقػد مغ الدمغ تسثل بالشداع التخكي 

ىسية اليػناني حػؿ تخسيع الحجود البحخية لمجولتيغ، وقج ازدادت في العقج األخيخ أ 
شخؽ الستػسط بعج اكتذاؼ مخدونات الغاز الصبيعي الكامشة في مياىو، وتعج تخكيا 
مغ ابخز أشخاؼ التشافذ في السشصقة وىي صاحبة الداحل األشػؿ شخؽ الستػسط ، 
كسا انيا تسثل قػة اقميسية ليا وزنيا عمى الداحة الجولية، خاصة بعج تبشياىا نطخيات 

خكدية مؤثخة في محيصيا، فزال عغ حاجتيا المتالؾ قائسة عمى جعل تخكيا دولة م
مػارد الصاقة التي تفتقخ الييا وتدداد حاجتيا اليو بذكل مصخد، لحا فقج كاف لتخكيا 

 تػجياتيا الدياسية واالقترادية تجاه التشافذ الجولي شخؽ الستػسط.
 اليػناني. -تخكيا؛ التشافذ الجولي؛ شخؽ الستػسط؛ الشداع التخكيالكمسات السفتاحية: 
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This study is an attempt to understand Turkish politics and 

its tools in dealing with the growing competition in the eastern 

Mediterranean as this region is of great strategic importance since 

it represents the link and meeting point of the maritime transport 

routes between the East and the West. However, this region has 

witnessed international competition and conflict for decades,  

represented by the Turkish-Greek dispute over the demarcation of 

the maritime borders of the two countries. In the last decade, the 

significance of the eastern Mediterranean has increased after the 

discovery of natural gas deposits in its waters. Turkey is 

considered one of the most prominent competing parties in the 

region. It has the longest coastline in the eastern Mediterranean. It 

also represents a regional power that has influential weight on the 

international scene ،especially after it adopted theories based on 

making Turkey a central and active country in its surroundings in 

addition to its need to own the energy resources it lacks and needs 

steadily. So Turkey has had its political and economic orientations 

towards the international competition in the Eastern Mediterranean. 

Keywords: Turkey; international competition; Eastern 

Mediterranean; The Turkish-Greek Conflict. 
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 السقدمة:
خ الستػسط مشصقة جحب سػقية سياسية واقترادية اممتيا شكل حػض شخؽ البح     

اعتبارات الجغخافية والسػقع االستخاتيجي الحؼ شكل حمقة الػصل بيغ قارات العمع 
القجيع )اسيا، أفخيكيا، وأوروبا( ونقصة التقاء شخؽ الشقل البحخية بيغ الذخؽ والغخب، لحا 

سة البارزة مشح نياية الحخب العالسية كاف التشافذ الجولي لمديصخة عمى ىحه السشصقة الد
األولى، وازدادت ىحه األىسية بعج الحخب العالسية الثانية وخالؿ الحخب الباردة، اذ 

 خب الباردة.الح شكمت الجدر الستػسصية قاعجة استخباراتية وعدكخية لصخفي
الخالؼ نياية الحخب العالسية الثانية في تأجيج  أسيست الشتائج التي افخزتيا       

والشداع في شخؽ الستػسط بيغ تخكيا واليػناف عشجما عسمت عمى ضع العجيج مغ الجدر 
في شخؽ الستػسط الى اليػناف دوف اف تخاعي العامل الجغخافي، وتشبع األىسية 

)تخكيا، اليػناف، سػريا،  الدياسية لذخؽ البحخ الستػسط مغ أىسية  الجوؿ السصمة عميو
وتبعا لتحالفات ىحه الجوؿ، وقج تزاعفت أىسية  إسخائيل"(لبشاف، فمدصيغ، قبخص، "

)ثػرات الخبيع  3122شخؽ الستػسط بعج األحجاث التي شيجتيا السشصقة العخبية عاـ 
لية العخبي( التي غيخت مػازيغ القػػ في السشصقة مع تحػؿ بعس مشيا الى أزمات دو 

ف حػض شخؽ الستػسط اما اقتراديا ففزال عغ كػ  كانت بػابة لمتجخالت الجولية.
نقصة لعبػر شخؽ الشقل فقج كاف الكتذاؼ مػارد الصاقة في مياىو وخاصة الغاز 
الصبيعي وبكسيات تجارية وفقا لمسدػحات الجيػلػجية  دور كبيخ في زيادة أىسية ىحا 

 الحػض.
تعج تخكيا احج دوؿ حػض شخؽ الستػسط وصاحبة اشػؿ ساحل بحخؼ وبالتالي       

ذكل او بأخخ ناليظ عغ الشداع التاريخي بيشيا وبيغ اليػناف حػؿ عائجية كانت معشية ب
الجدر في شخؽ الستػسط وتحجيج الجخؼ القارؼ والسياه االقميسية، فزال عغ الدياسة 
الخارجية لحكػمة حدب العجالة والتشسية القائسة عمى اضيار تخكيا قػة مخكدية في 

الى  البحثيا وليبيا، لحا تتصخؽ ىحه محيصيا االقميسي وتجخميا السباشخ في سػر 
 . 3132-:312السػقف التخكي مغ التشافذ الجولي في شخؽ الستػسط لمفتخة 
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 :أىسية البحث
مغ شبيعة االحجاث السيسة التي شيجتيا مشصقة شخؽ الستػسط  البحثتأتي اىسية      

السشصقة بعج ، والسػقف التخكي مغ التشافذ الجولي الحؼ شيجتو البحثلمفتخة قيج 
اكتذاؼ الغاز الصبيعي خاصة واف ليا تاريخ شػيل مغ التشافذ والشداع مع اليػناف في 
شخؽ الستػسط فزال عغ حاجتيا الستدايجة لسػارد الصاقة لجيسػمة نسػىا االقتراد 
يقابمو افتقارىا الى ىحه السػارد واعتسادىا عمى استيخاده مغ الخارج، لحا كاف حرػليا 

ػرد وتقميل اعتسادىا عمى استيخاده تسثل فخصة ال يسكغ التفخيط بيا، مغ عمى ىحا الس
دبمػماسية الصاقة" روبا ييجد "جية أخخػ فاف ترجيخ الغاز مغ شخؽ الستػسط الى او 

دولة عبػر" لعجيج مغ مذاريع نقل الصاقة مغ روسيا التي تعسل تخكيا بسػجبيا لتكػف "
 وبحخ قدويغ واسيا الػسصى الى اوروبا.

 :ىدف البحث
الى التعخؼ عمى اشخاؼ التشافذ الجولي في شخؽ الستػسط  البحثيجؼ ي

وادوات ومدببات ىحا التشافذ الحؼ تراعج في كثيخ مغ االحياف لييجد أمغ مشصقة 
 شخؽ الستػسط وشبيعة التعامل التخكي مع ىحا التشافذ .

 : البحثهيكمية 
مباحث  ةمقجمة وثالثفقج تع تقديسو الى  البحثلغخض االحاشة بسػضػع 

سا ش، بيوؿ جحور التشافذ في شخؽ الستػسطتشاوؿ السبحث اال ،وخاتسة واستشتاجات
، فيسا تصخؽ التشافذ والشداع في شخؽ الستػسط ةتشاوؿ السبحث الثاني عػامل زياد

، وخمرت 3132-:312السبحث الثالث الى سياسة الترعيج والتكتالت االقميسية 
 التػصيات.   الستشتاجات و االخاتسة الى جسمة مغ 
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 السبحث األول
 جذور التشافس في شرق الستهسط

 أواًل: األىسية االستراتيجية لحهض شرق الستهسط
 مغ استخاتيجية بجءا خاصة بأىسيةبوشخقو  بعامةيحطى البحخ الستػسط        

ودورا محػريا الذخقي والتي تستمظ وزنا استخاتيجيا  اىسية الجوؿ التي تقع عمى ساحمو
، اليػناف، فمدصيغ، مى سػاحمو الذخقية كل مغ )تخكياعمى الداحة الدياسية، اذ تقع ع

" وىػ فزال عغ الجدر واىسيا "قبخص وكخيتخ، اسخائيل، لبشاف، سػريا، ليبيا( مر
بيحا ال يسمظ اىسية اقميسية فحدب بل اىسية عالسية تبعا لتحالفات ىحه الجوؿ مع القػػ 

ىحا سياسيا، اما استخاتيجيا فاف شخؽ البحخ الستػسط يذكل نقصة وصل  ػ.الكبخ 
قبخص ) ختاة جدياصاسيا، افخيكيا، اوروبا( وبخوارتباط بيغ قارات العالع القجيع )

( التي تقع عمى مدافة واحجة مغ ىحه القارات وعشج نقصة التقاء شخؽ الشقل وكخيت
البحخية لحلظ كانت ليسا اىسية كبيخة اباف الحخب الباردة اذ مثمتا قاعجة متقجمة لقصبي 

( تدتصيع مغ يتي الدابق والػاليات الستحجة االمخيكيةالحخب الباردة )االتحاد الدػف
ىخمد وعجف والخميج العخبي الصخؽ البحخية لمسزايق السيسة " خة عمىخالليا الديص

 .(313–312 ،3121 ،)أوغمػوقدويغ" 
شخؽ الستػسط تعج حمقة الػصل بيغ السحيط اليشجؼ  اما اقتراديا فاف مشصقة

ودوؿ جشػب اسيا "الريغ واليشج وكػريا الجشػبية" مغ جية واوروبا والسحيط االشمدي 
عبخ قشاة الدػيذ مغ جية اخخػ وىػ ايزا نقصة اتراؿ بيغ اواسط اسيا ومشصقة 

ودوؿ اوروبا البحخ االسػد وبحخ قدويغ الغشية بسػارد الصاقة مغ "الغاز والشفط" 
الرشاعية السدتيمظ االوؿ ليحه السػارد. فزال عغ اكتذاؼ مخدوف لمغاز الصبيعي 
والشفط في مياه شخؽ التػسط الحؼ كاف العامل االكثخ اىسية في الػقت الحاضخ 

، عمى الحػض الذخقي لمبحخ الستػسط الزدياد التشافذ الجولي واالقميسي لمديصخة
الجوؿ السصمة عمى شخؽ الستػسط تفتقخ الى ىحه السػارد  خاصة اذا ما عمسشا اف غالبية

  .(:3 ،3129 ،)اوزدميخالحيػية 
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 ثانيًا: جذور التشافس والرراع في شرق البحر التهسط 
تصل عمى الحػض الذخقي لمبحخ الستػسط كسا اسمفشا العجيج مغ الجوؿ لكغ        

في الكثيخ مغ  ػالتشافذ االبخز واالكثخ استسخارا كاف بيغ تخكيا واليػناف والحؼ تعج
فذ او الرخاع حػؿ مياه "بحخ ويتسحػر ىحا التشا .الحياف التشافذ الى مخحمة الرخاعا

يقع بيغ تخكيا واليػناف، مغ شخؽ البحخ الستػسط و الحؼ يذكل جدءا ميسا  "ايجو
جديخة قبخص والجخؼ القارؼ" وغيخىا مغ القزايا، ولفيع شبيعة التشافذ وكحلظ "

 الجولي البج مغ التعخؼ عمى الجحور التاريخية ليحا التشافذ.
تعػد جحور التػتخ في شخؽ الستػسط الى نياية الحخب العالسية االولى وانييار        

التي تع بسػجبيا التشازؿ عغ االراضي " 2:31نية وتػقيعيا معاىجة "سيفخجولة العثساال
لتخكية، وبسػجب ىحا التابعة لمجولة العثسانية والتي يدكشيا غيخ الشاشقيغ بالمغة ا

دوؿ الحمفاء عمى جدر شخؽ البحخ الستػسط وثع اعالف االستقالؿ  التشازؿ سيصخت
ديكانيد االثشي عذخ تحت ادارة ايصاليا عمى اف االدارؼ لبعزيا، ووضع جدر الجو 

تزسغ االخيخة عجـ تدميح الجدر القخيبة مغ الدػاحل التخكية، وشيجت نياية الحخب 
ضع جدر  2:58العالسية الثانية نقصة تحػؿ في شخؽ الستػسط اذ تع في عاـ 

بعس  اف الجوديكانيد الى اليػناف فزال عغ عجد اخخ مغ الجدر، وتججر االشارة الى
كع( 3كاستيمػريدو" التي يدسييا االتخاؾ ميذ تقع عمى بعج )ىحه الجدر مثل جديخة "

. ىحا (د.ت ،)كيصاف( 611فقط مغ سػاحل تخكيا بيشسا تبعج عغ سػاحل اليػناف )كع
الػضع جعل مغ تخكيا دولة شبو مغمقة عمى الخغع مغ انيا تستمظ اكبخ ساحل عمى 

(كع وبالتالي شكل نقصة خالفات جػىخية بيغ تخكيا 9111البحخ الستػسط يقجر بشحػ)
واليػناف تتسحػر حػؿ تحجيج الحجود البحخية بيغ الجولتيغ والجخؼ القارؼ وحقػؽ 

ية في الجخؼ القارؼ، كحلظ الية تحجيج السشاشق االقترادية استغالؿ السػارد الصبيع
 . (د.ت ،خوف آخو )الرياد الخالرة لمجولتيغ 

وتذكل جديخة "قبخص" نقصة الخالؼ الثانية بيغ تخكيا واليػناف التي تدانجىا        
دوؿ االتحاد االوروبي، فسشح نياية الحخب العالسية االولى كانت قبخص تحت الػصاية 
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عشجما نالت استقالليا بعج اف جخػ اتفاؽ بيغ تخكيا  2:71البخيصانية حتى عاـ 
واليػناف المتاف تجعياف باحقيتيسا في ضع الجديخة وبخيصانيا عمى شبيعة نطاـ الحكع 
في الجديخة، وقج تزسغ االتفاؽ عمى اف يحػؼ الجستػر الخاص بقبخص مادة تمـد 

في الحكع، اال اف االغمبية اليػنانية )ثمثي  مذاركة االقمية التخكية )ثمث الدكاف(
الدكاف( رفزت تصبيق ىحا االتفاؽ مسا ادػ الى نذػب خالؼ بيغ الصخفيغ ليتصػر 

القبخصية"، والتي بمغت اوجيا عشجما اقجـ الحخس  عخؼ "بالقزية فيسا بعج الى ما
 عمى االستيالء عمى الحكع واعالف انزساميا الى 2:85الػششي القبخصي عاـ 

ىحا الخفس الى تحخؾ عدكخؼ تخكي  تاليػناف، وىػ االمخ الحؼ رفزتو تخكيا وتخجس
" في الجديخة واعادة الػضع الى ما كاف عميو، ومغ ثع تصػر لحساية االقمية التخكية"

 ،)عثساف 2:94االمخ الى اعالف تخكيا الجدء الذسالي مغ الجديخة فيجرالية تخكية عاـ 
 .(د.ت

ي بجعع مغ االتحاد الجديخة )قبخص اليػنانية( فقج حط اما الجدء الجشػبي مغ
االوروبي والػاليات الستحجة االمخيكية، اذ تذكل الجديخة نقصة ارتكاز ميسة لحساية 

 لشقل البحخية.السرالح الغخبية في الستػسط والذخؽ االوسط وحساية خصػط ا
التشافذ  حػؿ جديخة قبخص اثخه في زيادة حجةاليػناني -كاف لمرخاع  التخكي

حػؿ الحقػؽ السائية لمجولتيغ وايزا بكية الجوؿ في شخؽ حػض الستػسط، وبالخجػع 
الى االتفاقيات الجولية الخاصة بالسالحة البحخية نجج اتفاقيتيغ رسستا او حجدتا القػانيغ 

 / أبخيلنيداف :3البحخية في شخؽ الستػسط، اوليسا اتفاقية جشيف السػقعة في 
دولة، اذ تزسشت ىحه االتفاقية  97بسذاركة مع الستحجة لمبحار في مؤتسخ اال 2:69

اؼ اف الجولة السػقعة عمى ىحه االتفاقية اتفاقيات اخخػ، تػقع حدب االختيار )اربع 
السياه االقميسية والسشاشق  اتفاقيةىي ) االتفاقياتغيخ ممدمة بقبػليا كاممة( وىحه 

حساية الثخوة الدسكية والكائشات الحية في  يةاتفاقالبحار السفتػحة،  اتفاقيةالستالصقة، 
ىحه االتفاقيات لمجوؿ السذاركة فييا  اتفاقية الجخؼ القارؼ(. سسحتالبحار السفتػحة، 

بالترخؼ "بانتقائية" كل حدب مرالحيا لحلظ بخزت العجيج مغ االمػر والخالفات بيغ 
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ة لقانػف البحار الجوؿ عجدت ىحه االتفاقيات عغ حميا، فجخػ اعجاد معاىجة ججيج
، كاف اىع ما تزسشتو ايجاد حل لمشداعات الجولية 2:93بخعاية االمع الستحجة عاـ 

صقة االقترادية الخالرة لكل حػؿ مفيـػ السياه االقميسية والسشاشق الستالصقة والسش
ميال( التي تحافع عمى حقػؽ 23، وبشاء عمى ىحه السعاىجة وضعت قاعجة )دولة

لبحار وفي الػقت ذاتو تحافع عمى السرالح الجولية، وقج تجاوزت الجوؿ السصمة عمى ا
اذ انيا تتكػف مغ نز واحج لحا اصبحت الجوؿ  2:69ىحه السعاىجة سمبيات معاىجة 

 .        (229–228 ،3131 ،)أزدميخالسػقعة عمييا ممدمة بقبػؿ مػادىا كاممة 
يتسحػر الخالؼ في شخؽ الستػسط حػؿ مفيػمي )الجخؼ القارؼ والسشصقة 

مرصمح الجخؼ القارؼ الى االمتجاد الجغخافي االقترادية الخالرة(، يذيخ مفيػـ او 
ميل( مغ الخصػط 311) 2:93لميابدة تحت سصح البحخ، وقج حجدتو اتفاقية 

االساسية وتذسل ما تحت البحار وما تحت القاع والحقػؽ االقترادية الستغالؿ 
السػارد غيخ الحية تحت قاع الجخؼ القارؼ في السشاشق التي يسكغ اف تحػؼ مػارد 

ة، وبالتالي يحق لمجوؿ الداحمية اقامة مشذآت صشاعية في الجخؼ القارؼ شبيعي
اما  .الخاضع ليا، دوف االلتداـ بإعالف ذلظ او اخح مػافقة بكية الجوؿ الستذاشئة معيا

مفيػـ السشصقة االقترادية الخالرة فيػ مرصمح حجيث الطيػر قياسا الى السفاليع 
ما شالبت الجوؿ الغخبية بأنذاء مشاشق عشج 2:85الدابقة اذ ضيخ اوؿ مخة عاـ 

)بعج  2:84اقترادية في البحار بعج الخدائخ التي مشيت بيا بعج ازمة الشفط عاـ 
واستخجاـ شعار الشفط سالح في السعخكة مغ قبل الجوؿ العخبية( 2:84حخب تذخيغ 

وىػ فصالبت بشقل اعساؿ الحفخ والتشقيب الى البحار بعج اف كانت تتع عمى البخ فقط، 
بعج السياه   ميل 311مرصمح اشمق عمى مشاشق الشفػذ البحخية عمى اف ال تديج عغ 

مغ ساحل الجولة  او وفق ما تتفق عميو الجوؿ  ميل( 23االقميسية والتي تع تحجيجىا )
ميل، اال انو يختمف عغ مفيـػ  23الستالصقة والستقابمة اذا تعحر تصبيق قاعجة 

الجخؼ القارؼ باف الجولة السعشية ممدمة باإلعالف عغ مذاريعيا في السشصقة 
ية مغ اتفاقية "تحجيج السشصقة االقتراد 85االقترادية الخالرة، اذ نرت السادة 
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الخالرة بيغ الجوؿ ذات الدػاحل الستقابمة او الستالصقة" انو يتعيغ عمى الجوؿ التي 
تسمظ سػاحل متالصقة او متقابمة اف تعقج اتفاقيات بسػجب القػانيغ الجولية لزساف 
تدػية عادلة كسا يتعيغ عمى ىحه االشخاؼ ابالغ االمع الستحجة بالخخائط واالحجاثيات 

 .(د.ت ،اتفاقية األمع الستحجة لقانػف البحار)الخاصة بيحه الحجود 
باعتساد التشقيب عغ مػارد الصاقة  :2:8شخعت ادارة قبخص اليػنانية مشح عاـ        

اتفاقية التشقيب عغ السػاد الييجروكخبػنية"، شجما وقعت مع مرخ "شخؽ الستػسط عفي 
مسا اثار حفيطة انقخة وادػ الى تجخل االمع الستحجة واضصخار اليػناف الى التخاجع، 

عمى  6::2اال اف الخالؼ عاد الى الػاجية بعج اف صادؽ البخلساف اليػناني عاـ 
االتفاؽ بانو يدسح ليا بتحجيج جخفيا  ، اذ فدخت اثيشا2:93اتفاؽ القانػف البحخؼ عاـ 

القارؼ مغ اؼ جديخة خاضعة ليا وىػ االمخ الحؼ تخفزو تخكيا وتيجد باستخجاـ القػة 
العدكخية في اؼ لحطة تتعخض فييا مرالحيا وامغ حجودىا لمخصخ وىػ ما حرل 

ي اذ اقجمت القػات التخكية عمى انداؿ عمع يػناني مغ جديخة "ايسيا" ف 7::2في عاـ 
ال يدسح لميػناف  2:93. اذ تخػ تخكيا اف اتفاؽ (227 ،3128 ،)دنيبحخ ايجو 
ر التابعة ليا والقخيبة مغ سػاحل تخكيا الى جخفيا القارؼ واف تحجيج جخفيا بزع الجد 

القارؼ مغ يابذ الجولة وليذ مغ جدرىا، اذ مغ غيخ السقبػؿ اف تحرل بعس 
الجدر في شخؽ الستػسط عمى جخؼ قارؼ ومشصقة اقترادية تداوؼ اضعاؼ 

 .(د.ت ،آخخوف و )الرياد مداحتيا 
لع يكغ لمجوؿ السصمة عمى شخؽ الستػسط  3111مغ السالحع انو حتى عاـ        

دور بارز في ىحا الشداع والتشافذ عمى الخغع مغ وجػد خالفات بيغ " اسخائيل" ولبشاف 
ومرخ و"اسخائيل" حػؿ  جخفيا القارؼ، اال انيا لع ترل مدتػػ الشداع والتشافذ في 

ني حػؿ القزايا انفة الحكخ مع تجخل دولي لسدانجة اليػنا –شخؽ الستػسط بيغ التخكي
ىحا الصخؼ او ذاؾ تبعا لمسرالح الجولية، مع السيل لجانب اليػناف خاصة بعج قبػؿ 
عزػية االخيخة في االتحاد االوروبي دوف تخكيا، والخغبة الغخبية في تخفيف االعتساد 

 عمى مشصقة الذخؽ االوسط في حرػليا عمى مػارد الصاقة. 
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سعي قبخص واليػناف لعقج اتفاقيات ثشائية لتخسيع الحجود  3114شيج عاـ        
البحخية في شخؽ الستػسط اذ عقجت ادارة جشػب قبخص اتفاقية لتخسيع الحجود مع 

، عشجما صادؽ 3124، اال انيا لع تجخل حيد التشفيح حتى عاـ 3114مرخ عاـ 
تيا اتفاقية مساثمة مع لبشاف اال انيا لع ، تم3124عمييا بخلساف البمجيغ بعج تعجيميا عاـ 

عقج اتفاؽ  3121تشفح نتيجة رفس البخلساف المبشاني السرادقة عمييا، كسا تع في عاـ 
 .(3129 ،)صالحمع إسخائيل 

مغ جانبيا سعت تخكيا بعج تدشع حدب العجالة والتشسية لمحكع واتباعو سياسة        
خارجية قائسة عمى جعل تخكيا دولة محػرية وفاعمة اقميسيا ودوليا والحخص عمى 
وجػدىا في السشاشق االكثخ حيػية مغ جية، والشيػض بالػاقع االقترادؼ وتحقيق 

الى الجوؿ الرشاعية الستقجمة، كسا يؤىميا مػقع اقترادؼ متقجـ يؤىميا لالنزساـ 
لجخػؿ االتحاد االوروبي، لحا كانت البحار السيسة مثل البحخ الستػسط والبحخ االحسخ 
وبحخ قدويغ جدءا مغ استخاتيجية قائسة عمى اعادة سيصختيا عمى ىحه البحار فيسا 

جػردنيد" رئيذ  جيععقيجة الػشغ االزرؽ" التي كاف عخابيا االدميخاؿ "اشمق عميو ب "
تيجؼ ىحه و  .3117قدع االستخاتيجية والتخصيط في البحخية التخكية في عاـ 

االستخاتيجية الى تسكيغ تخكيا مغ الديصخة عمى البحار السحيصة بيا وبالتالي تخسيخ 
حزػرىا االقميسي والجولي، كسا يدسح ليا باستغالؿ السػارد الصبيعية في ىحه البحار 

ىػ ما يفدخ حخص تخكيا عمى اقامة قػاعج عدكخية في مشاشق )و  لجعع اقترادىا.
بحخية ميسة مثل قصخ والدػداف وليبيا وغيخىا، ورغبتيا اعادة صياغة معاىجة لػزاف 

( شاشق بحخ ايجو وشخؽ الستػسط مشياوتعجيل االوضاع التي كانت سببا في انتداع م
"اف  :" حيشسا قاؿالزرؽ الػشغ ا" عغ "عقيجة جيع جػردنيدوىػ ما فدخه االدميخاؿ "

الػشغ االزرؽ ىػ القزية الجيػسياسية لمقخف الحادؼ والعذخيغ، وفخصة لتحجؼ 
التدػيات التي تست قبل قخف مغ الدماف وسط انييار االمبخاشػرية العثسانية، نحغ 
نجافع عغ وشششا االزرؽ، انيا عقيجة دفاعية بعج اف سخؽ جخفشا القارؼ مغ قبل اليػناف 

 . (د.ت ،)كيصاف. ، ويسثل لشا اكبخ تحج جيػستخاتيجي في القخف الحالي" وقبخص ...
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 السبحث الثاني
  عهامل زيادة التشافس والشزاع في شرق الستهسط

 أواًل: اكتذاف الغاز واثره عمى شرق الستهسط 
يعج الغاز الصبيعي والشفط عرب الحياة االقترادية والرشاعية ألؼ بمج في          

الػقت الخاىغ وصساـ امشيا االقترادؼ وحتى الدياسي خاصة لمجوؿ الستقجمة والتي 
تفتقخ الى ىحه السػارد وتعتسج في صشاعاتيا عمى استيخاده، واذ ما عمسشا اف اغمب 

ستػسط ىي غيخ مكتفية اقتراديا مغ ىحه السػارد الجوؿ السصمة عمى شخؽ البحخ ال
وفمدصيغ واليػناف وقبخص، فانو يتزح مجػ اىسية ىحه  "خاصة تخكيا و"اسخائيل

بعج التقجيخات والسدػحات الجيػلػجية التي اكجت احتػاء ىحه  السيسااالكتذافات، 
المخيكية قجرت ىيئة السدػح الجيػلػجية ا إذالسشصقة عمى احتياشي كبيخ مغ الغاز، 

( تخيميػف قجـ مكعب. اما اىع 451مخدوف شخؽ الستػسط مغ الغاز ب ) 3121عاـ 
 :ة حدب تػاريخ اكتذافيا فيي كسا يأتيمشاشق تػزيع ىحه الثخو 

مغ قبل  3111عاـ  غدة ماريغ": اذ تع اكتذاؼ حقل غاز "االراضي الفمدصيشية-2
مميار  41شي ليحا الحقل ىػ )قبالة سػاحل غدة ومقجار االحتيا´  "بخيتر غازشخكة "

غيخ مدتغل بدبب عخقمة سمصات االحتالؿ  3125(، اال انو بقي الى عاـ متخ مكعب
 ألعساؿ استخخاجو .

)تامار( مقابل سػاحل االراضي  تع اكتذاؼ حقل :311في عاـ  :"اسخائيل"-3
حاؿ ( ويػفخ ىحا الحقل في مميار متخ مكعب 391ػ)السحتمة ويقجر مخدوف الغاز فيو ب

% مغ احتياجات اسخائيل مغ الغاز، وفي الدشة ذاتيا في نيداف عاـ 41تع استغاللو 
وفي حديخاف  .مميار متخ مكعب( 26)ػ" بسخدوف قجر بداليتتع اكتذاؼ حقل " :311

" اسخائيل" الحؼ يعج مغ اكبخ الحقػؿ السكتذفة في "ليفياثافاكتذف حقل " 3121عاـ 
متخ مكعب(، تالىا اكتذاؼ حقل )تانيغ( عاـ  مميار 731)ػاذ تقجر مخدوناتو ب
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يقجر  3124كارير( عاـ مميار متخ مكعب(، وحقل ) 45بسخدوف يقجر ) 3123
( مميار متخ مكعب 1:ػ)ويقجر ب 3125(، ثع حقل وويي عاـ مميار متخ مكعب 62ػ)ب

 . (56 ،:312 ،)عػيزة
شيجت قبخص اكتذاؼ حقل  :311عاـ  / ديدسبخقبخص: في كانػف االوؿ -4
( بأجسالي مخدوف يقجر كع291عغ شاشئيا الجشػبي الغخبي )" الحؼ يبعج افخوديت"

" ايشياعمشت شخكة " 3129عاـ  / فبخايخمميار متخ مكعب(، وفي شباط 251ب)
" الحؼ يقع ضسغ السشصقة الستشازع عمييا بيغ قبخص كاليبدػااليصالية اكتذاؼ حقل "

 وتخكيا. 
" الحؼ يعج اكبخ ضيخاكتذاؼ حقل غاز " 3126مرخ: شيجت مرخ في عاـ  -5

كع وبسخدوف قجره 261في شخؽ الستػسط، يبعج عغ سػاحل مرخ حقل غاز شبيعي 
 .(3129 ،صالح ؛3129 ،يخ)باكمميار متخ مكعب(  961)

اف تػالي اكتذاؼ حقػؿ الغاز في شخؽ الستػسط زاد مغ االىسية الجيػسياسية        
%( مغ الشفط العالسي 58ليا نطخا لقخبيا مغ مشصقة الذخؽ الػسط التي تحػؼ قخابة )

%( مغ الغاز في العالع، واحيا اماؿ الجوؿ السجاورة اقتراديا وامشيا، مغ جية 52و )
اخخػ اذكت ىحه االكتذافات الرخاعات والتشافذ بيغ دوؿ حػض شخؽ التػسط حػؿ 
تحجيج الجخؼ القارؼ والسشصقة االقترادية لكل مشيا، فزال عغ اف معطع ىحه الجوؿ 
لع تكغ مدتعجة قانػنيا الستثسار ىحا السػرد وال تسمظ البشى التحتية السشاسبة الستغاللو. 

لي في السشصقة ورغبة الجوؿ الغخبية في اف يكػف ليا كسا انيا اذكت التشافذ الجو 
حرة مغ ىحا السػرد  مغ خالؿ شخكاتيا االستثسارية واعادة تختيب تحالفاتيا في 

 .(3129 ،صالح ؛3129 ،)باكيخالسشصقة 
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 :2011دياسية بعد عام ثانيًا: التظهرات ال
ومشصقة الذخؽ االوسط  ل ال لبذ فيو اف الداحة الجولية بعامةمغ الػاضح بذك       

، اذ كاف لمثػرات التي 3122بخاصة قج شيجت تغيخات سياسية واستخاتيجية بعج عاـ 
اجتاحت السشصقة واستصاعت تغييخ انطسة الحكع في بعس البمجاف العخبية، اال انيا 

نا داخميا الى ازمة دولية كسا ىػ الحاؿ بعزيا االخخ تصػرت لتتجاوز كػنيا شأفي 
ريا وليبيا، بعج تجخل العجيج مغ الجوؿ االقميسية والجولية لسميء الفخاغ الحؼ بالشدبة لدػ 

احجثتو ىحه الثػرات، مشصمقة مغ مبجغ حساية مرالحيا وتحقيق مكاسب سياسية 
واستخاتيجية وتحقيق اجشجة خاصة لكل دولة، ىحه التجخالت الجولية اثخت بذكل كبيخ 

 عمى التػازف الجولي في شخؽ الستػسط. 
اعصت الثػرة الدػرية الفخصة إليخاف لتكػف عمى مقخبة مغ مياه البحخ  فقج        

الستػسط بعج دعسيا لمشطاـ الدػرؼ واقامة قػاعج ليا في سػريا مسا وفخ ليا االتراؿ 
السباشخ مع لبشاف، مغ جية اخخػ احيت االزمة الدػرية الصسػح الخوسي بالػصػؿ 

تدعى لو مشح نياية الحخب العالسية الثانية وذلظ مغ  الى السياه الجافئة وىػ ما كانت
سيسا اعادة تأىيل قاعجتيا البحخية في يد وجػدىا في السػانئ الدػرية الخالؿ تعد 

شخشػس وسحبيا لمعجيج مغ قصعيا البحخية مغ اسصػليا في البحخ االسػد باتجاه 
الستػسط" وىي "سخب ػشخؽ الستػسط لتذكيل اسصػليا في البحخ الستػسط  وتدسيتو ب

التدسية التي اشمقت عمى اسصػليا البحخؼ اباف الحخب الباردة مع تعديد القجرات 
العدكخية ليحا االسصػؿ بذكل يجؿ عمى وجػدىا الجائع في شخؽ الستػسط، فزال عغ 
رغبتيا في الديصخة عمى غاز الستػسط بعج اف وقعت مع الشطاـ الدػرؼ اتفاقية 

تحػالت عالسية محخكات اإلندانية في مػاجية )سػريا  لمتشقيب عغ الغاز في سػاحل
ويحكخ اف روسيا تعج السرجر االكبخ لمغاز الصبيعي الى  .(:312 ،:312التحجيات 

دوؿ اوروبا، واكتذاؼ الغاز في شخؽ الستػسط ربسا يقمل مغ تأثيخ ىحا السػرد بػصفو 
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ورقة ضغط روسية ضج دوؿ اوروبا. وقج عدزت روسيا مغ تػاججىا بتحالفيا مع 
 الريغ الخاغبة بالػصػؿ ىي االخخػ الى ىحه السشصقة. 

جية اخخػ وفخت االزمة الميبية فخصة اخخػ ومػشئ قجـ لخوسيا في  مغ        
سختدقة شخؽ الستػسط بعج اف دعست الجشخاؿ "حفتخ" عغ شخيق االتفاؽ مع شخكة ال

مقاتالت حجيثة، االمخ الحؼ مكغ روسيا  (9ػ)" وتدويجه بالعدكخييغ الخوسي " فاغشخ
 يبي الى اوروبا.مغ االستيالء عمى السيشاء الحؼ يذحغ فيو الشفط الم

االيخاني لع يخؽ لمػاليات الستحجة االمخيكية لحا -الريشي-ىحا الػجػد الخوسي      
عسمت عمى االستعانة بحمفائيا الغخبييغ إليجاد سياسة مػحجة لسػاجية الخصخ الخوسي 
في شخؽ الستػسط وحساية وجػدىا في السشصقة، خاصة بعج اف ساءت عالقاتيا مع 

 .(.ÖZGÖKER, n.d)االخيخة عدكخيا في سػريا وفي ليبيا  تخكيا بدبب تجخل
تيا زيادة نفػذىا في شخؽ الستػسط لمتقميل مغ اما الجوؿ االوروبية فسغ مرمح       

اعتسادىا عمى الغاز الخوسي وتحقيق مكاسب اقترادية مغ خالؿ حساية شخكاتيا التي 
 تعسل في ىحا السجاؿ. 

 ثالثًا: سياسة تركيا في شرق الستهسط:
في تخكيا، عاد الجور  3113" الى الحكع عاـ مع وصػؿ "حدب العجالة والتشسية       

التخكي الى الػاجية مخة اخخػ مع الدياسة الخارجية لمحدب الحاكع والقائسة عمى 
اساس اضيار تخكيا بػصفيا دولة مخكدية في اسيا واوروبا والذخؽ االوسط عبخ 
اتباعيا جسمة مغ الدياسات قائسة عمى ترفيخ مذكالتيا مع دوؿ الجػار واتباعيا 

، اال اف االحجاث التي شيجتيا مشصقة القػة الشاعسة في عالقاتيا مع كل االشخاؼ
"الخبيع العخبي" غيخ مغ ػالذخؽ االوسط وبعس دوؿ شخؽ الستػسط فيسا عخؼ ب

استخاتيجيات تخكيا وضخب ىحه الدياسات عخض الحائط، ووججت تخكيا نفديا 
، الى اف تكػف 3122مزصخة اماـ التجخالت الجولية التي رافقت االحجاث بعج عاـ 

ت التي اجتاحت السشصقة خاصة بعج دعسيا لمتيارات االسالمية في شخفا في االزما
يج مغ دوؿ السشصقة وفي السشصقة، االمخ الحؼ انعكذ سمبا عمى عالقاتيا مع العج
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زاد في ىحا التػتخ اكتذاؼ الغاز الصبيعي في حػض شخؽ الستػسط و  مقجمتيا "مرخ"
مع ارتفاع استيالكيا  يساالسوشسػح تخكيا في اف يكػف ليا نريب مغ ىحه السػارد، 

ليحه السػارد، ومحاولتيا اف تكػف حجخ الداوية في خصػط نقل الغاز الصبيعي والشفط 
مغ اسيا الػسصى وروسيا واذربيجاف الى اوروبا، لحا فاف اكتذاؼ الغاز في شخؽ 
الستػسط دوف اف يكػف لتخكيا مػقع فيو ييجد ما تصسح تخكيا اليو في اف تسدظ 

 .(3129 ،)اوزدميخصاقة التي تسخ بأراضييا بخصػط نقل ال
بيغ دوؿ شخؽ الستػسط لتحجيج السجاؿ االقترادؼ  عجة جخػ عقج اتفاقيات        

" والعسل الجبمػماسي بتقجيع انقخة محكخات تخقبالثخت تخكيا اتباع سياسة "وآالخالز، 
اعتخاض لألمع الستحجة، لكغ مع تػالي اكتذاؼ حقػؿ الغاز في شخؽ الستػسط وقياـ 
ادارة جشػب قبخص بتقديع الجخؼ القارؼ الى مقاشع اقترادية متجاىمة ما نرت 

تغالؿ السشاشق عميو االتفاقيات الجولية مغ اتفاؽ الجوؿ الستالصقة او الستقابمة حػؿ اس
االقترادية ومشح االخيخة تخاخيز التشقيب عغ الغاز والشفط لذخكات عالسية، جعل 

" اذ عسمت تخكيا عمى اثبات الحزػرتخكيا تغيخ مغ سياستيا الدابقة الى سياسة "
تػقيع اتفاقية مع شساؿ قبخص، والعسل عمى تصػيخ جيجىا الحاتي خاصة اف تخكيا 

 . (3129 ،)اوزدميخاؿ عغ بكية دوؿ شخؽ الستػسط بجأت متأخخة في ىحا السج
بػاسصة الذخكة التخكية السداىسة لمبتخوليات  3124عسمت تخكيا مشح عاـ         
TPAO)الرتجاجي كاف اوليا شخاء الدفيشة "بخبخوس خيخ ( عمى شخاء سفغ لمتشقيب ا

الجيغ باشا" لمتشقيب عغ السػارد الييجروكاربػنية الصبيعية في قاع البحخ ضسغ الجخؼ 
القارؼ، وبجأت اولى اعساليا في الدػاحل السقابمة لػالية انصاليا، اشتخت بعجىا الدفيشة 

 "Deepsea Metro II" فغ السصػرة عالسيا في " وتعج مغ الدتحالفا" التي سسيت
لمعسل عمى ىحه  اً اجشبي اً لػجيا الحفخ العسيق في البحار، واستقجمت  كادر ػ مجاؿ تكش

الدفيشة مع االخح بشطخ االعتبار تجريب الكػادر التخكية عمى العسل في ىحه الدفغ، 
" وىي مغ الدفغ العذخة االكثخ " "ياوزDeepsea Metro Iاعقب ذلظ شخاء الدفيشة "

شخاء الدفغ الستقجمة تكشمػجيا، عسمت  فزال عغ .(3129 ،)اوزدميختقجما في العالع 
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غ وكاف باكػرة صشاعتيا التي تخكيا عمى خػض تجخبة صشاعة ىحا الشػع مغ الدف
" وىي اوؿ عخوج ريذ( الدفيشة "TPAOاضيفت الى الذخكة التخكية السداىسة )

سفيشة تشقيب تخكية الرشع، تزع مختبخات لفحز البيانات ورسع خخائط ثشائية وثالثية 
 . (د.ت ،)مبخوؾاالبعاد لقاع البحخ 

وتدعى تخكيا مغ خالؿ امتالؾ تقشيات التشقيب الحجيثة وزجيا في شخؽ الستػسط       
 : (د.ت ،)العديدي قيق عجد مغ االىجاؼ تتمخز فيسا يأتالى تح

تعتسج في صشاعتيا : فتخكيا دولة مدتػردة لمصاقة وىي بيحا اليدف االقترادي-2
عمى كل مغ ايخاف وروسيا لدج حاجتيا مغ الغاز الصبيعي، ومع زيادة حاجتيا وتصػر 
صشاعتيا فاف ىحا االستيخاد يذكل عبئا عمى السيدانية التخكية يقابميا تجىػر قيسة الميخة 

، لحا تدعى تخكيا لمتقميل مغ اعتسادىا عمى الخارج لدج 3127التخكية مشح عاـ 
يا مغ مػارد الصاقة وذلظ بسحاولة ايجاد حقػؿ ليحه السػارد سػاء في البحخ احتياجات

 الستػسط او البحخ االسػد.
" دبمػماسية ػ: يذيج العالع في العقػد االخيخة سعي دولي نحػ ما يدسى بالظاقة-3

الصاقة، وتدعى انقخة بجورىا لتكػف شخفا رئيدا في خصػط نقل الصاقة بيغ روسيا 
ودوؿ اوروبا، بسا يجعميا ركيدة اساسية في ىحا السجاؿ كػف اغمب   والذخؽ االوسط

ىحه الخصػط تسخ عبخ اراضييا فزال عغ اف ذلظ سيجعسيا اقتراديا كػنيا ستكػف 
 دولة تخانديت ألنابيب نقل الصاقة.

: اذ تدعى تخكيا إليجاد مػشئ قجـ ليا في شخؽ الستػسط اذ تعتبخ اف اؼ امشيا-4
 سيؤثخ سمبا عمى مكانتيا الجولية. تػتخ في ىحا الحػض
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 السبحث الثالث
 2021 – 2019سياسة الترعيد والتكتالت االقميسية 

 أواًل: مقدمات الترعيد      
اعصت حكػمة جشػب قبخص تخاخيز لعجد مغ الذخكات  3123مغ عاـ  بجءً        

( لمتشقيب في السقاسع ، شيل، غاز قصخ، وايشي االيصاليةاالجشبية )اكدػف مػبيل، نػبل
التي حجدتيا والتي تعتخض عمييا تخكيا كػنيا تتقاشع مع الجخؼ القارؼ والسشاشق 

 (ENI)اعمشت شخكة ايشي  3129االقترادية ليا ولذساؿ قبخص، وفي مصمع عاـ 
 337 – :27" بقجر مخدوف بيغ "اكتذافيا حقال لمغاز في مشصقة "جاليبدػ االيصالية

قابل ذلظ اعمشت تخكيا اعتخاضيا عمى اتفاقيات تخسيع الحجود "، ممميار متخ مكعب
مرخ، السائية التي ابخمتيا حكػمة قبخص الجشػبية مع دوؿ حػض شخؽ الستػسط )

( كػف ىحه االتفاقيات تشتيظ الجخؼ القارؼ لتخكيا وىي مغ وجية نطخ لبشاف،"اسخائيل"
ة حق التشقيب في ىحه االخيخة اعتجاء عمى سيادتيا، وانو ليذ ألؼ دولة او شخك

 تخكياالسشاشق وىػ ما صخح بو وزيخ الخارجية التخكي جاوير اوغمػ قائال: "اف 
تخصط لمبجء بأعساؿ التشقيب عغ الشفط والغاز في شخؽ الستػسط في السدتقبل القخيب، 
واف التشقيب عغ ىحه السرادر واجخاء دراسات عمييا يعج حقا سياديا لتخكيا"، اما 

مححرا  3129عاـ / فبخايخ ي "رجب شيب اردوغاف" فقج صخح في شباط الخئيذ التخك
نححر مغ يتجاوزوف حجودىع : "مغ السداس بالحقػؽ التخكية في شساؿ قبخص قائال

في كل مغ بحخ ايجو وقبخص، ويقػمػف بحدابات خاشئة مدتغميغ تخكيدنا عمى 
غ القػمي في مشصقة الجفاع عغ االمالتصػرات عشج حجودنا الجشػبية، فاف حقػقشا في 

 Sohbet)" شساؿ غخبي سػريا ىي نفديا في بحخ ايجو وقبخص" يغ"عفخ 

Karbuzand & Luca Baccarini, n.d.) . سبق ىحه الترخيحات محكخة صادرة و
يعمغ فييا عغ مشاورات عدكخية  3129 / فبخايخشباط 7عغ الجير التخكي في 

"Navtex"  مغ ذلظ  33في شخؽ الستػسط تذسل السياه جشػب قبخص وتدتسخ حتى
اض سفيشة قامت الدفغ الحخبية التخكية باعتخ  3129 يخشباط/ فبخا :الذيخ. وبتاريخ 
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" االيصالية والتي كانت متػجية لجشػب قبخص، وىي السخة حفخ تابعة لذخكة "ايشي
االولى التي تعتخض فييا قصاعات حخبية تخكية لدفغ اوروبية، مغ جيتيا حخكت 

غيخ اف يكػف ايصاليا جدءا مغ قػاتيا البحخية التابعة لمشاتػ في شخؽ الستػسط مغ 
ىجفيا االشتباؾ بل السحافطة عمى الدفغ االيصالية، ومسا زاد االمخ تعقيجا اشتباؾ 

" التي تتشازع حخس الحجود اليػناني قبالة جدر "كارداؾزورؽ لمجورية التخكية عمى سفغ 
عمييا اليػناف وتخكيا، واماـ احتساؿ استخجاـ القػة في شخؽ الستػسط، اتخحت دوؿ 

انجيال ميخكل" ، اذ صخحت السدتذارة االلسانية "روبي جانب اليػنافاالتحاد االو 
السانيا تجعع حقػؽ قبخص باف " 3129/  3/  35)كاثخ ميشي اليػنانية( في لرحيفة 

"، اما االتحاد األوروبي فقج الغى ف في مػاجية االستفدازات التخكيةاليػنانية واليػنا
مع الخئيذ التخكي "رجب شيب  3129 /مارساذار 37اجتساعا كاف سيعقج في 

اردوغاف" اعخابا عغ تزامشيع مع قبخص واليػناف ورفزيع استخجاـ القػة مغ قبل 
تخكيا، وصخح رئيذ السجمذ االوروبي "دونالج ناسظ" قائال: "اف اليػناف وقبخص ليسا 

 .)الرياد وآخخوف، د.ت(الحق الديادؼ في التشقيب عمى السػارد في شخؽ الستػسط" 
وتدميسو شكػػ الى  اما السػقف اليػناني فقج تسثل في استجعاء الدفيخ التخكي      

الخارجية التخكية مصالبة اياىا بالتػقف عغ انتياؾ القػانيغ الجولية التي ستجخ السشصقة 
الى الترعيج، ويبجو اف تخكيا رأت اف االصصفاؼ االوروبي الى جانب اليػناف 

التيجئة، اذ صخح رئيذ وزرائيا  وقبخص وتػتخ السشصقة ليذ مغ صالحيا فعسجت الى
يع" مذيخا الى انفخاج االوضاع والى مذاورات مع نطيخه اليػناني افزت بغ عمي يمجر "

الى ابقاء قشػات االتراؿ مفتػحة لمتػصل الى حل يجشب السشصقة ازمة دولية ججيجة، 
ايصالية بيغ وزيخؼ خارجية البمجيغ عمى ىامر اجتساع –كسا جخت مباحثات تخكية

ػيت، اتفق خالليا البمجيغ عمى حفع التحالف الجولي لسحاربة "داعر" السشعقج في الك
: "مغ السحتسل اف تكػف ىشالظ مذاريع ائية اذ قاؿ وزيخ خارجية ايصالياالعالقات الثش

 ؛د.ت ،)سعيجاخخػ في السدتقبل في قصاع الصاقة بعيجا عغ تمظ القائسة بالفعل" 
التيجئة اال اف اجػاء التخقب بقيت مخيسة عمى مغ خغع وعمى ال .(3129 ،صالح

 . 3129الػضع الدياسي في شخؽ الستػسط شيمة العاـ 
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 2019الميبي  -ثانيًا: مشتدى غاز شرق الستهسط  واالتفاق التركي 
عقجت قسة ثالثية بيغ كل مغ مرخ  3129عاـ  / أكتػبخفي تذخيغ االوؿ        

 25ليا االتفاؽ عمى تأسيذ مشتجػ لمغاز شخؽ الستػسط، وفي واليػناف وقبخص تع خال
ة لدبع دوؿ  وبجعػػ مغ مرخ اجتسع وزراء الصاق :312عاـ  / يشايخكانػف الثاني

( في القاىخة وتع التػقيع "، فمدصيغ، االردف، ايصاليامرخ، اليػناف، قبخص، "اسخائيل)
"تعديد التعاوف  ( لغخضEMGFعمى وثيقة تأسيذ مشتجػ غاز شخؽ الستػسط )

مشطع ومشيجي بذأف الغاز الصبيعي، مسا قج يؤدؼ الى انذاء  واشالؽ حػار استخاتيجي
 . (3129 ،الخزاؽعبج)سػؽ مدتجامة لمغاز االقميسي" 

 :(د.ت ،)سكخيةيي فاما االىجاؼ التي اعمشيا السشتجػ  
العسل عمى ايجاد سػؽ اقميسية لمغاز الصبيعي يحافع عمى مرمحة االعزاء مغ -2

خالؿ تأميغ العخض والصمب، واالستفادة مغ البشى التحتية السػجػدة والعسل عمى 
 ايجاد بشى تحتية ججيجة تعسل عمى تقػية اواصخ التعاوف بيغ الجوؿ االعزاء. 

السشيجي االمثل، وارساء سياسات ايجاد تعاوف مشطع قائع عمى مبجغ الحػار  -3
 اقميسية مذتخكة الستغالؿ الغاز الصبيعي.

اعتساد االسذ القانػنية لمحػار بيغ اعزاء السشتجػ بيجؼ فيع فػائج التكافل  -4
 والتعاوف في ىحا السجاؿ.

تقجيع الجعع الالـز لمجوؿ السشتجة التي تستمظ مخدوف مغ الغاز الصبيعي مغ خالؿ  -5
حتياشي الحالي والسدتقبمي عغ شخيق التعاوف مع دوؿ االستيالؾ ودوؿ استثسار اال

" والعسل عمى ايجاد بشى تحتية دوؿ العبػرالتخانديت التي يسخ مغ خالليسا الغاز " 
 قادرة عمى استيعاب اكتذافات مدتقبمية.

تػفيخ الجعع لمجوؿ السدتيمكة لمغاز الصبيعي لدج احتياجاتيا عبخ ايجاد سػؽ  -6
 مة وسياسات ثابتة مع "دوؿ العبػر" مدتجا

ضساف ايجاد بيئة اقميسية الكتذاؼ السديج مغ حقػؿ الغاز الصبيعي وعسميات  -7
 االنتاج والترجيخ مع العسل عمى دمج ىحا السػرد مع مػارد الصاقة الستججدة.
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وتزسغ االعالف عغ السشتجػ امكانية انزساـ اؼ مغ الجوؿ السشتجة او        
يسكغ ألؼ دولة مشتجة خالليا خصػط الشقل الى السشتجػ "او التي تسخ مغ  السدتيمكة

او مدتيمكة لمغاز او اؼ مغ دوؿ العبػر مسغ يتفقػف مع السشتجػ في السرالح 
واالىجاؼ االنزساـ لعزػيتو الحقا وذلظ بعج استيفاء اجخاءات العزػية الالزمة التي 

إعالف )اقميسية او دولية برفة مخاقبيغ" يتع االتفاؽ عمييا بيغ دوؿ اخخػ او مشطسات 
 . (د.ت ،القاىخة لتأسيذ مشتجػ غاز شخؽ الستػسط

اما الييئات والمجاف السشطسة لعسل السشتجػ والتي تقخر اف يكػف اجتساعيا         
المجشة الػزارية" وتتكػف مغ وزراء الصاقة ت "عمى مجار العاـ لجعع مياـ السشتجػ فذسم

ؿ االعزاء وىي الييئة االعمى ضسغ ىيئات السشتجػ وميستيا وضع في الجو 
الدياسات، "مجسػعة عسل رفيعة السدتػػ" وتتكػف مغ مسثمي الجوؿ االعزاء لستابعة 
تشفيح انذصة السشتجػ وادامة التذاور بيغ اعزائو، "السجسػعة االستذارية لرشاعة 

المجشة االستذارية لرشاعة الغاز" وتتألف مغ ( ويصمق عمييا ايزا "GIAGالغاز )
خبخاء، وىحه المجشة ميستيا تقجيع الخجمات االستذارية لمسشتجػ وتتألف مغ الذخكات 
الحكػمية لمجوؿ االعزاء وشخكات خاصة ومؤسدات مالية دولية، فزال عغ لجاف 

بشاء عمى فخعية في السجاالت التقشية واالقترادية ويقع عمى عاتقيا تخصيط االعساؿ 
 . (د.ت ،سبع دوؿ تشذئ مشتجػ غاز شخؽ الستػسط)ارشادات السجسػعة االستذارية 

از شخؽ الستػسط التشافذ والخالؼ في السشصقة، اذ انو استبعج كخس مشتجػ غ       
" وىػ بيحا يعج تجسعا تخكيا وسػريا ولبشافدوؿ عمى ساحل شخؽ الستػسط وىي "

سياسيا واقتراديا، فخغع اف السشتجػ جعل باب االنزساـ مفتػحا ألؼ دولة مشتجة او 
االنزساـ مذخوشا بسػافقة  مدتيمكة او دولة عبػر في االنزساـ اليو اال انو جعل ىحا

" التي ىي عجو لدػريا ولبشاف وايزا تعج دولة مشافدة اسخائيلالجوؿ االعزاء، ومشيا "
لتخكيا فزال عغ تػتخ العالقات الثشائية بيشيع، واليػناف وقبخص التي ىي عمى خالؼ 
مع تخكيا فزال عغ اف االخيخة تذػب عالقاتيا مع مرخ خالفات سياسية بدبب 

خط اف تكػف مرمحة الجوؿ تشاحكع االخػاف السدمسيغ، كسا اف السشتجػ دعسيا ل
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السؤسدة معيارا لقبػؿ انزساـ اؼ دولة وىػ امخ شبو مدتحيل اذ تتعارض الخؤيا 
 .(د.ت ،)سكخيةالتخكية مع رؤية اليػناف وقبخص بذاف مياه شخؽ البحخ الستػسط 

اف  السيسامشتجػ غاز شخؽ الستػسط بتأييج دوؿ االتحاد االوروبي  يحط        
بعزيا كاف مذاركا في التأسيذ مثل ايصاليا، اذ رأت في امكانية مج خصػط الغاز 

السرجر الخئيذ  جمغ شخؽ الستػسط الى اسػاقيا بجيال عغ الغاز الخوسي الحؼ يع
ػاليات الستحجة االمخيكية التي اما ال .لمغاز في اوروبا والحؼ يذكل ورقة ضغط لخوسيا

انطست الى السشتجػ برفة مخاقب دائع فقج ادت دورا محػريا في مدانجة ىحا التكتل 
وداعسا لمسػقف االوروبي الداعي الى التخمز مغ الييسشة الخوسية عمى سػؽ الغاز، 
وفي الػقت ذاتو عج بسثابة ضخبة مػجية لتخكيا كعقػبة ليا عمى اصخارىا شخاء 

الخوسية رغع اعتخاضات الػاليات الستحجة وحمف الشاتػ مسا تدبب  (S400) ةمشطػم
في تػتخ العالقات الثشائية بيغ الصخفيغ، كسا انو ييجد مػقع تخكيا ضسغ ما يدسى 

تع  بجبمػماسية الصاقة كػنيا مسخا لخصػط نقل الغاز الخوسي وغاز بحخ قدويغ اذا ما
اوروبا بذكل مباشخ، لحا فقج قجمت  مج خصػط الغاز مغ شخؽ الستػسط الى دوؿ

قانػف شخاكة امغ وشاقة شخؽ ػ"الحكػمة االمخيكية مذخوع قانػف الى الكػنغخس عخؼ ب
انذاء خصػط االنابيب مغ  ، كسا دعست الػاليات الستحجة مذخوع":312الستػسط 
  East-Medاسخائيل" الى قبخص اليػنانية ثع الى اليػناف ودوؿ اوروبا " سػاحل "

 . (د.ت ،مشتجػ غاز شخؽ الستػسط)ت ميج" ايد
دوف اف يكػف ليا مداىسة  اما السػقف التخكي مغ تأسيذ مشتجػ شخؽ الستػسط      

فيو فقج تسثل في اعادة ارساؿ سفغ الحفخ والتشقيب الى مياه شخؽ الستػسط وتحجيجا 
في سػاحل شساؿ قبخص، كسا اعمشت في استعخاض لمقػة عغ قياميا بأكبخ مشاورات 

"مشاورات الذتاء" السذتخكة والتي امتجت  دولة، كاف اوليا 25بحخية تاريخيا بسذاركة 
" :312شباط (، اما السشاورات الثانية فاشمق عمييا "الػشغ االزرؽ 33 – 25مغ )

وفي ثالث بحار في اف واحج  :312 / فبخايخشباط 38وتعج االضخع فقج انصمقت في 
( بيجؼ ارساؿ رسالة الى اعزاء السشتجػ الستػسط، البحخ االسػد، بحخ ايجو)البحخ 
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 ،الغاز الخوسي )جاـ الحل العدكخؼ عغ امكانيات تخكيا البحخية وعغ امكانية استخ
 .(د.ت

لمسشصقة  اً اياىا انتياك ةاثارت االجخاءات التخكية غزب الجوؿ االوروبية معتبخ         
االقترادية لقبخص، فتع ايقاؼ السفاوضات الخاصة برفقة شائخات بيغ االتحاد 
االوروبي وتخكيا، كسا تع الغاء لقاءات رفيعة السدتػػ بيغ الجانبيغ وتخفيس 

 . (3131 ،)فخنجػشحة لعزػية االتحاد السداعجات السالية لتخكيا كػنيا مخ 
ذلظ استسخت تخكيا في محاولة الػقػؼ بػجو مشتجػ غاز شخؽ  مغ خغعوعمى ال       

وانيا تجعع حكػمة الػفاؽ  السيساالستػسط فعسمت عمى ايجاد مػشئ قجـ ليا في ليبيا 
"، وإلعصاء الػجػد التخكي في ليبيا صفة قانػنية ولكدخ فائد الدخاجلػششي بكيادة "ا

العدلة السفخوضة عمييا في شخؽ الستػسط، في ضل التشافذ الجولي عمى الثخوات 
 3131 / نػفسبختذخيغ الثاني 38السكتذفة في ىحه السشصقة، لحا فقج تع التػقيع في 

يبية والحكػمة التخكية شسمت احجاىسا التعاوف في عمى محكختي تفاىع بيغ الحكػمة الم
السجاؿ االمشي والعدكخؼ وىػ ما استغمتو تخكيا لمتػاجج العدكخؼ في ليبيا، بيشسا كخس 
الثاني لتخسيع الحجود البحخية والسشاشق االقترادية لمبمجيغ وىػ ما عجتو تخكيا الخد 

وفيسا يخز  .ولة عدلياالعسمي عمى استبعادىا مغ مشتجػ غاز شخؽ الستػسط ومحا
محكخة تخسيع الحجود البحخية فقج تزسشت ستة مػاد مغ بيشيا تحجيج الجخؼ القارؼ 
والسشاشق االقترادية لمبمجيغ وفق القػانيغ الجولية وادراكا مغ الصخفيغ لسحجودية تأثيخ 
محكخة التفاىع مغ الشاحية القانػنية عمى عكذ االتفاقية التي تذسل اجخاءات رسسية، 
في حيغ تعج محكخة التفاىع اتفاقا مبجئيا، لحا فقج تزسشت السحكخة العسل عمى تحػيميا 
الى اتفاقية بعج مرادقة البخلساف التخكي والسجمذ االعمى في ليبيا عمييا، ثع تدجيميا 

 / ديدسبخكانػف االوؿ 7في االمع الستحجة، وقج وافق السجمذ الميبي عمييا في 
ودخمت حيد التشفيح في ليبيا، كسا تع السػافقة عمييا في السجمذ الػششي الكبيخ  3131

 3131 / ديدسيخكانػف االوؿ 8في نفذ التاريخ ونذخت في الجخيجة الخسسية في 
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ىل يعيج )الستحجة  لألمعواصبحت نافحة السفعػؿ واعمغ عشيا كاتفاقية وتع تقجيسيا 
 . (د.ت ،االتفاؽ التخكي الميبي رسع خارشة الشفػذ في شخؽ الستػسط

مغ السبادغ  اً بحخية عجدالميبية لتخسيع الحجود ال–تزسشت االتفاقية التخكية        
 :(42–41 ،3131 ،)يايجيي أتسا يبيسكغ تمخيريا 

 : الحؼ يعشي اف تتقاسع الجوؿ الستقابمة السياه البحخية بذكل عادؿ.االنراف – 2
: اذ تع اعتبار البخ الخئيذ لمجولة اساسا لتخسيع الحجود والجخؼ التفهق الجغرافي – 3

التي تقع في الجية االخخػ مغ خط إلحجػ الجولتيغ القارؼ، بسعشى اف الجدر التابعة 
جخػ اعتساد خط الػسط بيغ البخ ة بحخية بقجر مياىيا االقميسية "الػسط ليا سياد

ػؽ الجغخافي، ومشحت الجدر التابعة اساسا لمتف االخئيذ في االناضػؿ ومشصقة افخيكي
 لميػناف والػاقعة في الجية السقابمة ليحا الخط سمصة بقجر مياىيا االقميسية". 

، وبسا تشاسب الهالية القزائية البحرية بذكل طردي مع طهل الداحل لكل دولة – 4
اف تخكيا ىي صاحبة اشػؿ شخيط ساحمي في شخؽ الستػسط فتكػف ىي صاحبة 

 بحخية االكبخ.الػالية ال
عدم مشع الجزر القريبة من شهاطئ اي دولة من دول الداحل من االنفتاح  – 5

، "بسعشى اف الجدر التابعة لميػناف والقخيبة مغ سػاحل تخكيا ال تدتصيع عمى البحر
ف في وضع ىحه السبادغ "، وقج استشج الصخفامشع ساحل تخكيا مغ االنفتاح عمى البحخ

 " في قزايا مذابية. محكسة العجؿ الجوليةعمى جسمة مغ قخارات "
الميبي فاف مغ حق الجولتيغ في حاؿ اكتذاؼ حقػؿ  –ووفقا لالتفاؽ التخكي       

لمسػارد الصبيعية اف تتعاوف انصالقا مغ نفػذ احجاىسا وصػال الى مشاشق نفػذ االخخػ، 
 إليجاديعسالف  اما في حالة نذػب نداعات او خالؼ اثشاء تصبيق االتفاؽ فاف الصخفيغ

 . (239، 3129)اوزدميخ، تدػية قائسة عمى التعاوف والتفاىع بيشيسا 
ب اوليسا انيا وفق بالشدبة لتخكيا فاف ىحه االتفاقية تعػد عمييا بجسمة مغ السكاس      

" ) كاستيمػريدو( قانػنية، وبالتالي فاف فػؽ الجغخافي فاف عائجية جديخة "ميذمبجأ الت
كع( يجعل مجف 3ضع ىحه الجديخة التي تبعج كسا ذكخنا عغ الداحل التخكي )
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( الميبية، مسا يدسح ( متقابمة مع مجف )درنة، شبخؽ، بخدية)مخمخيذ، فتحية، كاس
الػسط دوف اف تعيقيا بكية الجدر التابعة لميػناف وخاصة جديخة  لتخكيا بتخسيع خط

" التي تتخحىا اليػناف اساسا لتحخيخ جخفيا القارؼ، كسا اف تخسيع الحجود كخيت"
البحخية وفق مبجأ خط الػسط يقصع الصخيق اماـ التػاصل البخؼ بيغ جشػب قبخص 

نقل الغاز شخؽ الستػسط واليػناف، ويجعل الحزػر التخكي في اؼ مذخوع لسج خصػط 
"اف  :الً ئقاصخح الدامي وخاصة خط "ايدت ميج" وىػ ما اكجه الخئيذ التخكي حيشسا 

خط الغاز الحؼ تخصط اسخائيل ومرخ واليػناف لتسخيخه الى اوروبا صار تشفيحه بحاجة 
 . (د.ت ،)ىالؿالى التفاوض مع تخكيا" 

كع 27811قية فإنيا اكتدبت ) ما بالشدبة لميبيا فإنيا بتػقيعيا ليحه االتفاا       
( اكثخ مسا لػ وقعت اتفاقا مع اليػناف، كسا اف الحكػمة الميبية بإمكانيا اف بحخؼ 

تجعل ىحه االتفاقية نسػذجا لػ انيا ارادت عقج اتفاؽ مساثل مع اليػناف او ايصاليا 
ي تخػ اف اليػناف انتدعتيا مشيا مدتغمة حالة الفػضى، كع( الت :4وبيحا تدتعيج ليبيا )

وىػ ما سيجعل اؼ حكػمة ليبية تتخمى عغ االتفاؽ مدتكبال تكػف قج تشازلت عغ جدء 
مغ الحقػؽ السائية لميبيا الى اليػناف، مغ جية اخخػ تدعى تخكيا الى اقشاع عجد مغ 

بيا، ففي حاؿ تع االتفاؽ لي دوؿ شخؽ الستػسط بججوػ عقج اتفاؽ مساثل التفاقيا مع
قبخصي مغ محتػاه، -تفخغ اؼ اتفاؽ يػناني افانينفديا اسخائيل" عمى الذخوط مع "

ف مسا يعػد بالشفع عمى الجيتيغ، واالمخ نفدو يغ متقابمتاعمى اعتبار اف شػاشئ الجولت
( مغ مياىيا في حاؿ كع 68:،4يشصبق عمى مرخ ولبشاف اذ اف لبشاف ستخدخ قخابة )

 22،611، اما مرخ فأنيا تخدخ )اتفاقا بحخيا مع جشػب قبخص بجال مغ تخكياوقعت 
 .(46–45 ،3131 ،)يايجي( اذا ما اختارت االتفاؽ مع جشػب قبخص ضج تخكيا كع

الميبي بالخفس مغ العجيج مغ الجوؿ فقج رفزت مرخ  –قػبل االتفاؽ التخكي       
عبج الفتاح الديدي حكػمة الػفاؽ بانيا "اسيخة االتفاقية ووصف الخئيذ السرخؼ 

السميذيات... كاف االولى بشا اف نتجخل بذكل مباشخ في ليبيا ولجيشا القجرة ولكششا لع 
نفعل ذلظ.... والعس قاؿ لشا انشا نعخض امششا القػمي لمخصخ"، اما اليػناف فقج قامت 
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ػششي الميبي بكيادة الجشخاؿ بصخد سفيخ حكػمة الػفاؽ الميبية، واتجيت لجعع الجير ال
 3131 / يشايخ"، وفي خصػة ثانية عقج اجتساع في القاىخة في كانػف الثانيحفتخ"

وجخػ خاللو التػقيع عمى وثيقة تحػيل مشتجػ غاز شخؽ الستػسط الى مشطسة اقميسية 
عمى  3131 / أغدصذدائسة مقخىا القاىخة، مغ جية اخخػ جخػ التػقيع في اب

)تراعج الجور الميبي  –ناني يتعارض ويتقاشع مع االتفاؽ التخكييػ  –اتفاؽ مرخؼ 
 .(.Dalay, n.d؛ 3131 ،التخكي في ليبيا

عادت تخكيا واعتخضت عمى اتفاقية تخسيع الحجود البحخية والسشاشق االقترادية       
بحخية مذتخكة واف ىحا االتفاؽ  اً بيغ مرخ واليػناف بجعػػ اف البمجيغ ال يسمكاف حجود

يشتيظ السشصقة االقترادية الميبية، وكخد عمى ىحه االتفاقية ارسمت انقخة سفيشتيا 
عخوج ريذ" بخفقة سفغ حخبية الى مياه جديخة حفخ االرتجاجي "اث الدلدالية واللألبح

كخيت( التي تجعي اليػناف عائجيتيا الييا، مغ جيتيا ابقت شساؿ قبخص( و)قبخص )
حخبية الى السشصقة  اً اليػناف قػاتيا السدمحة في حالة مغ التأىب القرػػ وارسمت سفش

مت قػة عدكخية الى جديخة بيغ جديخة كخيت وقبخص والداحل الجشػبي لتخكيا وارس
ضع ندع الدالح، وعسمت الجولتاف )تخكيا )كاستيمػريدو او ميذ( التي تخزع لػ 

، اذ اجخت اليػناف دكخية كبيخة في مياه شخؽ الستػسط( عمى اجخاء مشاورات عواليػناف
اعمشت تخكيا مشاورات بحخية مشاورات عدكخية بحخية بسذاركة فخندا وايصاليا، كسا 

، وتصػرت (3131/:/ 33-9ة مغ )سج" لمالحػت االزرؽ "ػية عخفت بروس–تخكية
االحجاث بذكل يشحر باف الرخاع سيأخح مشحا عدكخيا في شخؽ الستػسط بيغ عزػيغ 
في حمف الشاتػ لمسخة االولى مشح تأسيذ الحمف، اما االتحاد االوروبي فقج عارض 

عمى كامل االتفاقية اال اف مبجئيا التجخل العدكخؼ التخكي في ليبيا كسا ابجػ تحفطو 
االتحاد بػصفو تكتال اقميسيا يجسع الجوؿ االوروبية لع يكغ بإمكانو التأثيخ السباشخ في 
التشافذ الجولي في ليبيا بدبب التشافذ بيغ كل مغ فخندا وايصاليا عمى ليبيا وىسا 

ت عزػاف في االتحاد مسا حج مغ قجرة االتحاد عمى اتخاذ مػقف مػحج مغ التجخال
 .)كيصاف، د.ت(الجولية في ليبيا 
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 ثالثًا: السهقف الدولي من الترعيد في شرق الستهسط 
الحؼ شيجه  3131اختمفت ردود الفعل الجولية تجاه الترعيج االخيخ عاـ         

شخؽ الستػسط، العتبارات سياسية واقترادية ليحه الجولة او تمظ او وفق ما تسميو 
التكتالت الجولية. فبالشدبة لمػاليات الستحجة االمخيكية اكبخ دوؿ حمف الشاتػ والحؼ 
يسكغ وصفو بالستقمب في بادغ االمخ بشاء عمى عالقاتيا الدياسية مع اشخاؼ الشداع، 

دبب خالفاتيا مع تخكيا عمى اثخ تجخميا في سػريا وشخائيا بو  3127فسشح عاـ 
لسشطػمة الرػاريخ الخوسية، فقج دعست واششصغ مػقف قبخص واليػناف مغ خالؿ 

 :312" الحؼ اقخه الكػنغخس عاـ االمغ والصاقة شخؽ البحخ الستػسط"قانػف شخاكة 
يات الستحجة ورفع الحطخ عمى تػريج الدالح الى قبخص، غيخ اف مػقف الػال

، اذ بجأت االدارة االمخيكية تعيج تختيب اولػياتيا  3131االمخيكية تغيخ مع مصمع عاـ 
مع التػسع الخوسي في شخؽ الستػسط سػاء في سػريا او  السيسافي شخؽ الستػسط، 

في ليبيا، لحا كانت واششصغ تحاوؿ اعادة العالقات مع تخكيا الحميف االستخاتيجي ليا 
واالستفادة مغ تػسعيا في شخؽ الستػسط عمى حداب التػسع الخوسي، في السشصقة 

لحا لع تتعج اجخاءات واششصغ كػنيا اجخاءات بديصة لع تخؽ الى مدتػػ الزغػط 
" في مشاورات شخاؾ حاممة الصائخات االمخيكية "ايدنياورالفعمية عمى تخكيا، كسا تع ا

 أ، )باكيخ 3132سط في تسػز عدكخية مذتخكة مع تخكيا في شخؽ ووسط البحخ الستػ 
 .(د.ت

اما االتحاد االوروبي فقج تبايشت مػاقفو تبعا لدياسة دولو في معالجة تػتخ        
 ( التيجئةايصاليا، السانيا، اسبانياشخؽ الستػسط، ففي حيغ فزمت بعس دولو )

 آنحاؾتتػلى رئاسة االتحاد  كانت التي، مع اقتخاح السانيا والخكػف الى الحمػؿ الدمسية
نفديا كػسيط لمتيجئة بيغ تخكيا واليػناف، والتي القت تخحيبا مغ تخكيا بذأف وقف 
عسميات التشقيب شخؽ الستػسط اال انو في الجية االخخػ تؤيج اليػناف وقبخص اتباع 

خاض عقػبات متذجدة ضج تخكيا، والتي رفزت الػساشة االلسانية واستسخت في استع
اليػناف في ىحا الذأف عمى السػقف  تتكد ار و  ػة العدكخية في مياه شخؽ الستػسط.الق

الفخندي السعادؼ لتخكيا واالكثخ تذجدا بيغ دوؿ اوروبا، بعج اف اعمشت فخندا مدانجتيا 
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ط واعالنيا الى شخؽ الستػس 3131 / أغدصذفي اب وشائخات   اً لميػناف وارسمت سفش
" تجاه تخكيا في شخؽ الستػسط، كسا اعمشت عغ الحسخاءعغ تبشي "سياسة الخصػط 

شائخة مقاتمة  31 حػالي تاستعجادىا لبيع كسيات كبيخة مغ االسمحة الى اليػناف وشسم
 .)كيصاف، د.ت(" وفخقاشتيغ رافاؿشخاز "
أما حمف الشاتػ فأنو ال يخغب في صخاعات ومػاجيات عدكخية بيغ اعزائو       

الى اقشاع تخكيا واليػناف ببجء "محادثات  ربسا تؤثخ سمبا عمى قػة الحمف، لحا فقج سعى
واف اغمب اعزائو  السيسا" تحت رعاية الحمف لتجشب نداع مدمح بيغ اعزائو، فشية

وعمى رأسيع الػاليات الستحجة األمخيكية ال تفزل زج الحمف في نداعات مدمحة بيغ 
تحاوؿ  أما روسيا ففي ضل سعييا لتقػية نفػذىا وتػاججىا في شخؽ الستػسط .اعزائو

مدظ العرا مغ الػسط، ففي حيغ تحافع عمى عالقات قػية مع اليػناف وقبخص 
لتاميغ خصػشيا السالحية ولمحفاظ عمى تجارتيا السيسا تجارة الدالح مع عسالئيا في 
الذخؽ األوسط، تحاوؿ أيزا السحافطة عمى عالقاتيا مع تخكيا خاصة وأف األخيخة 

أوروبا عبخ خصػط نقل الغاز السارة عبخ  الزامغ لشقل الغاز الخوسي الى دوؿ
أراضييا، لحا أعمشت روسيا عغ مذاركتيا في السشاورات التخكية في شخؽ الستػسط، 
كسا أف مغ مرمحة روسيا اإلبقاء عمى التػتخ في شخؽ الستػسط وبيغ دوؿ الشاتػ 

 . )كيصاف، د.ت(إلضعافو 
القبخصي عمى االتحاد األوروبي، فقج عقج األخيخ –مع استسخار الزغط اليػناني      

خخج مشيا بعجد مغ  3131 / أكتػبختذخيغ األوؿ 3قسة لقادتو في بخوكدل بتاريخ 
بيشيا قخارات تتشاوؿ  مغ لستػسط، كافالقخارات فيسا يخز الشداع في التػتخ في شخؽ ا

ي شخؽ الستػسط خالؿ لع تتخاجع عغ انذصتيا لمتشقيب ف فخض عقػبات عمى تخكيا إذا
في حاؿ قياـ تخكيا مججدا ( مغ قخارات القسة عمى : "31قخة )ثالثة اشيخ، إذ نرت الف

تحاد سػؼ بأعساؿ أحادية الجانب، وباستفدازات مشتيكة بحلظ القانػف الجولي، فإف اال
يمجأ الى استخجاـ كافة الػسائل والخيارات الستػافخة  لجيو  مغ اجل الجفاع عغ 
مرالحو ومرالح الجوؿ األعزاء"، كسا صخحت رئيدة السفػضية األوروبية )اورسػال 

"العقػبات يسكغ فخضيا بذكل فػرؼ وىي جاىدة في حاؿ  فػف ديخ اليغ( قائمة:



 

                 
  

 

 

168 

 
 

 

:  

 

وفي ذات الػقت حاوؿ قادة االتحاد األوربي  .خعية"أنقخة في انذصتيا غيخ الذ استسخت
"العرا والجدرة" عشجما لػح بسشافع اقترادية لتخكيا في حاؿ استجابت  استخجاـ سياسة

"في حاؿ تػاصل الجيػد االيجابية  أنو ( عمى:2لسقتخحات االتحاد إذ نرت الفقخة )
التخكية لػضع حج ألنذصتيا غيخ الذخعية التي تقـػ بيا ازاء اليػناف وقبخص، فأف 
االتحاد األوروبي عاـز عمى اشالؽ بخنامج سياسي بشاء بيشو وبيغ تخكيا يذسل تحجيث 

لي االتحاد الجسخكي، وتدييل السبادالت التجارية، وتشقل االشخاص، وقياـ حػار عا
وازاء نبخة التيجيج جاء الخد التخكي  ستسخار التعاوف في مدائل اليجخة".السدتػػ بذأف ا

"المجػء الجائع  بالخفس عمى لداف وزارة الخارجية التخكية التي اصجرت بياف قالت فيو:
)االتحاد األوروبي يسيل " ايجاب ءشيالى خصاب التيجيج بالعقػبات لغ يعصي أؼ 

إف نبخة التيجيج والتمػيح  .(3131 ،أنذصتيا في الستػسط أشيخ لمتخاجع عغ 4تخكيا 
بفخض عقػبات مغ شأنيا أف تعقج السػقف وتفزي الى نداع مدمح في شخؽ الستػسط 

 تكػف نتائجو سمبية عمى كل االشخاؼ.
بعج فذل االتحاد األوروبي في تيجئة الشداعات شخؽ الستػسط، عسل حمف و        

الشداع بزخورة التحاور، وبعج سمدمة مغ لقاءات ومباحثات الشاتػ عمى اقشاع اشخاؼ 
عمى السدتػػ العدكخؼ في اشار حمف الشاتػ، وافقت تخكيا واليػناف عمى ايجاد آلية 
لفس الشداع، وفي بياف صادر عغ الشاتػ قاؿ: "نتيجة لدمدمة مباحثات فشية بيغ 

ساليب فس الشداع اعتبارا الػفجيغ العدكخييغ التخكي واليػناني، تأسدت آلية ثشائية أل
"، والى جانب السفاوضات العدكخية عسمت 3131/ اكتػبخ مغ األوؿ مغ تذخيغ األوؿ

ألسانيا عمى جسع الصخفيغ في مفاوضات تتشاوؿ جحور الشداع، والعسل عمى اقشاع 
الصخفيغ لمعػدة لمسباحثات التقشية والدياسية التي تيجؼ الى مشاقذة الخالؼ حػؿ 

خية والسشاشق االقترادية والجخؼ القارؼ في محاولة إلنياء ىحا الشداع الحجود البح
 .(3131 ،)جساؿ
ا لجبية عدكخية في شخؽ يرأت تخكيا أف مغ مرمحتيا التيجئة وعجـ فتحو       

بعج تجخميا العدكخؼ في سػريا وليبيا، كسا أف  السيساالستػسط ىي في غشى عشيا 
مرمحتيا تقتزي تحقيق استغالؿ السداعي الجولية لتحقيق جسمة مغ األىجاؼ مشيا 
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األمخيكية كي ال تقف الى جانب اليػناف وتجاوز حالة الفتػر تحييج الػاليات الستحجة 
في عالقاتيا مع واششصغ والتي لع تكغ لرالح تخكيا، كحلظ دعع السػقف األلساني 
لتقجيع تخكيا كجولة تدعى لحل أزماتيا بالصخؽ الدمسية بعج تجخالتيا العدكخؼ في اكثخ 

اصصفاؼ دوؿ االتحاد األوروبي مغ مكاف، فزال عغ اف التيجئة التخكية كفيمة بعجـ 
الى جانب اليػناف، اليجؼ األخخ يتسثل بتحييج إف لع نقل تقييج دور الجوؿ غيخ 

اليػنانية –السعشية بالشداع بذكل مباشخ، انعكدت اجػاء السفاوضات والحػارات التخكية
 بخعاية الشاتػ وألسانيا بذكل إيجابي عمى دوؿ السشصقة وساىع خفس حالة التػتخ شخؽ 

الستػسط في حمحمت العجيج مغ قزايا الخالؼ يأتي في مقجمتيا االنفخاج الحؼ تذيجه 
 .(ب، د.ت )باكيخالتخكية  –العالقات السرخية

داؿ ما تعمى الخغع مغ الجيػد الجولية إال أف احتساؿ عػدة الترعيج والتػتخ و      
 لع يتع التػصل الى تدػية دولية قانػنية لمخالفات في شخؽ الستػسط.اقائسة م

 الخاتسة واالستشتاجات
 –أف مشصقة شخؽ الستػسط كانت ميجانا لمتشافذ والشداع التخكي مغ خغع عمى ال     

اليػناني مشح نياية الحخب العالسية الثانية اال أف ىحه الخالفات اخحت مشحى اخخ مشح 
عقج ونرف عمى خمفية األحجاث التي شيجتيا السشصقة ودخػؿ دوؿ أخخػ عمى خط 

دوؿ السشصقة مسا أدػ الى  التشافذ في شخؽ الستػسط دعسا ليحه الجولة او تمظ مغ
اختالؿ التػازف الجولي في شخؽ الستػسط، كسا أف اكتذاؼ مخدونات السػارد الصبيعية 
مغ نفط وغاز شبيعي كخس مغ مذيج التشافذ الجولي، واألمخ الحؼ وضع تخكيا اماـ 
أمخيغ، اما االنكفاء عمى نفديا وقبػؿ األمخ الػاقع وىػ أمخ بعيج كل البعج عغ 

التخكي اليادفة الى جعل تخكيا دولة محػرية ليا وزنيا في السشصقة، أو  الدياسة
لية ججيجة كسا في الجخػؿ بقػة ومجازفة عمى خط السشافدة واالنخخاط في اتفاقية دو 

الميبي الحؼ كاف ردا عمى قياـ دوؿ شخؽ الستػسط بتذكيل مشتجػ  –االتفاؽ التخكي
األمخ الحؼ اختارتو تخكيا وأدػ الى  ، وىػشخؽ الستػسط واستبعاد تخكيا مشوغاز 
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وصػؿ السشافدة والشداع عمى مػارد الصاقة يرل الى حج الترادـ والشداع السدمح  لػال 
 تجخل حمف الشاتػ لتيجئة األمػر.

 الى جسمة مغ التػصيات يسكغ ادراجيا فيسا يمي: البحث خمز
قانػف دولي  تذكل لجاف فشية مغ دوؿ شخؽ الستػسط تأخح عمى عاتقيا ايجاد-2

يعالج قزايا الحجود البحخية ويػفخ آلية متفق عمييا لتحجيج السياه  االقميسية والجخؼ 
 القارؼ والسشاشق االقترادية بذكل مشرف يخاعي مرالح ىحه الجوؿ .

اصجار األمع الستحجة ومجمذ األمغ الجولي قخارا ممدما بعجـ تدميح الجدر التابعة -3
حل دولة أخخػ، ووضع قػات مخاقبة دولية تكػف ىي الزامغ لجولة ما والقخيبة مغ سػا

 لتصبيق ىحا القخار.
تجاوز حالة الشداعات بيغ دوؿ السشصقة واالتفاؽ فيسا بيشيا عمى صيغة لسفاوضات -4

ولقاءات بخعاية دوؿ كبخػ او مشطسات دولية، لزساف الحفاظ عمى الدمع الجولي وعجـ 
 عكذ سمبا عمى دوؿ السشصقة قاشبة.ادخاؿ السشصقة في نداعات مدمحة ستش

االبتعاد عغ سياسة االستعخاضات العدكخية والتيجيج باستخجاـ القػة العدكخية ، -5
 النو سيفذل اؼ عسمية لحل الشداعات بالصخؽ الدمسية.

ايجاد مذاريع مذتخكة الستغالؿ الغاز الصبيعي تزسغ مذاركة كل دوؿ شخؽ -6
 دتيمكة ودوؿ العبػر(الستػسط ) السشتجة والسشعة  والس

العسل عمى تأسيذ شخكات متعجدة الجشديات مغ دوؿ السشصقة لغخض العسل في -7
التشقيب والحفخ واستغالؿ مػارد الصاقة الكامشة في شخؽ الستػسط ويعػد نفعيا عمى 

 كل دوؿ السشصقة . 
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