
 RIMAK  

392  

 

 

International Journal of Humanities and Social Sciences 

ISSN: 2717-8293 

Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

www.rimakjournal.com 

 

Received: 04/01/2023 Accepted: 13/02/2023 Published: 01/03/2023 

 

FEATURES OF THE ENERGY GEOPOLITICAL TRANSFORMATION IN 

INTERNATIONAL RELATIONS : BACKGROUNDS AND CONTEXTS 

 

Djamel BEN MERAR 1
 

Dr, Djlali Bounaama University Khemis Miliana, Algeria 

 

Abstract: 

Energy sources occupy an increasing importance, not only as the artery of the economy, but 

also because of their importance in determining the power of the state and its regional and 

international situation, especially with the presence of an imbalance between the structure 

of the international system and its structure and the distribution of energy sources. And the 

requirements of local consumption, and the importance of providing sufficient and safe 

energy sources an important role so that it does not affect its economic status and its 

international standing in light of the competition of regional and emerging powers to control 

energy sources that are characterized by scarcity and increasing global consumption. 
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ي العالقات الدولية: 
 
  مالمح التحول جيوسياسية الطاقة ف

  الخلفيات والسياقات

 

  جمال بن مرار

 إلجزإئر ،ة إلجياللي بونعإمة خميس مليإنةجإمع ،د 

 

 :الملخص

إيدة ليس من إلنإحية إإلقتصإدية فحسب بل ألهميتهإ إلجيو  ز ي تحديد قوة تحتل إلطإقة أهمية مت 
إلدولة  سيإسية ػز

ي مصإدر إلطإقة وتوزيعهإ أدت ؤل نزإعإت هووضع
، وإلسيمإ مع وجود إختالإلت ػز ورصإعإت ؤقليمية  إ إإلقليمي وإلدولي

ي يتوقع أن تصبح أحد أهم إألسبإب إندإلعهإ، إلسيمإ تنإقص إلمخزون إلعإلمي 
إيد إلطلب إلعإلمي  ودولية إلت  ز مقإرنة بت 

ي إلقرن للطإقة، فرض
ين من خالل إلبحث عن  ت إلتحوإلت إلجيو سيإسية نفسهإ عىل إلسإحة إلدولية ػز إلوإحد وإلعشر

ز ؤمدإدإت إلطإقة وإلسيطرة عىل إلممرإت إلمإئية لنمو إإلقتصإديإت  ورة تحقيق إألمن  تأمي  إلدول من أجل إلتنمية ورصز

 . إلطإقة

 .إلدولية؛ إلجيوسيإسية؛ إلقوى إلدولية؛ إلخلفيإتإلطإقة؛ إلسيإقإت؛ إلعالقإت : الكلمات المفتاحية
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 المقدمة: 

ي مسإرإت 
ين بدإية إلتغت  ػز ي إلقرن إلوإحد وإلعشر

ي إلعالقإت إلدولية ػز
تعتتر مالمح إلتحول جيوسيإسية إلطإقة ػز

وط إلمطلوبة لتحقيقهإ وإلقدرإت  إلقوة إلدولية هإ وإلشر ز ي تمت 
ي تمنحهإ وإختالإلتهإ بحسب من خالل إلمعإيت  إلت 

إلت 

 
 
  إلقوى إلدولية إلقإئمة وتلك إلمتوقع صعودهإ وفقإ

 
إن إلقوى سوإء كإن عسكريإ ز ي من شأنهإ أن تقلب مت 

 لمعإيت  إلقوة وإلت 

 
 
ي حقل إلعالقإت ؤدون  أو إقتصإديإ

همإل إلفوإعل إألخرى وكذإ محإولة ؤدرإك وفهم نوع إلقوة وفعإليتهإ وكيفية توظيفهإ ػز

 لدولية. إ

ي 
كإت إلمتعددة إلجنسيإت لالستثمإرإت ػز فؤن إلمخإطر إلجيوسيإسية تمثل ؤحدى مخإوف إلرئيسية للدول وإلشر

يإ  ي إلعرإق وسوريإ وليبيإ ونيجت 
مجإل إلطإقة لعدة أسبإب خإصة مإ شهدته بعض إلدول من رصإعإت متصإعدة إل سيمإ ػز

 وأوكرإنيإ ممإ أدى ؤل تحجيم تلك إإلستثمإرإت، 
ا
عىل ذلك فقد أصبحت خطوط أنإبيب إلنفط وإلغإز بتلك  فضل

 
 
ي توإجههإ  إلمنإطق أكتر خطرإ

ي ظل تصإعد حدة إلمخإطر إألمنية إلت 
ز ػز يرإن وتركيإ ؤ، فقد تعرض خط أنإبيب إلنفط بي 

ي أوإخر سنة 
ي عإم 6102لحوإدث متكررة ػز

ي أكتوبر6102، وػز
ي بحر بلطيق ػز

إلقرصنة ، وعملية  6166، وخطوط إلغإز ػز

ق حوض إلبحر إألبيض إلمتوسط بسبب إإلكتشإفإت  ز إلدول إلمطلة عىل شر ي وتصإعد إلتوتر بي 
ي إلقرن إإلفريؼ 

ػز

ز إلدول، وإلحرب إلروسية إألوكرإنية وإنعكإسهإ إلمبإشر عىل  إلجديدة لحقول إلغإز وإلنفط، كل هذإ يأجج إلرصإعإت بي 

 مصإدر أخرى لإلمدإدإت إلطإقة. إلطإقة إلعإلمية وتفإقمهإ أدى ؤل إلبحث عن 

ي ظل 
ي وضعهإ إإلقتصإدي ومكإنتهإ إلدولية ػز

وُيعد توفت  مصإدر إلطإقة إلكإفية وإآلمنة دور مهم بحيث إل يؤثر ػز

 ، ي تتسم بإلندرة وتزإيد إإلستهالك إلعإلمي
إلتنإفس إلقوى إإلقليمية وإلقوى إلصإعدة للسيطرة عىل مصإدر إلطإقة إلت 

 هيكل إلنظإم إلدولي وبنيته وتوزي    ع مصإدر إلطإقة، مصإدر حيث تحتل 
ز إيدة وإلسيمإ مع وجود خلل بي  ز

إلطإقة أهمية مت 

ي مصإدر إلطإقة إإلس
ي نقص ػز

عإنز
ُ
ى إلصنإعية ت إتيجية مإ يجعلهإ تعتمد عىل إؤل فإلدول إلكتر مدإدإت إلخإرجية لسد ت 

إيد.  ز  إلحإجإت ومتطلبإت إإلستهالك إلمحىلي إلمت 

ي تصبح أحد أهم أسبإب إندإلع يتوقع زيإدة إل
ز إلدول للسيطرة عىل مصإدر إلطإقة إلرئيسية، إلت  تنإفس بي 

ي تنإقص دإئم 
ين، إل سيمإ أن إلمخزون إلعإلمي للطإقة ػز ي إلقرن إلوإحد وإلعشر

إلرصإعإت وإلحروب إؤلقليمية وإلدولية ػز

ى وإلقوى إلصإعدة ب إيد خإصة من طرف إلدول إلكتر ز
منحتز تصإعدي من جهة وندرة إلموإرد إلطإقة مقإرنة بإلطلب إلمت 

 من جهة أخرى. 

ي تشكيل قرإرإت 
ين ذإت أهمية كآلية لبسط إلنفوذ وإلتفوق وإلسيطرة ػز ي إلقرن إلحإدي إلعشر

تعتتر إلطإقة ػز

ى للسيطرة عىل مصإدر إلطإقة خإصة إلوإليإت إلمتحدة  ز إلدول إلكتر إلسيإسة إلخإرجية، حيث زإدت حدة إلرصإع بي 

ي تفرض هيمنتهإ عىل إلعإلم بإلسيطرة عىل منإبع إلنفط وإلممرإت إلبحريإأل 
ق إألوسط مريكية إلت  ي منطقة آسيإ وإلشر

ة ػز

وريإت تحقيق إألمن إلقومي وإل أو 
ق إلبحر إألبيض إلمتوسط، فإلعديد من إلدول تجعل من أمن إلطإقة من رصز فريقيإ وشر

ق إلبحر إألبيض إلمتوسط سيمإ توظيفهإ من أجل منع إلقوى إألخرى من  منإفستهإ عىل هذه إلموإرد وتشكل منطقة شر

ي سيإسإت إلقوى إؤلقليمية وإلدولية للسيطرة وإلهيمنة. 
 ؤحدى منإطق إلتوتر وإلرصإع ػز
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 ومن هذإ إلمنطلق وعىل ضوء مإ تقدمنإ به نطرح إلسؤإل إلرئيسي لإلشكإلية: 

ي الما مدى تأثير 
 
 عالقات الدولية؟التحوالت جيوسياسية الطاقة ف

 ومن هنإ يتفرع عن هذإ إلسؤإل أسئلة إلتإلية: 

 مإ هي مالمح إلتحول إلجيوسيإسية للطإقة؟ -

 وإلهيمنة عىل إلطإقة؟ مإهي أشكإل إلتنإفس -

ي إلعالقإت إلدولية -
 ؟كيف أثرت إلتحوإلت ػز

 لإلجإبة عن إؤلشكإلية إلبحثية نطرح إلفرضيإت إآلتية: 

  ى وإلصإعدة عىل إلطإقة كلمإ زإدت إلرصإعإت إؤلقليمية وإلدولية؛كلمإ تزإيد إهتمإم إلقوى  إلكتر

 

إيد : أهمية الدراسة ز ي محإولة فهم إإلهتمإم إلعإلمي إلمت 
ِل ؤليه ػز َوصُّ

َ
يتلخص إلهدف إألسإسي إلذي تصبو إلدرإسة ِلت

ز  إلحصول عليهإ وإلتحكم بهإ  بإلطإقة ومصإدرهإ خإصة إلغإز وإلنفط بإلشكل إلذي يدفع إلدول ؤل إلتنإفس لتأمي 

ي إلسيإسة إلدولية، كمإ سنوضح بشكل خإص أهمية 
كوسيلة للقوة وإلضغط من طرف إلقوى إؤلقليمية وإلدولية ػز

ي 
ز إلقوى إلمتعددة ػز ي تعد منإطق نفوذ بي 

ي إلعالقإت إلدولية، إلت 
إلطإقة وتأثت  إلتحوإلت إلجيوسيإسية إلطإقة ػز

 إلمنطقة. 

 

 :أهداف الدراسة

:  تهدف  إلدرإسة ؤل مإ يىلي

ي إلخإرطة إلجيوسيإسية للدول ومإ ينشأ عن ذلك من أبعإد سيإسية وأمنية وإقتصإدية.  -
 تحديد أهمية إلطإقة ػز

ي إلعالقإت إلدولية.  -
 توضيح تأثت  إلتحوإلت جيوسيإسية إلطإقة ػز

 ؤلقإء إلضوء عىل أهم خطوط أنإبيب إلغإز ضمن جيوسيإسية إلطإقة.  -

ي مسإر إلعالقإت إلدولية. وضع توصيإت قد  -
إتهإ ػز ي فهم آليإت وأبعإد إلرصإعإت حول إلطإقة وتأثت 

 تسإهم ػز
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 المحور األول: خلفيات وسياقات التحوالت جيوسياسية الطاقة

إت جيوسيإسية،   ؤن إلتنإفس وإلرصإع إؤلقليمي وإلدولي عىل موإرد إلطإقة يتم ضمن عوإمل ومتغت 
ا
عن  فضل

ي نقل ؤمدإدإت إلطإقة من منإطق إؤلنتإج ؤل منإطق 
ي إلتحكم وإلسيطرة ػز

أهمية ودور تلك إلموإقع إلجغرإفية ػز

ق بحر  ق إألوسط وشر ز أكتر من منطقة من أهمهإ: منطقة إلشر ي إلعإلم بي 
إإلستهالك، وتتوزع مصإدر إلطإقة إلرئيسية ػز

ي إلعإلم، فأغتز منطقة هي منطقة إألبيض إلمتوسط وإلقوقإز وأو رإسيإ، فهذه إلمنإ
طق تحتوي عىل أكتر مخزون نفظي ػز

ي قدرتهإ 
ي بإحتيإط إلت  ، ؤمن % 0..1إلخليج إلعرنر  جمإلي إحتيإطي إلعإلمي

ا
ي منطقة  فضل

عن إكتشإفإت إلغإز إلضخمة ػز

ز إلعديد من إلقوى ق إألوسط بي  ي منطقة إلشر
ق إلمتوسط وهذإ مإ يفش حجم حدة إلرصإع إلدإئر ػز إؤلقليمية  شر

ق (.6، صفحة .610)زيإدة،  % 8..وإلدولية، أمإ منطقة أو رإسيإ فتمتلك نسبة إحتيإطي يقدر ب  ، كمإ أن منطقة شر

ي نصيبهإ من إلرصإعإت إؤلقليمية وإلدولية من خالل مإ تملكه من موإرد إلطإقة،   إلجنونر
ز ي بحر إلصي 

آسيإ إلمتمثلة ػز

 :  ويمكن تحديد إلعوإمل إلمؤثرة كمإ يىلي

ي سلطة ونفوذ إلدول، -0
إت وعوإمل منهإ: تأثت  تدفقإت إلطإقة ػز ي إلعإلم بعدة مؤشر

تتأثر خريطة إلجيوسيإسية إلطإقة ػز

ز ؤمدإدإت إلطإقة  ين هيمنت جهود تأمي  ي تتأثر بدورهإ بمدى حإجة إلعإلم للطإقة؛ وخالل إلقرن إلوإحد وإلعشر
وإلت 

إلشحنإت وإلتصدي لمحإوإلت إإلعتدإء للسيطرة عليهإ وإلممإرسإت إإلحتكإرية عىل إلسإحة إؤلقليمية وإلدولية؛  وحمإية

 
 
  أصبحت إلطإقة محددإ

 
لسيإسة إلدولية، ألن توفر موإرد يسمح لهإ بإنتهإج سيإسة تتمتع بقدر كبت  من  أسإسيإ

ي تزدإد أهميته  إتيجر ممإ  -مثإل: قطع إمدإدإت إلغإز إلروسي عىل إلدول إألوروبية–إإلستقاللية، ألن إلطإقة سالح إست 

وط  ي إلعالقإت إؤلقليمية وإلدولية وإفتقإر لطإقة يجعلهإ تإبعة لشر
ي تمتلكه إلمزيد من إلثقل وإلوزن ػز

يعظي للدولة إلت 

فرض روسيإ  –إلدول إلمصدرة لهإ حت  تضمن توفت  إحتيإجإت سكإنهإ وإلطإقة إلالزمة لتشغيل إآللة إإلقتصإدية 

إء إلغإز بإلعملة إلروبل إلروسية ة إلشر  . -لتسعت 

ي مجإل إلطإقة، فقد تطور إلمشهد إلدولي للطإقة -6
ي إلعإلم بإإلكتشإفإت إلجديدة ػز

تتأثر خريطة رصإعإت إلطإقة ػز

ق إلبحر إألبيض إلمتوسط، ي منطقة شر
 خالل إلسنوإت إلمإضية من خالل إكتشإف إحتيإطإت غإز ونفط جديدة ػز

ي وإستهالكه ممإ  ؤضإفة ؤل دخول مصإدر جديدة ؤل إلسوق أهمهإ إلنفط إلصخري، وتطور تصنيع إلوقود إلبيولوجر

ي إلنمو 
ي إألسعإر وأثرت بشكل كبت  ػز

ي شهدت تقلبإت حإدة ػز
أضإف عوإمل تأثت  جديدة عىل إلسوق إلدولية، إلت 

، وقد شهد إلطلب إلع  إإلقتصإدي وإإلستقرإر إلسيإسي إلعإلمي
 
كبت  ومن إلمتوقع أن يزيد إلطلب   إلمي عىل إلطإقة تزإيدإ

 (outlook, 2016, p. 56) . 6111بحلول عإم  49% إؤلجمإلي نحو

3- 
 
إجع إحتيإطي  يشكل إلغإز فعليإ ين سوإء من حيث إلبديل إلطإقة لت  ي إلقرن إلحإدي وإلعشر

مإدة إلطإقة إلرئيسية ػز

 
 
ي إلعإلم ُيعد بإلنسبة للقوى  إلنفط عإلميإ

أو من حيث إلطإقة إلنظيفة، ولهذإ فؤن إلسيطرة عىل منإطق إإلحتيإطي إلغإز ػز

ي عد
ز إلتقليدية وإإلقتصإديإت إلصإعدة أسإس إلرصإع إلدولي ػز ة منإطق منهإ: إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية وروسيإ وإلصي 

إزيل وتركيإ وجنوب إفريقيإ.   وإلهند وإلتر

ي منإطق ؤنتإجه، فرغم -1
إستمرإر أهمية إلوقود إألحفوري مقإرنة بمصإدر إلطإقة إألخرى أدى ؤل تزإيد رصإعإت إلطإقة ػز

 أن إلطإقة إلمتجددة وإلطإقة إلنووية همإ أشع مصإدر إل
 
 طإقة نموإ

 
، فال % 6.8يبلغ  ، حيث تحقق كل منهمإ نمو سنويإ

 6111من إستهالك إلعإلم من إلطإقة بحلول عإم % 1.يزإل إلوقود إألحفوري هو إلمصدر إألسإسي إلذي سيغظي نحو 
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إيد إللجوء ؤل إستخدإمه ، حيث ُيعد إلغإز إلطبيغي هو إلوقود إألحفوري (12، صفحة 6102)سيف،  ز إألشع؛ ولذلك يت 

ي من إلطإقة وقلب موإزين إلقوى من جديد 
ي تسغ ؤل تحقيق شبه إكتفإء ذإن 

من جإنب إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية إلت 

 عىل إلسإحة إلدولية. 

ي تشكيل خريطة رصإعإت إلطإقة إلمستقبلية، حيث يشت  عدم توإفر إلطإقة بإلكميإت -8
يعتتر هإجس فقر إلطإقة دور ػز

ي عىل  إلالزمة بسبب إرتفإع تكإليف إلحصول عليهإ وندرتهإ يشكل عإئق رئيسي أمإم إلتنمية إإلقتصإدية وإلتأثت  إلسلتر

ي جميع م 0.3مإ يقإرب إلقطإعإت إألخرى، فال يزإل هنإك 
نحإء إلعإلم يعيشون دون إلحصول عىل أليإر شخص ػز

ي إلبلدإن إإلفريقية وإآلسيوية، ونحو 
مليإرين نسمة لديهم ؤمكإنية وصول محدود أو متقطع ؤل  16إلكهربإء وإلسيمإ ػز

 . (.0، صفحة .610)مهدي،  مليإر نسمة إل يستطيعون إلحصول عىل إلطإقة 6.2إلطإقة، وهنإك 

وط -2 ي تشكيل خريطة رصإعإت إلطإقة، حيث تمثل هذه إلقدرة أحد إلشر
يؤثر ضمإن إلقدرة عىل إلوصول ؤل إلطإقة ػز

؛ وتشكل إلقدرة  ية سوإء عىل مستوى إألفرإد أو عىل مستوى إلدول، وإلنظإم إلدولي
إألسإسية إلستمرإر إلتفإعالت إلبشر

  عىل إلوصول ؤل إلطإقة بشكل
 
  وإفر وبتكلفة منإسبة دورإ

 
، وإتسإع نطإقه ونهضة إلدول،  مهمإ ي

ي نمو إلنشإط إؤلنسإنز
ػز

ي إلقدرة عىل إلوصول ؤل إلطإقة وتوظيفهإ بشكل فّعإل 
ي مرإحل إلثورة إلصنإعية إألول كإن تبإين ػز

ويمكن مالحظة أنه ػز

ي تلك إ
ي حددت تبإين نمو إألمم وإلدول ػز

 أحد إلعوإمل إلرئيسية إلت 
 
ي رصإعهإ إلحقإ

عىل إلمستعمرإت، ؤمإ  لمرحلة وػز

 
 
، أو ؤتإحتهإ بشكل يست  أو بتكلفة منخفضة لألطرإف إلمنإفسة؛ ومع لضمإن وصول كل منهإ لمصإدر طإقة رخيصة نسبيإ

، وتزإيد درجة إإلعتمإد إلمتبإدل  ز تغت  بعض عنإرص هذإ إلمشهد إلتنإفسي وإتسإع درجة إلتكإمل إإلقتصإدي إلعإلمي بي 

إقتصإديإت إلعإلم وإعتمإد إلنمو إلعإلمي عىل ؤتإحة فرص إلنمو لمختلف إقتصإديإت إلعإلم، بإت إلتعإمل مع قضية 

ضمإن إلوصول ؤل إلطإقة قضية عإلمية، وليست مجرد قضية تخص دول بعينهإ؛ فقد أصبح إلتعإمل مع ؤتإحة إلطإقة 

 وضمإنهإ أو حت  إلهيمنة عىل مصإدرهإ وإحتكإرهإ، ق
 
ى،  ضية أكتر تعقيدإ ز إلدول إلكتر من مجرد كونهإ مبإرإة صفرية بي 

ي إلعالقإت إلدولية وإلنظإم إلدولي تطور مفهوم إألمن وإنتقل من 
، فمع إلتطور ػز بقدر مإ بإتت قضية تنسيق دولي

ي إلعالقإت إلدولية ؤل مفهوم إألمن غت  إل
تقليدي إلذي ظهر إلمفهوم إلتقليدي إلذي ركزت عليه إلنظرية إلوإقعية ػز

 بوضوح مع إنتهإء إلحرب إلبإردة. 

ي تحقيق إألمن إلطإقة، فمع إتسإع نطإق إلعالقإت إلدولية إتسع نطإق مفهوم أمن إلطإقة عمإ كإن عليه -2
رغبة إلدول ػز

 
 
ين، فمن نإحية لم يعد إلمفهوم مقترصإ ى إلمستوردة للطإقة  خالل إلقرن إلعشر عىل تحقيق مصإلح إلدول إلكتر

لمستهلكة لهإ، وإنمإ إمتد إلمفهوم ليضم ؤل جإنب ذلك مصإلح وهوإجس وإهتمإمإت إلدول إلمنتجة للنفط وإ

ي بدأت تسغ ؤل ؤحكإم سيطرتهإ عىل قطإع إلطإقة وأسوإقه؛ مع إؤلشإرة ؤل إلبعد إإلقتصإدي لمفهوم 
وإلمصدرة له وإلت 

، فؤن ثمة-إألمن إلطإقة هنإك إلجإنب إلسيإسي  ي إتيجر ز ومنهإ توإفر موإرد  إإلست  ز إلجإنبي  كة تجمع بي 
مالمح وعنإرص مشت 

ين، ؤل أن ظهر أثر أوضح للبعد  ة إلقرن إلعشر ؤمدإدإت إلطإقة إلنفطية بأسعإر معقولة وهو مإ سإد خالل معظم فت 

ي بعد حرب أكتوبر -إلسيإسي  إتيجر ق إألوسط، حيث كإن مفهوم أمن إلطإقة ينصب عىل إلقد 0723إإلست  ي إلشر
ز  ػز رة تإمي 

كميإت كإفية من إلطإقة للمستوردين إلكبإر، بغض إلنظر عن مدى مإ يحققه ذلك من مصإلح للدول إلمنتجة وإلمصدرة 

ز   ق إألوسط ثم جإءت حرب أكتوبر كعالمة فإصلة فتحت مرحلة جديدة كإنت فيهإ مصإلح إلمنتجي  ي إلشر
خصوصإ ػز

ي إلحسبإن؛ ويرتبط بتغت  خريطة إل
طإقة إلعإلمية تغت  بنية منظومة عرض مصإدر إلطإقة وإمدإدهإ، إلمصدرين تؤخذ ػز

ي إلمقإبل يتصإعد إلطلب إلعإلمي 
، وػز ز خإصة مع بروز إلطإقة إلصخرية لدى كل من إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية وإلصي 
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ز كبإر جدد إلقوى إلصإعدة، فقد بإت أمن إلطإقة يحكمه  إلعديد من عىل مختلف مصإدر إلطإقة خإصة بظهور مستهلكي 

 
 
ي آثإرإ

ي تلؼ 
إت إلت  ي  إلمتغت 

ي يمكن أن تهدد أمن إلطإقة وكذلك تتعدد وتتنوع إلسيإسإت إلت 
متبإينة وتتعدد إلمخإطر إلت 

ي قد تكون تقنية أو إقتصإدية أو جيو
 سيإسية أو بيئية. -يمكن أن تستخدم لتقليل من تلك إلمخإطر إلت 

 

 

 

 

 

 

 

ي مجإل إلط-.
إقة وتحديد سعرهإ ووسإئل توزيعهإ أو منعهإ ومن ثم فؤن إلسيطرة عىل مصإدر يتسم إلعإلم بإلمركزية ػز

 . ي إتيجر  إلطإقة تحولت ؤل مصدر قوة ونفوذ إست 

ي كثت  من إلمنإطق، يصبح من 
ي شكل إلرصإعإت عىل إلطإقة ػز

إت إلمؤثرة ػز بعد أن تم تحديد إلعوإمل وإلمتغت 

ز إلمنإطق  ي يتضمنهإ إألهمية تحديد توزي    ع تلك إلرصإعإت بي 
إلمختلفة وذلك بهدف رصد وتحليل أهم إلرصإعإت إلت 

ز إلقوى إلمختلفة.   إلوقت إلرإهن بي 
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ي العالقات الدولية
 
: تأثير التحوالت جيوسياسية الطاقة ف ي

 المحور الثان 

وإت إلطإقة   إلتنإفس وإلرصإع عىل إلطإقة يتحدد من خالل أهمية كل منطقة فيمإ يتعلق بتر
ّ
ي يحظز بهإ، ؤن

إلت 

ين وإبتكإر تقنيإت  ق إلبحر إلبيض إلمتوسط مع دخول إلقرن إلحإدي وإلعشر ي منطقة إلشر
وُيعد إلتنإفس عىل إلطإقة ػز

ق إلبحر إلمتوسط  حديثة للتنقيب وإستخرإج إلغإز إلطبيغي وإلنفط من أعمإق إلبحإر، زإدت من أهمية منطقة شر

ىل إحتيإطإت هإئلة تقدر قيمتهإ بمئإت إلمليإرإت من إلدوإلرإت، فقد أعلنت هيئة إلحتوإئهإ عىل مكإمن إلغإز وإحتوإئهإ ع

ي إلمنطقة إلبحرية 
ق إلمتوسط ػز ة من إلغإز إلطبيغي بمنطقة شر ي إألمريكي عن وجود إحتيإطإت كبت  إلمسح إلجيولوجر

ي هذه إلمنط
ص ولبنإن ومرص حيث تقدر إإلحتيإطإت إلمؤكدة من إلغإز ػز ز قتر ي مت  مكعب. إلممتدة بي 

 قة بنحو تريليونز

ق بحر إلبيض إلمتوسط من بينهإ: مرص، لبنإن، تركيإ،  ز إلدول إلمطلة عىل شر لكن تدإخل إلحدود إلبحرية بي 

 
 
ص خلف تنإفسإ   إليونإن، ؤشإئيل وقتر

 
غت  مسبوق من خالل بسط نفوذ بعض إلدول وإستغالل بعض إلحقوق  وتسإبقإ

ي رصإع جيو سي
ة من إلغإز وإلنفط ومع دخول قوى  -إسي وجيوممإ يهدد إلمنطقة ػز ي مع إكتشإف كميإت كبت  إتيجر إست 

ي لهإ مصإلح ومحإولة إلسيطرة عىل 
ق بحر إألبيض إلمتوسط إلت  ز إلدول إلمطلة عىل شر ي إلرصإع إلحإصل بي 

ى ػز كتر

ز وروسيإ.  ي وإلوإليإت إلمتحدة إألمريكية وإلصي   إلموإرد إلطإقة مثل إإلتحإد إألورونر

I. سية مشاري    ع وخطوط أنابيب الغاز: جيوسيا 

ي مصإلح كل من روسيإ وإلوإليإت إلمتحدة إألمريكية 
ق إلبحر إلمتوسط ػز ي منطقة شر

أثرت إإلكتشإفإت إلطإقة ػز

 : ي إلمنطقة، ويمكن توضيح ذلك عىل إلنحو إلتإلي
ي إلذي قد يأجج إلرصإع ػز  وإإلتحإد إألورونر

 خطوط أنابيب الغاز الروسية:  -1

ي تعد موسكو إلمورد ؤلشإئيل من إلنفط إلخإم، كمإ تقدر ؤن إلعالقإت 
ص وإشإئيل، إلت  إلروسية مع كل من قتر

ص بنحو  ي قتر
ز ػز كإت وإألفرإد إلروسيي   . 6103مليإر دوإلر عإم  30أصول إلشر

إير  ي فتر
كة غإز بروم إلروسية ػز إء إلغإز إلطبيغي  61عىل إتفإق لمدة  6103ؤضإفة ؤل ذلك توقيع شر عإم لشر

وعإت تنمية نفطية  كة "سيوز نفط غإز" إلروسية وتأسيس مشر ، وإبرإم شر ز إلمسإل من حقىلي "تمإر ودإليت" إؤلشإئيليي 

ي إلمنإطق إإلقتصإدية إلسورية إلخإلصة لمدة 
،  مليون دوإلر  71عإم بقيمة تبلغ نحو  68ػز  . (36، صفحة .610)إلنعيمي

ي سوريإ وتوإجد وقد أسست 
ق إلمتوسط من خالل قإعدة طرطوس ػز ي شر

 02روسيإ لوجود بحري دإئم لهإ ػز

ي هذه 
ي إستعدإدهإ لموإجهة إألخطإر إلمحتملة عىل مصإلحهإ ػز

سفينة ومروحيإت بحرية وحإملة طإئرإت ممإ يعتز

 
 
ق إلبحر إألبيض إلمتوسط؛ من خالل سغي روسيإ إلفيدرإلية تإريخيإ عهد روسيإ إلقيرصية ألن يكون من  إلمنطقة من شر

ي منهإ 
ي تعإنز

لهإ منفذ ؤل إلميإه إلدإفئة )إلبحر إألبيض إلمتوسط(، خإصة بعد إلحرب إلروسية إألوكرإنية وأزمة إلطإقة إلت 

إتيجية إألخطبوط ، فأنإبيب إلغإز إلروسية هي بمثإبة أذرع  أوروبإ بعد قطع إإلمدإدإت إلغإز عتر إألنإبيب من خالل إست 

ي قطإع إلنفط وإلغإز نوضح رو 
ب  ع عليه، وللتعرف عىل مكإنة روسيإ ػز سيإ للحفإظ عىل عرش إلغإز إلعإلمي إلذي تت 

 (outlook ،6102)بإلبيإنإت إلتإلية: 
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 النفط: 

(.  %06.6مليون برميل يوميإ ) 00.61إؤلنتإج:   من إجمإلي إؤلنتإج إلعإلمي

ي إلعإلم(.  %06.2مليون برميل يوميإ ) 2..إلتصدير: 
 من إجمإلي إلصإدرإت ػز

 : ي إلعإلم(.  % 2.3مليإر برميل ) 012.6إإلحتيإطي
 من إجمإلي إإلحتيإطي ػز

 الغاز: 

(.  % 6..مليإر مت  مكعب ) 238.2إؤلنتإج:   من إجمإلي إإلنتإج إلعإلمي

 مليإر مت  مكعب.  608.1إلتصدير: 

 : ي إلعإلم(.  % 0..0ب )تريليون مت  مكع 38إإلحتيإطي
 من إجمإلي إإلحتيإطي ػز

 

 : توضح أهم أنابيب الغاز من روسيا إىل أوروبا: 11الخارطة رقم

 

 shorturl.at/mwzIZ المصدر : 

ي عديد من إلدول إألوروبية لكونه أقّل تلويثإ للبيئة من إلنفط، 
نالحظ تزإيد أهمية إلغإز كمصدر للطإقة ػز

 ووضعت إلمفوضية إألوربية 
 
وطإ   شر

 
ي هذإ إلمجإل، مإ يستدعي إلعدول عن منإجم إلفحم تدريجيإ

، رغم أنه صإرمة ػز

 
 
  إليزإل إلوقود إألرخص وإألكتر إستخدإمإ

 
ز وإلهند  عإلميإ لتوليد إلكهربإء؛ تزإيد إلطلب إلعإلمي عىل إلغإز من طرف إلصي 

 لدعم نموهإ إإلقتصإدي من مصدر إلطإقة. 
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: يبيرّ   ي
ة الشكل البيان   .7113-1521النسب المئوية الستهالك العالمي من الطاقة لفير

 

كة  7114المصدر: التقرير السنوي لعام   BPلشر

ز إلبيئة وإلنمو إإلقتصإدي إرتفع إستهالك أوروبإ من إلغإز، ومن  نالحظ حإجة أوروبإ للغإز إلروسي بسبب قوإني 

ي عإم  611إلمتوقع أن يرتفع إستهالك أوربإ من 
ي عإم 671ؤل  6102مليإر مت  مكعب ػز

، فؤن 6166مليإر مت  مكعب ػز

ي من روسيإ و %37
وي    ج و 33%من إحتيإجإت أوروبإ من إلغإز تأن   من إلجزإئر.  11%من إلتز

 

اتيجية األخطبوط الروسية: 17الخارطة رقم  : تبيرّ  اسير

 

 shorturl.at/HKN15 المصدر : 
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، إعتمدت روسيإ إلفيدرإلية  ي إلعإلمي
إتيجية إألخطبوط هي خطوط روسيإ لتصبح إلمزود إلرئيسي ػز نالحظ إست 

ز أوروبإ عن طريق أنبوب غإز "يإمإل  ' يمر عتر بولندإ وآخر يمر عتر أوكرإنيإ.  YAMALعىل تجهت 

 

 " Yamal: تبيرّ  خط أنبوب غاز" يامال10الخارطة رقم 

 

 shorturl.at/BHNZ1المصدر: 

إتيجية وجيوسيإسية بإإلعتمإد عىل ثالث خطوط رئيسية همإ:   قإمت روسيإ ألسبإب إست 

ي إلروسية ؤل مدينة -0
" إأللمإنية تحت بحر إلبلطيق  Greifswald"غرإيفسفإلتإلمجرى إلشمإلي " " ويمتد من إألرإضز

، حيث إفتتح رسميإ عإم 0.66كلم وقطر   0661بطول   . 6100مت 

ي موإزي للمسإر إألول بطول Nord Stream2"  6إلمجرى إلشمإلي -6
كلم ويصل ؤل مدينة   0611" وهو مسإر ثإنز

 . 6107إأللمإنية "غرإيفسفإلت "، عإم 

  001إلكلية تبلغ طإقة إلمسإرين  -
 
إكة أوروبية ألمتنية روسية لبنإء وإدإرة إلمسإرين مليإر مت  مكعب سنويإ  –، وهنإك شر

كة منفصلة لكل مسإر يم -شر  ؤل أوروبإ عتر ألمإنيإ.  6و 0، إلخريطة إلتإلية توضح إلمسإرين "نورد ست 

 هما: المجرى الشماىلي 10الخارطة رقم 
 .7و1: توضح خطير  متوازيير 

 

كة غاز بروم الروسية. المصدر:   شر
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ز مؤيد ومعإرض، فقد عإرضت إلوإليإت  ي فقسم أوروبإ بي 
وع، أمإ إلمسإر إلثإنز نالحظ: موإفقة ألمإنيإ عىل إلمشر

وع من خالل فرض عقوبإت وترى أن روسيإ تتحكم بألمإنيإ.   إلمتحدة إألمريكية إلمشر

وع أنبوب Blue Streamألزرق " ؤن مشإري    ع إألنإبيب لم تتوقف عند هذإ إلحد، بإعالن إلمجرى إ " وهو مشر

ز روسيإ وتركيإ يبلغ طول إلخط  ي وهي إتفإقية بي  وع عإم   0171غإز بديل لخط غإز إلمجرى إلجنونر  6102كم وتم إلشر

ي وإلمجرى إألزرق(، فؤن طإقة إألنبوب  6107وتنىه عإم  مليإر مت   30.8)إلخإرطة إلتإلية توضح مسإر إلمجرى إلجنونر

 
 
كيإ إلحق بإعإدة بيع إلغإز إلروسي ؤل أوروبإ. مكعب سنويإ  ، وهو إل يمتد ؤل أوروبإ وهذإ مإ يعظي لت 

ي منظمة 
تسغ روسيإ لعقد تعإون إقتصإدي روسي ترؽي من خالل مشإري    ع إألنإبيب إلغإز بإعتبإر تركيإ عضو ػز

، وكذإ تمرير تركيإ لغإز ؤشإئيىلي ؤل أوروبإ ألنهإ تدرك ألهم ية إلجيوسيإسية لغإز وإإلستفإدة من رسوم إلحلف إألطلسي

، إلعبور عتر أرإضيهإ.   . (.610)إلنعيمي

ي " ي عإم South Streamخط أنإبيب إلمجرى إلجنونر
وع من قبل روسيإ عإم ؤ وتم 6112" فؼز  6101لغإء إلمشر

ض أن يمر تحت إلبحر إألسود ؤل بلغإريإ ورص  بيإ وإلمجر وسلوفينيإ وثم إلنمسإ، فقد كإنت إلمعإرضة إلذي كإن من إلمفت 

ي  ي هو أن إلمجرى إلجنونر
ز إلطإقة إألوروبية؛ بل أن إلسبب إلحقيؼ  وع إل يتسق مع قوإني  من أوروبإ عىل أسإس إلمشر

 يهدد أنإبيب إألخرى. 

ي والمجرى األزرق. 11الخارطة رقم  : خط أنابيب المجرى الجنون 

 

 https://bit.ly/2Ne9hG4 المصدر : 

كلم 3311إلبإلغ طوله خط "نإبوكو"  ؤنشإء": قد وقعت ست دول عىل Nabucco Pipelineخط "نإبوكو ؤنشإء

ي  01.7وبتكلفة  6108نشإئه عإم ؤإلذي ينتىهي 
مليإر دوإلر لكن لم يتم ؤنجإزه، فإلخط يعتمد عىل إلغإز من دول أخرى ػز

 مقدمتهإ إلعرإق ويتم ربطه عن طريق 
ا
ق إلعرإق وصول ي يخت 

ؤل سوريإ ثم  مإ يسم إلخط إؤلسالمي وهو إلخط إؤليرإنز

 
 
ي  عتر إلمتوسط ؤل أوروبإ وإل جنوب لبنإن؛ زيإدة ؤل تركيإ، فبنإء هذإ إلخط يمهد ؤليرإن إلتصدير بحرإ

حقل تمإر ػز
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 ؤإلمتوسط إلذي يشكل 
 
 عرإق وإشإئيل تتجه ؤل إألنبوب نفسه. يرإن وإلؤل أنبوب نإبوكو، بمعتز آخر غإز ؤ نتإجه رإفدإ

 ، ي  . (6117)إلحجر

ي من طرف روسيإ سيتعإرض مع  ؤنشإءإلمالحظ أن  وع نإبوكو إلذي تدعمه إلوإليإت  ؤنشإءإلسيل إلجنونر مشر

 
 
 . إلمتحدة إألمريكية وإستعدإد أوروبإ لتمويله مإليإ

 إلخإرطة إلتإلية توضح مسإر  -
 
" و"نإبوكو" إلذي تم تعديل مسإره إنطالقإ ي  "إلسيل إلجنونر

ز من تركيإ ومع ذلك  إألنبوبي 

 
ا
ي إلخإرطة شمإل

وع؛ كمإ يظهر ػز " إلذي Yamal" ومسإر أنبوب "Nord Streamمسإر إلسيل إلشمإلي " لم ينفذ إلمشر

 يمر عتر بيالروسيإ وأنبوب آخر يمر عتر أوكرإنيإ. 

 

ي ونابوكو. : توضح  12الخارطة رقم  السيل الجنون 
 مسار األنبوبير 

 

 shorturl.at/cszMW المصدر : 

 
 
ي إلسعودية وإألردن وسوريإ؛ حجم  وكمإ يالحظ طموح قطر ؤل مد أنبوب من قطر ؤل تركيإ مرورإ

بإألرإضز

ي حقل إلشمإل إلقطري 
" –إحتيإطإت إلغإز إلمكتشفة ػز ي ك مع ؤيرإن يسم حقل "بإرس إلجنونر بإحتيإطإت  -حقل مشت 

 . (6106)عرفة خ.،  كم منهإ ملكية قطرية.   2111كم مرب  ع،   2211تريليون مت  مكعب، مسإحة إلحقل  80تبلغ 
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وعي قطر وإيران )وهما مؤجالن(: 13الخارطة رقم   : توضح مشر

 

 shorturl.at/nsR45المصدر: 

 

 : خطوط أنابيب الغاز الروسي إىل أوروبا. 14الخارطة رقم

 

 shorturl.at/itCHPالمصدر: 

، كمإ أن هنإك ة إلقتصإد وإإلستهالك إلمحىلي طلب أكتر من طرف  ؤن إحتيإجإت أوروبإ لغإز إلروسي ذو أهمية كبت 

ي وإحتيإجإته لغإز لتضمن روسيإ لهإ حصة، وإلشكل إلتإلي يوضح تنإمي 
ز وتدرك روسيإ إلنمو إلهإئل إلقتصإد إلصيتز إلصي 

ة إلممتدة منة  ز من إلغإز وإلتنبؤ بهإ خالل إلفت   . 6111ؤل 6106إحتيإجإت إلصي 
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: يبيرّ  إمدادات الصير  من مزي    ج الغاز الطبيعي ا . الشكل التاىلي  لروسي

 

 المصدر: إدارة معلومات الطاقة. 

ز عىل  ز روسيإ وإلصي  يإ  ؤنشإءفقد تم إإلتفإق بي  كم 3111" بطول  Power of Siberiaأنبوب إلغإز " قوة سيبت 

، وبطإقة ضخ  0.6وقطر إألنبوب    20مت 
 
ز ولمدة مليإر مت  مكعب سنويإ عإم، 311، ؤليصإل إلغإز إلروسي ؤل إلصي 

كة غز بروم إلروسية إلحصول عىل ؤيرإدإت بقيمة (6100)غريب،  مليإر دوإلر وإنتىه إنشإئه عإم  111وتتوقع خاللهإ شر

6107 . 
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يا 15الخارطة رقم  ":Power of Siberia: توضح أنبوب "قوة سيبير

 

 https://bit.ly/2QyXKPP: المصدر

ق بحر  -7 ي شر
 
 األبيض المتوسط وافريقيا: جيوسياسية الغاز ف

ي إفريقيإ من خالل Eurasiaؤن ذرإع إألخطبوط إل يتوقف عىل أوروبإ و"أو رإسيإ 
ق إألوسط بل كذلك ػز " وإلشر

 
 
يإ مرورإ بإلنيجر وإلجزإئر ثم تحت إلبحر إألبيض إلمتوسط ؤل جنوب أوروبإ، فقد تم  خط إألنإبيب إلممتد من نيجت 

يإ وإلنيجر وإلجزإئر يوم  ز إلدول إلثالث: نيجت  وع خط أنإبيب إلعإبر للصحرإء بي  -12-.6إلتوقيع عىل مذكرة تفإهم مشر

يإ ؤل إلنيجر ثم إلجزإئر لتصدير 6166   .106إلغإز ؤل أوروبإ، ويبلغ طوله  ، ويمتد أنبوب إلغإز إلعإبر للصحرإء من نيجت 

  31مم، ويستهدف نقل 0.161ؤل  0.661كم وقطره من 
 
ي سنويإ  نحو أوروبإ.  مليإر مت  مكعب من إلغإز إلنيجت 

 
 
  كمإ يمكن أن تكون ليبيإ مصدر مستقبىلي للغإز وعدم إستبعإد إتفإقإ

 
مبإشر بعد إستقرإر إألوضإع إألمنية  روسيإ

ي ليبيإ؛
كية "  وإلسيإسية ػز ي بحر إألبيض إلمتوسط مع إلجمهورية إلت 

خإصة بعد ترسيم دولة ليبيإ إلحدود إلبحرية ػز

Libya-Türkiye Maritime Deal  ي
ز  6107نوفمتر  62" ػز ي بحر إألبيض إلمتوسط بي 

وترسيم إلحدود إلبحرية ػز

ي 
 بوسإطة إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية.  6166أكتوبر 62ؤشإئيل ولبنإن ػز
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وع خط أنبوب الغاز العابر للصحراء" : 11الخارطة رقم يا والجزائرTrans-Saharanمشر  " بير  نيجير

 

 shorturl.at/ftDGRالمصدر: 

ي إلعإلم بإلنسبة 
ي تحتل إلمصدر إألول ػز

ي تهيمن عليه قطر وإلت 
ي صنإعة إلغإز إلمسإل إلت 

تسغ روسيإ للدخول ػز

إلروسية إألوكرإنية حإلت دون لكن إلحرب  –إ وإلهند عتر شحنإت بحرية للغإز إلمسإل، وتستهدف فيه روسيإ أوروب

مليإر  68سنة بقيمة  68وهي جزء من إتفإقية لمدة  .610، لكن تصدير شحنإت من إلغإز إلمسإل ؤل إلهند بدأ عإم ذلك

ي إلتجإرة إلعإل –دوإلر 
 . -مية وإستبدإله بإلروبل إلروسي عدول روسيإ إبإن إلحرب إلروسية إألوكرإنية عن إلدوإلر إألمريكي ػز

 : ي إلحرب إلروسية إألوكرإنية من خالل مإ يىلي
 إستعمإل إلطإقة ػز

ي شهر مإي  -3
كة غإز بروم إلروسية ػز خط أنإبيب إلذي يمر عتر بيالروسيإ وبولندإ وينقل إلغإز ؤل  6166أغلقت شر

 ألمإنيإ ودول أوروبية أخرى
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كة غإز بروم إلروسية إلغإز عتر  -1 يمقطعت شر ي منتصف شهر جوإن 0"نو ست 
مليون مت  مكعب  021)حوإلي  6166" ػز

 مليون مت  مكعب يوميإ(.  11من إلغإز يوميإ ؤل حوإلي 

 38من إحتيإجإتهإ من إلغإز من روسيإ، ثم خفضت ؤل  88قبل إلحرب إلروسية إألوكرإنية كإنت ألمإنيإ تحصل عىل  -8

،  ؤل إؤليقإف إلكىلي لوإردإت روسيإ أللمإنيإ.  ي
 (6107)إلقرنز

ي فرضتهإ أوروبإ وإلوإليإت إلمتحدة إألمريكية؛ وتحإول 
إلمالحظ: أن روسيإ تستعمل إلغإز كرد عىل إلعقوبإت إلت 

وي    ج وهولندإ؛ وهذإ يدل أن روسيإ إلمورد إألسإسي ألوروبإ وأنه ز إلحصول عىل إمدإدإت إلغإز بديلة من كل إلتز إ تزإل برلي 

ي مجإل إلطإقة. 
 قوة ػز

 

 المشاري    ع الغاز الواليات المتحدة األمريكية:  -0

ي 
ي إكتشإف وإنتإج إلمصإدر إلهيدروكربونية ػز

ول إألمريكية، إلسيمإ "نوبل للطإقة" ػز كإت إلبت  فقد سإعد دور شر

ي هذه إلمنطقة وكذلك إمن 
ق إلمتوسط عىل تحقيق إلمصلحة إألمريكية لتحقيق أمن إلطإقة ػز ي تحظز شر

إلبلدإن إلت 

ز وأنشطة  ي ظل إنتقإل إلرصإع ؤل سوريإ وتدفق إلالجئي 
بعالقة وثيقة معهإ مثإل: مرص، إألردن وإشإئيل، خإصة ػز

ي هذه إلمنطقة، وذلك عىل 
إلجمإعإت إؤلرهإبية، وبصفة عإمة تستهدف إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية عدد من إألهدإف ػز

 :  إلنحو إلتإلي

 أنإبيب ؤل دول إإلتحإد  ؤنشإءمي جديد يضم كل من: مرص وإشإئيل وتركيإ وإليونإن لتصدير إلغإز عتر تحإلف ؤقلي ؤنشإء

 
 
ي ؤطإر محإوإلت فك إعتمإد أوروبإ تدريجيإ

، ػز ي وع يصطدم بكثت  من  إألورونر ، لكن هذإ إلمشر عىل صإدرإت إلغإز إلروسي

ي منطقة متوترة وغت  مستقرة، وهو إل يزإل يبحث
ق  إلخالفإت ػز عن إتفإقيإت وضمإنإت دولية قبل أن يتدفق غإز إلشر

 إألوسط ؤل أوروبإ. 

  ي ؤطإر ذلك
ي ػز
ربط مصإلح حلفإء إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية من إلدول إلمتبإينة إلمصإلح وإلرؤى ببعضهإ، وتأن 

ي تسغ إلوإليإت إلمتحدة إألمريكية من خاللهإ لخل
ز إتفإقيإت إلغإز إلطبيغي إؤلشإئيىلي إلت  كة بي 

ق مصإلح إقتصإدية مشت 

ي سبتمتر 
  6101ؤشإئيل وإلدول إلعربية، حيث وقع إألردن ػز

 
إء إلغإز من حقل "ليفإثيإن" عىل مدى  إتفإقإ مع ؤشإئيل لشر

 energy) 40%مليإر دوإلر، حيث إألردن يعتمد عىل وإردإت إلطإقة من ؤشإئيل بنسبة  .0عإم، بقيمة  08

geopolitique: challanges & opportunities, 2014, p. 21) . 

  ي إلجغرإفيإ إإلقتصإدية للمنطقة بمإ فيهإ
قد تؤدي إلمصإلح إإلقتصإدية ؤل إتفإقيإت سيإسية تشمل ؤعإدة إلنظر ػز

ز ومرص وإألردن ز ؤشإئيل وفلسطي  ي إلمرحلة إألول، وقد  إلممرإت إآلمنة وإلخطوط إألنإبيب للنفط وإلغإز تربط بي 
ػز

ي إلمنطقة كمرحلة إلحقة. 
 تمتد ؤل دولة أخرى ػز
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0-  : ي  تأمير  إمدادات ومصادر الغاز التحاد األورون 

ي 
ي عضويته، وكون تركيإ عضو ػز

ص ػز إك كل من إليونإن وقتر
ق إلمتوسط لعدة أسبإب منهإ إشت  يرتبط بمنطقة شر

 .  منظمة إلحلف إألطلسي

ص وإليونإن، لكن عدم ؤن تنمية مصإدر إلغإز  ق إلمتوسط يمكن أن تتيح فرص للتوسيع إإلقتصإدي لقتر ي شر
ػز

ي أسوإق إلطإقة إلعإلمية 
ي أمإكن أخرى وإلتقلبإت ػز

ورية وتزإيد ؤنتإج إلغإز ػز ي إلبنية إألسإسية إلرصز
ز من إإلستثمإر ػز إليقي 

ي إلمستقبل إلق
ق إلمتوسط إلغإز ألوروبإ ػز ص يقلل من إحتمإلية أن يوفر شر ريب، وذلك عىل إلرغم من قيإم كل من قتر

صية ؤل أوروبإ عتر  ي لتمويل خط أنإبيب غإز من حقول إلغإز إؤلشإئيلية وإلقتر وإليونإن بإلضغط عىل إإلتحإد إألورونر

ص.   قتر

ي 
ي تكمن ػز ة لالتحإد إألورونر

، ومن ثم فؤن إلمصلحة إلمبإشر ي ي إإلتحإد إألورونر
 كمإ أن إلتهديدإت إألمنية تؤثر ػز

ة.  ي تجإورهإ مبإشر
ق إلبحر إلمتوسط إلت  ي منطقة شر

 تحقيق إإلستقرإر إلسيإسي ػز

 

ق بحر األبيض المتوسط:  -8  التنافس والرصاع حول الغاز شر

يضم هذإ إلمستوى كل من: مرص وتركيإ وإشإئيل، فهذه إلدول إلثالث تقود عدة تحإلفإت فرعية متعإرضة 

ي إلمنطقة، ويمكن توضيح ذلك في
: إلمصإلح ػز  مإ يىلي

 الجانب المرصي- : صي ي القي 
 اليونان 

ي ؤعالن إلقإهرة 
ي أفريل 6101يقود هذإ إلتحإلف مرص وتحددت مالمحه ػز

، وإلذي 6108وإعالن نيقوسيإ ػز

ي ؤشإئيل من أي إكتشإفإت  6111أوضح رصإحة تأكيد ثوإبت إتفإقية 
ي تستثتز

ص وإلت  ز كل من: مرص وقتر مة بي  إلمتر

ي إلمنطقة إلق
ي مقدمتهإ تركيإ وإشإئيلمستقبلية ػز

صية، وهي رسإلة مرصية لكل إألطرإف وػز ، صفحة .610)شعبإن،  تر

16) . 

ؽي مع إلدول إلثالث 
ي موإجهته ؤل إلتصعيد إلت 

ويعزز هذإ إلتحإلف إإلكتشإف إلمرصي إلكبت  للغإز وإلذي يرمي ػز

 
 
 أو  سيإسيإ

 
  منيإ

 
  مع مرص، وإقتصإديإ

 
ي  وعسكريإ

ص إليونإنية، بمإ يجعل هذإ إلتحإلف يضمن مصإلح أطرإفه ػز مع قتر

موإجهة أية تهديدإت محتملة أيإ كإن مصدرهإ، خإصة بعد أن تدخلت إلموإجهة إلدولية مع تركيإ بعد توقيع مرص 

ص وإليونإن "ؤعالن إلقإهرة" مرحلة إلتهديد بإلحرب، بإعالن أنقرة  كية قوإتهإ إلبحرية بتطبيق وقتر تفويض إلحكومة إلت 

ص إليونإنية ومرص بسبب  ي تشمل تركيإ وقتر
ز إلدول إلسإحلية إلت  إيدة بي  ز

قوإعد إإلشتبإكإت لموإجهة إلتوترإت إلمت 

ق إلبحر إألبيض إلمتوسط.  ي شر
وعإت إلتنقيب عن إلغإز إلطبيغي وإلنفط ػز  مشر

إع إؤلقل ز ق إلمتوسط، ويوإجه هذإ إلتحإلف إحتمإل إلتز ي إلحدود إلبحرية إلجديدة شر
 يمي ػز

ا
عن إحتمإل  فضل

صية وإليونإنية لهجمإت ؤرهإبية، وقد أورد ؤعالن نيقوسيإ  إهتمإمه بهذإ  6108تعرض منشآت إلغإز إلمرصية وإلقتر

ص مجإل مكإفحة إؤلرهإب وإإلستعدإد له ز إلقوى إلثالث مرص وإليونإن وقتر ، إستهدإف إلجإنب وهو تعزيز إلتعإون بي 

ة للغإز له دإلإلت عديدة ترتبط بهذإ إإلحتمإل.  ي ليبيإ بعد ؤعالن إكتشإف مرص لكميإت كبت 
" ػز ي

كة "ؤيتز  مقر شر
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  : كي
 الجانب الير

ص عإم  ز مرص وقتر وكذلك إتفإقية ترسيم  6103قد أعلنت دولة تركيإ رفضهإ إلتفإقية ترسيم إلحدود إلبحرية بي 

ص وإشإئيل عإم ز قتر ي  6101إلحدود إلبحرية بي 
صية إلتوقيع عىل أّية إتفإقية ػز وإلسبب هو عدم أحقية إلحكومة إلقتر

ز تركيإ وإليونإن حول جزيرة قتر  ي بي 
إع إلتإريجز ز وكذلك تعتتر تركيإ أن إإلتفإقية  i(.610)أحمد،  0721ص عإمظل إلتز

، ومنه  ؽي
ه تركيإ إنتهإك لسيإدتهإ إؤلتنتهك إلجرف إلقإري إلت  كة إلتنقيب أو ؤجرإء تعتتر قليمية وأنه إل يحق ألّي دولة أو شر

ي تلك أبحإث فهذه إلمنطقة، فقد رصح إلقإدة إألترإك أنه تم إلبدء 
ي عملية إلتنقيب وإإلستكشإف وإجرإء درإسإت ػز

ػز

كية إستعمإل  كية وأّي تجإوز لتلك إلحدود إلبحرية يعتتر إنتهإك صإرخ وحق إلدولة إلت 
ي هي ضمن إلسيإدة إلت 

إلمنإطق إلت 

كية.   إلقوة إلعسكرية ضد أّي تجإوز وإنتهإك للسيإدة إلت 

 

  : ي
 الجانب اليونان 

ز ترك ي بي 
ي بحر ؤيجه، هنإك رصإع تإريجز

ص من جهة وحول ترسيم إلحدود إلبحرية ػز يإ وإليونإن حول جزيرة قتر

 عىل ترى إليونإن أن أّي محإولة من طرف تركيإ توسيع حدودهإ إلبحرية يعظي إلحق إلمشر 
 
وع لليونإن بإلرد عسكريإ

ي تتخذهإ تركيإ. إؤل 
 جرإءإت إألحإدية إلت 

ي مياه 11الخريطة رقم
 
 .(13، صفحة 7171)خدوري، البحر المتوسط : المصالح المتشابكة ف

 

 

 من خالل درإستنإ توصلنإ ؤل إلنتإئج إلتإلية: النتائج: 

  تشت  إلمعطيإت ؤل تصإعد إلرصإع عن معدإلتهإ إإلعتيإدية عىل مصإدر إلطإقة، وذلك للمتطلبإت إلسوق وزيإدة إلنمو

 إلصإعدة، وكذلك محدودية مصإدر إلطإقة. للعديد من إلقوى 

  ق إلبحر إلمتوسط، خإصة بعد إلحرب إلروسية إألوكرإنية وهو فرضت إلتحوإلت إلجيوسيإسية نفسهإ عىل منطقة شر

 .
 
 وتشإبكإ

 
 مإ جعل إلقضية أكتر تعقيدإ
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 ة طويلة، وذلك لصعوبة ؤحالل مصإدر بديلة ي  يبؼ  إلغإز وإلنفط من أهم مصإدر إلطإقة ؤل فت 
بشعة، وهو مإ يعتز

 
 
. للرصإع عىل إلمستوى إؤل بقإء إلغإز وإلنفط ميدإنإ  قليمي وإلدولي

  
 
، بمإ يسمح لدول إلمصد تمثل إلطإقة تحديإ قليمي وإلدولي وهذإ رة من زيإدة وزنهإ عىل إلصعيد إؤلعىل إلصعيد إلعإلمي

ز لهإ قد يهددون  ى من إحتمإلية بروز منإفسي  . ؤإلطإقة  أمنإألمر يقلق إلدول إلكتر
 
إ  وتسعت 

 
 وتصديرإ

 
 نتإجإ

  ي رصإع مستمرة
ي منإطق دون أخرى مع أهميتهإ إلستمرإرهإ ونمو إقتصإدهإ جعل إلدول تدخل ػز

ؤن تمركز إلطإقة ػز

ي يتوإفر فيهإ هذإ إلنوع من إلموإرد. 
 للبحث إلمتوإصل لالستحوإذ عىل إلمنإطق إلت 

 إتيجية إلمقب قليمية مفإدهإ أن إلتعإون هو إلصيغة إألفضل وإألقل للقوى إؤللة قد تدفع طبيعة إلتحإلفإت إإلست 

كة.   مخإطرة بإلنسبة للمصإلح إلمشت 

 من خالل إلدرإسة توصلنإ ؤل إلتوصيإت إلتإلية: التوصيات: 

  ورة تشجيع إلسيإسإت إلرإمية ؤل إلمحإفظة عىل مصإدر إلطإقة عن طريق ترشيد إإلستهالك وإإلستخدإم إألمثل رصز

 لهإ. 

  ورة إتبإع سيإسإت من شأنهإ تشجيع تطوير مصإدر طإقة بديلة، مثل إلطإقة إلمتجددة، كإستغالل إلطإقة رصز

 إلشمسية أو إلريإح. 

  ورة تجنب إلرصإعإت وإلحيلولة دون ؤطإلة أمده وإلعمل عىل فرض نوع من إإلستقرإر وفق أطر قإنونية وسيإسية رصز

ي ؤل إلنمو وإلتنمية. 
 وإقتصإدية إلذي يفضز

 ز إل  قليمي وإألولوية إإلقتصإدية. دول يكون من خالل دعم إلتكإمل إؤلتجسيد أسإليب إلتعإون وإلتكإمل بي 

 

 الخاتمة: 

يإن إلنشإط إإلقتصإدي وذو أهمية سيإسية خلصت إلدرإسة ؤل  إألهمية إلمتعإظمة لطإقة، ليس كونهإ شر

ي تحديد قوة إلدولة ووضعه
إتيجية، بل ألهميتهإ ػز إ إإلقليمي وإلدولي ضمن خإرطة جيوسيإسية، وإلسيمإ وعسكرية وإست 

إت إإلقليمية وإلدولية وأثرهإ  ي إلجيوسيإسية إلدول وفق إلمتغت 
مع وجود ندرة مصإدر إلطإقة، وعىل ذلك أهمية إلطإقة ػز

ي إلنظإم إلعإلمي إلجديد وإلحرب إلر 
عد وإحد من أهم مرتكزإت إلرصإع ػز

ٌ
وسية عىل إلنمو إإلقتصإدي للدول وكذإ ت

 إألوكرإنية برهنت عىل إألهمية إلطإقة وتبعية لدول إلمنتجة للطإقة. 
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 وإلبحوث. 
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 مجد للنشر وإلتوزي    ع. 
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ي إلجيوبولتكية إلروسية، إلسعودية: إلمعهد إلدولي للدرإسإت إؤل 6107أحمد بن ضيف هللا إلقرنز

 يرإنية. (، أوكرإنيإ ػز

ون، 6102وسيم خليل قلعجية، ) - وت: إلدإر إلعربية للعلوم نإشر ، بت  ز (، روسيإ إألورإسية زمن إلرئيس فالديمت  بوتي 
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إتيجية.   إلمستقبلية وإإلست 
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 .12268إلعدد  016إلمتوسط. جريدة إألهرإم إلسنة (. إلرصإع عىل إلغإز وإلنفط ػز

- ( . ز إلنعيمي ي إلعإلم . إلسيإسة إلعإلمية. .610أفريل،  08سإلم سإلمي 
 (. آفإق إلرصإع عىل إلطإقة ػز
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 .611إلدولية إلعدد
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