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 :المستخمص
ةجة  ليوقتتتتق اتتتترط اليتوستتتتط  تتتت  ينظتتتتور الجةوستتتتترات هيةتتتت الدراستتتت  اأ هتتتتذ   تناولتتتتت

 تيتتتل الينطأتتت  احتتتصت ستتتاص  لتتتتراع جةوستتتتراتةج  دولتتت   ةتتت  والدولةتتت  قيةيةات اإلستتتتراتةجاإل
قيةيو  الدراست  إذ قايتت   صتو  ايتدادات الزتاز الطيةصت  التت  ا تاتات  ة تا   عيى يتر الصتتورا 
ينت  عيتى ايتدادات الزتاز ةات التت  اتذتذت ا التدو   ذطت  ووستةي  لي ةستتراتةجاستصراض اهم اإلي

  عير استصداث عدة اتااقةات وياارةق يق دو  الينطأ  .
الدراستتت  وصتتددت   الي انتت  الجةويولتة ةتت  لينطأتتت  اتترط اليصتتر اليتوستتط  الدراستت عرحتتت  يتتا 

 ة  والدولة .قيةياإل طرا الصأو  اليتنازع عية ا يةن  اأ
يتد ناوذهتا  ت  اترط  ِإلتىالنزاع تسصى   اطرانتةج  ياادها ان يصظم  ِإلىوقد توتيت الدراس  

اليتوستتط ياتتتى الطتترط والوستتات    يتتا ترتتتد تيتتل الدراستت   وتوحتتا ذرةطتت  التصالاتتات اليصينتت  
   ناس الينطأ  واالصتياالت الواردة لتطور النزاع يتن نتزاع  السةاسة والتناقحات    اليواق  

 نزاع تاري عس ري . ِإلىتنا س  سيي  
 (  الدول  قيةياإل  التراع  اليتوسطاليصر ارط   اتةجة جةوستر ال: )ال ييات الياتاصة 
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Geostrategic location of the Eastern Mediterranean and 

its Impact on the Regional and International Conflict 

(Analytical Study in Political Geography) 
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Abstract: 
This study dealt with the geostrategic importance of the eastern 

Mediterranean site in terms of regional and international strategies. 

This region has become an arena for an international and regional 

geostrategic conflict over the ages over the natural gas supplies in 

which it was discovered. Several agreements and projects with the 

countries of the region. 

The study also presented the geopolitical position of the eastern 

Mediterranean region, and the study identified disputed fields between 

regional and international parties. 

The study concluded that most of the parties to the conflict seek to 

extend their influence in the Eastern Mediterranean by various means 

and methods. This study also monitors and illustrates a map of the 

declared alliances and the contradictions in political positions in the 

same region and the possibilities presented for the development of the 

conflict from a peaceful competitive conflict to a zero-military conflict. 

Key words: (Geostrategic, eastern Mediterranean, Conflict, Regional, 

International) 
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لالمحور   النظري والمفاهيمي لمدراسة  طار: اإل األوَّ
 مة: قد  م  

تصتتد ينطأتت  الدراستت  يستترصا ليتتتراع عيتتى الستتةادة والستتةطرة ينتتذ يتتتات الستتنةن 
يتتالطرط اليرةتت  واليصرةتتت  والجوةتت  عيتتى صتتتد ة  التتتت  تتتتص م ستتتراتةجياصتت  ذتاتتتت ا اإل

توج تتت االنظتتار الة تتا  يتتتدر  2009الصأتتو  الزازةتت   تت  عتتام  ا تاتتا ستتوا   ويتتق 
الصدةتتد يتتن الاتتر ات الصاليةتتت    انتتد صتةتت  والدولةتت   قيةيجدةتتد ليطاقتت  يالنستتي  ليتتدو  اإل

يتتادر  ين الزاز الطيةص  التذي ستة ون يتن اهتم  اصتةاطا ير  ايتال  انصوها يسيب 
وصساستة   ت   اهيةت الطاق     االعوام اليأيي   وستيأى تيل الينطأ  ين ا ثر اليناطط 

الصالم  وليصدةد ين دو  الصالم يتالا ي ي   ة ا ين صةث اليوقق الجزرا ت  ويتن صةتث 
 اليوارد الطيةصة .

ةتتا ا رةأا و اوريتتو يتتل زاد يتتن اهيةت تتا اناتتتاح اليصتتر اليتوستتط عيتتى تأتتاطق استتةا و 
تصأتتط تتترايط الطتترط  أنَّ تتا ينطأتت  الدراستت   ياذتتتتار  تتتال ا يطتترط التجتتارة الصاليةتت وات

التجارةت  الي يت   ت  الينطأت   ويتن ثتم  تطن الستةطرة عية تا يتن قيت  الأتون ال يترن تت ين 
عيويا ودو  ينطأ  الدراس  عيى وجه الذتتوص   وسطاالستصواذ عيى دو  الارط اأ

  ةتيثتتت   تتت  الستتتةطرة عيتتتى هتتتذا اساستتتتصأةتتتط هتتتد  تستتتصى تيتتتل التتتدو  ل ستتتيابل تتتذ  اأ
 تنت   ين اج  التص م. يسرصا لتراعات ال اتيا  الذي ستراتةجالصوض اإل

اليتتتتتارع   طتتترا ستتتةاقا ليتتتا تأتتتدم نجتتتد ان تتتتداعةات التتتتوتر السةاستتت  يتتتةن اأ
ست ون سةت  عيى دو  الينطأ   ييصنى ان    دول  ترن ان ا صاية  الصيى  ت  ينطأت  

ستتتاص  يتتتن  ِإلتتتى  وستتتتصو  دو  الينطأتتت  عايتتت  ودو  الصتتترال الاتتتصي  ذاتتتت   الدراستتت 
الينطأت    عيتىةًّتا إقيةيييصتب لتدو  تتنتا س  ِإلتىالتراعات  ي تذا ستو  تتصتو  الينطأت  

 ستتو  ة تتتون اثتتتر ذلتتل  ارثةًّتتتا عيتتتى الينطأتت   وةتتتتب  تتت  يتتتيص  دو  ا ذتتترن  يثتتت : 
ةران  و إسراتة   ة ة .اأير يتصدة   الوالةات الساس  والالعب اأا 

 التسا الت االتة  : ِإلىييا د ق الياصث  
يا الي ان  الجةويولتة ة  الت  تصظى ي ا ينطأ  اترط اليصتر اليتوستط  ت  الينظتور  -1

 ؟ والدول  اإلقيةي 
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ة  والدولة  ين اج  قيةيةات اإلستراتةجيا االيصاد واالهدا  واآللةات الت  اتيصت ا اإل -2
 الدراس  ؟السةطرة عيى ينطأ  

 طترا دورا صةوةا  ت  تصأةتط التتوترات  ةيتا يتةن اأه   ان لصأو  الزاز الي تاا    -3
 ة  والدولة  اليتتارع  صو  ينطأ  الدراس  ؟قيةياإل

ان اليصطةات والتصوالت  ِإلى رحة  الدراس  تاةر   عن  تيل االستي  ولإلجاي 
 طتتترا يةتتتت  تنا ستتتة  يتتتةن اأ  التتتت  تصتتتت  يينطأتتت  الدراستتت  تتتت دي دورا  يةتتترا  تتت  ذيتتتط
ة  لتيتتتل التتتدو   و تتتذلل ستتتتراتةجاليتتتتتارع   تتت  الينتتتاطط التتتت  تيتأتتت  ي تتتا اليتتتتالا اإل

تيتتتارس يصتتتض تيتتتل التتتدو  دورا رتةستتتا ويتزاةتتتدا  تتت  ينطأتتت  الدراستتت  ييتتتا ةتتت ين ل تتتا دورا 
 .اهية ة  ا ثر إقيةية   وتأدة  ادوارا اأير ليوازن  الدور 

 : ِإلىالدراس  ت د   لذا 
هذاا تيةان اثر تيل التطورات الراهن  الت  تا دها الينطأ  عيتى طيةصت   ِإلىالتصر   -1

 الصراع.
توحتةص ا اليصتد الجةوستتراتةج  عيتى ياةصتت  يتن تتراع  ِإلتىتسصى هتذ  الدراست   -2

 تت   اهيةتت صتو  ايتتدادات الزتاز و ةاةتت  تصايت   تت  دولتت  صستب اهتتدا  ا السةاستة   و 
 والزاز (    تصدةد الصالق  يةن الدو  الصظيى.ين تيل الثروات )الناط 

ةات ليتتدو  اليتنا ستت   تت  ينطأتت  الدراستت  ستتتراتةجالتصتتر  عيتتى ايتترز ذتتتاتص اإل -3
والتتت  جتتا ت  يستتيةات جدةتتدة يةزت تتا  تت  توحتتةا االهتتدا  وااليصتتاد التتت  تستتصى 
لتصأةأ تتا تيتتل التتدو  عتتن طرةتتط اتياع تتا سةاستتات ووستتات  والةتتات يصةنتت   تت  تيتتل 

 نطأ .الي
الدراستتتت   تتتت  ستتتتصة ا الصثةتتتتث لييستتتتاهي   تتتت  التر ةتتتتز عيتتتتى  اهيةتتتت  ةيتتتا ت يتتتتن 

ة   والدولة     ينطأ  الدراس   وتصيةط الا م لدن الي تيةن يالاأن قيةيات اإلستراتةجاإل
السةاس     الينطأ  عيويا  وتصاو  التصرة   ذلل يدور  ت  يتن تيتل التدو  واهتدا  م 

    وعيى االين اليتوسط  والصالي  ين ج   ا ذرن  عيى يسار تطور االصداث ين ج
 حتتال عتتن التصتتر  عيتتى يتتدن قتتوة وحتتص  الصالقتتات الجةوستتتراتةجة  التتت  تتتريط الأتتون 



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلد مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /ال 

 

 
733 

يتتتن تيتتتل الصالقتتتات  تتت  تصأةتتتط  طتتترا ةتتت  والدولةتتت   ويتتتن ثتتتم يتتتدن ا تتتادة تيتتتل اأقيةياإل
   والدول .قيةية     جوارها اإلقتتاداهدا  ا الجةويولتة ة  واال

ة  وهتتت  اليتتتن   اساستتتيتتتا عتتتن يتتتن   الدراستتت   اعتيتتتدت الياصثتتت  عيتتتى ينتتتاه  ا
   تتالين   التتتارةذ  ةستتاعد عيتتى الصتتودة يتتالتطور التتتارةذ  يتتن   تصيةتت  الأتتوةالتتتارةذ  و 

ليجزرا ةتتت  السةاستتتة   واهتتتم يراصتتت  تطورهتتتا عيتتتر التتتتارةي ودور االصتتتداث التارةذةتتت   تتت  
 الصرب الياردة السةيا    يجا  الطاق .  توجةه السةاس  الصالة  ليدو  الصظيى يصد

يتتتن   وييتتتا ان اليوحتتتوع ذو طتتتايق جزرا تتت  سةاستتت   ستتتو  نستتتتصي   تتت  دراستتتتنا 
التراع وتيةان دورها  طرا ة  أستراتةجِإْذ سنأوم يتصية  اليصددات اإل  تصية  الأوة

    تصدةد طيةص  هذا التراع.
 وه   اآلت  : ة يصاور عداعتيدت الياصث     دراست ا عيى ذط  ي ون  ين 

 اليتوسط. اليصر : الذتاتص الجةويولتة ة  ليوقق ينطأ  ارط  االو  اليصور 
جة  التتتراع صتتو  ينطأتت  اتترط اليصتتر : الصوايتت  التتت  استت يت  تت  تتتأ  لثتتان اليصتتور ا
 اليتوسط

 ةات الدولةتتتت ستتتتتراتةجاليتوستتتتط  تتتت   ينظتتتتور اإل اليصتتتتر : ينطأتتتت  اتتتترط اليصتتتتور الثالتتتتث
 .واإلقيةية  

 ي ا  توتنت   الدراس  يذاتي  تذيص  ة ا اهم االستنتاجات الت  ذرج
  :  الخصائص الجيوبولتيكية لموقع شرق البحر المتوسط. ولأل ا المحور

  إستتتراتةججةويولتة ةتت   يةتترة  ون تتا تتيتتتق ييوقتتق  اهيةتت تيتيتتل ينطأتت  الدراستت  
ة   تت  الصتتالم    تت  إستتتراتةج  وهتت  اصتتد ا ثتتر الينتتاطط وستتطي تتم  تت  ينطأتت  الاتترط اأ

قنتتاة الستوةس  وتتريط ال نتتد والتتةن و ورةتتا  التت  تت ين التنأتت  يتن اليصتةط ال نتتدي عيتر
   و تذلل تتيتوا طيستةت  واليصتةط اأورياأ ستواطالجنوية  ويأة  دو  الاترط االقتتى ياأ

 اسواط ِإلى وسطينطأ  الدراس  يوقصا ي يا    نأ  الناط والزاز الطيةص  ين الارط اأ
تر ةتا  ذتتتار اتدةد تتتت  يتيالد الرا تدةن والاترط االدنتى عيترا   ينطأت  الدراست  يارياو 

قنتاة الستوةس   تيتل الينطأت   ةا وال نتد عيترا رةأوسورةا وتت  ايه جزةرة الصرب وارط 
تصأط ترايط الطرط التجارة  الي ي     الينطأ   ويتن  أنَّ ا  وسطتا   قيب الارط اأ
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ط اليصتتتتر االيتتتةض اليتوستتتتط يالنستتتي  ليأتتتتون الصاليةتتت  تتتتت ين ثتتتم  تتتتطن الستتتةطرة عيتتتتى اتتتر 
ة  ل تذا الستيب تستصى قتتتادواإل ادة ين يواردها اال وسطاالستصواذ عيى دو  الارط اأ
  ةتيثت   ت  الستةطرة عيتى هتذا الصتوض  وهتو التذي اساسالأون الصالية   لتصأةط هد  

االستتصواذ والتتص م ي تا   تنت ت  يتن اجت   جص  ينطأ  الدراس  تيأى يسرصا لتراعات ال
الواقص     الجز  الارق  ين ساص  اليتوسط  والت  ل تا  اأراح   تيل الينطأ وتاي  

 –لينتتان  –ستتورةا  –عالقتت  يتتدو  اتترط اليتوستتط التتذي ةاتتي  صالةتتا )  تت  يتتن قيتترص 
م او ال تتال  الذتتتةب  وتصتتر  تيتتل الينطأتت  يتتيالد الاتتا(  ردناأ – إستتراتة  – يستتطةن 
 .(1) وسط(  وه  ينطأ  تا   قيب النظام الارط اأ1ط  )ةنظر ذرة

 
 حدود شرق البحر المتوسط (1خريطة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
التقدم الصامت في مجال غاز شرق  ،وديفيد شينكر ،المصدر : سايمون هندرسون

. عمى الرابط  5ص ،7117،ااار8 ،مجمة الوعي العربي ،البحر االبيض المتوسط
http;//archive.anbaaonline.com//p=506953 
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  تيتتل الينطأتت  يستتيب يوقص تتا الجزرا تت  يالصتتادات والتأالةتتد ناستت ا اتتصوبتتترتيط 
ناهةتتل عتتن يناذ تتا اليصتتتد  واراحتتة ا التتت  تتيتتتق يتتتالصةات ا  ول تتا تتتارةي طوةتت  جتتدا.
 ليزراع  عيى يدار الصام.

ر الأتتتوات و تتتذلل   تتت  ينطأتتت  تتيتتتتق يأتستتتاع يستتتاصت ا وعيأ تتتا  يةزت تتتا ت يتتتن  تتت  ناتتت
يتتتتاص الحتتريات الصستت رة   ةتتر اعيتتى  اليأتتدرةالصستت رة   تت  اوقتتات الصتترب  يتتا ل تتا 

التأيةدة  اي ييصنى ان الينطأ  تيث  يجاال صةوةا ليراقي  االصداث الصس رة  و ةرها  ت  
ليصييةتتتتتات  انطتتتتتالط  واذا دعتتتتتت الصاجتتتتت   تتتتتةي ن استتتتتتذداي ا  ينطأتتتتت  وستتتتتطالاتتتتترط اأ

  .(2)ا ولةيةا عيى سية  اليثا الصس رة   يا صت     سورة

عتتتالوة عيتتتى التتتو رة ال يةتتترة  تتت  اليتتتوارد الطيةصةتتت  والثتتتروات اليصدنةتتت  ويتتتتادر 
 نتتتاجالطاقتت  التتت  تتتأت  جيةص تتا يتتن دو  ينطأتت  الدراستت  وهتتو يتتا ةصنتت  و تترة عوايتت  اإل

ات الزتتاز والتتناط اصتةاطتت حتتال عتتن صجتتم   ة  ييتتا ةجصي تتا يطيتتق ليتتدو  ال يتترن ساستتاأ
ة   يةتتترة  ويتتتن ثتتتم اقتتتتتادالتتتت  تيتي  تتتا ينطأتتت  الدراستتت  والتتتت  ا تستتتي ا اهيةتتت  الحتتتذم 

جصي تتتا يطيتتتق تستتتايط الأتتتون الصاليةتتت  ليصتتتتو  عيتتتى االستتتتثيارات ال يتتترن عتتتن طرةتتتط 
%يتتتتتن 68ات هتتتتتذ  ِإْذ ان اصتةاطتتتتت% يتتتتتن 70التستتتتتايط لصأتتتتتد اتااقةتتتتتات ثناتةتتتتت  يتوا رهتتتتتا 

   تت  الصتتالم تأتتق  تت  دو  اتترط ات الزتتاز الطيةصتتاصتةاطتت% يتتن 38ات التتناط واصتةاطتت
 . (3)اليتوسط 

ذالتتتت  تتيةتتتز ينطأتتت  اتتترط اليصتتتر اليتوستتتط  يتتتتداذ  ينطأتتت  يتتتةن اأهيةتتت  
ة  ويةن اأهية  االينة   ِإْذ تنص س االذةرة عيى اأولى  أين الييرات اليصرةت  قتتاداال

وةس واليصتر لأنتاة الست اأ ذترنةات الدو  إستراتةجالدولة  الي ي  يات ةصظى يأهية     
االصير وذية  عدن  وهو يا ظ ر يوحتوح  ت  تا ةتر التدو  ال يترن  ت  ملةتات ي ا صت  
الأرتن     السواص  التويالة  نظرا ليا يثيه ذلل ين يذاطر جي  عيى طرط التجارة 
الصاليةتت  وتأيةن تتا  ويتتق حتترورة تتتأيةن الستتواص  اليصرةتت  التجارةتت  ال ايتت  يتتن ت دةتتدات 

  الصترص عيتتى الصيت  ليصةيولتت  يتن تي تةن تنظتتةم الأاعتدة الستتةيا الأرتتن   يتن هنتتا جتا
اليتصالاتت   تت  التتةين وعتتن طرةتتط هتتذ  اأهيةتت  تحتتا رت الج تتود اأينةتت  لصياةتت  ييتترات 

 .(4)نص اس واحا عيى اليتالا الأوية االتجارة الصالية     ينطأ  الدراس  ليا ل ا ين 
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ة  واينةت   يةترة يأارنت  اقتتادو  وعيةه  ينطأ  الدراس  تتيتق يأهية  جةوسةاسة 
يتتق  ةرهتتا يتتن الينتتاطط اأ ذتترن وترجتتق تيتتل اأهيةتت  ِإلتتى الطتترط التتت  تستتتصيي ا التتدو  

هذا اليوقق الجةويولتة    أط ليتالص ا وهو ةي ن تتنةا ا    ذان   الستزال ال يرن 
يأهيةتتت  ا ثتتتر الينتتتاطط تتتتتارعا  تتت  الصتتتالم  ِإْذ ةتيتتتتق الستتتاص  الاتتترق  لييصتتتر اليتوستتتط 

  ة  عيى التصةدةن اإلقيةي  والدول  عيى صد سوا  .إستراتةج
تريصتتتت عيتتتى سةستتتا ليتتتا ستتتيط  ينطأتتت  الدراستتت  و تتتط الينظتتتور الجةويتتتولتة   تأ

يتتن الحتتروري تاستتةر يتتا ةصتتدث  يتتةن  اتتتياي انتتات ويتتوارد ناطةتت  و ازةتت  هاتيتت   لتتذا إ
ينطأت  الدراست   والصتودة ِإلتى الدو  اليتتارع  السةيا صو  هذ  اليوارد التت  تتيتتق ي تا 

 اليأاريات الجةويولتة ة  الت   انت تطيةأات ا ايان الصرب الياردة.  
يأالت   يصنتوان )اليصتور الجزرا ت  (   يالنستي  لته ان 1904إذ قدم يا ندر عام 

تطور الصالم  ان نتةجت  إلذتتال  يتوازةن الأتون يتايةن ينطأت  الأيتب و ت  ينطأت  ال تال  
الذي ةاسر التتراعات الطوةيت    اأيرل  الت  تيرز هنا ه  روسةا  وهو الذارج  والدو 

وتتتتتيذص نظرةتتت  يا نتتتدر  تتت   .(5)(world Islandِإْذ اطيتتتط عية تتتا )الجزةتتترة الصريةتتت  
 :  (6)اأت 

 ا ةسةطر عيى قيب الصالم.اوريين ةص م ارط  -
 ين ةص م قيب الصالم ةسةطر عيى جزةرة الصالم. -
 صالم ةسةطر عيى الصالم.ين ةص م جزةرة ال -

ادذتت  يا نتتدر يصتتض التصتتدةالت عيتتى نظرةتتته ِإْذ تتتتور يتتأن  1943و تت  عتتام 
ة  والتصرا   رةأا ذرن وسياها الأيب الجنوي  )تت ون ين الدو  اأ ارت ازهنال ينطأ  

ة  قتتتتتتادال يتتتترن التتتتذي استتتتتيصد ارض لةنتتتتا الواقصتتتت  اتتتترط ن تتتتر يتتتتنس لأيتتتت  اهيةت تتتتا اال
 االتصاد السو ةت  يياارة. ان ةارالنظرة  يصد  وان ارت  (7)ة ستراتةجواإل

 تت  صتتةن تتتأثر ستتية يان ينظرةتت  الأيتتب ليا نتتدر  ل تتن ر تتم ذلتتل قتتدم تاستتةرات 
يذتيا  لألهية  النسية  لينطأ  قيب الصالم والنطتاط اليصتةط ي تا والتت  اطيتط عية تا استم 

لينتتاطط الستتاصية  التتت    وةتترن ستتية يان ان يتتن ةص تتم ا(8)النطتتاط ال اياتت  او الريالنتتد
تتيااى يق اليواقق الجزرا ة  لي ال  الذارج  والذي جتا  يته يا نتدر هتو التذي ةستتطةق 
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السةطرة عيى الجزةرة الصرية   ويتن ثتم الصتالم  واحتا  ستية يان ان التتراع يتةن الأتون 
اليتتد الاتتةوع   وقتتد نجصتتت  اصتتتوا الصظيتى ستتو  ة تتون عيتتى ارض الريالنتتد  ووجتتوب 

اليتصتدة  تت  اناتا  صيت  الاتتيا  ليصتد يتتن ناوذهتا   حتال عتتن ان تا تتت دي دور الوالةتات 
وعيتتتتتى وجتتتتته  وستتتتتط صتتتتتا   تتتتت  تأيتتتتتةص التتتتتدور الروستتتتت  الستتتتتةيا  تتتتت  ينطأتتتتت  الاتتتتترط اأ

  .(9)الذتوص الصا   الارقة  ينه

يتتأن روستتةا تتتتوا ر  ة تتا يصظتتم  وو أتتا لتتذلل ةي تتن التوتتت  ِإلتتى نتةجتت  ياادهتتا 
يأةتتام ي تتذا التتدور صالةتتا  تت  ينطأتت  الدراستت     تتطذا يتتا صاولنتتا عناتتتر الأتتوة التتت  ت هي تتا ل

النظر إلة ا ين زاوةت  عناتتر قتوة الدولت  ستنجد ان تا تتتوا ر  ة تا يتوارد هاتيت  لتم تستتز  
يصتد  وستت ون  ت  صتا  استتزالل ا دا صتا رتةستا لجصت  روستةا يتن ا نتى دو  الصتالم  هتتذا 

تصت  ينطأ  الأيب والجناح وتنطيط عية ا ين ناصة   وين  الناصة  الجةويولتة ة       
النظرةت  االوراستة  التت  تصتد واصتدة يتن النظرةتات الجةويولتة ةت  ذات اليتتداقة  الصالةتت   
ِإْذ تا   الأيب وتأترب جدا يتن قتوس التناط وقتوس االزيتات السةاست    ت  وقتت واصتد  

دةتتت   نتةجتتت  تا تتتل   اليصأتتتب لروستتتةا االتصاستتتتراتةجواذا يتتتا احتتتانا اأرث السةاستتت  واإل
االتصاد السو ةت  السايط  وان ذلل  يته ستةجص  روستةا االتصادةت  اصتد اأطترا  الرتةست  

  ستتتراتةجعيتتى اليستترح التتدول   و تتان نةتتو ال ستتية يان او  يتتن ارستتى دعتتاتم الا تتر اإل
  أتتتتتتتتد قستتتتتتتتم جزرا ةتتتتتتتت  اوراستتتتتتتتةا ِإلتتتتتتتتى قيتتتتتتتتب اأرض  1944ة تتتتتتتت  تجتتتتتتتتا  اوراستتتتتتتتةا اأير 

(Heart land )ييةون  ةيو يتتر يريتق (  17سةا والت  ل ا ايتداد يري ةتجاوز )رو  وهو
والتتى هتتال   يةتتر يتتن التتدو  الستتاصية  ستتياها ) ارض الصا تت  او الةايستت  ( وةاتتي  هتتذا 

ةترانا واتيه الجزةترة الصريةت  والصتراط ومستةا الوستطى و اوريتال ال   ت   وا زانستتان وال نتد  ا 
الطيةصةت   ويواردهتاتتاز يأهيةت  يواقص تا وجنوب ارط مسةا والتةن و ورةا  وهت  دو  تي

ة  اليتنوعتت   وارض الصا تت  هتت  قتتوس االزيتتات عنتتد يرةجنستت   وهتت  الصتتالم قتتتتادواال
ال يةتتتر والتتتذي  وستتتطة ةتتت  يالاتتترط اأاأير الصريتتت  االستتتالي  وتستتتيةه الوالةتتتات اليتصتتتدة 

ا النطتاط الزالت تا   السةطرة عيةه نأط  السةطرة عيى الصالم  وهد  السةطرة عيى هذ
( اي الينطأت  التت  ستو  crush Zoneالستاصي  ويتن ثتم   تو ةصنتد ينطأت  االرتطتام ) 

وييتتا ان . (10)تاتت د  ةيتتا يصتتد التتتراع يتتن اجتت  الستتةطرة عيتتى يواردهتتا وييرات تتا الياتةتت 
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روستتتةا هتتت  ييثايتتت  الظ ةتتتر الذياتتت  لينطأتتت  االرتطتتتام وهتتت  الأيتتتب   طن تتتا ستتتو  تستتتصى 
طتتات عيتر التو تت   ت  ينطأتت  الدراست   لتتذلل  صيتى الوالةتتات ليوتتو  ِإلتتى اليصتار واليصة

  ول ت  تتتي ن يتن صتتوا ة ةت  ان توقت  هتذا التو ت  عتن طرةتط سةاست  االاأير اليتصدة 
  عية تتتا ان تتصتتتو  ِإلتتتى قتتتون يصرةتتت  اأوراستتتةااليتتتد الروستتت  الستتتاع   تتت   اصتتتتوا ذلتتتل و 

وستتتط واليصتتةط ال نتتتدي    ِإلتتى اليصتتر اليتطيستتتعظيتتى تصتتةط ياأوراستتتةا يتتن اليصتتةط اأ
وصتتتى اليصتتةط ال تتادي  وصستتب راي الياصثتت   تتطن تيتتل الطرةأتت  الوصةتتدة الاصالتت  ليواج تت  
اليوقتتق الصتتتةن لروستتةا  ويتتن هنتتا تيتترز اهيةتت  صتتايالت الطتتاترات والزواتتتات النووةتت  

 .(11)ة ستراتةجةتةن لأوة الوالةات اليتصدة الصس رة  واإلاساس ر ةزتةن 

ن ِإلى ينق توصةد دو  هذا النطاط وقةتام اصتال  عست رة     صةن دعا سية يا
تصت سةطرة الوالةات اليتصتدة ييتا استتدعى ينتا  قواعتد  دوةالتحينه لةيأى يا  ا ِإلى 

دولتتتةن يتتن دو  الطتتوط  تصتتت وايرة تتا الةتتوم   .(12)عستت رة  ايرة ةتت   ثةتترة  تت  اأوراستتةا
ث عاتتتتر استتتتطوال  وةستتتتتصي  وتأتتتتةم اال  الأواعتتتتد  الصستتتت رة  صتتتتو  الصتتتتالم وتناتتتتر ثتتتتال

 دييوياسة  عس رة  ساصأ  لتصأةط ر ةت ا الجةوستراتةجة  ليصالم.
ستتصيال ا  ت  تيتل صأةأت  ياادهتا ان ل ت  نظرةت  تتم ا ذتايا ةي ن التوت   ِإلتى

الدراست  ل تا وج تت  نظتر ذاتتت  صتو  التتراع اإلقيةيتت  والتدول  صتتو  اليتوارد الطيةصةتت   
عيتتتى ا ذتترن عيتتتى  تتتون ان الذتتتتاتص الجةوستتتتراتةجة  ةي ننتتتا تزيةتتتب نظرةتتت   ويتتذلل ال

التت  تصتوة تتا ينطأت  الدراستت   ِإْذ  انتت يتتوارد التتناط والزتاز الطيةصتت  يتن اهتتم اليجتتاالت 
التتتت  اتتت دت تتتتراعات دولةتتت  ينتتتذ اأز   الستتتتةيا  تتت  جانتتتب انايةتتتب الزتتتاز  ِإْذ اتتتت   

ستصواذ عيى يناطط اال ة  عيىيةن الأون الصالية  ويصض الدو  اإلقيةي اليصتدمالتنا س 
الوالةتات اليتصتدة الصتالي  وات يت  ت  يتن  قتتتادعيتى اال هةينت تاالزاز ين اجت  يستط 

 .(13)ة ة  وروسةا النيوذج اليارز ل ذا التراع اأير 
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المحذذور النذذاني : العوامذذل التذذي  سذذيمت فذذي تذذقجيم الصذذراع اإلقميمذذي والذذدولي حذذول  
 منطقة شرق المتوسط 

عيويتتتتا جتتتتز تا يتتتتن التصتتتتو    وستتتتط تتتت  دو  الاتتتترط اأ ستتتت السةاةصتتتتد التصتتتتو  
ة  ي يت  إستتراتةجالصالي  اأوسق نصو عالم يتصدد اأقطاب  ِإْذ تصد ينطأ  الدراس  ملةت  

يالنسي  ليدو  اإلقيةية  والدولة     سةاست ا اليتوستطة    الينطأت  ذتال  الصترب اليتاردة 
. ِإْذ  تان الت ايت  (14)الاترط والزتربتستيد اهيةت ا اليتوسطة  حين إطار التراع يةن 

   الينطأ  ايترا صتيةتا ليواج ت  الذطتر الستو ةت   ويصتد  اأيرة    وري  اأستراتةجاإل
ا اوريتينطأت  ليتنتا س  التذي تواج ته  وستطت دو  الاترط اأاتتيص اليتاردةالصرب  انت ا 

رق  لييتوستتط ة ةتت   تت  اليصتتر اليتوستتط و تت  الستتاص  الاتتاأير ة  ستتتراتةجيتتق ال ةينتت  اإل
يصور دراستنا  ِإْذ ا دت ينطأ  الدراس     تيل اليرصي  يوادر تصوالت  يةرة ين اتأن ا 

ة   تت  هتتذ  الينطأتت  الصةوةتت  ستتتراتةجان تتت ثر عيتتى يستتتأي   التوازنتتات الجةوسةاستتة  واإل
التوجته نصتو تصالاتات دولةت  وت تتالت إقيةيةت  ترت تز عيتى اليتتالا  اتتياين الصتالم ِإْذ 

 انص ستتتة  الياتتتر    ِإْذ اثتترت تيتتل التزةتترات السةاستتة  ييتتروز واج تت  دولةتت  راتةجستتتاإل
يأتتوة عيتتى الينطأتت   وا تترزت عتتن ظ تتور قتتون إقيةيةتت  جدةتتدة ةتتتتدرها التتتصود الروستت  
عيى التصةد الدول  والتصود التر   عيى التصود اإلقيةي  اليتناي  والت   ةترت يتن 

وذهتتا وانت جتتت سةاستت  ذارجةتت  يتصتتددة اأيصتتاد ن ج تتا السةاستت  الحتتةط وستتصت ليستتط نا
تتترن ان النظتتام الصتتالي  قتتد اعةتتد تاتت ةيه  تت  اعأتتاب الصتترب  أنَّ تتاعيتتى وجتته التصدةتتد  

اليتتتاردة  وياتتت   ا ثتتتر تصدةتتتدتا يالنستتتي  لتتتدو  اتتترط اليتوستتتط  وتستتتتصد  تتت   يتتتن روستتتةا 
ن يتنا ستتةن ويتتتر وتر ةتتا ان ةتتتيصا العيتتةن رتةستتةن  تت  هتتذا النظتتام الجدةتتد  ستتة ونو 

  .(15)و ذلل يتصاونةن  يالنظر ِإلى يةزات م وقدرات م التنا سة  والت يةية 

ة  الت  ا دت ا ينطأت  الدراست  اوجتدت يجتاال ستراتةجاإل  اليتزةراتوو أا لذلل 
نظيتت  السةاستتة  ِإلتتى صتتدود اأ اهتيايتتاتجةوسةاستتةا يصأتتدا ويتاتتاي ا  تحتتةط  تت  إطتتار  

. ول ن يالوقت ناسه صتيتت وصدت اول  ليصااظ عيى ي ونات جزرا ةت ا الطيةصة     يصا
يتطييات اأين والدور والي ان  عيى تيل االنظي   التيدد ِإلى الاحا  اإلقيةيت  انطالقتا 

  السةاستة تارةذة  تتب    تتيب الصأةتدة السةاستة  واالينةت  ل تذ  التنظم  اعتياراتين 
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ةأته درج  ين درجات التراع او نيتط الذي تولد عنه نوع ين التنا س هو    صأ اأير
 ذو طيةص  ذات  وييةزة. انياطهين 

حتتو  ذلتتل ويتتق تتتتاعد  اتتو ات الزتتاز  تت  ينطأتت  الدراستت  ازداد النتتزاع  و تت 
يتدال يتن ان تتصتو   لالستتأراروالتراع اإلقيةي  عيى هتذ  الثتروات ي ون تا عايت  ت دةتد 

اةتز النزاعتات  وتجتددها  التتراع    ينطأ  الدراس   ييا ةنذر يتص استأرارِإلى عنتر 
اليينان   ناهةل عن دورها    زةادة يستتون التتوترات  –  سراتةيالأيرت  واإل -التر   

التر ةتت . هتتذا الياتت د التنا ستت  يتتات يتتن ا ثتتر الاتتواهد تصيةتترا  – تت  الصالقتتات اليتتترة  
اإلقيةيةتت  عتتن ذرةطتت  التصالاتتات اإلقيةيةتت  الجدةتتدة  تت  ينطأتت  الدراستت  وتتتراع اليرا تتز 

الروست   نتتاج تا يستتوةات اإلإنتاجعيى هتذ  الثتروة الناطةت  الحتذي  التت  قتد تاتوط  ت  
   (16)والذيةج  يصا

%  41( ترةيةتتون قتتدم ي صتتب يتتن الزتتاز اي يتتا ةصتتاد  340  تت  تيتيتتل نصتتو )
  التتناط  وزاد يتتن اهيةت تتا اناتتتاح اليصتتر اليتوستتط عيتتى تأتتاطق اصتةتتاطيتتن  475ونصتتو 
ةا  و ذلل اتتتاله يطترط التجتارة الصاليةت  عيتر يحتاتط اليستاور وجيت   رةأاا و اورياسةا و 

تيتتل اليةتتزات تتتارت ستتييا  تت  انتتدالع نزاعتتات يتتةن   طتتارط والستتوةس  يتتا ستتيط التتذ ر
العيةن يذتياةن  والدو  الت  تصاو  يسط ناوذها عيى هذ  الينطأ  ترةد ان تستاةد ين 

   . و ةيتا ةتتأت  توزةتتق جزرا تت  ستتتراتةجا اإليواردهتا الطيةصةتت  الزنةتت   ِإلتى جانتتب يوقص تت
 ( 1وجدو  رقم )  (2أهم تيل الصأو     ينطأ  الدراس  ةنظر ذرةط  )

 التوزيع الجغرافي لحقول وخطوط الغاز في شرق المتوسط (7خريطة )
  

                        
 
 
 

 
 .7115يتشكل، جريدة العرب،   المصدر: محمد وديع، الطاقة في شرق البحر المتوسط.. مالمح وصراع
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 ( الحقول الغازية المكتشفة في شرق البحر المتوسط 1جدول )
تقدير الكميات / مميار  سنة االكتشاف  اسم الدولة  اسم الحقل 

 متر مكعب 
جميورية مصر  ظير 

 العربية 
7115 851 

  141 7111 قبرص افروديت 
اراضي السمطة  غزة مارين 

 الفمسطينية 
7111 36 

 781 7119  إسرائيل تمار 
 671 7111  إسرائيل ليفيانان 
 34 7117  إسرائيل تاتين 
 51 7113  إسرائيل كاريش
 91 7114  إسرائيل روبي 

المصدر:عمي حسين باكير، النزاع عمى الغاز في شرق المتوسط ومخاطر االشتباك، مركز 
 1، ص7171ية، ايار ستراتيجالجزيرة لمدراسات اإل

  والتذي ةصنتد يتن 2015الزاز    يتر : تم ا تاا  صأ  )ظ ر(    عام  صأو  -1
الزتتاز الطيةصتت   تت  يجيوعتت  اتترط اليصتتر اليتوستتط والتتذي  إنتتتاجا يتتر الصأتتو   تت  

( ييةتتار قتتدم 850ه نصتتو )اصتةاطتت ةيتتو يتتتر( عتتن الستتاص   وةييتت  150ةيصتتد نصتتو )
الذدي   اال وتسصى يتر ي   طاقات ا ين اج  وحق صأ  الزاز هذا      ي صب

و تتت  الوقتتتت   صييتتتا يصةتتتد الينتتتا  اأيتتتران الطيتتتب اليصيتتت  اليرتاتتتق قتتتد ةجصتتت  هتتتذا 
ويتا زا    (17)اليصي  نصتو تولةتد الطاقت  ال  رياتةت  نتاجالصاحر تم توجةه جيةق اإل

لتتتدن يتتتتر اي انةتتت  ا تاتتتا  اليزةتتتد يتتتن صأتتتو  التتتناط والزتتتاز  تتت  صتتتوض النةتتت  
  ة ة اأير لتا يصسب داترة اليسا الجةولوج  اليت ون ين ينطأ  الدلتا واواطئ الد

  ( ييةتار يريةت  يتن التناط الأايت  لالستتذراج تأنةتا8 1والذي ةصتوي عيى يتوستط )
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ترلةتتون  9ةصتتاد   ( ترلةتتون قتتدم ي صتتب يتتن الزتتاز الطيةصتت  اي يتتا223وييتوستتط )
  . (18)يتر ي صب ين الزاز الأاي  لالستذراج تأنةا

وهتو ةأتق  2011ا تاتا  صأت  )ا رودةتت (  ت  عتام  صأو  الزاز    قيترص : تتم -2
(  ةيو يتر ين الااطئ الجنوي  الزريت  لأيترص يطجيتال  يذتزون 180عيى يصد )
( ييةار يتتر 140( ترةيةون قدم ي صب ين الزاز الطيةصةاي ياةصاد  )9ةيي  نصو )

 حتتتتال عتتتتن صأتتتت   الةيستتتتو قتتتترب الينطأتتتت  اليتنتتتتازع عية تتتتا يتتتتةن قيتتتترص   ي صتتتتب
 .(19)وتر ةا

صأو  الزاز    الحا  الزريةت  وقطتاع  تزة : ةصتد صأت   تزة يتارةن او  صأت   تاز  -3
( ييةتتار 36ه ينصتتو )اصتةاطتتوالتتذي ةأتتدر    تت  اليةتتا  االقيةيةتت  2000ا تاتت  عتتام 

يتتتتر ي صتتتب يتتتن الزتتتاز الطيةصتتت  . ويأتتت  الصأتتت  عيتتتى يتتتا هتتتو عيةتتته يتتتدون تطتتتوةر 
ةد ص وي  صياس  ت   تزة يتن الت  تذاى ان تستا إسراتة ه نظرا العتراض نتاجإل

 تت   إستتراتة عاتتتدات الزتتاز وتصتيتتد صالةتتا  تت  يتتن الحتتا  الزريةتت  وقطتتاع  تتزة عيتتى 
ستتو  تيأتتى   ردناستتت ال  يا لي  ريتتا  ياستتتثنا  يدةنتت  ارةصتتا التتت  تصتيتتد عيتتى اأ

نظتتتتترا لصالتتتتت  االنأستتتتتام   اال تاتتتتتا ات االذةتتتتترة قيالتتتتت   ستتتتتواص   تتتتتزة  ةتتتتتر يستتتتتتزي 
يتتتتتن صاجتتتتت  قطتتتتتاع  تتتتتزة والحتتتتتا  الزريةتتتتت  ل تتتتتذ  الثتتتتتروة  عيتتتتتى التتتتتر م  الايستتتتتطةن 

 إستراتة   ستراتةية  الت  تس م    تأية  اعتيادهم عيى يتادر الزاز اإلستراتةجاإل
 وطن   يسطةن  يوصد. اقتتادوتس م  ذلل    ينا  

: تم ا تاا  عتدد يتن الصأتو  اهي تا صأت  )تيتار ( التذي  إسراتة صأو  الزاز     -4
وةصتد ثتان  ا يتر صأت   تاز  ت  ينطأت  الدراست  والتذي ةييت   2009تم ا تاا ه عتام 

( ييةار يتر ي صب ين الزاز وةيصد 620ه الصالي  يا ةأارب نصو )اصتةاطيذزون 
  و تتذلل صأتت  )تتتاتةن ( التتذي إستتراتة (  ةيتتو يتتتر عتتن اتتواطئ اتتيا  90ييستتا   )

ه الصتالي  اطتاصتة(  ةيو يتر  ريا عن يدةن  صةاا والذي ةتراوح  يذزون 60ةيصد )
تصتتو   إستتراتة ( ييةتتار يتتتر ي صتتب يتتن الزتتاز  ور تتم يصدودةتتته   ةتتر ان 51يتتةن )

 . (20)عيةه لأريه ين السواص 
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ناهةل عن صأو  )الوان  وتاتةن  او يا ةسيى يذزان التيساح(  وصأ  ) 
 إسراتة ( ترةيةون قدم ي صب ين الزاز  وتصد  2 18 يا نصو )اصتةاطلةاةاثان ( وةيي  

   سوط الطاق   يسيب الييةزات ال يةرة الت   اساسالطرةط لتصول ا ِإلى  اع   يواي 
ة  ل ذ  الدو  لسد صاجةات ا الطاقوة   وين ثم إستراتةججصيت ين هذ  الثروة اولوة  

التأية  ين االعتياد عيى الزاز الروس  الذي ةصر  تذيذيا نتةج  لتياةن الصالقات 
صيا  روسةا ليزاز  ورق  حزط وهو يا الةذدم ة  ين ج    واستوريالروسة  اأ
 يا يةن  حال عن صأو  اذرن  روي  و ارةش الت  تم ا تاا   .(21)ة وريالسةاسات اأ

 ( ييةار يتر ي صب . 51 -34 يا يةن )إنتاجةتراوح والت   2014و 2013عاي  
    ي  تتد يتتن الزتتاز عيتتى الةايستتاصتةتتاطصأتتو  الزتتاز  تت  ستتورةا : تيتيتتل ستتورةا  - 5

( ييةتتتار يتتتتر 4 232وقتتتد انتجتتتت نصتتتو )  ( ترلةتتتون قتتتدم ي صتتتب 10وةأتتتدر ينصتتتو )
( ييةتتار يتتتر ي صتتب  تت  عتتام 251  واستتت ي ت ينتته نصتتو )2011ي صتتب  تت  عتتام 

واستوردت الاارط ين يتر عير انيوب الزاز الصريت  عيتى التر م يتن   (22) 2009
ة ة  اأير الجةولوج  صال  عدم االستأرار الت  تصةا ا سورةا  ويصسب داترة اليسا 

اي انتتتتات ا تاتتتتا  صأتتتتو  جدةتتتتدة يتتتتن التتتتناط والزتتتتاز عيتتتتى اراحتتتتة ا و تتتت  يةاه تتتتا 
االقيةيةتتت  ويصتتتد اال تاتتتا ات االذةتتترة  تتت  الستتتاص  الايستتتطةن  صتتتددت وزارة الطاقتتت  

ثالث  ت  ليتنأةب عتن التناط والزتاز  ت   2011واليوارد اليصدنة  السورة     عام 
  .(23)حق الصال  لن ةسيا ياستتنا  عييةات التنأةبيةاه ا االقيةية  ول ن الو 

ايتتا يالنستتي  ليينتتان اصتتدن دو  الحتتا  الاتترقة  لييصتتر االيتتةض اليتوستتط  يتتةس 
يصيت  يتن الزتاز او التناط ولتم تست ات   ت  اليصروقتات يترا او يصترا   ت   إنتاجل ا اي 

    ليزتازتستورد  يةات تزةرة ين الزاز اليتتري عيتر ستورةا ن طرةتط االنيتوب الصريت
ليزتتتاز  تتت   إستتتراتة ول تتتن يصتتتد ا تاتتتا    وتتتت ين جتتت  اصتةاجات تتتا يتتتن التتتناط يتتتن يتتتتر

و   هتتتذا التتتتدد  يتتتدات الص ويتتت  اليينانةتتت  ت تتتتم ياليوحتتتوع  الستتتواص  اليصاذةتتت  ليينتتتان
و يات ار تةن نروةجةتةن يطجرا  او  يسا زلزال   2010وا أت عيى قانون الناط عام 
   (24)اإلقيةية  عيى طو  سواصي ا    يةاه ا
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سةاقا ليا تأدم ويالتوازي يق هذ  اال تاا ات الناطة  تتزاةد التصأةتدات السةاستة  
يالتتدو  اليصنةتت  ويتتا ةتصيتتط ي تتا يتتن ذال تتات وياتت الت صتتو  الصتتدود اليصرةتت  ل تت  دو   
ويتتتتن ثتتتتم صتتتتت   تتتت  دولتتتت  يتتتتن هتتتتذ  اال تاتتتتا ات  ويتتتتا قتتتتد تيثيتتتته يتتتتن  تتتترص ليتصتتتتاون 

ى ت دةتدات عست رة . اي ييصنتى ان هتذ  اأهيةت  اليتزاةتدة لتيتل ي والسةاس  ِإلقتتاداال
الصأتتتتو  ولتيتتتتل اال تاتتتتا ات التتتتت  قتتتتد ةواج  تتتتا ال ثةتتتتر يتتتتن اليتتتت ثرات الص ستتتتة  ويصتتتتض 

 التداعةات عيى دو  الينطأ  عيويا ةي ن ادراج ا  اآلت  :
 ان االتاتتاط عيتتى ترستتةم الصتتدود اليصرةتت  وتصدةتتد الصأتتو  يتتق التتدو  اليجتتاورة يصيأتتا  

ت اليستأل  ي يت  ليزاةت   وياتتت يتوازةن الأتون اتتيصل ن يتق اال تاتا ات الحتذي  
 ا ثر اهية     اليصادل .

   ان يصظتتتتم دو  اتتتترط اليصتتتتر اليتوستتتتط لتتتتم ت تتتتن جتتتتاهزة يتتتتن ناصةتتتت  اليةتتتتت  الأانونةتتتت
الثتتروات قيالتت  ستتواصي ا  و تتذلل ال ةحتتين ا تاتتا  الزتتاز يصتتد  الستتتثياراليناستتي  

لصط اإل ادة ينه داذيةا او لزرض تتدةر   ي  ةجتب ان ة تون ناسه ليدو  تاصي  ا
اال تاتتتتا  يجتتتتدةا  وتتتتتدذ  عوايتتتت  يتصتتتتددة  تتتت  هتتتتذ  اليصادلتتتت  اهي تتتتا وجتتتتود ستتتتوط 

وتتتوا ر ينةتت  تصتةتت  يناستتي    حتتال عتتن وجتتود  طيتتب عيةتته وطتترط نأتت   لالستتت الل
  الذارجةتت   تت  صتتا   انتتت ال يةتتات الي تاتتا ستتواطِإلتتى اأ إةتتتالهيتطتتورة لزتترض 
اليصيتتت    ناهةتتتل عتتتن عتتتدم قتتتدرة يصتتتض الالعيتتتةن التتتذةن  االستتتت اللتاتتتوط صاجتتت  

ةتطيصتتون ِإلتتى التتتتتدةر االعتيتتاد عيتتى اناستتت م ييااتترة  وذلتتل يستتتيب اال تأتتار ِإلتتتى 
 الت الة  اليتصيأ  ياال تاا ات. الرتااعالينة  التصتة  الالزي  ليتتدةر او 

اع قتد ةتطتور لةات   نتواة نتزاع وعيى ذياةت  هتذ  التصالاتات  تطن التنتا س والتتر 
ستتتتراتةججدةتتدة ييصتتتددات جةوسةاستتتة  و  ة  يذتياتتت  عتتتن يتتا ستتتيط الستتتةيا  تتت  ظتتت  صالتتت  ا 

ة  لتيل التدو  ليصتتو  عيتى ييةتزات قتتادالتصأةد الذي تصةط يالتطيصات السةاسة  واال
الير تتتز اإلقيةيتتت  ليطاقتتت   تتت  تيتتتل الينطأتتت  الصةوةتتت  التتتت  تتاتتتايل  ة تتتا الصتتتدود الياتةتتت  

اليتالا الذات  يالطاق   ِإْذ سصت يذتي  اأطترا  اإلقيةيةت  والدولةت  لتصوةت  وج ت  و 
  الستةيا اساستيجرةات هتذ  الأحتة  و أتا ليتا ةناستب يتتالص ا واحتصى ةصتيتد  يت ثر 

  . (25) ةيا ةتصيط يصأو  الزاز الي تاا  صدةثا
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و تتت  حتتتو  ذلتتتل ةتحتتتا ان إقيتتتةم اتتترط اليتوستتتط سةاتتت   عيتتتى يتتتدن االعتتتوام 
أادي  يسرصا ا ير ليتراعات والتجاذيات الجةوسةاسة  الصالية   وين هنا ةي تن إدرال ال

يالينطأتتت  يثتتت  ينتتتاطط الذيتتتة   إستتتتراتةجة التتتتدذالت اأجنيةتتت  وتر ةزهتتتا عيتتتى ينتتتاطط 
الصريتت   ودو  صتتوض اتترط اليتوستتط  التتت   تاتت   واصتتدة يتتن الينتتاطط الدولةتت  الي يتت  

لتراعات   النزاعات االذةرة الت  تيت ثورات الريةق الت  تيث  صال  يري      ذرةط  ا
الصري  ا رزت جييت  يتن التصتدةات  ايرزهتا تتد ط الالجتتةن يات   يستتير و ةتر يستيوط 

ة  قتتتتتادا  وهتتتو يتتتا ذيتتتط نوعتتتا مذتتتر يتتتن النزاعتتتات والتتتتراعات الصرقةتتت  واالاوريتتتنصتتتو 
ةصة   يجتتتتوار ةتتتت  اليستتتتورياليرتيطتتتت  يوجتتتتود عتتتتدد حتتتتذم يتتتتن اليستتتتييةن داذتتتت  الأتتتتارة اأ

التراع اآلذتر اليترتيط جةويولتة ةتا يالتتراع صتو  التناط  ل تن يتن ج ت  ا ذترن  ينطأت  
الدراس  ينطأ   نةت  يتاليوارد وي تان يتوستط وهتام ليتجتارة الدولةت   وير تز لتالقت  واستق 

 ة    يا سيط الذ ر.وريلييتالا اأ
ي تاا     ينطأ  وييا زاد ين صساسة  اليوقق الجةوستراتةج  لينطأ  الزاز ال

 -تصدةدا  ت  جزت تا الجنتوي  والاترق   -صتوات ا عيى اي   واسص  و ثةا  االدراس  هو 
يتتن ذطتتوط نأتت  انايةتتب التتناط الأاديتت  يتتن الجتتز  اآلستتةوي يتتن التتوطن الصريتت  واتتيا  

ة  ويةزة هذ  اال تاا ات الت  حاعات تيل اأهية  هو وريةا يتج   ِإلى السوط اأا رةأ
لأرب يتتتن يتتتوانئ التتتتتدةر عتتتن طرةتتتط اليصتتتر اليتوستتتط واليتير تتتزة  تتت  قيتتتب وجودهتتتا يتتتا

الصتتالم الأتتدةم التتذي ةاتت   اداة الوتتت  يتتةن الاتترط والزتترب ستتوا   تت  اوقتتات الصتترب او 
ات الناطةتت  والزازةتت   تت  ينطأتت  الدراستت  يتتن اليي تتن ان ت تتون صتةاطتتتيتتل اال . (26)الستتيم

   ِإْذ يتتد  التتتوتر ةناتتأ يتتةن التتدو  التتت  ستتييا هايتتا لاتنتت  جةوسةاستتة  عظةيتت   تت  الينطأتت
تصتتةط ييةتتا  الاتترط اليتوستتط  وهتت  يتتن الجنتتوب لةيةتتا ويتتتر و تتزة ويتتن الاتترط دولتت  

ولينان وسورةا  و   الايا  تر ةتا والةونتان  و ت  الينتتت  قيترص التت  تنأستم  إسراتة 
  ةستتةطر عيتتى جتتزاةن  الجتتز  الاتتيال  وةستتةطر عيةتته الأيارتتت  االتتترال  والجتتز  الجنتتوي

 ( 3عيةه الأيارت  الةونانةون ةنظر ذرةط  )
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 الحقول الغازية التي تسيطر عمييا األطراف اإلقميمية (3خريطة )
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر : محمد وديع، الطاقة في شرق المتوسط، مالمح وصراع يتشكل، جردة 
 .7115العرب، 

ستت  تتتتاعدت صتتدة وو أتتا لتيتتل اليتتوارد الزازةتت  التتت  اصتتتوت عية تتا ينطأتت  الدرا
التراعات يةن دو  الينطأ  وانصتر النزاع يةن تر ةا ويتر وقيرص والةونان وال ةان 

وهتت  التتدو  التتتت    التتت ةون  عيتتى وجتته التصدةتتتد وياتت   اقتت   يستتطةن وستتتورةا ولينتتان
رنتتت  يتتتدو  الذيتتتة  الصريتتت   ةي تتتن ان تصنتتتد دوال جاتصتتت  ليطاقتتت  لأيتتت  يواردهتتتا الناطةتتت  يأا

ة  الييص  السةيا يق اأزيات الادةدة الت  تصان  ين ا هذ  قتتادت ا االصتةاجاو ذلل ال
ةا   صيتتتتتى ستتتتتية  اليثتتتتتا  تستتتتتتورد تر ةتتتتتا ا يتتتتتب ينتجات تتتتتا الناطةتتتتت  يتتتتتن اقتتتتتتتادالتتتتتدو  
ة  ذانأتتت  ينتتتذ ا ثتتتر يتتتن قتتترن ونتتتت   اقتتتتتاد  والةونتتتان تصتتتان  يتتتن ازيتتت  (27)الذتتتارج

التدو  الزنةت  يتالناط  وتصتذو صتذو وجي ورة  يتر الصرية  تر ب    الدذو  ِإلى نتادي 
جةران ا    ذلل  وقيرص الةونانة  تدع  يتأن هتذ  الثتروة يتن صأ تا  وال ةتان التت ةون  
وجتتد  تت  ظ تتور الزتتاز الطيةصتت  يتتاليصر اليتوستتط  رتتتته لزةتتادة يتتوارد   واستتتزال  قوتتته 

واجتد  ت  الصس رة  وعالقاته الدولةت  أذتذ ا يتر قتدر يي تن يتن ثتروة الزتاز الطيةصت  اليت
 اصواض ينطأ  الدراس . 
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نتةج  لتيل الظرو  سارعت التدو  الستال  ذ رهتا ِإلتى ترستةم صتدودها اليصرةت  
يق جةران ا  ر ي     ترسةي وحق جزرا   ارع  جدةد ةأي  ين صدة هذا التتراع يتن 
ناصة   وةصطة ا الارعة  الدولة     اذذ صأوق تا يتن الثتروة الزازةت  يينطأت  الدراست  يتن 

  ستتراتةيةت  ا ذترن  تيتتل االتااقةت  التت  جتترت يتةن يتتر والةونتتان وقيترص وال ةتان اإلناص
 جرت ازي  سةاسة   ِإْذ حينت ل   دول  صأا    الصتو  عيتى جتز  يتن صأتو  الزتاز 

ستتتتيصدت تر ةتتتا التتتت  التتيتتتتق يصالقتتتات جةتتتدة يتتتق الةونتتتان ويتتتتر االطيةصتتت    تتت  صتتتةن 
ثتتتم ردت يصتتتدها تر ةتتتا ياتااقةتتت   عستتت رة   سةاستتتة  وتارةذةتتت  يذتياتتت   ستتتيابوقيتتترص أ

يوازةتت  يتتق دولتت  لةيةتتا  لزتترض ترستتةم الصتتدود يةن يتتا يتتن ج تت  واالتاتتاط يتتن ج تت  ا ذتترن 
عيتتى نأتت  الزتتاز الطيةصتت  اليوجتتود  تت  الجتتز  الجنتتوي  عيتتر طتتراييس  تت  انايةتتب تصتتت 

  دراس عيط اليصر اليتوسط ليجانب التر    تيل االتااقةتان  جرت الوحق    ينطأ  ال
ةتت   ارنستتتا وريواصتتدثت تتتتوترا  يةتترا يتتتةن يأةتت  دو  صتتتوض اليتوستتط  يتتت  صتتتى التتتدو  اأ

واةطالةتتتا ودو  يثتتت  روستتتةا  ويتتتن الجتتتدةر ذ تتتر  ان  التصتتترل التر تتت  يصنتتتد يتتتادرة تتتتراع 
سةاس   يةر قد ةتصو  لتراع عس ري    ينطأ  الدراس   إذا لتم تتتدذ  الأتون الدولةت  

ص تتةم لصتت  تيتتل التجاذيتتات والنزاعتتات يتتةن التتدو  اإلقيةيةتت   ال يتترن ياةجتتاد صتت  ستتيي  و 
الن تيل الدو  ة ي ا    الن اة  عتدم ايتتداد النتزاع  ت  ينطأت  جةوستتراتةجة  ي يت  يتن 
ناصةتتت   واهيةتتت  التتتتدذ  ليصاتتتاظ عيتتتى اتتتي   النأتتت  الدولةتتت  ليتتتناط والزتتتاز الينستتتاب يتتتن 

وتتتأثةر وجتتود هتتذ  الثتتروة    نظتتر  ويتتتالصه  تتا   تت  يصستتب وجوريتتاصتتواض اليتوستتط أ
 الجدةدة عيى الأطاع الناط  الصالي .

تأسةا ليا تأتدم ةتحتا ان ينطأت  الدراست  تتيتتق يأهيةت  استتثناتة  جصيت تا يصتط 
انظتتتار الأتتتون ال يتتترن اإلقيةيةتتت   ويصتتت  تنتتتا س وتتتتراع وتصأةتتتط التوازنتتتات يتتتةن الأتتتون 

 عية ا.  الصظيى  والسص  ليصتو  عيى يناطط ناوذ    الدو  اليطي 
 

 .واالقميمي المحور النالث : منطقة شرق المتوسط  في المنظور الدولي
ا تسيت ينطأ  الدراس  ي انت  يريوقت  يستيب ذتاتتت ا الجةويولتة ةت  والتت   

جصيتتت ين تتا ارحتتة  ذتتتي  ليتنتتا س التتدول  يتتةن الأتتون الصظيتتى  تت  يأتتديت ا الوالةتتات 
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يوايتتت  الاتتترط  يتتتنة يأتتتوة ليستتتاص  الدولةتتت  ة ةتتت   وروستتتةا التتتت  تستتتصى ليصتتتوداأير اليتصتتتدة 
  ِإْذ اتتت يت الثتتتروات الناطةتتت  والزازةتتت  نأطتتت  تتتتراع وستتتصى  تتت  طتتتر  لتطيةتتتط وستتتطاأ

ة  ت د  ِإلى اص ام السةطرة عيى تيل الينطأت  التت  تصتد الييتر الترتةس أ يتب إستراتةج
 يتادر الطاق     الصالم.

رن ل تا تر تق يتن يذتاطر زةتادة ان اهية  اليوارد الطيةصة   وصاجات الدو  ال ي
الدراست  يتن ذةترات طيةصةت  يتيثيت   ت   ينطأت صدة التنا س عية ا ولص  يتا تتتوا ر عيةته 

جتتودة ناط تتا و ازهتتتا الطيةصتت  ويصتتتدها الجةوستتتراتةج  الصتتتام جصتت  التتتدو  ال يتترن توجتتته 
  ساسةات ا نصوها وعيى هذا اأإستراتةج

التتتراع اإلقيةيتت  والتتدول   و ثةتترا يثيتت ينطأتت  الدراستت  ستتاص  ذياةتت  ليتنتتا س و 
عيويتتتا   وستتتطتتاتتت    تتت  الاتتترط اأ التتتت يتتتا ةتتتدور الصتتتدةث صتتتو  الوقتتتاتق الجةوسةاستتتة  

وعيتتى ينطأتت  الدراستت  عيتتى وجتته الذتتتوص  ِإْذ ياتتتت تتت ثر تتتأثةرا ييااتترا  تت  الوحتتتق 
ةات  ت  ستتراتةجداذ  تيل الدو  اليتتارع   و   حو  ذلل سةتم الصدةث عتن تيتل اإل

 ة صسب  ملةات ا اهدا  ا وايصادها الجةويولتة ة     ينطأ  الدراس :واصد
 يكية في شرق المتوسط : األمر ية ستراتيج هداف وآليات اإل -1

 تستتتيت ا الوالةتتتات اليتصتتتدة يصتتتد انت تتتا  الصتتترب ة التتتت  ااوجيتتتت الي انتتت  الاتتتدةد
لتصأةتتط التاتتوط  ةات ا إستتتراتةجعتتادة تتتةا   حتترورة اعتتادة ترتةتتب اولوةات تتا  وا   اليتتاردة 

يتتدةال لسةاستت    انتتتة  الصاليةتت  التتت  ستتتراتةجالاتتاي   تت  ظتت  الأطيةتت  االصادةتت  و أتتا لإل
يناطط الناوذ الحةأ  ذال  الصرب الياردة وهذا يا ةد صنا ليتسا   عن طيةصت  اليتتالا 

ة ةتت  الجدةتتدة و تتذلل التصتتدةات التتت  تواج  تتا  تت  تصايي تتا يتتق دو  ينطأتت  الدراستت  اأير 
تسصى التواجد  ة تا يصتد ان ظيتت هتذ  الينطأت  لوقتت طوةت  ص ترا عيتى  ةرهتا  لتذا  الت 

ة ةتت  اأهيةتت  الجةوستتتراتةجة  لتتدو  اتترط اليتوستتط ويتتا اأير ا تاتتات الوالةتتات اليتصتتدة 
ة  إستتتراتةجةي تتن ان ةأتتدم وجودهتتا  تت  هتتذا اليوقتتق يتتن عناتتتر ايتةتتاز  نأطتت  اتتتتا  

وهتو ةصتد صتزام   ( ردناأ – يسطةن  –لينان  – طيةصة  ييناطط ارط اليتوسط ) سورةا
ا(  اوريت –ةا ا رةأ –ة ة  عير ثالث قارات رتةس  )اسةا اأير   يترايط لييتالا إستراتةج
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ة   يةتترة  تت  تتتأيةن يصيتتر اليصتتر اليتوستتط إستتتراتةجوةاتت   ستتاص  اتترط اليتوستتط اهيةتت  
 .(28)لنأ  اليصروقات والصتاد الصس ري
ة ت  لينطأت  الدراست  يتق وتةترة اال تاتا ات اأير ي دقتتتاتحاع  االهتيام اال

ة  ستتتتتراتةجلصأتتتو  الزتتتاز ذتتتال  يطيتتتق االلاةتتت  اأولتتتتى وةنتتتدرج هتتتذا االهتيتتتام حتتتين اإل
ة ةتت  أيتتن الطاقتت   تت  اليصتتر اليتوستتط والتتت  تيتتتد يتتن اليزتترب الصريتت  ِإلتتى يصتتر اأير 

ة  ستتتتتراتةجيتتتتن اإلة  جتتتتز  ستتتتتراتةجقتتتتزوةن يتتتترورا يينطأتتتت  الذيتتتتة  الصريتتتت   تصتتتتد هتتتتذ  اإل
ة ةتت  و تتأداة إلدارة التنتتا س يتتق روستتةا وتر ةتتا تصدةتتدا  تت  ينطأتت  اأير الصاليةتت  لي ةينتت  
ةستتوجب التصايت  يتق الينطأتت    تيت  يوصتدة  ِإْذ تظ تر الا ترة  ت  جيتتق  الدراست  وهتو يتا

ي يوصتتتد   الوالةتتتات اليتصتتتدة  رات ان تصأةتتتط اقتتتتتادتيتتتل التتتدو  اليتنا ستتت   تتت  قطتتتب 
واهتتدا  ا الأويةتت   تت  تيتتل الينطأتت  الةأتتوم إال عيتتى ييتتدا الاتترا   والتصتتاون يتتق يتتالص ا 

دو  الينطأتتت  يتتتن ج تتت   والتتتدو  ال يتتترن ييتتتا ةذتتتدم يتتتتالص ا وتاادةتتتا ليتتتتتادم تي ةتتتدا 
تيتتل التتدو   ايتتاملصييةتت  ال ةينتت  والتتتص م ي تتا  لتتذا وجتتب عية تتا ان تصتتا ظ عيتتى ي انت تتا 

ي  ت  ينطأت  الدراست   قتتتادلل صاولتت التزيزت  االالسةيا دولت  )روسةا والتةن (  لذ
ة ةت   هتذا اأير ج  تأيةن تد أ ا و ط اليتتالا يواردات ا الناطة  والزازة  ين ا وتص يت

 حتتال عتتن إقايتت  عالقتتات يتتق صياتتا  جتتدد  تت  الينطأتت  ياتت   ةحتتين يتتتالص ا عيتتى 
عتترض اتتيا  وهتتو ذتتط   * تترار عالقت تتا يتتق تر ةتتا ودو  الذيتتة  الصريتت   وعيةتته  تتالذط

  لييواج تتتات يتتتايالذنتتتدط اأ اتتتتياينتتتايق التتتناط والزتتتاز  يتتتأ نىذتتتط االستتتتوا  واليتتتار 
والصتتراط وستتورةا ولينتتان يتتن التتدو  الواقصتت  عيتتى صا تت  ذلتتل الذتتط   إةتترانالجدةتتدة   وتصتتد 

وهو الذط الذي اا ت االقدار ان ةيتر يي تةن وط تران و ايت  ويزتداد ودياتط ويةتروت  
صتال  ا ةه واانطن دل اوتادها ي   رت ة  ينذ الةوم اأوَّ  الذي ةاأير وةزذي االطياع 

 تتت   اأزيتتتات  وا تصيتتتت إةتتتراني عيتتتى اقتتتتتاد  و تتترض صتتتتار (29) زانستتتتان االصتتتراط و 
                                                           

  يتتتاياأثتتت  الذنتتتدط ةي اتتتتيا نى الينتتتايق يتتتن ناتتتط و تتتاز   و أتتتتادي عتتتالي  ةيتتتر يتتتتهتتتو ذتتتط اق* 
االزيتت  التت  تصةاتت ا  استاسا   وانته أوريتتواستتةا الوستطى ي وستطط اأر لييواج تات الجدةتدة ويتتريط الات

 قتتادةااالينطأ    وتصد سورةا ياتاصه وةير يط ران وةنت   يي ةن  يا ةصز  يذلل روسةا وةا   ا 
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يا ستان  وزعزعت االستأرار وذيأت الاتن    سورةا  لذلل     ين ةأق عيى هذا الذط 
رهتتتاب  والي تتتدد ليستتتيم واأيتتتن او جتتتوار  ةتتتتن  يتتتن حتتتين التتتدو  اليارقتتت  والداعيتتت  لإل

التتدولةةن وقتتد جتتا  التتدور الةتتوم عيتتى ستتورةا اصتتد دو  اتترط اليتوستتط  والتتت  تصتتد يوايتت  
(  ولذطتتت  الزتتتاز 4ة تتت  )نايتتتا و( ةنظتتتر ذرةطتتت  )اأير التتتدو  اليصاذةتتت  لذطتتت  الزتتتاز 

ستتتةا ةق يتتتن الياتتتترض ان تنأتتت  الزتتتاز يتتتن موهتتتذ  الياتتتار   الروستتت  الجنتتتوي  والاتتتيال 
  يرورا يتر ةتا. وه تذا ياتتت يصتاوالت وريالينطأ  الصرية  ِإلى قيب االتصاد اأالوسطى و 

  ل ثةتتتتر يتتتتن التتتتتراعات يتتتتةن الأتتتتون ال يتتتترن  ساستتتتيتتتتدادات ا التتتتدا ق اأإالستتتتةطرة عيتتتتى 
يتتتن الطاقتتت   ِإْذ يتتتات ةاتتت   التتتناط والزتتتاز الطيةصتتت   اتتتتيصت الأتتتوة الوستتتةي  الحتتتاين  أو 

ي التتتذي تاتتت د  التتتدو  قتتتتتاديالنستتتي  لينيتتتو اال ي تتتمالصتتتالي  وقطتتتاع  قتتتتتادعتتتتب اال
 ال يرن صالةا وصتى يالنسي  ليدو  الناات   لةتيا قحة  أين ا الأوي . 

 يكي في منطقة الدراسةاألمر مسار خط ناباكو  (4خريطة )
 
 

 
 
 
 
 
 
 

( الغاز هو اليدف، نون 33المصدر :  نادين عز الدين، الحرب عاى خط العرض )
 .1، ص7117ايمول، 13بوسط، 

التت  اتذتذت  2001ايا اينةا  أد ا حت اصداث الصادي عار يتن اةيتو  عتام 
ة ةتتتت  ذرةصتتتت  لصري تتتتا  تتتت  ا زانستتتتتان ِإلتتتتى وتتتتتو  الأواعتتتتد اأير ينتتتته الوالةتتتتات اليتصتتتتدة 

ة ةتت  ِإلتتى اطتترا  الصتتدود الروستتة    أتتد تتتار الأوقتتاز عيتتى يريتتى صجتتر اأير الصستت رة  



 هـ2110-م  0202. لسنة  ثالث/العدد الالثالثمجلد مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /ال 

 

 
333 

روستتتةا وناوذهتتتا  تتت  تيتتتل  يتتتتالاياتتت   طيةصتتت  التتتذي ة تتتدد  اأيتتتريتتتن هتتتذ  الأواعتتتد  
 ..(30)اليناطط

ة  قتتتتتادة ةتتت  اي تتتتوتر إقيةيتتت  ةصةتتتط يتتتتالص ا االاأير لتتتذلل تتاتتتادن اإلدارة 
لتتذلل رستتيت ينظورهتتا الجةوستتتراتةج  ييتتا ةصأتتط ل تتا   ة   تت  ينطأتت  الدراستت ستتتراتةجواإل

الت  يتتترن ييتتتا ستتتتأرار ور اهةتتت  تيتتتل الينطأتتت   التتتت  تاتتت د صالةتتتا تصتتتو ايتتتتيصت ا  تتت  
ة   اقتتتادتتالصات سةاستة  وا ذترن لصالقات يص ا لصث تا عيتى الأةتام يطاستدعى تأوة  ا
ستثيار يجي  هذ  اليتزةرات والصواي  الت  سيط ذ رها    اتجا  صةازة وقد نجصت    ا

 الناوذ وهو يا تأت  ل ا    االعوام االذةرة   اسياباليزةد ين 
ة ةتتتت  زادت اأير ة  ستتتتتراتةجلتوج تتتتات اإلنذيتتتتص ييتتتتا ستتتتيط ان عوايتتتت  يتتتتروز ا

   ورياأ –ة   اأير ليرصي  يا يصد الصادي عار ين اةيو     انصسار هايش التوا ط 
ةا  ت  الينطأت  إستتراتةجيتةال  لتتول  تناةتذا  ا ثترة ةت  اأير ت الوالةتات اليتصتدة اتيصِإْذ 

وستتتةا وتر ةتتتا يتتتأدوات ايرة ةتتت   دون ان ةصنتتت  ذلتتتل التذيتتت  عتتتن هتتتايش التنستتتةط يتتتق ر 
 لحيان اليتالا الياتر      دو  ارط اليتوسط.

 ية الروسية في شرق المتوسط :ستراتيج هداف وآليات اإل -7

سيط وان ذ رنا يطن ينطأ  الدراس  تتيتتق يي انت  جةوستتراتةجة  يريوقت  جتذيت 
ى الة ا انظار الدو  ال يرن السةيا روسةا الت  تصي  جاهدة إلعتادة ايجادهتا  أتوة عظيت

 تتتت  الينطأتتتت  يوحتتتتوع  ةت اإستتتتتراتةج تتتت  الستتتتاص  الدولةتتتت   وهتتتتو يتتتتا ةصتتتتتم عية تتتتا اعتتتتادة 
الدراس   رييا ان اليوقق الجزرا   لاترط اليتوستط تتتوا ر  ةته الاتروط ال ا ةت  يتن صةتث 
الأتتترب والثتتتروات الزنةتتت   ِإْذ صاولتتتت السةاستتت  الروستتتتة  يصتتتد اعتتتتال  يتتتوتةن ستتتدة الص تتتتم 

ستتتراتةجة ةتت   تت  الينطأتت  وو تتط ين جةتت  و أير اينا ستت  الوالةتتات اليتصتتدة  ة  ناتتط    زاد ا 
الطاقتتت   تتت  يستتتأل   استتتواطاالرتاتتتاع ال يةتتتر ليطيتتتب عيتتتى التتتناط واالذتتتتال  التتتذي اتتت دته 

الصتتتترض والطيتتتتب ييتتتتا ادن ت ثةتتتت  ج ودهتتتتا  تتتت  إقايتتتت  عالقتتتتات وتصالاتتتتات واتتتترا ات 
الستتةيا الستتصودة  عيتتى ِإْذ تنظتتر روستتةا ليتتدو  الذيةجةتت   .(31)ة  يتتق دو  الينطأتت اقتتتتاد

ان تتا صيةتت  ولتتةس ينا ستتا لستتوط الطاقتت   تت  يجتتا  التصتتاون ا ِإْذ قايتتت اتتر ات ا ياتتتى 
 .(32)الصييةات  اليصث والتنأةب ين اج  توا ر عاتدات يياارة ل ا
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وعيةه   الوزن الجةويولتة   لينطأ   ارط اليصر اليتوسط  رحت عيى تناع 
ة  لتةس ستتراتةجأت  الصةوةت   ت  ستيم اولوةتات م اإلالأرار    يوس و ان ةحصوا تيتل الينط

يستتيب يستتاصت ا  او صجتتم ستت ان ا او و تترة ذةرات تتا  صستتب يتت  الن اي نظتتام عتتالي  ال 
ةتا   ييصز  عن تيل الينطأ   وذلل ليا تيثيه ين قيب الصالم  ِإْذ تصد ياتاح التوازنات 

ي انات تتا وثأي تتتا إروستتةا ان ة   تت  الصتتالم  لتتذلل تتترن ستتتراتةجة  والسةاستتة  واإلقتتتتاداال
نطالقتتتا يتتتن جوارهتتتا االسةاستتت  ةي ن تتتا يتتتن ادا  دور  يةتتتر  تتت  النظتتتام الصتتتالي  الجدةتتتد  

  لتتذا  االهتيتتام الروستت  يينطأتت  الدراستت  ةصتتود ِإلتتى جتتذور وستتطاإلقيةيتت   تت  الاتترط اأ
هتذ  تارةذة  تصود ِإلى اةام الص م الأةتري الروس  الذي  ان ةستصى ِإلتى يتد ناتوذ  ِإلتى 

الينطأتت  يتتن اجتت  تصأةتتط ر يتت  التتروس الجايصتت  ليوتتتو  ِإلتتى اليةتتا  الدا تتت  عيتتى طتتو  
   (33)ةتا الي تر يثروات تا الطيةصةت ا رةأ تو  السن   ِإْذ طرةط ال نتد والطرةتط اليت دي ِإلتى 

ة  الروسة  ظيت    توج ات ا التوسصة  تتيث     اأةن  ةتيث  الاط ستراتةجوعيةه   اإل
لتوجه نصو الدو  اآلسةوة   يةنيا الاط الثان  ةتيث   ت  الوتتو  ِإلتى اليةتا  اأوَّ     ا

زا  إت  والتص م يالييرات واليحاةط اليصرة   وذلتل يستيب يصانات تا يتن صالت  الصزلت   الدا
 ة  لاواطت ا اليصرة  الت  تزطة ا الثيوج طو  الصام.ستراتةجانصدام الأةي  اإل

ة  الروستتة  ستتتراتةجلتتى صأةأتت  ياادهتتا ان اإلوعيتتى  تترار ذلتتل ةي تتن التوتتت  إِ 
تتأثرت  ثةتترا يتتالواقق الجزرا ت   وهتتذ  الصأةأتت  الجةويولتة ةت  هتت  التتت  د صتت يروستتةا ِإلتتى 
االهتيام يينطأ  الدراس     وقت يي ر   صيى الر م ين اتستاع يستاصت ا الجزرا ةت   اال 

  وا ذترن تطت  لييالصت  ت اسةرة صدودها اليطي  عيى يصار  يتجيدة التتيااتيصان ا 
عيتتتى يصتتتار ويحتتتاةط تأتتتق تصتتتت ستتتةطرة دو  ا ذتتترن. و ةيتتتا ةتتتأت  توحتتتةا يتتتوجز أهتتتم 

 اأهدا  وااليصاد الجةويولتة ة  الروسة     ينطأ  الدراس  :
  ِإلتى طيستتصان  روسةا ين ازي  جةويولتة ةت  ت تدد اين تا الأتوي  ياصت  االيتتداد اأ -1

يالنستي  لروستةا الةتوم واال ثتر الصاصتا هتو الصترص  ة ستتراتةججوارها الأرةب  لذا  اإل
  ِإلتتى هتتذ  ستتتراتةجعيتتى تصوةتت  االراحتت  الستتاصية  ِإلتتى صياتتا  ل تتا عيتتر التزيزتت  اإل
قايتت   اصتتال  يتةنتت   تت  يواج تت  الستتطوة والتيتتدد اأ   الجدةتتد  لتتذا طيستتالينتتاطط  وا 

جب عية ا التصرل ارقا و ريا لتصأةط هذا الت اي  االوراس  الأاري   تتيا يتذلل و 
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ارض الصا تت  حتترورة لروستتةا لتتتتيا  صتتال قتتوة جةويولتة ةتت  قارةتت  يستتتأي  الةستتت ان 
ة  ستتتتراتةجي تتتا وقتتتد صتتترص التتتروس عيتتتى عتتتدم التتتتردد والتراجتتتق  تتت  يواج تتت  هتتتذ  اإل

هتيايتتا .  لتتذا اولتتت روستتةا ا(34)ةي تتاي انتتات حتتذي  لتاصإال يتترن التتت  تتطيتتب يتتن م 
ها يتدال يتن تر ةتز  ت  الج تود  ت  التتناعات الصريةت  الثأةيت  اقتتتاد يةرا يتصستةن 

ة  ت د  ِإلى استرجاع إستراتةجويدا ذلل واحصا عنديا وحق الروس نتب اعةن م 
ايجاد روسةا الأةتترة  والذتروج يتن وحتق التد اع ِإلتى وحتق ال جتوم لتتأيةن االيتن 

 2008وهذا يا ع سته نتات  الصرب الجورجة  االذةترة عتام   الروس  اليصةد الأوي 
ة ة   وتي ةتدا لظ تور اأير لتالا الروس الت  ا يت يداة  لن اة  الأطية  االصادة  

دولتت  يتصتتدد االقطتتاب  تصتتت   ةتته روستتةا ي انتت   يريوقتت  عيتتى الستتاص  الدولةتت   ويتتا 
ذةتر دلةتت  عيتتى ذلتتل  ِإْذ ياتتتت تيثتت  تتدذي ا  تت  ستتورةا اصتتدن دو  اتترط اليتوستتط  

جةويولتة ةتتت  يتتتةن اليتتتدةات الجةويولتة ةتتت   ارتطتتتامستتتاص  تجاذيتتتات إقيةيةتتت  وينطأتتت  
ة ةتتتتت  جتتتتتز ا يتتتتتن ارض الصا تتتتت  اأير ة  ستتتتتتراتةجوتصتتتتتد روستتتتتةا و أتتتتتا لإل  (35)ال يتتتتترن

ليصاتتترة روستتةا يتتن ج تت  الجنتتوب الزريتت  والصةيولتت  يةن تتا ويتتةن اليةتتا  الدا تتت   ان 
انظيتت  صيةاتت   تت  ينتتاطط صساستت    تتذ  والتتت  تيثتت  د اعتتات يتأديتت  لأليتتن إقايتت  

الأتتوي  الروستت  وهتتو يطيتتب ايرة تت  ييتتا   حتتال عتتن ذلتتل  تتطن ستتورةا تصتتد دولتت  
ارت ازةتتتتت  عيتتتتتى صتتتتتد تصيةتتتتتر الير ستتتتتور )يتتتتتو   ةنةتتتتتدي (  تتتتت  اصتتتتتدن يأاالتتتتتته عتتتتتن 

هتاتةن الينطأتتةن ة ة  ِإلى جانب جورجةا  ت  الأوقتاز  لتذا  أهيةت  اأير ة  ستراتةجاإل
. لتذا ةتحتا (36)يالنسي  ليطر ةن تجص  ين يا ياليا وم الجةويولتة   ينطأت  ارتطام

ان ال تتتد  التتترتةس يتتتن التأتتترب اليستتتتير يتتتن اليةتتتا  الدا تتتت   تتتان صتتتا ز ةيثتتت  اصتتتد 
ة  الروستة   و تت  ستية  تصأةتط ذلتل عييتت هتتذ  ستتراتةجة   ت  اإلساستاليصر تات اأ

صتوات تتا او يأات تتتا احتتاع التتدو  اليجتتاورة ل تتا  وايتتا عيتتى ذإة  ايتتا عيتتى ستتتراتةجاإل
عيتتتتتى الصةتتتتتاد  ونظتتتتترا ل تتتتتون دو  ينطأتتتتت  الدراستتتتت  تصتتتتتد  ينطأتتتتت  صساستتتتت  لروستتتتتةا 

تيصتد ستون  السةيا الصرية   ة تا وذلتل لأري تا يتن صتدود  الجنويةت  التت  ال  االتصادة 
الةأتتةن لتتدن    جتتا  التوجتته نصتتو تيتتل الينطأتت  يصتتد صالتت  (37)(  ةيتتويتر يريتتق1000)

الأةادة الروسة  يأهية  الينطأ  وارتياط ا ياأين الروس  والدور الذي تصاو  روسةا 
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ان ت دةتتته عاليةتتتا عتتتن طرةتتتط ان تتتا  النزاعتتتات الينتاتتترة عيتتتى يأريتتت  يتتتن صتتتدودها  
ذتذ التدور عيتى نيزت  عية تا ان تأالسةيا التراعات ذات الياتاعر اليتطر ت     تان 

اع السةاستتة   تت  الينتتاطط اليرتيطتت  ي تتا واليصاذةتت  عاتأ تتا يتتن اجتت  ترتةتتب االوحتت
الة ا يا   الة دد اين تا  وصتتى الةتت  تأثةرهتا ِإلتى التداذ  الروست      ت  تستصى 
ِإلتتتى وجتتتود نظتتتام إقيةيتتت  يستتتتأر قتتترب صتتتدودها  لحتتتيان الصاتتتاظ عيتتتى يتتتتيصت ا 

ي اي تتتا يتتتن اجتتت  يواج تتت   اي تصتتتدةات  اولوةتتتاتيتتتن  اتتتتيا اأيتتترالوطنةتتت  وهتتتذا 
ةتتت   هتتتذا  حتتتال عتتتن ستتتصة ا الصثةتتتث ِإلتتتى إقايتتت  عالقتتتات يتتتق التتتدو  الرا حتتت  ذارج

ة      ينطأ  الدراس  ين اج  تصأةط توازن ةستطةق يواج ت  ال ةينت  اأير ليتواجد 
ة  تتصيتتط يطيةصتت  التتتراع التتدول  يتتق إستتتراتةج ستتيابو تت  ستتةاط ذلتتل وأ  ة ةتت اأير 

ِإلتتى  تترض الصتتتار اليصتتري عيتتى  ذةتترة  وتستتصى اأ(38)ة ةتت اأير الوالةتتات اليتصتتدة 
 التتتدردنة  ويتتتاب  ة ستتتتراتةجاإلروستتتةا عتتتن طرةتتتط الستتتةطرة عيتتتى الينا تتتذ والينتتتاطط 

اليندب ويحةط هريز و ةرها   طن قةادة يوس و لتم تتتوان عتن ظ تور ردود ا صال تا 
ازا  اي تصتترل يحتتاد ةصتتدث  تت  الينطأتت  الصريةتت  التتت  ةصنتتدها  جتتز  يتتن يصتتةط م 

ع ا جزرا ةا قرب صدود روسةا الجنوية   اأصداث الجارة     دو  اأين  وذلل لوقو 
ينطأتتتت  الدراستتتت  عيويتتتتا   انتتتتت تاتتتت   يتتتتتدر ت دةتتتتد لأليتتتتن الروستتتت  الستتتتةيا وان 

ة ةت  تتيتتق يأصت تار الناتتوذ  ت  يصظتم التدو  الرتةست   ت  تيتتل اأير الوالةتات اليتصتدة 
احتتة  الة تتا الاتترط  ذا يتتاا يتتر  تيتت  جةوستتتراتةجة  يتتتتي   إ الينطأتت  التتت  تحتتم

 –    سو  تريط ا قواسم ياتر    ثةترة تحتم عناتتر يتصتددة ) جزرا ةتا  وسطاأ
ات هاتيتتتت  اصتةاطتتتت   يتتتتا ان تتتتا تصتتتتتوي عيتتتتى (39)وسةاستتتتةا (  –ةا اقتتتتتتادو  –واثنةةتتتتا 

اليثتتا  تيتتل الثتتروات التتت   ستتية وي يتت  يتتن الثتتروات الطاقوةتت   تتالناط والزتتاز عيتتى 
ةت  نصوهتا ل ون تا تات   يجتاال صةوةتا لتوستص ا و تذلل ريو اس يت    توجه الدو  اأ

وتطوةأ تتا لتتذا  تتأن اأناتتط  الزريةتت   تت  الينطأتت  تاتتي   إةتتران اصتتتوا تستتاعدها عيتتى 
 وستتطصحتتورا عستت رةا  واتتي   يتتن الأواعتتد الصستت رة  اليناتتورة  تت  دو   الاتترط اأ

عيويتتتا و تتت  دو  ينطأتتت  الدراستتت  عيتتتى وجتتته الذتتتتوص. و تتت  حتتتو  ذلتتتل  التتتدعم 
ةات ودوا تتتق إستتتتراتةجالروستتت  التتتداعم لينظتتتام السةاستتت  الأتتتاتم  تتت  ستتتورةا ةنيثتتتط يتتتن 
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جةوسةاسة  يذتيا   تيدا اوال ين ذاة  يوس و ين ان تاأد يوطئ الأدم اليوصد ل ا 
. وهتتو قاعتتدة طرطتتوس اليطيتت  عيتتى اليصتتر اليتوستتط وهتت  الينطأتت  (40) تت  الينطأتت 

 ة  ناتوذا وقواعتد عست رة    يتا التتوقت  ةاأير الت  تسةطر عية ا الوالةات اليتصدة 
ا   تذلل التتوقت  عنتد ر تض يوست و التداتم اوريتعند ايتدادات الزتاز يتن ستورةا ِإلتى 

لييوق  الداعم لنيو اليجيوعات والينظيات السياة  اليتطر      الينطأت  والتت  قتد 
ةا تيتتتد يذتتاطر ناتتاطات ا وييارستتت ا ِإلتتى االراحتت  الروستتة  ويواقتتق ناوذهتتا  تت  استت

 الوسطى.
  رات  روستةا حترورة ان تاتتا ثزترة يتا  ت  هتذا ستتراتةج   إطار سةاس  الذنتط اإل -2

ة ةتت  الصاليةتت  وهتت  الينطأتت  اأير الجتتدار لتصيتتر عتتن طرةأتته ِإلتتى يرت تتزات اليتتتالا 
الصريةتتت  ويتتتن الطيةصتتت  ان ةذتتتتار التتتروس دولتتت  ستتتورةا يوايتتت  ويناتتتذ وصيةاتتتا ل تتتم  تتت  

  صةا  عالقتات التتداق  والتصتال ة  تيي  جاهزة إلالينطأ   السةيا ان هنال ارح
لتتتتذلل ستتتتصت روستتتتةا ِإلتتتتى تصزةتتتتز تواجتتتتدها التتتتداتم  تتتت  اليصتتتتر اليتوستتتتط عتتتتن طرةتتتتط 
سةطرت ا عيتى يةنتا  طرطتوس التذي ةاتر  عيتى اليصتر اليتوستط وةطت  عيتر  نصتو 

ة  عيتتى ييتترةن دولةتتةن هيتتا اليستتاور ستتتراتةجا وقيتترص وةاتتر  يتتن الناصةتت  اإلاوريتت
الستتتو ةت   تتت  ايتال تتته ل تتتذ  النأطتتت  الي يتتت  عيتتتى  االتصتتتادرط  وقتتتد وجتتتد وجيتتت  طتتتا

ستتاص  اليتوستتط عنتتترا رتةستتا  تت  يصادلتت  يتتوازةن الأتتون يتتق الزتترب  وهتت  تاتت   
اأهية  ناست ا لروستةا  لتذلل ةيتدو ان يوست و عازيت  عيتى االصتاتاظ  يالأاعتدة يتأي 

ارت ا ستت دي نأطت  حتص  الوصةدة ليأوات الروستة  ذتارج روستةا وان ذست أنَّ اثين 
ة ت  يتا اأير ي ثرة جتدا عيتى الأتدرة الأتالةت  لألستاطة  الروستة  الستةيا وان التنتا س 

 .(41)ة   الروس اأير زا  يستيرا و أنه ارث ين يرصي  التراع 
تأسةستتتا عتتتن ذلتتتل  ستتتورةا الةتتتوم تيثتتت  ستتتاص  تجاذيتتتات إقيةيةتتت  صتتتادة ويستتترصا  

ل تت  الأتتون واأطتترا  الينا ستت  ستتوا   اليتأتتدموي  لتصأةتتط اال حتتية  االينةتت   لأليتتن الأتت
ا انت دولة  يتيثي  يروسةا والوالةات اليتصتدة او إقيةيةت   الستصودة  وصياا هتا  ت  يأايت  

ان تجتتتد ناستتت ا يصزولتتت  إقيةيةتتتا وهتتتذا هتتتو  ةتتترانوصياا هتتتا  ِإْذ  تتتان يتتتن اليأتتترر إل إةتتتران
  إستتتتراتةجت تة ةتتت  ل تتتد   اليأتتتتد اأوَّ  يتتتن استتتأاط نظتتتام االستتتد  تتت  ستتتورةا  يرصيتتت 
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   تتتت  ستتتتتراتةجعيأ تتتا اإل إةتتتترانو ةتتتتاب النظتتتتام الستتتوري ستتتتةاأد  إةتتترانةستتتت د  حتتتترب 
الجنويةتت  وةزيتتط  تت  قنتتوات االتتتتا  يةن تتا  ناصةت تتاالينطأتت  وةجصي تتا دولتت  صيةستت  يتتن 

 تيايا.  ردن اأ إسراتة ويةن صياا ها وسةصو  سورةا ِإلى دول  عازل  لتالا 
ة  الروستتتة   تتت  ينطأتتت  ستتتتراتةج  لإلساستتتلأتتتو  يتتتان التتتدا ق اأذتايتتتا ةي ننتتتا ا

ل تتا ناتوذ  تت  هتتذ   الينطأتت  اليتيةتتزة  ة تتونالدراست   اينةتتا ةصيتت  اتتأةن ةتيثت  اأوَّ  يتتطن 
عيى وجه التصدةد  ون م ةيثيون قون عظيى منذال    ةيتا ةصتتم عية تا  ت  الاتط الثتان  

طأ   أةادة يوس و  انت تدرل اليذاطر ة      تيل اليناأير وحق صد لي ةين  والناوذ 
الت  ةي ن ان ةولدها اي وجتود ايرة ت   ت  الينطأت  الصريةت  عيتى ايتن الدولت  الستو ةتة  

 .(42)نظرا ِإلى الصاي  الجزرا  

ن يصتتوري  تت  السةاستت  الروستتة   وانيثتتط هتتذا اتتتيا ليتتناط والزتتاز الطيةصتت  اتتألأتتد  -3
الطاقتتتت  الروستتتت   ويتتتتروز روستتتتةا التطتتتتور جزتةتتتتا يتتتتن التزةتتتترات الجارةتتتت   تتتت  قطتتتتاع 

هتيتام و   حتو  ذلتل ترجتق عتودة اال  يوتا ا ا ير ينت  ليزاز الطيةص     الصالم
الروستت  يينطأتت  الدراستت  لصايتت  ي تتم  وهتتو ينا ستت  الاتتر ات الزريةتت  ال يتترن عيتتى 
استتتتزال  الثتتتروات الناطةتتت  والزازةتتت  الحتتتذي  التتتت  تزذتتتر ي تتتا الينطأتتت  عتتتن طرةتتتط 

ةجتتادة   تتتتاداقت تتوةن اتترا ات  تجارةتت  وتصرةتتل ستتوط الستتالح يتتن اجتت   استتواط وا 
ستثيار وليصتو  عيى الصيتالت ة   وذيط  رص لالاقتتادالصتو  عيى ي اسب 

اأجنيةتت  اليتصأأتت  نتةجتت  تتتتدةر الطاقتت  يتتن روستتةا ِإلتتى دو  الصتتالم ييتتا  ة تتا دو  
  الستةيا يتق روسةا لناوذها الصس ري والتستيةص  استصادةينطأ  الدراس    حال عن 

التتتاأات التتت  عأتتدت ا يتتق جي ورةتت  يتتتر الصريةتت  و تتذلل يتتق ستتورةا وا ذتترن يتتق 
رت زت سةاسات يوس و الرايةت  ِإلتى ترستةي ي انت تا اذلل  اساسوعيى   .(43)الجزاتر

 استتاسستتتزال  يوقتق قوت تا  ت  عتالم الطاقت  ِإلتى ايتن صةتث ان تا قتون عظيتى عيتر 
وت تتا التتتتدةرة   ويتتذلل ة تتون يا تتوم الأتتون تتيب يتتن صةتتث اليتتوارد اليتاصتت  ل تتا وق

الصظيتتتى  تتت  يجتتتا  الطاقتتت  يتتتزة  ةجيتتتق يتتتةن الطاقتتت  يتتتن صةتتتث هتتت  اداة تجارةتتت  
وسةاستتات الأتتوة يصتتا والتتذي قتتد الةي تتن  ةتته التيةةتتز يتتةن الزاةتتات الرايةتت  ِإلتتى صتتتى 

  .(44)اقتى قدر ين االرياح ويةن ينا  اقتى درجات الأوة
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اهية  ينطأ  الدراس  لروسةا  ينطأت   ازدادتناط ويق ا تاا  صأو  الزاز وال
 ا  انت قد ادر ت يدن اهية  هذ  الينطأت  يالنستي  ليوالةتات نَّ  نة  يالناط ين ناصة  وأ

ستزال  ا حال عن الةايان  لذلل سصت ِإلى ا ان اليتصدة والدو  الزرية  عيى صد سوا  
ن تا عيتتى ستية  اليثتتا  دعتتم هتذا اليوقتت  ليتتيصت ا عتتن طرةتط وستتات   ثةترة ويتنوعتت  ي

عييةتتات تتتأيةم اتتر ات التتناط الواقصتت  تصتتت الستتةطرة الزريةتت   إذا  انتتت تتتدرل تيايتتا يتتا 
تتيتق يه ينطأ  الدراس  ين يذزون ناط  هات  قادر عيى التأثةر    يتوازةن الصالقتات 

 الدولة  إقيةيةا ودولةا.
  تاتتت   اصتتتد ة  لروستتتةا  انتتتت والتتتتزاقتتتتتادوي تتتذا نذيتتتص يتتتطن اليصتتتددات اال

ة     ييتتتا وجتتتدت روستتتةا ان إقايتتت  ستتتتراتةجاإل رستتتمالصوايتتت  التتتت  تتتت دي دورا صاستتتم  تتت  
ة  وسةاسة  اقتتادعالقات يق اي دول  ستصود عية ا يالااتدة تتصاز نصو إقاي  عالقات 

  .(45)يص ا  صتى لو لم تاترل هذ  الدو  يص ا    التوج ات السةاسة 
ذا يتتا إنتته ِإْذ تتترن يأ  هتتا نستتيةا  تت  ينطأتت  الدراستت تصتتاو  روستتةا اعتتادة تأ ةتتد وجود -4

ارادت ان تصاظ هةينت ا عيى استةا الوستطى  ةجتب ان تصيت  عيتى تطتوةر عالقات تا 
يالستتتالح  إةتتترانت قحتتتة  نأتتت  الت نيوجةتتتا النووةتتت   وايتتتداد اتتتتيص  وي تتتذا إةتتترانيتتتق 

عيتتتى روستتتةا  إةتتترانعتيتتتاد صةوةتتت  يزدوجتتت   يتتتن ج تتت  تزةتتتد يتتتن  ا لتصأةتتتط يتتتتيص 
ي أيتتن قةاي تتا يتت إةتترانالستتةيا  تت  هتتذا اليجتتا  ييتتا ةصتتو  ِإلتتى  تصجتتةم وتأةةتتد  دور 

لوستطى تحتر ييتتالا روستةا  تصر ات او سةاسات    الينطأت  الستةيا  ت  استةا ا
ةتت  ليواج تت  اي حتتزوط ايرة ةتت  عية تتا    تت  ةرانستتتصيا  روستتةا الورقتت  اإلويتتن ثتتم ا

دو  تأتت  يوجتته الأطيةتت  اأصادةتت   تستتصى يتتن جتترا  ذلتتل اةجتتاد صتتزام او  تيتت  يتتن التت
ة ةتت   تت  تتتتاح ل تتا  رتتت  اأير وتستت م  تت  ييارستت  الحتتزط عيتتى الوالةتتات اليتصتتدة 

الدذو     عيية  السالم  واثيات ان لدة ا قدرة وي ان  عيتى الستاص  الدولةت  وهويتا 
ةاستتتتر الستتتتص  ِإلتتتتى إقايتتتت  عالقتتتتات وثةأتتتت  يتتتتق التتتتدو  اليناهحتتتت  ليوالةتتتتات اليتصتتتتدة 

وسورةا والصراط ين اجت  الاتوز يتالتوازن التذي تستتطةق  طةران     الينطأ   ة ةاأير 
ة ةتتتت   و تتتت  حتتتتو  ذلتتتتل  رحتتتتت الأةيتتتت  اأير عتتتتن طرةأتتتته روستتتتةا يواج تتتت  ال ةينتتتت  

الجةويولتة ةتت  لينطأتت  الدراستت  عيتتى السةاستت  الروستتة  ان تحتتص ا  تت  ستتيم اولوةات تتا 
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    حتتال عتتن ثروات تتا الطيةصةتت  ةستتتراتةج  ذلتتل أن هتتذ  الينطأتت  اإل(46)واهتيايات تتا
واليارة  ال اتي    طن ا تتداذ   ة ا النزاعات وتراعات الأون يطرةأت  تجصي تا تست م 
دارة تراث الأون الراتدة ينه  ليتا تيثيته يتن قيتب     تا ة  النظام الصالي  الجدةد  وا 

 ينطأتتت   الصتتالم جزرا ةتتتا  ِإْذ  ة تتا تتير تتتز يرا تتتز التوازنتتات  والأتتتون الصظيتتى  وعيةتتته
ي دور يصتيتت  أةتت  قتتوة ترةتتد  تترض يثتت  ينتتت  ارت تتاز ورا صتت  سةاستتة  أالدراستت  ت

ناستت ا  اي ييصنتتى يذتتتتر ووجةتتز ةصتتد اليصتتدد الجزرا تت  عتتن صاجتت  روستتةا ليتيتتدد 
الجزرا   والتواجد عند الييرات الياتة  لصاجت ا ل ا نظترا ليوقص تا الجزرا ت  الصيتةس 

ِإلتتى يستتط وجودهتتا اليصتتري  تت  اليصتتر اليتوستتط ول تتذا الستتيب ستتصت روستتةا   نستتيةا
عيويا و   ينطأ  الدراست  عيتى وجته التصدةتد يصتد ان تراجتق يات    يةتر  ت  ن اةت  
الصتتترب اليتتتاردة  عييتتتا ان روستتتةا تصتتتتاظ ييتتتوطئ قتتتدم عيتتتى حتتتا  اليصتتتر اليتوستتتط 
الارقة     يةنا  طرطوس السوري  يا اسيانا الذ ر  والذي تصد  يتن اهتم يتا لتدة ا 

الينطأ  وستصا ظ عيةه ياتتى الطترط والوستات   وهتو هتد  تتذتذ  روستةا ييتررا    
ِإلتتتتى جانتتتتب عتتتتدة ييتتتتررات  تتتت  تتتتتدذي ا الصستتتت ري  تتتت  ستتتتورةا وتصزةتتتتز تواجتتتتدها  تتتت  
الينطأ    حال عن دعم نظام سةاس  صية  ةتاار  ا الوقو   ت  وجته السةاستات 

 . (47)ة ة  والزرية     الينطأ اأير 
 ية الصينية في شرق المتوسط :تراتيجساهداف وآليات اإل -5

هيةت تتا الجةوستتتراتةجة  عيتتى را التصظتتى ينطأتت  الدراستت  يطولوةتت  قتتتون ليتتتةن نظتت
 تتا صاولتتت يوستتاتي ا إنَّ  الإ  التتر م يتتن الياتت الت والتتتراعات التتت  تاتت دها الينطأتت 

وعأتتد تتتاأات   إذ قايتتت يتاتت ة  تصالاتتات وعالقتتات  التاتتيث جةتتدا ياتترط اليتوستتط
ي ياتترل يتق اقتتادوتسصى عن طرةط ذلل إقاي  تصاون   دو  الينطأ يق يصض 

صتتتى وان  انتتت الوالةتتات اليتصتتدة    تت  االطتترا  اليتتتتارع  صتتو  اتترط اليتوستتط
ة ة  ه  اأير وذلل ل ون الوالةات اليتصدة   ة ة  الت  ت دي دورا يصورةا هنالاأير 

نتاتتتار   نظتتترا لال(48)استتت اليتت ين التتترتةس لينتتتاقالت اليتج تتت  ليتتتتةن يتتتن ينطأتتت  الدر 
ة  إستراتةجوين جانب اذر تنت   التةن   ال يةر أساطةي ا اليصرة  هذا ين جانب

صتتتدام عيويتتا نظتترا لال وستتطتستتصى يتتن ورات تتا التيصةتت   تت  يجتتا  الطاقتت  لياتترط اأ
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وذلتتل عتتن طرةتتط تنوةتتق اةرادات تتا الزازةتت  يتتاليجو  التتى الزتتاز الروستت    ال يةتتر عيةتته
 التتتةن اعتيتتدت عيتتى يصتتور   يةرةا ييااتترة وناتتط مستتةا الوستتطىعيتتر ايتتدادات ستتة

التصاون يق جيةق الااعيةن الجتدد ييتا ةصأتط اليتتالا اليتيادلت  يةن تا ويتةن يذتيت  
 يا ان التدذ  الروس     سورةا اعادها  طر  يصدد ليتوازنتات   االطرا  الااعي 

 االقيةية  .
 تركية في شرق المتوسط :قميمية الية اإلستراتيج هداف وآليات اإل -3

 تتت  الستتتنوات اأذةتتترة  تجتتتاوزت تر ةتتتا سةاستتتت ا الذارجةتتت  التأيةدةتتت  وزادت يتتتن 
ي  تت  ينطأتت  الدراستت   و تت  يجتتاالت الدييوياستتة  قتتتتادوجودهتتا السةاستت  والثأتتا   واال

والوساط  وصت  النزاعتات اإلقيةيةت   ذهيتت تر ةتا ِإلتى ايصتد يتن يوقا تا ودورهتا التأيةتدةةن 
زةادة االستأرار واالزدهار    الينطأ   ين ناصة  ا ذرن  جذيت عيية  التصتو   ين اج 

تتتا  يةتتترا   (49)التتتدةيأراط   تتت  تر ةتتتا وتتتتصود صتتتزب الصدالتتت  والتنيةتتت  ِإلتتتى الستتتيط  اهتيايت
  (50)وسصت ِإلى تأدة  دور إقيةي     دو  ارط اليتوسط  تصدةدا

تتتا  يةتتترتا  ال  سةاستتتةا ةتحتتتا ان ناتتتاط السةاستتت  الذارجةتتت  التر ةتتت  ة ياتتتت اهتيايت
  التتتت  عتتتدنت ا تر ةتتتا (51) تتت  دو  اتتترط اليصتتتر اليتوستتتط الذطةتتترستتتةيا يستتتيب التصتتتو   

لو   ويصادة  ل ثةر يتن تارةذ تا الجي توري  الستةيا  ت  تستصةنات الأترن أييناطط  ةر ي
 الياح  الت  صا ظت  ة ا عيى يوق  عدات  ويواج   

 . (52)هنالالدو   ين الصدةدالى صد  يةر    عالقات ا يق 
عيتتى حتتو  ذلتتل تتتتاعدت وتةتترة التتتوتر يتتةن يتتتر وتر ةتتا عيتتى ستتية  اليثتتا  

   يتتا تيتيتتل التتدولتان اليتوستتط اليصتترا يتتر دولتتتةن يالتتتأتةن إلقيتتةم اتترط التتت  تصتتدان 
 الات ون  ت  تتتدذالن تأيةتدةتةن عست رةتةن قتوتةن اقتون ا ير قوة عست رة   ييتا ةجصي يتا

  ورييتتا ال تجيتتق يتتةن يتتتر وتر ةتتا صتتدود يرةتت  (53)اليتوستتط يصتترال اتترط لتتدو  الداذيةتت 
ل ن ذلل الةصن  ان يا يصةدتان عن يصح يا اليصض ين ينظور الجةويولتةل  ذلل الصيم 
التتتذي ةيصتتتث  تتت  تتتتأثةر الجزرا ةتتتا عيتتتى السةاستتت   الستتتةيا الذارجةتتت     تتتو تتتتأثةر عتتتاير 

تتاالت وانتاتار الينظيتات الالصدود  ويا د تتاعدا يحطردا    ظ  الصولي  وثورة ا
نظتتتتور يوقصتتتتا ي يتتتتا   وتصتتتتت  يتتتتتر يتتتتن هتتتتذا الي(54)الدولةتتتت  والاتتتتر ات الصتتتتايرة ليأتتتتارات
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هي ا ان يتر تأق    قيب ويتأديا    سيم اهتيايات تر ةا  العتيارات وعواي  عدة  ا
الينتتاطط اليرةتت  الأرةيتت   اي الييأتتان والأوقتتاز  ودو  اتترط اليصتتر اليتوستتط  التتت  عتتدنها 

   اهتتم الينتتاطط التتت  ةجتتب عيتتى تر ةتتا ستتتراتةجصيتتد داود او يتتو  تت   تايتته )الصيتتط اإلا
 .(55)التوات  والتأارب يص ا لر ق ي انت ا    اإلقيةم والصالم

 –الذي تتيتق يه  ال التدولتةن   تان ليتتراع اليتتري  اإلقيةي ونتةج  ليتأثةر 
 .(56)و  ينطأ  الدراس التر   اثرا  يةرا عيى النزاعات اأ ذرن الأاتي     د

 ا  لةيةا عيى سية  اليثا  تذوض الدو  صريا  صية  يالو ال   ِإْذ تتدعم يتتر 
يأةتتادة  تتاةز الستتراج التتت  ات يت تتا  الو تتاطقاتتتد الجتتةش اليةيتت  ذيةاتت  صاتتتر  حتتد ص ويتت  

الأتتتتتتاهرة يأن تتتتتتا تتتتتتتدعم الييةاتتتتتتةات اإلستتتتتتالية  اليتطر تتتتتت   وتتتتتتتو ر ل تتتتتتا التتتتتتدعم السةاستتتتتت  
 .(57)والصس ري

و تت  حتتو  ذلتتل ةنتتذر تتتتاعد نيتترة الصتتدا  يتتةن اقتتون دولتتتةن يجتتاورتةن لتتدو  
اليحطري     اأت   ييا  الينطأ ارط اليتوسط يأتساع وتةرة االحطرايات     تيل 

ةصرض يتالا الوالةات اليتصدة ليذطر   تر ةا ويتر صيةاتان تأيةدةتان لوااتنطن ينتذ 
وروستةا صتتى  إةترانتم يتر ةتا ِإلتى التأتارب يتق زين طوة   ويق ذلل  قد ةد ق النتزاع الأتا

 .(58)   الوقت الت  تسصى  ةه روسةا ينااط ِإلى توثةط الصالقات يق يتر
و حال عن هذا وذال  اذا  انت واانطن تتطيق ِإلتى تاوةتت الارتت  عيتى  ت  

وروستتةا لتأوةتت  ناوذهيتتا  تت  الينطأتت    ةجتتب عية تتا التوستتط يتتةن الطتتر ةن او  إةتترانيتتن 
القتتت  تصيتتت  عيتتتى تأرةتتتب وج تتتات النظتتتر يةن يتتتا  وهتتتو يتتتا قتتتد ةصتتتد يتتتن ذطتتتورة عيتتتى ا

 . (59)اصتياالت تتاعد اليواج   يةن الطر ةن
هتيتتام اأ يتتر التتذي توِلةتته تر ةتتا ليصالقتتات يتتق دو  ينطأتت  الدراستت  ال ةنتتت  اال 

تتا يتتن عوايتت  يثتت  اتااقةتتات ترستتةم الصتتدود  ول تتن أتتط عتتن تزةةتتر السةاستت  الصاليةتت    اةحت
ن يتتتر والةونتتان  اتااقةتتات ترستتةم الصتتدود يتتق لةيةتتا  النتتزاع عيتتى اليةتتا  يتتق ستتورةا  يتتة

وينظيتتتت  التصرةتتتتر الايستتتتطةنة   توقةتتتتق ينظيتتتت  التصرةتتتتر  إستتتتراتة واتااقتتتتات الستتتتالم يتتتتةن 
(  وعيى الر م ين الصالقات اليوسص  يق دو  ارط اليصر 1993الايسطةنة     اةيو  )
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ستتتة  اأهتتتم لتر ةتتتا ستتتتظ  يتتتق الزتتترب  و تتتذلل عالقات تتتا اليتوستتتط  إال ان الصالقتتت  السةا
 .(60)التجارة  الرتةس 

وتصيةأتتتتا عيتتتى عالقتتتات تر ةتتتا يتتتق دو  اتتترط اليصتتتر اليتوستتتط  نجتتتد انتتته عيتتتى  
الر م ين ان اأترال وهذ  الدو  ةصةاون  ت  الجتوار ناسته   أتد تينتى  الهيتا  ت   ثةتر 

ةتت  يذتياتت   ستتيا  تت   يتتن اأتتترال يتتن اأصةتتان ان ة تتون ليجةتتران قتتوانةن وينتتاطط صدود
والصرب ين دو  الينطأت  أناست م يتأن ةظيتوا استرن الياحت   الستةيا الصترب الستورةةن  
الزاحيةن ين قستوة الجزرا ةتا  وعيتى التر م يتن وجتود الصدةتد يتن اليواقت  اليذتيات  يتةن 

ن تر ةتتا  الصتترب صتتو  تر ةتتا  إال ان هنتتال قاعتتدة عايتت :  ييتتا اقتريتتت الدولتت  جزرا ةًّتتا يتت
تتتتتا ِإلتتتتتى ي ستتتتتس تر ةتتتتتا الصدةثتتتتت    انتتتتتت الصالقتتتتت  ا ثتتتتتر إاتتتتت الة   ِإْذ ةنظتتتتتر الصتتتتترب عيويت

 .(61) "اتاتورل"  عيى انه يصاٍد لييسييةن ويصاٍد ليصرب
وتذحتتق السةاستت  الذارجةتت  لتر ةتتا لصييةتتت  إعتتادة تأةتتةم عايتت   والتتت  تحتتتينت 

 .(62)  تطوةر الصالقات يق الاصوب التر ة  ذارج تر ةا
اتت   تتتم تجاهيتته يتن قيتت  ي سستت  السةاستت  الذارجةت  التر ةتت  ينتتذ تأستتةس وهتو 

  لأليتت   االتصتتاد الستتو ةات   اآلن يتتدالت يتتن جتتار واصتتد ساستتالجي ورةتت  وزوا  الصتتدو اأ
يصاٍد    الايا    طن تر ةا يصاط  يدو  اتزر و ةر يستأرة  لتم تصتد الاتتات اإلقيةيةت  

لتر ةا سارة   قد ةسيا هذا الوحق لتر ةا يالنظر الأدةي  الت  صددت السةاس  الذارجة  
 .(63)ِإلى الارص والتصدةات ين دو  ارط اليصر اليتوسط ين ينظور جدةد

ايتتتا جةويولتة ةتتتا  الطيوصتتتات الجةويولتة ةتتت  لتر ةتتتا استتت يت  تتت  اصةتتتا  ي انت تتتا 
يأن تا ودورها    الساص  الدولة  يا   ةيةط يصيأ ا الجزرا   وارث ا التارةذ       تترن 

تتيتتتق يوحتتصة  جزرا ةتت  ير زةتت  يتيةتتزة يستتيب وحتتص ا الجةوسةاستت  عيتتى ياتتترط طتترط 
 .(64)إقيةية  ي ي  ويناس الوقت التأي  ان تيأى يصتورة    ينطأ  يصدودة

ي  لدة ا اإلي انات عيى الناوذ ِإلى ينتاطط ا ذترن يتصتددة  ت  من واصتد وذتارج 
ق سةاست ا الذارجة  وتصيةط عالقات ا يق يجال ا الصةوي  وعيةه ةاترض عيى تر ةا تنوة

 ت  التدو    صيتتى ستية  اليثتتا  ت يتن اهيةت  يوقتتق اترط اليتوستتط الجةوستتراتةج  لتر ةتتا 
لر ةت تتا الذارجةتت  الجدةتتدة وتوازنات تتا اإلقيةيةتت   ِإْذ ةصتتد  ستتاس تت  ان تتا تاتت   اليصتتور اأ
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يتتتل الينطأتتت   اليتتتتري عايتتت  تتتتوازن جةوستتتتراتةج  اتتترط ت -الستتتوري –اليثيتتتث التر تتت  
  .(65) ستراتةجة  ال يرن او يا ةصر  يالصيط اإلستراتةجةا ين اإلاساسوذلل ةا   جز ا 

 جزرا ةتتتا تتتتريط تر ةتتتا ويصتتتض دو  ينطأتتت  الدراستتت  صتتتدودا ياتتتتر   تصتتتت   ة تتتا 
ا  يةنيتا تات   اليوايت  الجنويةت  لتر ةتا نصتو الاترط اوريتتر ةا اليواي  الايالة  لسورةا نصو 

اتتتت   هتتتتذا اليوقتتتتق الجةوستتتتتراتةج  يجتتتتاال ليتااعتتتت  الصحتتتتاري والتنتتتتا س   وقتتتتد وستتتتطاأ
السةاستتتتت  والصستتتتتت ري  ِإْذ احتتتتتتا ت الصالقتتتتتات التر ةتتتتتت  يتتتتتتق دو  اتتتتترط اليتوستتتتتتط يصتتتتتتدا 
جةويولتة ةتتتتا ييجالةتتتته الي تتتتان  والتتتتدةيو را   ييتتتتا جصتتتت  هتتتتذا اليوقتتتتق يتتتتتدر ت دةتتتتد او 

 .(66)توات  يةن يا
   تت  ينطأتت  الدراستت  ةذتتدم ستتتراتةجإلتتذلل تستتصى انأتترة ِإلتتى ذيتتط يتتوطئ قتتدم 

اصتةاجات ا االينة  والوطنة   وتجيى ذلل    تصر ات ا الصس رة     دو  ارط اليتوسط 
 .(67)لذط د اع    يواج   الت دةدات الت  قد تطت  ل ا ين الجنوب

ي    ينطأ  الدراس  عن طرةط سصة ا ِإلى ان قتتاد ةن صةن تجيى يصدها اال
ا واستتةا  ويتتن اوريتت تت  نأتت  الطاقتت  يتتن دو  اتترط اليتوستتط ِإلتتى ةتتتيا ل تتا دور رتتتةس 

ا يرت زة عيى عدد ين الياارةق والينى التصتة  الي هي  لذلل تصاو  انأترة اوريروسةا ِإلى 
ها التتذي ةاتت د اقتتتتادالطاقتت   وةتتدعم  استتواط تتتا يجتتا  جدةتتد ةصتتزز يتتن ي انت تتا  تت  

ت ا التوسصة     دو  الجوار الجزرا   تذيذيات قوة     اآلون  االذةرة عيى  رار تصر ا
 ستتورةا عيتتى ستتية  اليثتتا  ولةيةتتا   يوقتتق تر ةتتا الجزرا تت  ةاتت    اةتت   تت  اأهيةتت   تت  
قحتتاةا ايتتن الطاقتت  يتتةن التتدو  الينتجتت  واليستتت ي   ل تتذ  الستتيص  الصةوةتت  وةرعتتى اتترط 

 ستتتواطأاالراحتتت  التر ةتتت  اتتتي   واستتتص  يتتتن انايةتتتب نأتتت  الزتتتاز الطيةصتتت  والتتتناط ِإلتتتى ا
ة  ِإلتتتى ان قتتتتتاد  وسةاستتتت ا االستتتتراتةجالصاليةتت  وتطيتتتا تر ةتتتا عتتتن طرةتتتط يوقص تتتا اإل

   .(68)ت ون ير ز إقيةي  ليطاق 

الستتةيا يصتتد ان انت جتتت تر ةتتا سةاستت  جدةتتدة تتتدع  دييوياستتة  االنايةتتب التتت  
اي  ستزال  يوقص تا  ت  التاتاوض اإلقيةيت  والتدول   وتصزةتز ي انت تا واالستتجاتأوم عيى 

  وو أتا لتتذلل استتتطاعت تر ةتتا تطتتوةر عالقات تتا (69)لصاجةات تا يتتن التتناط والزتتاز الطيةصتت 
ة  السةيا    يجا  التناط والزتاز الطيةصت  يتق روستةا يت   ت  ذروة التتوتر يتةن قتتاداال
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وتتتتتداعةات االزيتتتت   2015التتتتدولتةن عأتتتتب استتتتأاط الطتتتتاترة الروستتتتة   تتتت  تاتتتترةن الثتتتتان  
ز يروم الروسة  عتن حتي الزتاز ِإلتى اتر   يوتتاس التر ةت   السورة  لم تتوق  ار    ا

 يتتا تتتريط التتتدولتان ياتتي   يتتتن الذطتتوط وانايةتتتب نأتت  الزتتتاز الطيةصتت  ) الذتتتط االزرط  
والذتتط الجنتتوي  والذتتط التر تت  لنأتت  الزتتاز الطيةصتت  يتتن روستتةا ِإلتتى تر ةتتا تصتتت اليصتتر 

وعتتتن طرةتتتط ذلتتتل  .(70)( ييةتتتار يتتتتر ي صتتتب63ستتتتةصاية  تييتتت  نصتتتو )ااالستتتود ويطاقتتت  
ا عيتتر او رانةتتا ينتتذ عتتام اوريتتالياتتروع الصةتتوي تذيتتت  روستتةا عتتن ايتتدادات الزتتاز ِإلتتى 

ةتتت   ويتتن ثتتتم ستتتو  ورياأ ستتواط  ويأتتى الذتتتط التر تت  هتتتو الذتتط الوصةتتتد ِإلتتتى اأ2018
 تصزز طيوح تر ةا لتتيا ير ز تجاري ليينطأ  يأسرها. 

ستتتتأرارا  تت  الصتتتالم ِإْذ ينتتاطط ااحتتصت ينطأتتت  الدراستت  اقتتت  التأسةستتا ليتتا تأتتتدم 
تجتيتتتق  ة تتتا اليتتتتالا الجةوسةاستتتة  وتتتت دي الأتتتون ال يتتترن دورا يصورةتتتا  تتت  التاتتتاعالت 

 اإلقيةية     الينطأ . 
 قميمية المصرية  في شرق المتوسط : اإلية ستراتيج هداف وآليات اإل -4

استت  وتطوةتتط لسةاستت  تر ةتتا  تت  ينطأتت  الدر  اصتتتوا ة  إستتتراتةجانت جتتت يتتتر 
ةتتةن يتتن دو   تترب وريتصتتت إطتتار التنيةتت  عتتن طرةتتط التصتتال  والصيتت  يتتق الاتتر ا  اأ

 ا وذلل عن طرةط عدد ين اآللةات :اوري
  ملة  التصاون الثالث  يةن الأاهرة والةونان وقيرص  ين اج  تصزةز السالم واليتالا

دد يتتتتن زا  عتتتتإة  ودعتتتتم است اتتتتا ات الزتتتتاز والصتتتتوار الثأتتتتا    ةيتتتتا يةتتتتن م  قتتتتتتاداال
ستتوة  سةاستتة  الأحتتاةا يثتت  ي ا صتت  اإلرهتتاب والتطتتر  والصيتت  عيتتى التواتتت  ِإلتتى ت

ستتتتصادة االستتتتأرار  تتت  لةيةتتتا   حتتتال عتتتن ادانتتته  التصر تتتات التر ةتتت  اتتتيا  ستتتورةا ال
والتتتتصةد التر تت   تت  ينطأتت  الدراستت  وتواتتت  انت تتال تر ةتتا ليأتتانون التتدول  وستتةادة 

 الدو .
  : ِإْذ ستتارعت الص ويتت  اليتتترة  أطتتالط ينتتتدن  تتاز ينتتتدن  تتاز اتترط اليتوستتط

اتترط اليتوستتط ي ونتته التجيتتق التنيتتوي لتتدو  ذلتتل اإلقيتتةم ويياتتار   ستتيص  دو  يثتت  
ستتراتة و  ردن يستتطةن واأ ةطالةتتا ( يزتترض اإل تتادة الأتتتون يتتن  ا  والةونتتان وقيتترص وا 

الا يتتوارد الزتتاز الطيةصتت  لتتدة ا  والصيتت  عيتتى إناتتا  ستتوط  تتاز إقيةيةتت  تذتتدم يتتت
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اأعحتتا  عتتتن طرةتتتط تتتتأيةن الصتتترض والطيتتتب  وتنيةتتت  اليتتتوارد عيتتتى الوجتتته اأيثتتت  
وتراتتتةد ت ياتتت  الينةتتت  التصتةتتت   وتأتتتدةم استتتصار تنا ستتتة  وتصستتتةن الصالقتتتات التجارةتتت   

  حال عن تأيةن اصتةاجات الدو  اأعحا  ين الطاق  لر اهة  اصوي م.
 : وة التتت  اتذتتذت ا يتتتر ل تتا ن تيتتل الذطتتأةتحتتا يتت التنأةتتب  تترب اليصتتر اليتوستتط

يتدلو  سةاست  ة تد  ِإلتى وحتق تر ةتتا  ت  يواج ت  يتق دو  الاتر ات اأجنيةت   تت  
صا  اطيصت تر ةا ِإلى زعزع  االستتأرار  ت  تيتل الينطأت   ولتدعم التصترل اليتتري 
وترسةي وجود  عيى اأرض لجأت لصدد ين التصر ات الدييوياسة  والصست رة  وذلتل 

طأت  الدراست  والتي ةتد لسةاستات التنيةت  ليصيت  والصةيولت  يةن تا لتةسةر الوحتق  ت  ين
 ستدايت ا.اويةن الت دةدات اأينة  والصس رة  الت  قد تطا  استأرارها و 

 اصتتتتوا تأسةستتتا ليتتتا تأتتتدم  أتتتد ارت تتتزت التصر تتتات اليتتتترة  ليواج تتت  وتطوةتتتط و 
ينةتتت  عيتتتى يصتتتد الصتتتدا  التر تتت  عيتتتى عتتتدد يتتتن اليأتريتتتات  ةتتتر اأةدةولوجةتتت  او صتتتتى الي

نيتتتا استتتتندت يتتتتر  تتت  تصر ات تتتا يتأستتتةي ا ِإلتتتى عتتتدد يتتتن التتتدواتر ا  اصتتتادي  صستتتب  و 
 ة  ه  يص  اهتيايات ا   التصر ات وريالااعي    انت الداترة اأ

اليترة  ينةت عيى قاعدة إعتال    تر الصو يت   ت  التنيةت  والتصتاون اإلقيةيت  الياتترل 
دا  التر تتتت   وهتتتتو ةتستتتتط  تتتت  ناتتتتس الوقتتتتت يتتتتق الصتتتت صتتتتتوا ة  ناجصتتتت  الإستتتتتراتةجي ونتتتته 

ة  الأوية  ليتنية  الت  تتيناها يتر ويالتنسةط يتق اتر ا  التنيةت   ت  ينطأت  ستراتةجاإل
 الدراس . 

 ية في منطقة شرق المتوسط :سرائيمقميمية اإلية اإلستراتيجآليات و هداف اإل -6
عند  اأيردئ   يينطأ  ارط اليتوسط     ياسراتةييدات يساع  االهتيام اإل

ة  اليصرةتتت  واليصتتتث عتتتن صأتتتو  الزتتتاز اليتوقصتتت   تتت  ينطأت تتتا قتتتتتادترستتتةم صتتتدودها اال
ة  اهتيتام دو  اترط اليتوستط ستراتةيإذ اثتارت الج تود اإل  ة  الياترحت قتتاداليصرة  اال

  2003االذتترن ييتتا  تت  ذلتتل قيتترص وتر ةتتا والةونتتان ويتتتر ولينتتان وستتورةا  تت  عتتام 
ة  الى تطزةم الوحق يتةن  ت  يتن سراتةيات ليزاز قيال  السواص  اإلواس يت تيل اال تاا 

سراتة لينان و  وتصتان  لينتان يتن ترهت  وذيت    قيةيةت ذ تصدها لينان جز ا ين يةاه ا اإلا ا 
وتاأتتتد    يستتتيب التتتتراعات والتوازنتتتات الطاتاةتتت  الداذيةتتت   هة يتتت   تتت  ي سستتتات الدولتتت 
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   هذا االطار  ويسيب تااقم الثتروة  تذاتى   سةطرت ا اينةا عيى جيةق التراب الوطن 
تيتيل لينان الأوة  عالوة عيى ذلل ال  التراع الداذي  عيى تأسةم الثروة والتتر   ة ا

وتصزز ين قدرات ا االدارة  لتنظةم    الصس رة  وال الذيرة ين اج  تأيةن يناآت ا الناطة 
ا ة   تتتتت ين ل تتتتا يستتتتتأي  قطتتتتاع الطاقتتتت  واستتتتتزال  ثتتتتروة الزتتتتاز اليصتييتتتت  ي اتتتتا ة واتتتتا

 .  (71)ي يريوط ةر ق ين قةيت ا وقوت ا عيى اليستون  االقيةي اقتتاد
لتتتذا  اتتت  ظتتت   ةتتتاب اتااقةتتتات لترستتتةم الصتتتدود وعتتتدم وجتتتود تتتتراذةص ياليصتتتث 

تصتد الالعتب االيترز واال ثتر انذراطتا  ت   إستراتة والتنأةب    هتذ  الينطأت  الستةيا وان 
ر الجزرا تت   تتت  صتتوض اليتوستتط ياتتتأن الزتتاز   أتتتد تتتراعات وذال تتات يتتتق دو  الجتتوا

رتةس   اسيابدذيت يتراعات يق  يسطةن ولينان وتر ةا يا    ةر يياار وذلل لصدة 
ا يطدرا  تتا أهيةتت  يتتتادر الطاقتت  الستتةيا يصتتد ثتتورات الريةتتق الصريتت  ووقتت  اساستتتتصيتتط 

  ان إستتراتة ايتتدادات الزتتاز اليتتتري التتذي  تتان ةيثتت  يتتوردا هايتتا ليتتتادر الطاقتت   تت  
وهتتت  تصتتتاو  اعطتتتا  اولوةتتت     تتت  يجتتتا  الزتتتاز يتتتدات تتحتتتا إستتتراتة يصتتتالم سةاستتتات 

ة  اقتتتتاد ستتيابوتر ةتتا ويتتتر وذلتتل أ ردنالستتةيا اأ  وستتطالتتتتدةر لتتدو  الاتترط اأ
  وجةوسةاسة  . 

ذالت  ةي ننا الأو  يأن الااطئ الارق  لييصر اليتوسط ةصتتوي عيتى ثتروات 
از الطيةص   ل ذا السيب ت اليت عيةه الأون الدولة  واإلقيةية  يتن و يةات هاتي  ين الز

     صدب وتوب لزرض الينا س  والستةطرة عيةته ياتتى الوستات  واآللةتات  والييتررات
ونتةج  لذلل ةي ن التوت  ِإلى يدة ة  يأن يورد الطاق  الجدةد اليتيث  يالزاز الطيةصت  

تتتراعات اإلقيةيةتت  والدولةتت  اليتجتتددة  تت  يتتات ةتت دي دورا ياتتتيةا  تت  تصدةتتد يتتتةر ال
الينطأ    الزتاز يتات ةات   عييةتا يتادة الطاقت  الرتةست   ت  هتذا الأترن  ستوا  يتن صةتث 

  التتناط عاليةتتا  او يتتن صةتتث الطاقتت  النظةاتت   لتتذلل  تتطن اصتةتتاطاليتتدة  نتةجتت  لتراجتتق 
ول  صالةتا  ت  التتراع التد استاس  الزازي    الصالم تصتد صتةاطالسةطرة عيى يناطط اال

  الزتتاز اصتةتتاط  التتناط عاليةتتا ويتتروز يصتتالم اصتةتتاطتجيةاتتته اإلقيةيةتت   ويتتا يتتةن تراجتتق 
ة تتتت   تتتت  اوج صالتتتتته ةتيظ تتتتر يجتتتتددا  تتتت  ايتتتترز اأير  -الحتتتتذم يتتتتدا التتتتتراع الروستتتت 
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عناتتتر   ِإْذ يتتدات روستتةا تصر  تتا اليستتتجد ياتجتتا  ي تتاين الزتتاز وهتت  عييتتت عيتتى يتتا 
 .(72)ه ونأيه وتسوةأه عيى نطاط واسقإنتاجيناطط ةايه اصت ار الزاز    

 
ةتحتتتتتتا ييتتتتتتا تأتتتتتتدم ان ينطأتتتتتت  الدراستتتتتت  ا تستتتتتتيت ي انتتتتتت  يريوقتتتتتت  يستتتتتتيب ذتاتتتتتتتت ا 
الجةويولتة ة  والت  جصيتت ين تا ارحتة  ذتتي  ليتنتا س التدول  يتةن الأتون الصظيتى  ت  

  الدولةت  يتن يأديت ا الوالةات اليتصدة اأيرة ة   وروسةا الت  تسصى ليصتودة يأتوة ليستاص
يواي  الارط اأوسط  ِإْذ ا يت الثروات الناطة  والزازة  نأط  تتراع وستصى  ت  طتر  
لتطيةط إستراتةجة  ت د  ِإلى اص ام السةطرة عيى تيل الينطأ  التت  تصتد الييتر الترتةس 

 أ يب يتادر الطاق     الصالم.
 

 االستنتاجات :
 اجات تتيث  ياآلت  : ين صةثةات الدراس  نذرج يصتةي   ين االستنت

عيويتتتتا  والحتتتتا  الاتتتترقة  ينتتتته عيتتتتى وجتتتته الذتتتتتوص  وستتتتطان ينطأتتتت  الاتتتترط اأ -1
ا (  و ةتتتته تتحتتتتارب اوريتتتت –ةتتتتا ا رةأ –تتوستتتتط داتتتتترة تحتتتتم الأتتتتارات التتتتثالث ) استتتتةا 

ةتت  والدولةتت   ويتتا ةتاتترع قيةي حتتال عتتن اإل  ثنةتت ة  واأقتتتتاداليتتتالا السةاستتة  واال
   االتصدة.ين ا ين تناقحات عيى يذتي

ة ةتتت  اأير الجةوستتتتراتةجة  لينطأتتت  الدراستتت   تيثتتت  الوالةتتتات اليتصتتتدة  هيةتتت نظتتترا لأل -2
ةتترانةن  ة تتا يتتق يأتتا  تر ةتتا و ساستتوروستتةا الالعيتتةن اأ قتتوتةن تتت ثران  تت  يجرةتتات  ا 

 ةا.إقيةيااليور 
اليتتتارع   طترا ة  لألقتتادصأةأ  ياادها يان اليصددات اال ِإلىذيتت الدراس   -3

طأ  الدراس   انت ويا تزا  تات   اصتد الصوايت  التت  تت دي دورا  تاعال  ت  صو  ين
 ةات الت  تصود عية م يالااتدة.ستراتةجرسم اإل

ينظتتتام الصتتتالي  للتناقحتتتات الدراستتت  يراتتتص  الستتتتأيا  ال ثةتتتر يتتتن نجتتتد ان ينطأتتت  ا -4
 الجدةتتد عيتتى ستتاصت ا اليتيةتتزة يصتتد االستتتأرار  نظتترا ليوقص تتا الجزرا تت  ولتتدورها  تت 
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ةتا عيتى ا رةأا و اوريتيصتر اليتوستط  والطرةتط اليتري ِإلتى التص م    اليدذ  الارق  لي
 صد سوا .

 تت  اليجيتت  تستتتيط الذةتتارات الصستت رة   تت  لةيةتتا عيويتتا و تت  ينطأتت  الدراستت  عيتتى  -5
اي ذةتتتارات سةاستتتة  يطروصتتت  ييتتتا ةاتتتةر التتتى تتتتدايات صأةأةتتت    وجتتته الذتتتتوص

ة  إستتراتةجالستةيا  ت  ظت  رهانتات   ليتوستطقيتةم اترط اإستيدا    لةيةا وتير عير 
 عيى عدم وجود ذةارات صاسي  ليتالا االطرا  اليصنة  يتورة  ايي  .

  والتدول  قيةيتات الزازة     ينطأ  الدراس   ال يت التنتا س اإل تاا ةتحا ان اال -6
ثتروة  احتا ة  ويت رة تتراع يصتييت   ِإلتىعيى اليتوارد  وجتذيت انتيتا  الأتون الدولةت  

ينةت  يتق يصحت ا التيصض  ة  واأقتتتاديةز يتداذ  ايصتاد  اليذتيات  السةاستة  واالتت
وهو يا ةجصيه تراعا يصأدا وقايال لالاتصا  السةيا يق  ثرة الالعيةن اليصنةةن يته 

قيةييصيةا و  التراع  حال  اطرا ةا ودولةا  ووجود ذي   يةر    توازن الأون يةن ا 
 ةن  ةه.ة  هاتي  ليينذرطاقتتادعن يتالا 

  التذي قيةيتصتد  يةتر  ت  تصأةتط تتوازن الأتون اإل ِإلتىة  الروستة  ستراتةجنجصت اإل -7
ت تتتد  إلةتتته  تتت  ينطأتتت  الدراستتت    ييارستتت  دورا رتةستتتا ويتزاةتتتدا  تتت  تيتتتل الينطأتتت   

ة تتت   تتت  اأير دور الستتةيا يصتتتد تتتتدذي ا  تتت  االزيتتت  الستتتورة  التتت  اهيت تتتا ليوازنتتت  التتت
وهتو يتا ة  تد تتص  الارحتة  التت   اهيةت ة  ا ثتر يةيإقدت ادوارا الينطأ  عيويا وا

 انطيأت ين ا الدراس .
ة  قتتتادين اليرجا ان ت تون ال ندست  التت  ة تون  ة تا توجته تر ةتا ويتتالص ا اال -8

عيت  ا ثتر  اعيةتت  لتصأةتط االستتأرار  تت  ينطأت  اترط اليصتتر  إطتتارعاليةت   ييثايت  
  ةنجتتتذب إقيةيتتتأي العتتتب  ي يتتتق الصتتتالم  ال ةي تتتنقتتتتتاداليتوستتتط والت ايتتت  اال

ةتت  اليستصتتتة  والصستايات ان ة تتون ييثايتت  قتتوة ليتزةةتتر قيةيالتتتوترات اإل ِإلتتىهة يةًّتا 
 الينا . 

   ةتوقتتق انتته ل تتت  تتتتيا تر ةتتا العيتتتا رتةستتةا  تت  تصأةتتتط إستتتراتةجيتتن ينظتتور  -9
 ةًّتاإقيةياالستأرار ودي  هذ  الينطأت  يتق الصتالم  ةجتب ان ت تون تر ةتا اقت  يوقصتتا 

 وا ثر توج تا نصو الصالم.
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اليصتتر اليتوستتط ل تت  تصتتتل ييتتتر  ِإلتتىتستتت د  تر ةتتا يتتن ان تتتد ق يأستتاطةي ا  -10
والزاز    ارقه  يةنيا تصارب قوات ا  الناطوالةونان  وصاارات ا لييصث عن صأو  

    الصراط وسورةا ارقات  وترس  قوات ا ليأتا     لةيةا  ريات.
ت ا ينطأتتتتت  الدراستتتتت  والتتتتتت  تتيةتتتتتز يالتصأةتتتتتد ان التتتتتتراعات الصدةتتتتتدة التتتتتت  اتتتتت د -11

ة ت  والروست   ييتا اأير   ليستالح اساستوالتاايل  جصيت يتن الينطأت  يستت يل 
 ة ة  وروسةا.اأير جصي ا تا   سوقا تنا سة  يةن الوالةات اليتصدة 

 
 قائمة اليوامش والمصادر

                                                           
  12  ص2016 وستتط جدةتتدة  تت  الاتترط األاالستتتراتةجة   الروستتة   الصستت رة   ا  يصيتتد ينتتتور (1)

 .http;//www.almayadeen.net/news/pditicsعيى الرايط  

دراستت  صالتت  االزيتت   وستتط ينطأتت  الاتترط اأة تت  الروستت   تت  اأير التنتتا س   عيتتد التترزاط يوزةتتدي (2)
 . 52  ص2015  الجزاتر  جايص  يس رة  رسال  ياجستةر  (2014 -2010السورة  )

االقتتتادة  لييتترو  والزتاز الطيةصت   ت  ينطأت   هيةت نظترة تصيةيةت  لأل  يساعد ناتر جاسم الصتواد (3)
  2008يتتتر   تيايتتات االيتت ورقتت  يصثةتت  يأديتت   تت  يتت تير هيتتوم الطاقتت  واه وستتط الاتترط اأ

 .5ص
 وستتط   عيتتى ينتتاطط الناتتوذ  تت  ينطأتت  الاتترط اأةرانتتاإل –التنتتا س التر تت    يصيتتد عريتت  الديتت  (4)

 . 63ص  2014   الجزاتر جايص  يس رة  ( رسال  ياجستةر2014 -1996)
  تةتزي وزو  االستراتةجة  الروسة  الجدةدة  ت  ع تد يتوتةن  رستال  ياجستتةر  جايصت  وةسام ا الط (5)

 70ص  2016الجزاتر  
  2003الجزرا ةتتتت  السةاستتتتة  اليصاتتتتترة  دار اليصر تتتت  الجايصةتتتت   يتتتتتر     تتتتاةز يصيتتتتد الصةستتتتوي (6)

 .16ص
 .30ص  يتدر سايط  ة  اأير التنا س الروس  و   عيد الرزاط يوزةدي (7)
 31صاليتدر ناسه   (8)
 .318ص  يتدر سايط   اتا يصيد الصةسوي (9)
  2007 نةستتتان  لينتتتان  (262قيتتتب الصتتتالم تيصتتتث عتتتن صتتتدودها   يجيتتت  الجتتتةش  الصتتتدد ) روستتتةا (10)

 1ص
 .3ص  ناسه اليتدر  روسةا قيب الصالم (11)
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  2007( نةستان 262الصتدد )  يةروت  يجي  الجةش اليينان   ةذاط ين جدةد  روسةا قيب الصالم (35)
 .1ص

دي ستت     اتتنطناو   ير تتز الدراستتات التتدول   ااوريتتيرنتتاي  روستتةا واستتةا و   ستتةر   يار ةتتدونو  (36)
 .2ص و ال  روسةا الةوم

صتترب الصاليةتت  اليتتاردة وانص استتات ا عيتتى الينطأتت  االستتتراتةجة  الروستتة  يصتتد ال  ليتتى يحتتر االيتتارة (37)
 .89  ص2009  ير ز دراسات الوصدة الصرية   الصرية 

 .1ص  يتدر سايط  سورةا    ي ب التصوالت الدولة   جال  ذاةب (38)
 2ص  يتدر سايط  ااوريسةر   يار ةدونو   يرناي  روسةا واسةا و  (39)
  ( جايصت  يزتداد140الصتدد)  يجيت  السةاست  الدولةت   لروست يا توم االيتن الأتوي  ا  دالةا ايو ي ر (40)

 .282  ص2000
  2001اةيتتو   11يصتتد اصتتداث  وستتطذدةجتت  الصريتت   السةاستت  الذارجةتت  الروستتة  تجتتا  الاتترط اأ (41)

 66  ص2014  الجزاتر  جايص  يس رة  رسال  ياجستةر
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 .89ص  يتدر سايط  ة  الياردةاالستراتةجة  الروسة  يصد الصرب الصالي  ليى يحر االيارة (42)
 .12  ص2016 وسط االستراتةجة  الروسة  الصس رة  الجدةدة    الارط اأ  يصيد ينتور (43)
يتدر      ظ  التصوالت الراهن  وسطينطأ  الارط اأ  السةاس  الذارجة  الروسة   نجاح يدوخ (44)

 .57ص  سايط
 .149ص  يتدر سايط  الصرب الياردةاالستراتةجة  الروسة  يصد   ليى يحر االيارة (45)
رستال   وستط اليصتد الجةوسةاست  ليتتراع التدول  صتو  الطاقت   ت  الاترط اأ  يزةان يصيتد اترة  (46)

 33 ص2017السودان ن   ام اليواق   جايص  الصري  ين ي ةدي  ياجستةر
ستتراتةجة  عيتى نأطت  تصتو  ا  اليناورات التتةنة  الروستة   ت  اليصتر اليتوستط  جوناثان يار وس (47)

-http;//www.bbc.com/arbic/worldnews/2015/1503n-china- Russiaالتتتترايط 

drills. 
ير تتتتز التتتروايط لييصتتتوث والدراستتتتات   االستتتتراتةجة  الطاقوةتتت  الجدةتتتتدة ليأتتتون ال يتتترن  هاتتتام داوود (48)

 http//;rawabte.عيتتتتتتتتتتتتتتتتتى التتتتتتتتتتتتتتتتترايط  2 ص2017 اذار 20   االستتتتتتتتتتتتتتتتتتراتةجة 

/23684/center.com/archives 
 الاتتتترص  وستتتتطاأ الاتتتترط ينطأتتتت   تتتت  الجدةتتتتد التر تتتت  التتتتدوراصيتتتتد ستتتتيةيان ستتتتالم الرصاصيتتتت   "( 49) 

جايصتتتت  الاتتتترط  -"  يتتتتذ رة الياجستتتتتةر  قستتتتم الصيتتتتوم السةاستتتتة    يةتتتت  اآلداب والصيتتتتوموالتصتتتتدةات
 .16  ص م(2014  )وسطاأ

  وستتتطوذ"  يجيتتت  اتتت ون اأ: يتتتةن الطيتتتوح وقةتتتود الناتتتوستتتطصستتتام يطتتتر  "تر ةتتتا  تتت  الاتتترط اأ (50) 
 .14( ص 2013 )144الصدد:

اتصادة يصيتتد  رةتب  "تصتتوالت السةاست  الذارجةتت  التر ةتت  تجتا  التتدو  الصريةت   تت  يرصيت  يتتا يصتتد  (51) 
(  2018جايصتت  الذيةتتت   ) -(  رستتال  ياجستتتةر   يةتت  الدراستتات الصيةتتا2016 -2007الثتتورة )
 .103ص 

  التر تتت  وعأيتتتات الطرةتتتط"  يجيتتت  اليستتتتأي  الصريتتت   الصتتتدد: يةيتتتقعيتتتد اليجةد وصةد "التتتدور اإل (52)  
 .9(  ص 2009  )365

يصيتتتد يتتتاهر ومةرةنتتتا تستتتو ريان  "تتتتتاعد التتتتوترات يتتتةن يتتتتر وتر ةتتتا"  ييتتتادرة ليص تتتد وااتتتنطن  (53) 
 (  عيى اليوقق اإلل ترون : 2018تيوز ) 17لسةاس  الارط اأدنى  يتارةي 

 https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/tensions-between-

egypt-and-turkey-are-on-the-rise  
(54)

 Fuad Ajami, "Demise of the Dictators: The Arab Revolutions of (2011)", 

Newsweek (February 14, (2011) p. 18. 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/tensions-between-egypt-and-turkey-are-on-the-rise
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/tensions-between-egypt-and-turkey-are-on-the-rise
https://www.washingtoninstitute.org/ar/fikraforum/view/tensions-between-egypt-and-turkey-are-on-the-rise
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سيستتتتتتي    اتصتتتتتتاد ال تتتتتتتاب الصتتتتتترب  ال يةتتتتتتر وستتتتتتطالصتتتتتترب وتصتتتتتتدةات الاتتتتتترط اأ  تو ةتتتتتتط اليتتتتتتدةن  (55)

 .42 -41  ص2010  اليطيوعات الجايصة   (13الدراسات)
(56)

 Sabiha Senyücel, Gündoğar Gökçe perçinoğlu & Mensur Akgün, the 

perception of turkey in the middle east, op. cit., p 9-12. 
 .62ص   يتدر سايط  واةرةنا تسو ريان  يصيد ياهر (57)

 (58)
 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft (Mohr, (1972), p. 821–2. 

 ردن اأ  عيتتتتان وستتتتط ير تتتتز دراستتتتات الاتتتترط اأ  الص تتتتم الراتتتتةد تتتتتصةا  الصتتترب  جتتتواد الصيتتتتد (59)
 .http;//mesc.com .jo/OurVision/2012/I.html  عيى اليوقق االل ترون  2012

 .27سايط  ص يتدر عتام يي اوي  "تر ةا والذةارات االستراتةجة  اليتاص "   (60)
(61)

 Henri J. BARKEY, Turkish Foreign Policy and the Middle East, op. cit., 

p31. 
 الاتتتتتترص ..وستتتتتتطاأ الاتتتتتترط ينطأتتتتتت   تتتتتت  الجدةتتتتتتد التر تتتتتت  التتتتتتدور"اصيتتتتتد ستتتتتتيةيان ستتتتتتالم الرصاصيتتتتتت   (62)

 .18 ص " يتدر سايطوالتصدةات
زةتتد  تترةم عزةتتز و زةتتد عيتت  الذاتتاج   "الأتتوة الناعيتت   تت  السةاستت  الذارجةتت  التر ةتت  تجتتا  الاتترط  (63)

  28)دراستتت   تتت  الجزرا ةتتتا السةاستتتة ("  يجيتتت  جايصتتت  يايتتت  ليصيتتتوم اإلنستتتانة   اليجيتتتد:  وستتتطاأ
 .201-197(  ص 2020  )2صدد: ال

(64)
 Henri J. BARKEY, Turkish Foreign Policy and the Middle East, CERI 

strategy papers, No 10- Rencontre Stratégique du, 6 juin (2011), p24. 
اير ترجي  يصيد جت  الصيط االستراتةج  يوقق تر ةا ودورها    الساص  الدولة   اصيد داوود او يو (65)

 .432  ص2011 لينان  ناارون    الدار الصرية  ليصيوم2ط  ثيج  وطارط عيد الجية 
 133ص  اليتدر ناسه (66)

(67)
 soner cagaptay and Marc J. sievers : Turkey and Egypt’s Great Game in 

the Middle East. The Washington institute for Near East policy. 

4/4/(2017)  .  
  يتتتتدر ستتتايط   وريتتتاليوقتتتق الجةوستتتتراتةج  لتر ةتتتا واهيةتتتته لالتصتتتاد اأ  وصةتتتد انصتتتام ال ا تتتات  (68)

 .123-118ص
  لينتتتتتتان  نااتتتتتترون  التتتتتتدار الصريةتتتتتت  ليصيتتتتتتوم  التصتتتتتتاون والتنتتتتتتا س  تتتتتت  اليتوستتتتتتط   تتتتتترةم يتتتتتتتيوح (69)

 .274 -209 ص2013
اليص تتتد اليتتتتري   ستت ا  ال وةتتت الصتيةتتت  الجزرا ةتتت  و   الجةويولتة ةتت  التر ةتتت   ايةنتت  يتتتتطاى دلتتت  (70)

 29-28  ص2016  دراسات استراتةجة   ليدراسات
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(71) 

Dimou, Antonia, East Medidterranean Gas cooperation and security 

challengas Zagreb security,forum 2016,vol.17,No.2016,visited on 31 

March 2018. 
 (72)

 Charles T. Call, "Beyond the ‘failed state’: Towards conceptual 

alternatives" XX(X) European Journal of International Relations (2010), 

p. 1-24. 

- International Herald Tribune, "Local militias in Libya balk at giving up 

their arms" (November 2, (2011). P9.  


