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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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امللخص:

حتتل مصادر الطاقة أمهية متزايدة ليس كوهنا شراين االقتصاد فحسب بل ألمهيتها يف حتديد قوة الدولة
ووضعا االقليمي والدويل ،والسيما مع وجود خلل بني هيكل النظام الدويل وبنيته وتوزيع مصادر الطاقة،
فالدول الكربى الصناعية تُعاين نقص يف مصادر الطاقة االسرتاتيجية ما جيعلها تعتمد على االمدادات
اخلارجية لسد احلاجات ومتطلبات االستهالك احمللي ،وألمهية توفري مصادر الطاقة الكافية واآلمنة دور مهم
حبيث ال يؤثر يف وضعها االقتصادي ومكانتها الدولية يف ظل التنافس القوى االقليمية والصاعدة للسيطرة
على مصادر الطاقة اليت تتسم ابلندرة وتزايد االستهالك العاملي.
الكلمات املتفتايية :الطاقة؛ التنافس؛ اهليمنة؛ القوى االقليمية؛ القوى الدولية.

املقدمة:

يعد التنافس بني العديد من الدول للسيطرة على مصادر الطاقة الرئيسية اليت يتوقع أن تصبح أحد أهم أسباب اندالع
الصراعات اإلقليمية والدولية يف الوقت الراهن ،ال سيما أن املخزون العاملي للطاقة تناقص دائم مقارنة ابلطلب املتزايد خاصة من
طرف الدول الكربى والقوى الصاعدة مبنحىن تصاعدي لندرة املوارد الطاقة وهو األمر الذي يتوقع أن يصبح الصراع العاملي
للسيطرة على إمدادات الطاقة أكثر ح ّدة ملا متثله الطاقة من أمهية لالقتصادايت الدول.
تعترب الطاقة يف القرن احلادي العررين اات أمهية من خالل بس النووا والتوو والسيطرة يف تركيل قرارات السياسة
اخلارجية للعديد من الدول وتؤدي إىل تصاعد العديد من التوترات والنزاعات اإلقليمية والدولية يف العامل ،حيث زادت حدة الصراع
بني الدول الكربى للسيطرة على مصادر الطاقة خاصة الوالايت املتحدة األمريكية اليت تورض هيمنتها على العامل ابلسيطرة على
منابع النو واملمرات البحرية يف منطقة آسيا والرر األوس وافريقيا وشر البحر األبيض املتوس  ،فالعديد من الدول جتعل من
أمن الطاقة من ضرورايت حتقيق األمن القومي وال سيما توظيوها من أجل منع القوى األخرى من منافستها على هذه املوارد
وتركل منطقة شر البحر األبيض املتوس إحدى مناطق التوتر والصراع يف سياسات القوى اإلقليمية والدولية للسيطرة واهليمنة.
ومن هذا املنطلق وعلى ضوء ما تقدمنا به نطرح السؤال الرئيسي لإلشكالية:
كيف يؤثر متغري الطاقة يف سياسيات القوى اإلقليمية والدولية؟
ومن هنا يتورع عن هذا السؤال أسئلة التالية:
 ما هي العوامل املؤثرة على التنافس على الطاقة؟ -ماهي أشكال التنافس واهليمنة على الطاقة؟

 فيما تتمثل اسرتاتيجيات الطاقة االقليمية والعاملية؟اجلزائرd.benmerar@univ-dbkm.dz ،

 3د .جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة،
4
د .جامعة احممد بوقرة ،بومرداس ،اجلزائرn.mellah@univ-dbkm.dz ،
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لإلجابة عن اإلشكالية البحثية نطرح الورضيات اآلتية:
 كلما تزايد اهتمام القوى الكربى على مصادر الطاقة كلما زادت الصراعات اإلقليمية والدولية؛

خاصة الغاز والنو ابلركل الذي يدفع الدول من اجل التنافس من أجل ّّتمني احلصول اآلمن عليها والتحكم هبا كوسيلة للقوة
والضغ من طرف القوى الكربى يف سياساهتا ،كما سنوضح بركل خاص أمهية منطقة الرر املتوس ومناطق النووا وأدوار
التنافس بني القوى الكربى يف املنطقة.
أهداف الدراسة:
هتدف الدراسة إىل ما يلي:
 حتديد أمهية وجود الطاقة واستثمارها يف شر البحر املتوس وما ينرأ عن الك من أبعاد سياسية وأمنية واقتصادية. -توضيح الصراع بني الدول املطلة على شر حبر املتوس .

 إلقاء الضوء على أهم النتائج الوعلية اليت حتققت يف الوجود الدول املطلة على شر حبر املتوس . -وضع توصيات قد تساهم يف فهم آليات وأبعاد الصراع بني الدول اات صلة.
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ص ِل إليه يف حماولة فهم االهتمام العاملي املتزايد مبصادر الطاقة
أمهية الدراسة :يتلخص اهلدف األساسي الذي تصبو الدراسة لِتَ َو ُّ

Djamel Ben MERAR & Nassira MELLAH

احملور األول :العوامل واملتغريات املؤثرة لتنافس على الطاقة
إن التنافس والصراع اإلقليمي والدويل على موارد الطاقة يتم ضمن عوامل ومتغريات ما متلكه هذه املناطق من موارد ،فضال
عن الدور تلك املواقع اجلغرافية يف التحكم والسيطرة يف نقل إمدادات الطاقة من مناطق اإلنتاج إىل مناطق االستهالك ،وتتوزع
مصادر الطاقة الرئيسية يف العامل بني أكثر من منطقة من أمهها :منطقة الرر األوس وأو راسيا ،فهذه املناطق حتتوي على أكرب
خمزون نوطي يف العامل ،فأغىن منطقة هي منطقة اخلليج العريب ابحتياط اليت قدرهتا % 48.1من امجايل احتياطي العاملي ،فضال
عن اك ترافات الغاز الضخمة يف منطقة شر املتوس وهذا ما يوسر حجم حدة الصراع الدائر يف منطقة الرر األوس بني
العديد من القوى اإلقليمية والدولية ،أما منطقة أو راسيا فتمتلك نسبة احتياطي يقدر ب ( % 8.5زايدة ،2018 ،صوحة ،)28
كما أن منطقة شر آسيا املتمثلة يف حبر الصني اجلنويب نصيبها من الصراعات اإلقليمية والدولية من خالل ما متلكه من موارد
الطاقة ،وميكن حتديد العوامل املؤثرة كما يلي:








تتأثر خريطة صراعات الطاقة يف العامل جبيو-سياسة الطاقة اليت هي أتثري تدفقات الطاقة يف سلطة ونووا الدول ،واليت تتأثر
بدورها مبدى حاجة ا لعامل للطاقة؛ وخالل القرن الواحد والعررين هيمنت جهود أتمني إمدادات الطاقة ومحاية الرحنات
والتصدي حملاوالت االعتداء للسيطرة عليها واملمارسات االحتكارية على الساحة اإلقليمية والدولية؛ أصبحت الطاقة حمددا
أساسا لسياسة الدولة اخلارجية ألن توفرها على تلك املوارد يسمح هلا ابنتهاج سياسة خارجية تتمتع بقدر كبري من
االستقاللية ،ألن الطاقة سالح اسرتاتيجي تزداد أمهيته يف الوقت الراهن مما يعطي للدولة اليت متتلكه املزيد من الثقل والوزن
يف العالقات الدولية أما افتقارها هلا جيعلها ّتبعة لرروط الدول املصدرة هلا حىت تضمن توفري احتياجات سكاهنا والطاقة
الالزمة لترغيل آالهتا واقتصادها.
تتأثر خريطة صراعات الطاقة يف العامل ابالكترافات اجلديدة يف جمال الطاقة ،فقد تطور املرهد الدويل للطاقة خالل
السنوات املاضية من خالل اكتراف احتياطات غاز ونو جديدة ،إضافة إىل دخول مصادر جديدة إىل السو أمهها
النو الصخري ،وتطور تصنيع الوقود البيولوجي واستهالكه مما أضاف عوامل أتثري جديدة على السو الدولية ،اليت
شهدت تقلبات حادة يف األسعار وأثرت بركل كبري يف النمو االقتصادي واالستقرار السياسي العاملي ،وقد شهد الطلب
العاملي على الطاقة تزايدا كبري ومن املتوقع أن يزيد الطلب اإلمجايل حنو  %49حبلول عام (outlook, .2040
)2016, p. 56
يركل الغاز فعليا مادة الطاقة الرئيسية يف القرن احلادي والعررين سواء من حيث البديل الطاقوي لرتاجع احتياطي النو
عامليا أو من حيث الطاقة النظيوة ،وهلذا فإن السيطرة على مناطق االحتياطي الغاز يف العامل يُعد ابلنسبة للقوى الكالسيكية
والقوى الصاعدة أساس الصراع الدويل يف عدة مناطق يف العامل بني العديد من الدول على غرار الوالايت املتحدة األمريكية
وروسيا والصني واهلند والربازيل وتركيا وجنوب افريقيا.
استمرار أمهية الوقود األحووري مقارنة مبصادر الطاقة األخرى أدى إىل تزايد صراعات الطاقة يف مناطق إنتاجه ،فرغم أن
الطاقة املتجددة والطاقة النووية مها أسرع مصادر الطاقة منوا ،حيث حتقق كل منهما منو سنواي يبلغ  ،% 2.5فال يزال الوقود
األحووري هو املصدر األساسي الذي سيغطي حنو % 80من استهالك العامل من الطاقة حبلول عام ( 2040سيف،
 ،2016صوحة  ،)07حيث يُعد الغاز الطبيعي هو الوقود األحووري األسرع؛ ولذلك يتزايد اللجوء إىل استخدامه من
جانب الوالايت املتحدة األمريكية اليت تسعى إىل حتقيق شبه اكتواء اايت من الطاقة وقلب موازين القوى من جديد على
الساحة الدولية.

 يعترب هاجس فقر الطاقة دور يف تركيل خريطة صراعات الطاقة املستقبلية ،حيث يرري عدم توافر الطاقة ابلكميات الالزمة
بسبب ارتواع تكاليف احلصول عليها وندرهتا يركل عائق رئيسي أمام التنمية االقتصادية والتأثري السليب على القطاعات
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 يؤثر ضمان القدرة على الوصول إىل الطاقة يف تركيل خريطة صراعات الطاقة ،حيث متثل هذه القدرة أحد الرروط
األساسية الستمرار التواعالت البررية سواء على مستوى األفراد أو على مستوى الدول ،والنظام الدويل؛ وتركل القدرة
على الوصول إىل الطاقة بركل وافر وبتكلوة مناسبة دورا مهما يف منو النراط اإلنساين ،واتساع نطاقه وهنضة الدول ،وميكن
فعال أحد
مالحظة أنه يف مراحل الثورة الصناعية األوىل كان تباين يف القدرة على الوصول إىل الطاقة وتوظيوها بركل ّ
العوامل الرئيسية اليت حددت تباين منو األمم والدول يف تلك املرحلة ويف صراعها الحقا على املستعمرات ،إما لضمان
وصول كل منها ملصادر طاقة رخيصة نسبيا ،أو إّتحتها بركل يسري أو بتكلوة منخوضة لألطراف املنافسة؛ ومع تغري بعض
عناصر هذا املرهد التنافسي واتساع درجة التكامل االقتصادي العاملي ،وتزايد درجة االعتماد املتبادل بني اقتصادايت العامل
واعتماد النمو العاملي على إّتحة فرص النمو ملختلف اقتصادايت العامل ،ابت التعامل مع قضية ضمان الوصول إىل الطاقة
قضية عاملية ،وليست جمرد قضية ختص دول بعينها؛ فقد أصبح التعامل مع إّتحة الطاقة وضماهنا أو حىت اهليمنة على
مصادرها واحتكارها ،قضية أكثر تعقيدا من جمرد كوهنا مباراة صورية بني الدول الكربى ،بقدر ما ابتت قضية تنسيق دويل،
فمع التطور يف العالقات الدولية والنظام الدويل تطور موهوم األمن وانتقل من املوهوم التقليدي الذي ركزت عليه النظرية
الواقعية يف العالقات الدولية إىل موهوم األمن غري التقليدي الذي ظهر بوضوح مع انتهاء احلرب الباردة.
 رغبة الدول يف حتقيق األمن الطاقة ،فمع اتساع نطا العالقات الدولية اتسع نطا موهوم أمن الطاقة عما كان عليه خالل
القرن العررين ،فمن انحية مل يعد املوهوم مقتصرا على حتقيق مصاحل الدول الكربى املستوردة للطاقة واملستهلكة هلا ،وإمنا
امتد املوهوم ليضم إىل جانب الك مصاحل وهواجس واهتمامات الدول املنتجة للنو واملصدرة له واليت بدأت تسعى إىل
إحكام سيطرهتا على قطاع الطاقة وأسواقه؛ مع اإلشارة إىل البعد االقتصادي ملوهوم األمن الطاقة هناك اجلانب السياسي-
االسرتاتيجي ،فإن مثة مالمح وعناصر مررتكة جتمع بني اجلانبني ومنها توافر موارد إمدادات الطاقة النوطية أبسعار معقولة
وهو ما ساد خالل معظم فرتة القرن العررين ،إىل أن ظهر أثر أوضح للبعد السياسي-االسرتاتيجي بعد حرب أكتوبر
 1973يف الرر األوس  ،حيث كان موهوم أمن الطاقة ينصب على القدرة ّتمني كميات كافية من الطاقة للمستوردين
الكبار ،بغض النظر عن مدى ما حيققه الك من مصاحل للدول املنتجة واملصدرة خصوصا يف الرر األوس مث جاءت
حرب أكتوبر كعالمة فاصلة فتحت مرحلة جديدة كانت فيها مصاحل املنتجني املصدرين تؤخذ يف احلسبان؛ ويرتب بتغري
خريطة الطاقة العاملية تغري بنية منظومة عرض مصادر الطاقة وإمدادها ،خاصة مع بروز الطاقة الصخرية لدى كل من
الوالايت املتحدة األمريكية والصني ،ويف املقابل يتصاعد الطلب العاملي على خمتلف مصادر الطاقة خاصة بظهور مستهلكني
كبار جدد القوى الصاعدة ،فقد ابت أمن الطاقة حيكمه العديد من املتغريات اليت تلقي آاثرا متباينة وتتعدد املخاطر اليت
ميكن أن هتدد أمن الطاقة وكذلك تتعدد وتتنوع السياسات اليت ميكن أن تستخدم لتقليل من تلك املخاطر اليت قد تكون
تقنية أو اقتصادية أو جيو-سياسية أو بيئية.
 يتسم العامل ابملركزية يف جمال الطاقة وحتديد سعرها ووسائل توزيعها أو منعها ومن مث فإن السيطرة على مصادر الطاقة حتولت
إىل مصدر قوة ونووا اسرتاتيجي.
بعد أن مت حتديد العوامل واملتغريات املؤثرة يف شكل الصراعات على الطاقة يف كثري من املناطق ،يصبح من األمهية حتديد
توزيع تلك الصراعات بني املناطق املختلوة والك هبدف رصد وحتليل أهم الصراعات اليت يتضمنها الوقت الراهن بني القوى
املختلوة.
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األخرى ،فال يزال هناك ما يقارب  1.3مليار شخص يف مجيع احناء العامل يعيرون دون احلصول على الكهرابء والسيما يف
البلدان االفريقية واآلسيوية ،وحنو  02مليارين نسمة لديهم إمكانية وصول حمدود أو متقطع إىل الطاقة ،وهناك  2.7مليار
نسمة ال يستطيعون احلصول على الطاقة (مهدي ،2018 ،صوحة .)18
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احملور الثاين :التنافس واهليمنة على الطاقة
إ ّن التنافس واهليمنة على الطاقة يتحدد من خالل أمهية كل منطقة فيما يتعلق بثروات الطاقة اليت حيظى هبا ،وتعد التنافس
الطاقة يف منطقة الرر البحر البيض املتوس مع دخول القرن احلادي والعررين وابتكار تقنيات حديثة للتنقيب واستخراج الغاز
الطبيعي والنو من أعما البحار ،فقد برزت منطقة شر البحر املتوس الحتوائها على مكامن الغاز حتتوي على احتياطات
هائلة تقدر قيمتها مبئات املليارات من الدوالرات ،فقد أعلنت هيئة املسح اجليولوجي األمريكي عن وجود احتياطات كبرية من
الغاز الطبيعي مبنطقة شر املتوس يف املنطقة البحرية املمتدة بني قربص ولبنان ومصر حيث تقدر االحتياطات املؤكدة من الغاز
يف هذه املنطقة بنحو تريليوين مرت مكعب.
لكن تداخل احلدود البحرية بني الدول املطلة على شر حبر البيض املتوس من بينها :مصر ،لبنان ،تركيا ،اليوانن،
إسرائيل وقربص خلف تنافسا وتسابقا من خالل بس نووا بعض الدول واستغالل بعض احلقو مما يهدد املنطقة يف صراع جيو-
اسرتاتيجي مع اكتراف كميات كبرية من الغاز والنو ومع وجود قوى كربى اات أطماع يف هذه املوارد الطاقة مثل االحتاد
األورويب والوالايت املتحدة األمريكية والصني وروسيا.
الصراع على مستوى القوى الكربى:
أثرت االكترافات الطاقة يف منطقة شر البحر املتوس يف مصاحل كل من روسيا والوالايت املتحدة األمريكية واالحتاد
األورويب الذي قد أيجج الصراع يف املنطقة ،وميكن توضيح الك على النحو التايل:
 فيما يتعلق بروسيا:إن العالقات الروسية مع كل من قربص وإسرائيل ،اليت تعد موسكو املورد إلسرائيل من النو اخلام ،كما تقدر أصول
الرركات واألفراد الروسيني يف قربص بنحو  31مليار دوالر عام .2013
إضافة إىل الك توقيع شركة غاز بروم الروسية يف فرباير  2013على اتوا ملدة  20عام لرراء الغاز الطبيعي املسال من
حقلي "متار وداليت" اإلسرائيليني ،وإبرام شركة "سيوز نو غاز" الروسية وأتسيس مرروعات تنمية نوطية يف املناطق االقتصادية
السورية اخلالصة ملدة  25عام بقيمة تبلغ حنو  90مليون دوالر (النعيمي ،2018 ،صوحة .)32
وقد أسست روسيا لوجود حبري دائم هلا يف شر املتوس من خالل قاعدة طرطوس يف سوراي وتواجد  16سوينة
ومروحيات حبرية وحاملة طائرات مما يعين استعدادها ملواجهة األخطار احملتملة على مصاحلها يف هذه املنطقة من شر البحر
األبيض املتوس .
 فيما يتعلق ابلوالايت املتحدة األمريكية:فقد ساعد دور شركات البرتول األمريكية ،السيما "نوبل للطاقة" يف اكتراف وإنتاج املصادر اهليدروكربونية يف شر
املتوس على حتقيق املصلحة األمريكية لتحقيق أمن الطاقة يف هذه املنطقة وكذلك امن البلدان اليت حتظى بعالقة وثيقة معها
مثال :مصر ،األردن وإسرائيل ،خاصة يف ظل انتقال الصراع إىل سوراي وتدفق الالجئني وأنرطة اجلماعات اإلرهابية ،وبصوة عامة
تستهدف الوالايت املتحدة األمريكية عدد من األهداف يف هذه املنطقة ،والك على النحو التايل:
 أنراء حتالف إقليمي جديد يضم كل من :مصر وإسرائيل وتركيا واليوانن لتصدير الغاز عرب إنراء أانبيب إىل دول االحتاد
األورويب ،يف إطار حماوالت فك اعتماد أورواب تدرجييا على صادرات الغاز الروسي ،لكن هذا املرروع يصطدم بكثري من
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 قد تؤدي املصاحل االقتصادية إىل اتواقيات سياسية ترمل إعادة النظر يف اجلغرافيا االقتصادية للمنطقة مبا فيها املمرات
اآلمنة واخلطوط األانبيب للنو والغاز ترب بني إسرائيل وفلسطني ومصر واألردن يف املرحلة األوىل ،وقد متتد إىل دولة
أخرى يف املنطقة كمرحلة الحقة.
 فيما يتعلق ابالحتاد األورويب:يرتب مبنطقة شر املتوس لعدة أسباب منها اشرتاك كل من اليوانن وقربص يف عضويته ،وكون تركيا عضو يف منظمة
احللف األطلسي.
إن تنمية مصادر الغاز يف شر املتوس ميكن ان تتيح فرص للتوسيع االقتصادي لقربص واليوانن ،لكن عدم اليقني من
االستثمار يف البنية األساسية الضرورية وتزايد إنتاج الغاز يف أماكن أخرى والتقلبات يف أسوا الطاقة العاملية يقلل من احتمالية أن
يوفر شر املتوس الغاز ألورواب يف املستقبل القريب ،والك على الرغم من قيام كل من قربص واليوانن ابلضغ على االحتاد
األورويب لتمويل خ أانبيب غاز من حقول الغاز اإلسرائيلية والقربصية إىل أورواب عرب قربص.
كما أن التهديدات األمنية تؤثر يف االحتاد األورويب ،ومن مث فإن املصلحة املباشرة لالحتاد األورويب تكمن يف حتقيق
االستقرار السياسي يف منطقة شر البحر املتوس اليت جتاورها مباشرة.
الصراع على مستوى القوى اإلقليمية:
يضم هذا املستوى كل من :مصر وتركيا وإسرائيل ،فهذه الدول الثالث تقود عدة حتالوات فرعية متعارضة املصاحل يف
املنطقة ،وميكن توضيح الك فيما يلي:
 اجلانب املصري-اليوانين القربصي:
يقود هذا التحالف مصر وحتددت مالحمه يف إعالن القاهرة  2014وإعالن نيقوسيا يف أفريل ،2015والذي أوضح
صراحة أتكيد ثوابت اتواقية  2004املربمة بني كل من :مصر وقربص واليت تستثين إسرائيل من أي اكترافات مستقبلية يف املنطقة
القربصية ،وهي رسالة مصرية لكل األطراف ويف مقدمتها تركيا وإسرائيل (شعبان ،2018 ،صوحة .)42
ويعزز هذا التحالف االكتراف املصري الكبري للغاز والذي يرمي يف مواجهته إىل التصعيد الرتكي مع الدول الثالث
سياسيا وامنيا مع مصر ،واقتصاداي وعسكراي مع قربص اليواننية ،مبا جيعل هذا التحالف يضمن مصاحل أطرافه يف مواجهة أية
هتديدات حمتملة أاي كان مصدرها ،خاصة بعد أن تدخلت املواجهة الدولية مع تركيا بعد توقيع مصر وقربص واليوانن "إعالن
القاهرة" مرحلة التهديد ابحلرب ،إبعالن أنقرة توويض احلكومة الرتكية قواهتا البحرية بتطبيق قواعد االشتباكات ملواجهة التوترات
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اخلالفات يف منطقة متوترة وغري مستقرة ،وهو ال يزال يبحث عن اتواقيات وضماانت دولية قبل أن يتدفق غاز الرر
األوس إىل أورواب.

Djamel Ben MERAR & Nassira MELLAH

املتزايدة بني الدول الساحلية اليت ترمل تركيا وقربص اليواننية ومصر بسبب مرروعات التنقيب عن الغاز الطبيعي والنو يف شر
البحر األبيض املتوس .
ويواجه هذا التحالف احتمال النزاع اإلقليمي يف احلدود البحرية اجلديدة شر املتوس  ،فضالً عن احتمال تعرض
منرآت الغاز املصرية والقربصية واليواننية هلجمات إرهابية ،وقد أورد إعالن نيقوسيا  2015اهتمامه هبذا اجلانب وهو تعزيز
التعاون بني القوى الثالث مصر واليوانن وقربص جمال مكافحة اإلرهاب واالستعداد له ،استهداف مقر شركة "إيين" يف ليبيا بعد
إعالن اكتراف مصر لكميات كبرية للغاز له دالالت عديدة ترتب هبذا االحتمال.
 اجلانب الرتكي:
قد أعلنت دولة تركيا رفضها التواقية ترسيم احلدود البحرية بني مصر وقربص عام  2013وكذلك اتواقية ترسيم احلدود
البحرية بني قربص واسرائيل عام 2010والسبب هو عدم أحقية احلكومة القربصية التوقيع على أيّة اتواقية يف ظل النزاع التارخيي
بني تركيا واليوانن حول جزيرة قربص عام( 1974أمحد 1)2018 ،وكذلك تعترب تركيا أن االتواقية تنتهك اجلرف القاري الرتكي،
ألي دولة أو شركة التنقيب أو إجراء أحباث فهذه املنطقة ،فقد صرح القادة
ومنه تعتربه تركيا انتهاك لسيادهتا االقليمية وأنه ال حيق ّ
أي جتاوز
األتراك أنه مت البدء يف عملية التنقيب واالستكراف وإجراء دراسات يف تلك املناطق اليت هي ضمن السيادة الرتكية و ّ
أي جتاوز وانتهاك للسيادة الرتكية.
لتلك احلدود البحرية يعترب انتهاك صارخ وحق الدولة الرتكية استعمال القوة العسكرية ضد ّ
 اجلانب اليوانين:

أي
هناك صراع ّترخيي بني تركيا واليوانن حول جزيرة قربص من جهة وحول ترسيم احلدود البحرية يف حبر إجيه ،ترى اليوانن أن ّ
حماولة من طرف تركيا توسيع حدودها البحرية يعطي احلق املرروع لليوانن ابلرد عسكرايً على االجراءات األحادية اليت تتخذها
تركيا.
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احملور الثالث :اسرتاتيجيات الطاقة االقليمية والعاملية
تقرتن قوة الدولة يف التواعالت الدولية ابجلانب االقتصادي بركل كبري ،ومن هنا فالطاقة هلا دورا حموراي يف التنمية
االقتصادية يف الدول كافة ،وشجعت على املزيد من النمو والتطور يف اجملال االقتصادي ،فهي تؤمن االستقرار االقتصادي
والسياسي واالجتماعي ،فاالقتصاد يرتكز بركل كبري على موارد الطاقة النو والغاز وهذا ما انعكس على طبيعة التواعالت
االقتصادية الدولية مع الدول املستهلكة.
أوال :األبعاد:
تتلخص أبعاد أمن الطاقة يف ستة أبعاد مرتابطة مع بعضها البعض وتتمحور حول ما يلي:
 -1البعد االقتصادي :يتمثل اهلدف األساسي للبعد االقتصادي ألمن الطاقة للدول املستهلكة هو ضمان أن ال تؤدي ندرة موارد
الطاقة أو نقصها إىل أتخري أو عرقلة التنمية والنمو االقتصادي ،بل البد من وضع اسرتاتيجيات تعاجل ارتواع واخنواض أسعار
الطاقة أو ندرهتا( .احلجي ،2009 ،صوحة )253

 -2البعد البيئي :يتمثل يف ختويض اآلاثر البيئية للتنقيب واالنتاج والنقل واملعاجلة واالستخدام ملصادر الطاقة ،ولكي يتم حتسني
البعد البيئي مع جتنب التدهور يف األبعاد األخرى يتعني على الدول املنتجة واملستهلكة زايدة كواءة الطاقة وختويض االنبعااثت
السامة من انتاج الطاقة ومعاجلتها ونقلها.

 -3البعد االجتماعي  :يتمثل اهلدف يف تضيق الوجوة يف الطاقة بني الدول الغنية والوقرية ،وال يرتب هذا البعد االجتماعي ألمن
الطاقة ارتباطا مباشرا يتوافر موارد الطاقة ،بل بقدرة الدول الوقرية يف احلصول على هذه املوارد ،وكلما اتسعت فجوة الطاقة
بينهم أصبحت الدول أقل أمنا ،وكلما ازدادت نسبة الوقراء غري القادرين على احلصول على موارد الطاقة اخنوض مستوى أمن
الطاقة يف الدولة

 -4البعد السياسة اخلارجية :ميثل هذا البعد مبنع الدول اليت تعتمد على الطاقة املستوردة الختاا قرارات اات موهوم عكسي
ابلسياسة اخلارجية ،أي ارضاء الدول اليت يعتمد عليها يف أتمني امدادات الطاقة وتستطيع الدول املستهلكة تعزيز بعد السياسة
اخلارجية ألمن طاقتها من خالل تنويع مصادرها وارداهتا من الطاقة ،أما ما يتعلق ابلدول املنتجة فقد يؤدي اعتماد الدول
املنتجة على صادرات الطاقة إىل احلد من خيارات السياسة اخلارجية ،إاا كانت صادراهتا أو عبور صادراهتا مركزا بدول معينة
وتستطيع الدول املنتجة توسيع آفا بعد السياسة اخلارجية ألمن طاقتها من خالل تنويع مصادر الدخل واجلهات املصدر
وطرائق نقل هذه الصادرات ،أما إاا أدركت الدول املنتجة للطاقة أهنا مضطرة للمساومة على سياستها اخلارجية لكي تقوم
ابلتصدير إىل دول معينة ،فأهنا قد تقوم بتخويض انتاجها واستثمارها وتكون نتيجة قلة االمدادات وارتواع االسعار ابلدول
املستهلكة( .عرفة ،2012 ،صوحة )34

 -5البعد التقين  :يهدف هذا البعد إىل ضمان أن ال يؤدي اخنواض أسعار مورد معني من موارد الطاقة كالنو والغاز إىل خلق
تقنيات اليت حتسن كواءة الطاقة وتزيد انتاجها وتقلل كواءة الطاقة وتزيد انتاجها وتقلل تكاليف االنتاج وتقلل االنبعااثت
وأتيت إىل السو مصادر طاقة جديدة وهو يضمن فضالً عن الك توافر تقنيات جديدة للمنتجني واملستهلكني يف أحناء
العامل( .أوزكان ،صوحة )102

 -6البعد األمن القومي :يف الوقت الذي يرتكز فيه بُعد السياسة اخلارجية على العالقات الدبلوماسية والتجارية ،متثل أهداف بُعد
األمن القومي ألمن الطاقة حبماية بنية الطاقة التحتية ومنرآهتا من التخريب واهلجمات االرهابية والكوارث الطبيعية ،وكذا
ضمان توافر موارد طاقة بركل آمن للقوات املسلحة وللقطاعات االسرتاتيجية واحليوية للدولة ،فقد ينتهي به االمر إىل أن
يصبح هتديدا لألمن القومي للدولة ،ولتعزيز البُعد القومي ألمن الطاقة جيب على الدولة أن تقوم بنرر موارد الطاقة الداخلية
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إن أمن الطاقة يرتب جبملة من احملددات والتحدايت اليت تؤثر يف اسرتاتيجيات الطاقة على املستوى القومي والعاملي ،اليت
حتمل الدول على تبين سياسات واستخدام أدوات خمتلوة وفق املتطلبات على الصعيدين القومي والدويل ،وتتمثل هذه احملددات
املؤثرة يف أمن الطاقة القومي والعاملي يف اآليت:
 .1اختالل ميزان العرض والطلب يف السو العاملي :إا يرتوع الطلب على الطاقة بزايدة معدالت النمو يف الدول النامية
واال قتصادايت الصاعدة والسيما الصني واهلند والدول "بريكس" ،يف املقابل أن االنتاج العاملي للطاقة من نو وغاز اليزال
غري كاف ملوازنة التزايد يف الطلب العاملي على الطاقة.
 .2القيود على امدادات الطاقة :ميكن التمييز بني نوعني من تلك القيود وهي :أوالً :النضوب الطبيعي للمصادر الطاقة ،واثنيا:
عندما تورض الدولة قيود على امدادات الطاقة من خالل فرض حظر أو مقاطعة أو إنوا بني املنتجني على وقف وحظر
امدادات الطاقة.
 .3االستهداف من قبل املنظمات االرهابية ملصادر الطاقة وبنيتها التحتية وامداداهتا.
 .4التحدايت اليت تواجهها الرركات الطاقة العاملية وهي ثالثة حتدايت رئيسية وهي:
أ) يف الصورة السلبية لتلك الرركات العاملية للطاقة يف الدول املنتجة اليت تعترب أهنا قائمة على أساس االستغالل ملوارد
الطاقة وخريات الرعوب.
ب) التهديدات األمنية اليت قد يتعرض هلا موظوو الرركات ومنرآهتا وغريها.
ت) التطورات السياسية اليت تنجم عنها فسخ العقود االستثمار شركات الطاقة العاملية.
 .5حدوث تغري جوهري يف البيئة األمنية والسياسية للدول املنتجة ما يوقدها السيطرة على مناطق االنتاج والوفاء ابلتزاماهتا يف
سو الطاقة العاملية.
إن الدراسات املتعلقة ابلطاقة مبصادرها املختلوة قد اعطت حيزا من اهليمنة يف الدول املنتجة واملستهلكة ،وما يتجلى عنه
من تطور كبري ساعد الدول يف صياغة اسرتاتيجية واضحة ألمن الطاقة فلكل دولة رؤية وفق متطلباهتا احليوية من الطاقة يف ظل
التهديدات املتزايدة اليت تتعرض هلا الدول املنتجة ،مما يقود إىل أبعاد وحمددات امن الطاقة تصبح اات أتثري يف بناء سياساهتا
واسرتاتيجياهتا الداخلية واخلارجية.
النتائج :من خالل دراستنا توصلنا إىل النتائج التالية:
 ترري املعطيات إىل تصاعد الصراع عن معدالهتا االعتيادية على مصادر الطاقة ،والك للمتطلبات السو وزايدة النمو
للعديد من القوى الصاعدة ،وكذلك حمدودية مصادر الطاقة.
 فرضت التحوالت اجليوسياسية نوسها على منطقة شر البحر املتوس  ،فلم يعد الوصل قائما بني األبعاد االقتصادية
الكتراف الغاز من جانب وبني األبعاد السياسية سواء الداخلية او اخلارجية من جانب آخر وهو ما جعل القضية
أكثر تعقيداً وترابكاً ،مما افرز عدة صراعات اقليمية ودولية.
 على الرغم من التنوع أشكال الطاقة وتطور تكنولوجيا الطاقة سيبقى الغاز والنو من اهم مصادر الطاقة إىل فرتة طويلة،
والك لصعوبة إحالل مصادر بديلة بسرعة ،فضالً عن تكاليوها املرتوعة مقارنة ابلغاز والنو  ،وهو ما يعين بقاء الغاز
والنو ميداان للصراع على املستوى االقليمي والدويل.
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ومنرآهتا كذلك املوقع اجلغرايف ملورد الطاقة إىل موقع السو لتحسني بعد األمن القومي إىل املناطق املعرضة للكوارث الطبيعية
واليت تعاين نقص وندرة يف املورد الطاقة.

Djamel Ben MERAR & Nassira MELLAH

 متثل الطاقة حتداي على الصعيد العاملي حبيث ميثل ثروة ريعية تعمل على زايدة تراكم رأس املال لدى الدول املصدرة مبا
يسمح هلا من زايدة وزهنا على الصعيد االقليمي والدويل وهذا األمر يقلق الدول الكربى من احتمالية بروز منافسني هلا
قد يهددون أمن الطاقة انتاجاً وتصديراً وتسعرياً.
 إن متركز الطاقة يف مناطق دون أخرى مع أمهيتها الستمرارها ومنو اقتصادها جعل الدول تدخل يف صراع مستمرة للبحث
املتواصل لالستحواا على املناطق اليت يتوافر فيها هذا النوع من املوارد.
 قد تدفع طبيعة التحالوات االسرتاتيجية املقبلة للقوى االقليمية موادها أن التعاون هو الصيغة األفضل واألقل خماطرة
ابلنسبة للمصاحل املررتكة لألطراف املطلة شر البحر املتوس .
التوصيات :من خالل الدراسة توصلنا إىل التوصيات التالية:





ضرورة ترجيع السياسات الرامية إىل احملافظة على مصادر الطاقة عن طريق ترشيد االستهالك واالستخدام األمثل هلا.
ضرورة اتباع سياسات من شأهنا ترجيع تطوير مصادر طاقة بديلة ،مثل الطاقة املتجددة ،كاستغالل الطاقة الرمسية أو
الرايح.
ضرورة جتنب الصراعات واحليلولة دون إطالة أمده والعمل على فرض نوع من االستقرار وفق أطر قانونية وسياسية
واقتصادية الذي يوضي إىل النمو والتنمية.
جتسيد أساليب التعاون والتكامل بني الدول يكون من خالل دعم التكامل االقليمي واألولوية االقتصادية.

اخلامتة:
خلصت الدراسة إىل األمهية املتعاظمة ملصادر الطاقة لدى الدول ،ليس كوهنا شراين النراط االقتصادي واو أمهية سياسية
وعسكرية واسرتاتيجية ،بل ألمهيتها يف حتديد قوة الدولة ووضعها االقليمي والدويل والسيما مع وجود ندرة وخلل يف هيكل توزيع
مصادر الطاقة ،وعلى الك أمهية الطاقة يف االسرتاتيجية الدول وفق املتغريات االقليمية والدولية وأثرها على النمو االقتصادي
للدول وكذا تٌعد واحد من أهم مرتكزات الصراع يف النظام العاملي اجلديد بني الدول وما متثله منطقة شر البحر املتوس من غىن
يف مصادر الطاقة كالغاز والنو جعلها من أولوايت السياسيات اخلارجية للقوى الباحثة عن الطاقة منذ منتصف القرن العررين
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