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تقديم عام 

في ضل حرب شرسة حول النفط و الغاز الطبيعي يرتفع التكتيك العالمي

االقوى في عصره اىل قوة مفجرة قد تعيد رسم مالمح القرن الجديد وفق

جغرافيا جديدة تصبح خاللها الحدود القارية التي رسمتها الطبيعة انابيب

نفط و غاز طبيعي صنعها انسان القرن 

وفًقا إلدارة معلومات الطاقة األمريكية تقدر االتجاهات في الدول الخمس
التي لديها أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، حيث تتصدر روسيا

المرتبة االوىل عالميا  تليها ايران ثم قطر وتركمانستان و المتحدة االمريكية ،

بحسب تقرير لوكالة الطاقة الدولية IEA يعتمد العالم إلنتاج طاقته بنسبة 

 بنسبة تزيد عىل 25  بالمائة من الغاز الطبيعي أما الباقي فمن مصادر أخرى
مثل الطاقة النووية وطاقة الرياح والشمس والمياه وما شابه  وذلك حتى

عام 2020.
وبحسب تقرير نُشر عىل موقع  Global Data Energy يزيد مجموع طول

أصول وفروع أنابيب النفط والغاز حول العالم التي ستكون عاملة مع بداية

عام   2023  بحوالي 2.034 مليون كلم  وبما أن محيط الكرة األرضية هو أكثر
من 40 ألف كلم بقليل وهو ما يعادل اكثر من 50 لفة عىل الكرة االرضية

بأكملها إىل هذا الحد بات االقتصاد العالمي يعتمد عليها للحصول عىل

طاقته  وتعتبر الصين ذات طول شبكة أنابيب في العالم التي تمتد قطرياً
من إقليم جينجيانغ في أقصى شمال غرب الصين إىل إقليم جي جيانغ في

أقصى الشرق الصيني عند شنغهاي بطوٍل يقارب 9 آالف كلم ويتوقع أن

تكتمل في عام 2026.



أوال : 

                 �﮴رس﮵�م الحدود ال﮲عاز﮵�ة ﮲�﮵ى ﮲عرب ال﮳�حر اال﮳�﮵�ض الم﮴�وسط 



 ﮴��لب دول﮵ى على ال﮲�﮲�ط اال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى

 ما ﮵�سم﮵�ه االعالم الدول﮵ى  ب ال﮴��لب على ال﮲�﮲�ط اال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى  وهو امر عا�ٔد الى مدى سرعة
﮲

 أي و﮴�ت م﮲صى عں
﮲

﮵�﮴�وا�﮴ر الحد﮵�ث اك﮶�ر مں

اال�﮴﮲�عاش ال﮲�﮲�ط﮵ى إال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى الذي  أ﮲عرى ﮶سر�ت ال﮴�﮲�﮴�﮵�ب العالم﮵�ة  ف �﮶لث االك﮴�﮶سا﮲�ات ال﮲�﮲�ط﮵�ة ال﮳حد﮵�دة ﮲�﮵ى العالم  ﮳�عد العام 2008

 ﮲حام ال﮶سرق أالوسط . و�ُ﮴عد ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا أك﮳�ر ال﮴�ارات ال﮴�﮵ى �﮲﮴صم دوًال
﮲

حد�﮶ت ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ال﮴�﮵ى ﮵�﮴�م﮵�﮲ر �﮲﮲�طها ﮳�﮳حود�﮴ه وسهولة ور﮲حص �﮴كر﮵�ره عں

م﮲�﮴�﮳حة لل﮲�﮲�ط  ح﮵�ث �﮴و﮳حد ﮳�ها 21 دولة م﮲�﮴�﮳حة ا﮳�رزها �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا و ال﮳ح﮲را�ٔر و ل﮵�﮳�﮵�ا و الم﮲عرب ﮲�﮵ى م﮴�ا﮳�ل 19 دولة ﮲�﮵ى آس﮵�ا، و 19 دولة ﮲�﮵ى

 ال﮲�﮲�ط العالم﮵ى  ﮳�ما ﮵�عادل حوال﮵ى
﮲

 �﮲حو 11% مں
﮲

أورو﮳�ا، و 10 دول ﮲�﮵ى أمر﮵�� ال﮶سمال﮵�ة وال﮳ح﮲�و﮳�﮵�ة و�﮲﮴�﮴�ح� ال﮴�ارة إال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة ﮲�﮵ى الو﮴�ت الراهں

 ال﮲�﮲�ط ال﮲حام حسب �﮴﮴�د﮵�رات مؤ�﮴مر أالمم الم﮴�حدة لل﮴�﮳حارة وال﮴�﮲�م﮵�ة.
﮲

80 ٕالى 100 مل﮵�ار ﮳�رم﮵�ل مں

 ال﮲عاز العالم﮵ى  ﮳�ما
﮲

﮲�﮵ى ﮲صل اح﮴�دام حرب  الطا﮴�ة العالم﮵ى ﮳�س﮳�ب م﮲حل﮲�ات الصراع الروس﮵ى االوكرا�﮵﮲ى و صعود االح﮴�﮵�اط﮵ى اال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى مں

﮲حلق صراعا ﮳ح﮵�واس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ا حول �﮴رس﮵�م الحدود ال﮲عاز﮵�ة ﮲�﮵ى حوض ال﮳�حر اال﮳�﮵�ض  و ص﮲�ع ما ﮵�سمى ﮳�ص﮲�﮴�ات ال﮲عاز ال﮴�﮵ى �﮴﮴�﮲�ا﮲�س عل﮵�ه

 و﮴�طر وا﮵�ران الم﮲عرب و ال﮳ح﮲را�ٔر ﮵�﮳�دو ان اسرا�﮵ٔ�ل د﮲حلت على ال﮲حط ا﮵�﮲صا ، �﮴لك ه﮵ى
﮲

اال﮴�طاب المحور﮵�ة و ا﮳ح﮲�دات الصراع روس﮵�ا والص﮵�ں

حر﮳�ها ال﮳حد﮵�دة ﮲�﮵ى ا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ..

 

350 
﮲

﮳�حسب ٕاحصاءات و�لة الطا﮴�ة الدول﮵�ة للعام 2022 ﮲�ٕان 115 أ�﮳﮲�و﮳�ًا �﮲﮲�ط﮵�ًا ﮵�﮳حري �﮴مد﮵�دها حول العالم ال﮵�وم ﮳�طول م﮴�داره أك﮶�ر مں

ألف لكم، ﮲�﮵�ما ﮵�﮳حري ال﮴�﮲حط﮵�ط ل﮴�مد﮵�د 477 ﮲حطًا ﮲عاز﮵�ًا حول العالم  ﮳�طول ﮵�﮴�ّدر ﮳�مل﮵�ون لكم ﮲حالل الس﮲�وات الم﮴�﮳�لة وه﮲�اك ﮴�وى صاعدة

 وال﮳�راز﮵�ل، وا�﮲﮶�ان م﮲�ها ﮲�﮵ى اله﮲�د
﮲

 أالر﮳ح﮲�﮴�﮵�ں
﮲

�﮴مّدد ﮶س﮳��ت أ�﮲ا﮳�﮵�ب ﮲عازها ، أحدها ال﮲حط أالم﮵�رك﮵ى ال﮳ح﮲�و﮳�﮵ى ﮳�طوٍل ﮵�﮲ر﮵�د على 2000 لكم ﮳�﮵�ں

 ال﮳ح﮲�وب أي ٕان
﮲

 ال﮶سرق، و﮳�در﮳حة أ﮴�ل  مں
﮲

﮳�طول 1900 لكم  و 1800 لكم ﮲�﮵ى ٕا�﮲دو�﮵﮲�س﮵�ا، ﮲�﮵ى الم﮴�ا﮳�ل  �ٔ﮴��﮵﮴ى ﮶س﮳��ت أال�﮲ا﮳�﮵�ب أالورو﮳�﮵�ة مں

 طا﮴�﮴�ها. و�﮴س﮴�ورد  دول اال�﮴حاد أالورو﮳�﮵ى، ﮳�حسب مو﮴�ع EUROSTAT الرسم﮵ى أالورو﮳�﮵ى  2022،
﮲

أورو﮳�ا �﮴ع﮴�مد على ال﮲حارج ﮲�﮵ى �ٔ﮴�م﮵�ں

 طر﮵�﮴�ة
﮲

 الطا﮴�ة ول﮵�س ه﮲�اك مں
﮲

 ال﮴�ول ٕان أورو﮳�ا س﮴�ظل ره﮵�﮲�ة مس﮴�وردا�﮴ها مں
﮲

 الطا﮴�ة ال﮴�﮵ى �﮴س﮴�هلكها. لذلك ﮵�مكں
﮲

حوالى 58% مں

 روس﮵�ا على المدى ال﮳�ع﮵�د �﮲﮲�طًا و﮲عازًا  ٕاال ﮳�﮲ر﮵�ادة �﮴ك﮴�﮵�كها االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵ى و�﮴حد﮵�دا ﮲�﮵ى ﮴�لب
﮲

ل﮴�﮲ح﮲�﮵�ض اع﮴�مادها على الطا﮴�ة المس﮴�وردة مں

 ﮲حالل ﮶س﮳��ت �﮲﮲�ط و﮲عاز �﮴م﮴�د ﮶سماًالولعل ال﮴�وا﮲�ق ال﮴�رك﮵ى-"إالسرا�﮵ٔ�ل﮵ى"
﮲

 طر﮵�ق ٕاعادة ٕاح﮵�اء الم﮶سروع "أالورو-م﮴�وسط﮵ى"  مں
﮲

ا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا عں

 هذا الس﮵�اق وال س﮵�ما ﮳�عدما سح﮳�ت ٕادارة ﮳�ا﮵�دن دعمها رسم﮵�ًا ل﮲حط ﮲عاز ﮶سر﮴�﮵ى الم﮴�وسط EASTMED الذي �ن
﮲

ال﮳حد﮵�د ﮵�﮲�درج ﮲صمں



أورو﮳�ا ﮴�﮲�كر ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا كمصدر ﮳�د﮵�ل لل﮲عاز الروس﮵ى 

 ال﮲�﮲�ط، ﮲ع﮵�ر أن روس﮵�ا دأ﮳�ت على اس﮴�عمال الطا﮴�ة كسالح
﮲

 ال﮲عاز و�﮶لث اح﮴�﮵�ا﮳حا�﮴ه مں
﮲

 اح﮴�﮵�ا﮳حا�﮴ه مں
﮲

﮵�ع﮴�مد اال�﮴حاد أالورو﮳�﮵ى على روس﮵�ا ﮳�حوال﮵ى 40 ﮳�الما�ٔة مں

س﮵�اس﮵ى  كما ﮲طهر ﮳حل﮵�ا ﮳�عد ﮲ع﮲روها ٔالوكرا�﮵﮲�ا والذي �ن له و﮴�ع ال﮲رل﮲رال ال﮳ح﮵�وس﮵�اس﮵ى على اال�﮴حاد أالورو﮳�﮵�ما د﮲�ع ﮳�روكسل ٕالى ﮳�لورة أ﮳ح﮲�دة على و﮳حه السرعة

 الطا﮴�ة. و﮳�حكم مو﮴�عها ال﮳ح﮲عرا﮲�﮵ى، �﮴حولت ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ٕالى �﮴﮲�طة ﮳حذب ﮳�هذا الصدد و﮵�ذكر أن ال﮴�مة أالورو﮳�﮵�ة إال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة ال﮴�﮵ى ع﮴�دت ﮲�﮵ى
﮲

ل﮴�﮲�و﮵�ع مصادرها مں

 ﮲�﮵ى "﮴�﮲صا﮵�ا الطا﮴�ة ذات أالهم﮵�ة االس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة". ﮲ع﮵�ر أن ال﮴�طورات ﮲�﮵ى ﮶سرق أورو﮳�ا حولت هذا
﮲

 ال﮴�ار�﮵﮴�ں
﮲

ل﮶س﮳�و�﮲ة س﮳�ق وأن �﮲صت على أهم﮵�ة �﮴ك﮶�﮵�ف ال﮴�عاون ﮳�﮵�ں

ا لو�﮶ا�ٔق دا﮲حل﮵�ة لل﮴�ك﮴�ل ال﮴�اري ﮲�ٕان  ر﮲ع﮳�﮴�ه ﮲�﮵ى ال﮴�عاون ﮳�﮶سلك أو�﮶ق مع الدول إال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة. وو﮲�﮴�ً
﮲

الهدف ٕالى أولو﮵�ة عا﮳حلة. وهكذا ع﮳�ر اال�﮴حاد أالورو﮳�﮵ى رسم﮵�ا عں

 ال﮳�لدان إال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة م﮶�ل �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا والس﮲�﮲عال وأ�﮲﮲عوال لد﮵�ها "ٕام��﮲ات ﮲ع﮵�ر مس﮴�﮲علة ٕالى حد ك﮳�﮵�ر لل﮲عاز الط﮳�﮵�ع﮵ى المسال".
﮲

العد﮵�د مں

 أال﮲ح﮲صر ﮳�حلول عام 2030
﮲

 اله﮵�درو﮳ح﮵�ں
﮲

 مں
﮲

 طں
﮲

وو﮲�﮴�ا لو�لة ﮳�لوم﮳�﮵�رغ، �﮴طمح ٕاس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة الطا﮴�ة أالورو﮳�﮵�ة ٕالى "ٕاعداد ال﮴�﮳حمع ال﮴�اري الس﮴�﮵�راد 10 مال﮵�﮵�ں

ل﮴�حل محل ال﮲عاز الروس﮵ى". ﮲�﮵ى س﮵�اق �﮲﮴�ادي الو﮴�ود أالح﮲�وري و�﮴ح﮴�﮵�ق الح﮵�اد الم﮲�ا﮲ح﮵ى ﮳�حلول م﮲�﮴�صف ال﮴�رن ال﮳حاري اذ "﮵�﮳�دو أن ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ه﮵ى آالن ال﮳�د﮵�ل

 ل﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا على و﮳حه ال﮲حصوص أن �﮴لعب دوًرا ر�﮵ٔ�س﮵�ًا ﮲�﮵ى ﮲ص﮲ح ال﮲عاز �﮲حو اورو﮳�ا .
﮲

أالك﮶�ر مو�﮶و﮴�﮵�ة ٔالورو﮳�ا." و﮵�مكں

 س﮵�كسب الرهان؟
﮲

الم﮶سروع الم﮲عر﮳�﮵ى ال﮲�﮵�﮳ح﮵�ري مں

 �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا واورو﮳�ا  ع﮳�ر دول ﮲عرب ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا والم﮲عرب ٕالى ﮲حارطة الم﮶سار﮵�ع العمال﮴�ة
﮲

أعادت �﮴صر﮵�حات لوز﮵�ر ال﮳�﮴�رول ال﮲�﮵�﮳ح﮵�ري م﮶سروع ﮲حط أ�﮲ا﮳�﮵�ب ال﮲عاز ﮳�﮵�ں

 و﮲عا�﮲ا و�﮴و﮲عو. اذ �﮴ر﮵�د �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا ا﮵�صال ﮲حط
﮲

 ﮳ح﮲�وب �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا ٕالى ﮳�﮵�﮲�﮵�ں
﮲

للطا﮴�ة ﮲�﮵ى العالم. الوز﮵�ر أكد أن الم﮶سروع س﮵�كون ام﮴�دادا ل﮲حط أ�﮲ا﮳�﮵�ب ﮵�﮲�﮴�ل ال﮲عاز مں

﮲
 الى حد االن لم �﮴حدد ﮳�عد المس﮴�﮶�مر﮵�ں

﮲
أال�﮲ا﮳�﮵�ب �﮲﮲�سه ٕالى الم﮲عرب على طول السواحل الرا﮳�طة ﮳�اع﮴�﮳�ار و أن ه﮲�اك اه﮴�ماما دول﮵�ا ك﮳�﮵�را ﮳�الم﮶سروع لكں

 ا﮲ص﮲حم الم﮶سار﮵�ع اذ ﮵�ع﮳�ر 12 دولة على طول الساحل أالطلس﮵ى لدول ﮲عرب ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا و﮵�م﮴�د لمسا﮲�ة 5660 ك﮵�لوم﮴�را
﮲

 ".و ﮵�ع﮴�﮳�ر م﮶سروع �﮴﮲�ل ال﮲عاز هذا مں
﮲

الدول﮵�﮵�ں

 ال﮲حطوات أالول﮵�ة م﮲�ها �﮴مو﮵�ل م﮲�حه ص﮲�دوق "أو﮳�ك" لل﮴�﮲�م﮵�ة الدول﮵�ة
﮲

ور﮲عم أن ﮲ح﮳�راء ﮶سككوا ﮲�﮵ى ال﮳�دا﮵�ة ﮲�﮵ى �﮳﮲حاعة م﮶سروع عمالق كهذا، ﮲ع﮵�ر أ�﮲ه ح﮴�ق عددا مں

 ال﮴�﮳�ع﮵�ة
﮲

﮴�﮵�م﮴�ه 14,3 مل﮵�ون دوالر، وذلك كمساهمة ﮲�﮵ى الم﮶سروع ﮳�ما ﮵�ؤكد االه﮴�مام الدول﮵ى الك﮳�﮵�ر و﮲�﮵ى م﮴�دم﮴�ه روس﮵�ا ﮲�﮵ى و﮴�ت �﮴سعى ﮲�﮵�ه أورو﮳�ا لل﮴�حرر مں

لموسكو ﮲�﮵ى م﮳حال الطا﮴�ة.



 ﮲�ر﮲�سا رم﮲ر االم﮳�ر﮵�ال﮵�ة الم﮴�﮳حددة  ﮲�﮵ى ا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا 



 الطا﮴�ة العالم﮵ى ﮳�ما ﮵�ؤهلها ٔالن ﮴�حا﮲�ظ على "هدوء
﮲

 50 دولة و2000 م﮳حموعة عر﮴�﮵�ة و3000 ل﮲عة- ﮴�و﮶سك أن ﮴�﮴�وم ﮳�دور أك﮳�ر ﮲�﮵ى أمں
﮲

ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا  ال﮴�ارة ال﮴�﮵ى ﮴�﮲صم أك﮶�ر مں

 العرب وٕاسرأ�﮵�ل.
﮲

أالسواق" ح﮵�ث ﮴�حرص ال﮴�وى العظمى ال﮵�وم  على ﮴�﮲�و﮵�ع موارد ال﮲�﮲�ط الذي ﮵�م﮶�ل لها "هد﮲�ا ﮳�ل هوسا" م﮲�ذ حظر ال﮲�﮲�ط عام 1973 ﮳�س﮳�ب الحرب ﮳�﮵�ں

 ﮲ح﮵�رات ط﮳�﮵�ع﮵�ة ومواد أول﮵�ة،
﮲

 الذهب االسود ا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا : ﮳�﮴�﮵�ت على الدوام أهم﮵�ة ٕاس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ة  ك﮳�﮵�رة  ﮳�ال﮲�س﮳�ة لل﮴�وى االس﮴�عمار﮵�ة العظمى لما ﮴�ملكه ال﮴�ارة السمراء مں
﮲

﮲�موطں

 ع﮳�ر ال﮴�ار﮵�﮲ح ﮲�﮶ساطًا اس﮴�عمار﮵�ًا ﮳�ارزًا ﮲�﮵ى ال﮴�ارة أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة، ح﮵�ث اح﮴�لت عدد
﮲

وال س﮵�ما ال﮲عاز و ال﮲�﮲�ط الذي أص﮳�ح الع﮲�صر الح﮵�وي المحرك لال﮴�﮴�صاد العالم﮵ى و﮴�د �ن لٔالورو﮳�﮵�﮵�ں

 دول ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا م﮶�ل ﮴�و﮲�س ول﮵�﮳�﮵�ا وال﮳ح﮲رأ�ر، الم﮲عرب، ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى مور﮵�﮴�ا﮲�﮵�ا . ﮲�ر﮲�سا ال﮴�﮵ى ﮳�سطت ﮲�﮲�وذها لك﮵�ا على الس﮲�﮲عال، و﮲ع﮵�﮲�﮵�ا، ومال﮵ى، وال﮲�﮵�﮳حر، و﮴�﮶ساد، وكوت د﮵�﮲�وار
﮲

مں

﮲
 ﮳ح﮲رر ال﮴�مر وعدد مں

﮲
 و﮳�ورك﮵�﮲�ا ﮲�اسو وٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا الوسطى، والك﮲�﮲عو كذلك مد﮲ع﮶س﮴�ر، و﮳ح﮵�﮳�و﮴�﮵ى (الصومال ال﮲�ر﮲�س﮵ى)، ﮲�﮲صًال عں

﮲
(ساحل العاج، وال﮳حا﮳�ون والكو﮲�﮲عو ﮳�رازا﮲�﮵�ل و﮳�﮲�﮵�ں

 االدهى و االمر وان هذه ال﮴�وى االس﮴�عمار﮵�ة ال ﮴�﮲رال ﮴�س﮴�﮲�﮲رف ا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ح﮵�ث ال ﮴�﮲رال ﮲�ر﮲�سا ٕالى ال﮵�وم ، ﮴�ٔ�لك ال﮲ح﮵�رات و﮴�﮲�هب ال﮶�روات و
﮲

﮳ح﮲رر المح﮵�ط اله﮲�دي أال﮲حرى...لكں

 الح﮴�﮵�﮴�ة ﮲ع﮵�ر ذلك ح﮵�ث ان
﮲

 طر﮵�ق اال﮴�حاد أالورو﮳�﮵ى وال﮳�﮲�ك الدول﮵ى و﮳�ا﮴�﮵ى الم﮲�ظمات الدول﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮴�دع﮵ى دعمها لمس﮴�عمرا﮴�ها ﮴�حت را﮵�ة اال﮵�صاء لكں
﮲

﮴�﮲�رض الع﮴�و﮳�ات عں

 ال﮲�﮴�ر المد﮴�ع و ال﮲�ا﮴�ة و ال﮳�طالة ﮴�رزح ﮲حا﮲�عة م﮶�﮴�لة ﮴�حت الد﮵�ون ال﮲حا﮲�﮴�ة ل﮴�﮴�ف عا﮳ح﮲رة امام لك لك ع﮶�رة ﮴�ر﮵�د ان ﮴�﮲�هظ  م﮲�ها. ٕا﮲صا﮲�ة ٕالى
﮲

ا﮲علب هذه الدول ال﮴�﮵ى ﮴�عا﮲�﮵ى مں

 اح﮴�﮵�اطا﮴�ها أال﮳ح﮲�﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮳�﮲�ك المرك﮲ري ال﮲�ر﮲�س﮵ى ﮴�حت س﮵�طرة ال﮳�﮲�وك
﮲

 ﮲حالل ا﮴�﮲�اق اس﮴�عماري، على و﮲صع 85% مں
﮲

 ﮲�ر﮲�سا، مں
﮲

ذلك ه﮲�اك 14 دولة أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة مل﮲رمة مں

﮲
المال﮵�ة ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ف ح﮴�ى آالن ﮴�و﮳حود 13 دولة أ﮲حرى مل﮲رمة ﮳�د﮲�ع د﮵�ون ﮲�﮴�رة االس﮴�عمار ال﮲�ر﮲�س﮵ى ل﮲�ر﮲�سا ! ٕان هذا ﮵�د﮲�ع﮲�ا ﮳�ا﮴�﮳حاه ا﮲�﮴�راض أن أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا لم ﮴�﮴�حرر ﮳�عد مں

 ﮶سلك هذا االس﮴�عمار.
﮲

االس﮴�عمار ال﮲�ر﮲�س﮵ى ﮳�﮲عض ال﮲�ظرعں

﮳�عد اسطورة ﮲�ر﮲�س﮵�ة اس﮴�عمار﮵�ة اس﮴�مرت ل﮴�رون ﮴�حت وطٔ�ة ﮲�هب ﮶�روات ا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا حاولت ﮲�ر﮲�سا ﮴�﮲رام﮲�ا مع ﮶�ورات الر﮳�﮵�ع العر﮳�﮵ى  العودة ٕالى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ، ح﮵�ث أعل﮲�ت ﮲�ر﮲�سا ﮲�﮵ى

 ٕاعادة ﮴�﮲�ظ﮵�م ﮴�وا﮴�ها العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى الصحراء والساحل ال﮲عر﮳�﮵ى أال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى ﮲�﮵ى مؤ﮶سر على ﮴�﮲ع﮵�﮵�ر ﮲�﮵ى ٕاس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�﮴�ها العسكر﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮴�ارة أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة وعلى ﮲�حو
﮲

أوا﮲حر عام 2013 عں

﮵�﮴�﮵�ح ﮴�وا﮳حدًا ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ًا أك﮶�ر ﮴�وة، ردًا على ﮴�﮲را﮵�د ال﮴�هد﮵�دات الم﮴�طر﮲�ة ﮲�﮵ى ﮴�لك الم﮲�ط﮴�ة، وهو ما ﮲طهرت ﮳�وادره ﮲�﮵ى مال﮵ى، و﮳�عدها ﮲�﮵ى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا الوسطى، ﮳�عد ال﮴�د﮲حل العسكري

 م﮲�اه﮲صة ﮶سع﮳�﮵�ة لس﮵�اسة ﮳�ار﮵�س
﮲

 واالس﮴�﮴�رار ﮲�﮵ى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ال﮲�ر﮲�ك﮲�و﮲�﮵�ة، أس﮲�ر عں
﮲

 اال ان ﮲�﮶سل ﮲�ر﮲�سا ﮲�﮵ى ملف أالمں
﮲

على أرا﮲ص﮵�ها، ﮲�﮵ى ﮲طل أزمات س﮵�اس﮵�ة ك﮳�﮵�رة ﮴�عصف ﮳�ال﮳�لد﮵�ں

ح﮵�ث ﮳�دأت  الس﮵�اسة أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة ل﮲�ر﮲�سا ﮴�عا﮲�﮵ى ﮳�ّلك ﮴�ٔ�ك﮵�د ﮴�را﮳حعًا ملحو﮲طًا ﮲�﮵ى ﮲طّل حكم ماكرون. 

 أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا الوسطى و﮴�﮳�لها الساحل
﮲

 و﮴�رك﮵�ا والوال﮵�ات الم﮴�حدة ﮲�﮵ى ال﮴�ارة، كما ﮵�دّل ا﮲�سحا﮳�ها مں
﮲

 مع ﮴�﮲�ام﮵ى أدوار ﮴�وى أ﮲حرى كروس﮵�ا والص﮵�ں
﮲

هذا ال﮴�را﮳حع ال﮲�ر﮲�س﮵ى ﮴�﮲رامں

 ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ال﮴�﮵ى أص﮳�حت ﮴�رم﮲ر
﮲

أال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى على هذا ال﮴�را﮳حع ﮳�در﮳حة ك﮳�﮵�رة، ح﮵�ث ﮲�﮳ححت ال﮶سر�ت الص﮵�﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮴�﮲ص﮵�﮵�ق على ﮲�ظ﮵�را﮴�ها ال﮲�ر﮲�س﮵�ة ﮲�﮵ى ال﮴�ارة، م﮴�﮲حل﮵�ة عں

 ﮲�هم س﮵�اسة
﮲

 ه﮲�ا ﮵�مكں
﮲

لٕالم﮳�ر﮵�ال﮵�ة ال﮳حد﮵�دة... أحد أالهداف الك﮳�رى لل﮴�د﮲حل ال﮲�ر﮲�س﮵ى ﮲�﮵ى مال﮵ى ر﮳�ما ﮵�﮴�م﮶�ل ﮲�﮵ى ﮴�طع الطر﮵�ق أمام ﮴�﮲را﮵�د ال﮲�﮲�وذ الص﮵�﮲�﮵ى ﮲�﮵ى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا. ومں

 م﮲�طلق المصلحة ال﮲�ر﮲�س﮵�ة االمر﮵�ك﮵�ة ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، ﮲�﮲�ر﮲�سا س﮴�﮳�﮴�ى
﮲

امر﮵�ك﮵�ة - ﮲�ر﮲�س﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮴�حارب إالرهاب ﮲�﮵ى مال﮵ى ول﮵�﮳�﮵�ا وم﮲�اطق أ﮲حرى، و﮴�دعمه ﮲�﮵ى سور﮵�ا أ﮲�ها ﮴�ٔ�﮴�﮵ى مں

 الط﮳�﮵�ع﮵ى أن ﮴�كون ﮲�ر﮲�سا ﮲�﮵ى المعسكر
﮲

 حل﮵�﮲�ة روس﮵�ا ال﮵�وم ﮲�ٕا﮲�ه مں
﮲

مل﮴�﮲رمة ﮳�دعم ال﮴�و﮳حه أالمر﮵�ك﮵ى ﮲�﮵ى سور﮵�ا ﮲�﮵ى م﮴�ا﮳�ل الدعم أالمر﮵�ك﮵ى ل﮲�ر﮲�سا ﮲�﮵ى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا. و﮳�ما أن الص﮵�ں

.
﮲

الم﮲صاد لروس﮵�ا والص﮵�ں





 الم﮲عرب و ال﮳ح﮲رأ�ر : ا﮲�﮳�وب ال﮲عاز الم﮲عار﮳�﮵ى 



 الم﮲عرب وال﮳ح﮲را�ٔر ﮲�صال ﮳حد﮵�دا ﮳�عد ٕاعالن �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا وصول م﮶سروع ﮲حط أال�﮲ا﮳�﮵�ب الذي س﮵�ر﮳�طها ﮳�الم﮲عرب �﮶م اورو﮳�ا  ﮲�ح﮴�ى ﮴�﮳�ل ال﮲ع﮲رو
﮲

د﮲حلت حرب أ�﮲ا﮳�﮵�ب ال﮲عاز ﮳�﮵�ں

الروس﮵ى ٔالوكرا�﮵﮲�ا د﮲حلت الر﮳�اط وال﮳ح﮲را�ٔر ﮲�﮵ى صراع حساس ﮳حدا ع﮲�وا�﮲ه أ�﮲ا﮳�﮵�ب ال﮲عاز، و﮲حل﮲�﮵�﮴�ها الصراع حول الصحراء ال﮲عر﮳�﮵�ة. معركة أ﮳ح﮳حها ا�﮲﮲�﮳حار أسعار الطا﮴�ة

 �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا ٕالى أورو﮳�ا؟
﮲

 س﮵�ر﮳�ح معركة م﮶سار﮵�ع أ�﮲ا﮳�﮵�ب �﮴﮲�ل ال﮲عاز مں
﮲

 الطا﮴�ة. ﮲�مں
﮲

 �﮲﮴�و﮵�ع مصادرها مں
﮲

العالم و﮳�حث أورو﮳�ا على ع﮳حل عں

: أالول عا﮳�ر للصحراء ﮵�مر ﮳�ال﮲�﮵�﮳حر وال﮳ح﮲را�ٔر، و�﮴عود ﮲�كرة ٕا�﮶﮲سا�ٔه لس﮳�ع﮵�﮲�﮵�ات ال﮴�رن
﮲

 م﮴�﮲�ا﮲�س﮵�ں
﮲

﮵�﮴�سا﮳�ق ال﮳�لدان الم﮲عار﮳�﮵�ان ال﮶س﮴�﮵�﮴�ان للظ﮲�ر ﮳�﮲عاز �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا ع﮳�ر أ�﮳﮲�و﮳�﮵�ں

 �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا أ﮵�﮲صا ل﮵�ع﮳�ر12 ﮳�لدا
﮲

 عام 2002؛ ﮲ع﮵�ر أن ال﮴�﮲�﮲�﮵�ذ ﮲طل ﮵�﮴�ع﮶�ر ٕالى ﮵�وم﮲�ا هذا. أما م﮶سروع أال�﮳﮲�وب ال﮶�ا�﮵﮲ى ﮲�﮵�﮲�طلق مں
﮲

 ال﮳�لد﮵�ں
﮲

الما﮲ص﮵ى، ﮴�﮳�ل أن �﮴و�﮶ق رسم﮵�ا ﮳�﮵�ں

 – الطو﮲عو – ﮲عا�﮲ا �﮶م الى ساحل العاج – ل﮵�﮳�﮵�ر﮵�ا – س﮵�رال﮵�ون – ﮲ع﮵�﮲�﮵�ا – ﮲عام﮳�﮵�ا – الس﮵�﮲�﮵�﮲عال ) ﮴�﮳�ل أن ﮵�صل ٕالى الم﮲عرب �﮶م
﮲

﮲�﮵ى ﮲عرب ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ( �﮵﮲�ح﮵�ر﮵�ا – ﮳�﮲�﮵�ں

 ٕال﮵�صال ﮲عازها ٕالى أالسواق أالورو﮳�﮵�ة.
﮲

 م﮴��مل﮴�﮵�ں
﮲

 زاو﮵�ة الم﮲�ا﮲�سة، ولك﮲�ها �﮴رى ﮲�﮵�هما وس﮵�ل﮴�﮵�ں
﮲

 مں
﮲

 الم﮲�ار﮴�ات أن �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا ال �﮲﮴�ظر ٕالى الم﮶سروع﮵�ں
﮲

أورو﮳�ا. ومں

  مصادر
﮲

و﮵�﮳�دو أن الم﮶سروع الم﮲عر﮳�﮵ى ﮴�د س﮳حل �﮴﮲�اطا على حساب �﮲ظ﮵�ره ال﮳ح﮲را�ٔري، ﮳�عد أعالن وز﮵�ر ال﮲�﮲�ط ال﮲�﮵�﮳ح﮵�ري أن ﮳�الده والم﮲عرب ﮵�عمالن الس﮴�كمال ال﮳�حث عں

. ٕاعالن �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا ﮳حاء ﮲�﮵ى و﮴�ت د﮴�﮵�ق وحساس �﮶﮴�﮵�ر ﮲�﮵�ه اح﮴�﮵�اطات ال﮲عاز ﮳�ال﮴�ارة السمراء ﮶سه﮵�ة أالسواق أالورو﮳�﮵�ة
﮲

 ال﮳�لد﮵�ں
﮲

ل﮴�مو﮵�ل م﮶سروع ﮲حط أال�﮲ا﮳�﮵�ب العمالق ﮳�﮵�ں

ك﮳�د﮵�ل مح﮴�مل ٕالمدادات ال﮲عاز الروس﮵�ة  ل﮴�ص﮳�ح  �﮵﮲�﮳ح﮵�ر﮵�ا كم﮲�﮴�ذ مح﮴�مل ٔالورو﮳�ا وه﮵ى ال﮴�﮵ى �﮴ع﮴�﮳�ر �﮶ا�﮵﮲ى أك﮳�ر ُمصدر لل﮲عاز ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا و�﮴ملك أك﮳�ر االح﮴�﮵�اط﮵�ات كما أ�﮲ها

 أ﮵�﮲صا الر�﮳﮴�اطها ﮳�اع﮴�﮳�ارات ﮳ح﮵�وس﮵�اس﮵�ة
﮲

 �﮴كون سهلة ل﮵�س ﮳�س﮳�ب �﮴ع﮴�﮵�دا�﮴ها ال﮲�﮲�﮵�ة، ولكں
﮲

�﮴ملك م﮶سار﮵�ع ملموسة لل﮴�صد﮵�ر ٕالى أورو﮳�ا ﮲ع﮵�ر أن طر﮵�ق هذه الم﮶سار﮵�ع لں

واس﮴�را�﮵﮴�﮳ح﮵�ة.

2- ال﮲عاز ال﮳ح﮲رأ�ري : سالح س﮵�اس﮵ى ﮲صد اس﮳�ا﮲�﮵�ا و الم﮲عرب ؟ 

 ﮲حاللها ال﮳ح﮲را�ٔر لو﮴�ف ﮲ص﮲ح
﮲

﮴�ررت ال﮳ح﮲را�ٔر و﮴�ف ٕامداد اس﮳�ا�﮵﮲�ا ﮳�ال﮲عاز  ع﮳�ر أ�﮳﮲�وب عا﮳�ر للم﮲عرب على ﮲حل﮲�﮵�ة أزمة د﮳�لوماس﮵�ة ﮳�﮶سٔ�ن ﮴�﮲ص﮵�ة الصحراء ال﮲عر﮳�﮵�ة، سعت مں

 رسوم ع﮳�ور أال�﮳﮲�وب ع﮳�ر أرا﮲ص﮵�ه. ﮲ع﮵�ر أن مدر﮵�د ﮴�ررت ﮳�دورها ﮲�﮵ى ٕاطار ا�﮲﮴�اق �﮳﮴حاري مساعدة الم﮲عرب ﮳�﮲ص﮲ح ال﮲عاز ﮳�﮶سلك عكس﮵ى
﮲

﮲عازها ٕالى الم﮲عرب وحرما�﮲ه ﮳�ال﮴�ال﮵ى مں

 ال﮲عاز ال﮳ح﮲را�ٔري مصّدرة
﮲

 كم﮵�ة مں
ّ
﮲�﮵ى �﮲﮲�س أال�﮳﮲�وب. ٕا�﮶ر ذلك هددت ال﮳ح﮲را�ٔر ﮳�﮲�س﮲ح ع﮴�د �﮴صد﮵�ر ال﮲عاز ٕالى ٕاس﮳�ا�﮵﮲�ا ٕاذا �﮳﮴�ث أ�﮲ها �﮴ع﮵�د �﮴صد﮵�ره للم﮲عرب مع﮴�﮳�رة و ا�﮲ه أي

ٕالى ٕاس﮳�ا�﮵﮲�ا �﮴كون ُو﮳حه﮴�ها ﮲ع﮵�ر �﮴لك الم﮲�صوص عل﮵�ها ﮲�﮵ى الع﮴�ود، س﮴�ُع﮴�﮳�ر ٕا﮲حالًال ﮳�االل﮴�﮲رامات ال﮴�عا﮴�د﮵�ة و﮴�د �﮲﮴�﮲ص﮵ى ﮳�ال﮴�ال﮵ى ٕالى ﮲�س﮲ح الع﮴�د الذي ﮵�ر﮳�ط سو�﮲اطراك

(﮶سركة ال﮲�﮲�ط ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة)  ﮳�ٕاس﮳�ا�﮵﮲�ا.

 أالسواق الدول﮵�ة و�﮴سل﮵�مه ٕالى ٕاس﮳�ا�﮵﮲�ا ل﮴�حو﮵�له ٕالى ﮲عاز ﮴�﮳�ل ﮲ص﮲حه ﮲�﮵ى أال�﮳﮲�وب ٕالى الم﮲عرب وهو ما أكد�﮴ه مدر﮵�د
﮲

﮲ع﮵�ر أن الر﮳�اط أكدت ﮶سراء ال﮲عاز الط﮳�﮵�ع﮵ى المسال مں

و�﮴لوح ال﮳ح﮲را�ٔر أ﮵�﮲صا ﮳�سالح ال﮲عاز ﮲صد ٕاس﮳�ا�﮵﮲�ا، ﮳�عد ٕا﮴�دام أال﮲ح﮵�رة على �﮳﮴�﮲�﮵ى الحل الذي ﮵�طرحه الم﮲عرب (الحكم الذا�﮵﮴ى الموسع) و ﮵�ذكر أن ال﮳ح﮲را�ٔر �﮴ع﮴�﮳�ر الداعم

الر�﮵ٔ�س﮵ى ل﮳ح﮳�هة ال﮳�ول﮵�سار﮵�و ال﮴�﮵ى �﮴سعى ٕال﮴�امة دولة مس﮴�﮴�لة ﮲�﮵ى إال﮴�ل﮵�م الم﮴�﮲�ازع عل﮵�ه ح﮳�ث �﮴عرف ال﮳ح﮲را�ٔر ك﮵�ف �﮴س﮴�﮲حدم صادرات ال﮲عاز كوس﮵�لة لممارسة ال﮲ص﮲عط

الد﮳�لوماس﮵ى. ﮲�ال﮳ح﮲را�ٔر �﮴﮴�م﮴�ع ﮳�عال﮴�ات و�﮵﮶�﮴�ة مع روس﮵�ا  اذ �﮴ساهم  ﮶سركة ﮲عاز﮳�روم ﮲�﮵ى �﮴طو﮵�ر ح﮴�ول ال﮲عاز ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة ﮲�﮵ى الصحراء.

 مو﮴�عها ال﮳ح﮲عرا﮲�﮵ى ل﮴�طو﮵�ر ﮳�﮲�﮵�ة �﮴ح﮴�﮵�ة �﮴﮴�وم على
﮲

، واس﮴�﮲�ادت مں ﮶س﮳�كة �﮴﮲�ل ال﮲عاز ال﮳ح﮲را�ٔر﮵�ة ٕالى أورو﮳�ا: �﮴ع﮴�﮳�ر ال﮳ح﮲را�ٔر �﮶الث ﮳�لد مورد لل﮲عاز ٔالورو﮳�ا ﮳�عد روس﮵�ا وال﮲�رو﮵�ح�

أ ) ٔ ٔ



﮲
م﮶سروع أ﮲�﮳�وب ال﮲عاز ال﮲�﮵�﮳ح﮵�ري .. ﮴�حد﮵�ات ﮳حد﮵�ّة مں

س﮵�كسب الرهان ؟



﮶�ال﮶�ا : المعط﮵�ات أالم﮲�﮵�ة  ﮴�ع﮴�رض أال﮲�﮳�وب العا﮳�ر للصحراء



 العرا﮴�﮵�ل ال﮲�﮲�﮵�ة والصعو﮳�ات الس﮵�اس﮵�ة ﮲�ه﮲�اك ﮴�حد﮵�ات مو﮲صوع﮵�ة لها عال﮴�ة ﮳�ال﮳�﮵�ٔ�ة 
﮲

 ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا وال﮳ح﮲رأ�ر ع﮳�ر ال﮲�﮵�﮳حر ﮴�ع﮴�ر﮲صه عدد مں
﮲

م﮶سروع أال﮲�﮳�وب ﮳�﮵�ں

 الم﮴�رر أن ﮵�مر م﮲�ها أال﮲�﮳�وب،
﮲

الصحراو﮵�ة ال﮴�اس﮵�ة و﮲ع﮵�اب ال﮳�﮲�﮵�ة ال﮴�ح﮴�﮵�ة واللو﮳حس﮴�﮵�ة ﮲حصوصا ﮲�﮵ى ال﮲�﮵�﮳حر ﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ذلك ﮲�ٕان دل﮴�ا ﮲�هر ال﮲�﮵�﮳حر ال﮴�﮵ى مں

﮴�﮶سهد  ﮲حالل آالو﮲�ة اال﮲ح﮵�رة ﮴�﮲�ام﮵ى أال﮲�﮶سطة إال﮳حرام﮵�ة  الس﮵�ما أعمال االرهاب و اال﮲ح﮴�طاف و ال﮴�رص﮲�ة ال﮴�﮵ى ﮴�س﮴�هدف مو﮲ط﮲�﮵ى ﮴�طاع ال﮲�﮲�ط أال﮳حا﮲�ب ٕا﮲صا﮲�ة ٕالى

 ﮲عال﮳�﮵�ة مس﮵�ح﮵�ة كما أن ال﮴�هد﮵�دات ﮴�د ﮴�ٔ�﮴�﮵ى
﮲

 ال﮶سمال الذي ﮵�﮴�ط﮲�ه المسلمون وال﮳ح﮲�وب المكون مں
﮲

الصراعات الس﮵�اس﮵�ة ال﮴�﮵ى أ﮲�رزها ال﮲حالف ﮲�﮵ى ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا ﮳�﮵�ں

 ﮴�﮳�ل م﮳حموعات الطوارق ﮲�﮵ى ال﮲�﮵�﮳حر أو ال﮳حماعات إالسالم﮵�ة ﮲�﮵ى ﮳ح﮲�وب ال﮳ح﮲رأ�ر
﮲

.أ﮵�﮲صا مں

ر الصراع ﮲�﮵ى م﮲�اطق عد﮵�دة ﮲�﮵ى أ﮲�حاء ال﮴�ارة إال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة ﮲حاصًة  ﮲�﮵ى ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا وم﮲�ط﮴�ة ﮲حل﮵�ح� ﮲ع﮵�﮲�﮵�ا ﮲عاز ال﮴�ارة السمراء واالح﮴�﮵�اطات ال﮲ص﮲حمة ال﮴�﮵ى ﮴�م﮴�لكها ﮲�﮳حّ

 أ﮲حطر الم﮲�اطق على ال﮲�﮴�ل ال﮳�حري العالم﮵ى، و﮳�﮵�﮲�ما ﮴�﮶سهد سواحل ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا اع﮴�داءات ﮴�رص﮲�ة ﮴�س﮴�هدف ﮲�ا﮴�الت ال﮲�﮲�ط و ال﮲عاز المسال ،
﮲

ال﮴�﮵ى أص﮳�حت مں

 و﮴�و﮲عو و﮲عا﮲�ا وال�م﮵�رون، ه﮳حمات ﮳�﮲ع﮵�ة الحصول على ال﮲�د﮵�ة، و﮲�﮵ى ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا ك﮳�رى م﮲�﮴�﮳ح﮵ى ال﮲�﮲�ط إال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى ﮴�﮶سلك
﮲

 ﮳�﮲�﮵�ں
﮲

﮴�﮶سهد الم﮵�اه إال﮴�ل﮵�م﮵�ة لّلك مں

الحر�ت ال﮳حهاد﮵�ة الم﮴�طر﮲�ة ﮲حطًرا داهًما على م﮲�﮶سٓ�ت ال﮲�﮲�ط  و ال﮲عاز ﮳�ل اس﮴�﮴�رار الدولة كلك.

﮵�﮴�ع العبء أالك﮳�ر حال﮵�ًّا على �هل ﮲�ر﮲�سا الم﮴�همة كذلك ﮳�االس﮴�﮵�الء على ﮶�روات دول ﮲عرب ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا وأمام أ﮲�﮶سطة ال﮴�رص﮲�ة وال﮴�هر﮵�ب واالح﮴�﮳حاز الم﮴�﮲را﮵�دة ﮲�﮵ى

الم﮲�اطق الوا﮴�عة ﮲عرب ال﮴�ارة السمراء، ﮴�م ا﮴�﮲حاذ ﮴�دا﮳�﮵�ر دول﮵�ة للح﮵�لولة دون و﮴�وعها أو ال﮴�﮴�ل﮵�ل م﮲�ها، و﮲�﮵ى هذا إالطار، أ﮳حرت الوال﮵�ات الم﮴�حدة أالمر﮵�ك﮵�ة

 الممرات ال﮳�حر﮵�ة ه﮲�اك.
﮲

وال﮳�ر﮴�﮲عال م﮲�اورات م﮶س﮴�ركة ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة، ﮲�﮵�ما ﮵�﮴�ّدم اال﮴�حاد أالورو﮳�﮵ى دعًما ماد﮵�ًا لدول ﮲حل﮵�ح� ﮲ع﮵�﮲�﮵�ا ، وذلك ﮳�هدف ﮴�ٔ�م﮵�ں

 ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا وال�م﮵�رون، اما ﮴�رك﮵�ا ، ﮲�﮴�﮴�دم الدعم لم﮲�اوراٍت أطل﮴�﮴�ها ﮴�﮵�ادة
﮲

دم ال﮴�وات ال﮳�حر﮵�ة الص﮵�﮲�﮵�ة ﮴�در﮵�﮳�ات عسكر﮵�ة ودعًما لو﮳حس﮴�﮵�ًا، لّلك مں ﮳�دورها، ﮴�﮴�ّ

﮲
ال﮴�وات أالمر﮵�ك﮵�ة ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا عام 2017، و﮶ساركت ﮲�﮵�ها ﮳�لدان ﮲عرب ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، م﮶�لما أ﮳حرت م﮳حموعة المهام ال﮳�حر﮵�ة ال﮴�رك﮵�ة "﮳�ر﮳�روس"، ز﮵�ارة ٕالى لك مں

 ﮲عام﮳�﮵�ا و﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا.
﮲

الس﮲�﮲عال و﮲عام﮳�﮵�ا و﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا و﮴�و﮲عو وال�م﮵�رون وال﮲عا﮳�ون، ﮲�﮵�ما ﮴�ّدمت مساعدات ٕا﮲�سا﮲�﮵�ة و﮴�در﮵�﮳�ات أم﮲�﮵�ة ﮲�﮵ى لك مں

و﮲�﮵�ما ﮵�﮴�علق ﮳�م�﮲�حة إالرهاب، ﮲�ٕان الوال﮵�ات الم﮴�حدة طرحت م﮳�ادرة م�﮲�حة إالرهاب ع﮳�ر الصحراء ال﮴�﮵ى ﮴�سعى ٕال﮵�﮳حاد م﮴�ر لل﮴�﮵�ادة أالمر﮵�ك﮵�ة ال﮳حد﮵�دة

 دعم حكومة ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا ﮲صد ﮳حماعة "﮳�وكو حرام"، وذلك ٕال﮳ح﮳�ارها على اال﮲�سحاب
﮲

 م﮴�همة ﮳�ال﮴�﮲حاذل عں
﮲

 وا﮶س﮲�طں
﮲

ٕال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا "أ﮲�ر﮵�كوم"، ﮳�﮲عرب ال﮴�ارة السمراء، لكں

 ع﮲صو﮵�ة أو﮳�ك، وح﮴�ى ﮴�ظل ﮲�﮵ى و﮲صع ال﮴�ا﮳�ع ول﮵�س الحل﮵�ف.
﮲

مں

 موردي ال﮲�﮲�ط وال﮲عاز لال﮴�حاد أالورو﮳�﮵ى،
﮲

لك هذه العرا﮴�﮵�ل ﮴�د ﮴�م﮲�ع ٕا﮲�﮳حاز هذه الم﮶سروع ﮲�﮵ى المدى الم﮲�ظور على أال﮴�ل، ر﮲عم أن ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا أص﮳�حت واحدة مں

 ال﮶سر�ت العالم﮵�ة وأالورو﮳�﮵�ة ﮲�﮵ى اس﮴�﮲عالل ح﮴�ول ال﮲عاز ﮲�﮵ى دل﮴�ا ال﮲�﮵�﮳حر وو﮲�ق ال﮴�﮴�د﮵�رات ﮲�ٕان اح﮴�﮵�اط﮵�ات
﮲

ع﮳�ر ﮲�ا﮴�الت ال﮲عاز المسال. و﮴�﮶سارك العد﮵�د مں

 ال﮲عاز ﮴�﮲�وق ﮲حمس ﮴�ر﮵�ل﮵�و﮲�ات م﮴�ر مكعب، وهو ما ﮵�وازي اس﮴�هالك دول اال﮴�حاد أالورو﮳�﮵ى على مدى ع﮶سر س﮲�وات. ﮲ع﮵�ر أن ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا ال ﮴�م﮴�لك ﮳�عد
﮲

﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا مں

ال﮴�ك﮲�ولو﮳ح﮵�ا وال ال﮴�درات الالزمة الس﮴�﮲عالل هذه ال﮶�روة.





حرب ٕاسرأ�﮵�ل ال﮳حد﮵�دة ﮲�﮵ى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا 

 و﮴�رك﮵�ا ﮲�﮵ى ال﮴�ارة السمراء، ال﮴�﮵ى ﮴�م﮶�ل عم﮴�ا اس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ا ال ﮵�س﮴�هان ﮳�ه، وسو﮴�ا اس﮴�هالك﮵�ة ﮲ص﮲حمة، وما ﮴�د ﮵�كون لهذا
﮲

ما ﮲�﮴�ٔ�ت ٕاسرأ�﮵�ل  ﮴�س﮴�﮶سعر ال﮲�﮲�وذ الم﮴�عا﮲طم ٕال﮵�ران والص﮵�ں

 ﮴�ٔ�﮶�﮵�ر سل﮳�﮵ى عل﮵ى مصالحها، ومصالح حل﮵�﮲�﮴�ها الوال﮵�ات الم﮴�حدة أالمر﮵�ك﮵�ة.
﮲

ال﮲�﮲�وذ مں

 ﮲�﮵ى محاولة ﮴�صح﮵�ح صورة ح�م ﮴�ل أ﮳�﮵�ب ال﮴�﮵ى ار﮴�﮳�ط
﮲

 إال﮵�را﮲�﮵ى وال﮴�رك﮵ى ﮲�﮵ى ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، ﮲�ٕان ه﮲�اك دا﮲�عا آ﮲حر اله﮴�مام ٕاسرأ�﮵�ل ﮳�ٕا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا ﮵�كمں
﮲

 الدور﮵�ں
﮲

و﮳�إال﮲صا﮲�ة ٕالى ال﮴�﮲حوف مں

 م﮲�هم، ﮳�اح﮴�الل ال﮴�دس والمس﮳حد أال﮴�صى.
﮲

 أال﮲�ار﮴�ة،  ﮲حاصة المسلم﮵�ں
﮲

اسمها ﮲�﮵ى أذهان الك﮶�﮵�ر مں

 ا﮲ح﮴�راق أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا؟
﮲

 ما ه﮵ى الم�سب اال﮴�﮴�صاد﮵�ة إالسرأ�﮵�ل﮵�ة مں

ك﮶س﮲�ت وزارة اال﮴�﮴�صاد إالسرأ�﮵�ل﮵�ة أن 700 مل﮵�ون دوالر ﮴�﮲�﮴�ظر ﮶سر�﮴�ها المع﮲�﮵�ة ﮳�﮴�وس﮵�ع صادر﮴�ها ﮲�﮵ى أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا؛ ﮳�ا﮴�﮳حاه اس﮴�﮲عالل ال﮲�رص و ال﮶�روات الطا﮴�﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮴�ك﮴�﮲�﮲رها ا﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا

﮲�﮵ى ﮲طل الم﮴�درات وإالم�﮲�﮵�ات الهأ�لة ال﮴�﮵ى ﮴�حوزها ال﮴�ارة.و﮴�طمع ٕاسرأ�﮵�ل أن ﮴�كون ل﮴�و﮳حهها اال﮴�﮴�صادي ﮲�حو أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا آ﮶�ار و﮴�﮳�عات على ﮲�مو ا﮴�﮴�صادها، وز﮵�ادة ﮲�رص العمل

﮲�﮵�ها، مع أن م﮵�﮲ران ال﮴�وى إالسرأ�﮵�ل﮵ى أال﮲�ر﮵�﮴�﮵ى ﮵�صل ٕالى مل﮵�ار دوالر س﮲�و﮵�ا ﮲�﮵ى ﮴�طاعات ا﮲حرى ، ال س﮵�ما الم﮲�ا﮳حم والذهب كما ﮵�﮴�وزع االس﮴�﮶�مار وال﮴�صد﮵�ر إالسرأ�﮵�ل﮵ى ﮲�﮵ى

الدول أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة على ال﮲�حو ال﮴�ال﮵ى: ك﮵�﮲�﮵�ا 150 مل﮵�ون دوالر، ﮲�﮵�﮳ح﮵�ر﮵�ا 105 مل﮵�ون دوالر، أو﮲ع﮲�دا 70 مل﮵�ون دوالر، ٕا﮶�﮵�و﮳�﮵�ا 33 مل﮵�ون دوالر، �م﮵�رون 60 مل﮵�ون دوالر.

 ال﮲ح﮴�راق أسواق ال﮴�ارة
﮲

 إالسرأ�﮵�ل﮵�﮵�ں
﮲

و﮲�﮵ى ﮲طل إالس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵�ة ال﮴�أ�مة ل﮴�ع﮲ر﮵�﮲ر عال﮴�ات ٕاسرأ�﮵�ل ﮳�ٔ�﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا، ﮴�عمل اسرأ�﮵�ل ﮳�عدة م﮳حاالت وع﮳�ر عدة ﮴�﮲�وات لمساعدة المصدر﮵�ں

 ﮳حدد ﮲�﮵ى عدة دول؛ م﮲�ها ﮲عا﮲�ا و﮲�﮵�رو﮳�﮵ى وك﮵�﮲�﮵�ا عالوة على ﮴�و﮴�﮵�عها ا﮴�﮲�ا﮴�﮵�ة مع م﮲�ظمة ﮴�وة أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا"  ال﮴�ا﮳�عة لـ"و�لة ال﮴�عاون وال﮴�﮲�م﮵�ة أالم﮵�رك﮵�ة"
﮲

 ﮴�﮳حار﮵�﮵�ں
﮲

 مو﮲�د﮵�ں
﮲

﮳�﮴�ع﮵�﮵�ں

(USAID) الم﮴�﮲حصصة ﮳�ٕا﮴�امة م﮶سار﮵�ع الطا﮴�ة ﮲�﮵ى ال﮴�ارة أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة.

 أدوار و﮴�وى ٕا﮴�ل﮵�م﮵�ة
﮲

 أالورو﮳�﮵ى، ﮴�﮶سهد الم﮲�ط﮴�ة الم﮲عار﮳�﮵�ة ﮴�حر�ت ح﮶�﮵�﮶�ة وم﮴�﮴�اطعة ﮳�﮵�ں
﮲

ومع ا﮲�﮶س﮲عال ال﮴�وى أالورو﮳�﮵�ة وال﮲عر﮳�﮵�ة ﮳�﮴�طورات حرب أوكرا﮲�﮵�ا و﮴�داع﮵�ا﮴�ها على أالمں

 الم﮲حا﮳�رات المرك﮲ر﮵�ة أالمر﮵�ك﮵�ة)، ﮲�﮵ى
﮲

وعالم﮵�ة، ﮲�﮵ى و﮴�ت ﮴�﮶س﮵�ر ﮲�﮵�ه ﮴�و﮴�عات ﮲ح﮳�راء مرك﮲ر "س﮴�را﮲�ور" أالمر﮵�ك﮵ى للدراسات أالم﮲�﮵�ة واالس﮴�﮲ح﮳�ارا﮴�﮵�ة (الذي ﮵�وصف ﮳�ٔ�﮲�ه م﮴�رب مں

﮴�﮴�ر﮵�ر ﮳حد﮵�د ﮵�رسم مالمح ال﮲�طورات الم﮴�و﮴�عة ﮲�﮵ى العام 2023، ﮳�ٔ�﮲�ه س﮵�كون عاما آ﮲حر م﮲صطر﮳�ا ﮲�﮵ى ال﮶سرق أالوسط و﮶سمال أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ا.

را﮳�عا : حسا﮳�ات روس﮵�ا وأهدا﮲�ها ﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة الم﮲عار﮳�﮵�ة

﮲�﮵ى الم﮲�ط﮴�ة الم﮲عار﮳�﮵�ة ﮴�﮶سلك ﮴�داع﮵�ات حرب أوكرا﮲�﮵�ا و﮴�﮳�لها ﮳حأ�حة كورو﮲�ا، عامال أساس﮵�ا ﮲�﮵ى حالة عدم االس﮴�﮴�رار واال﮲صطرا﮳�ات ال﮴�﮵ى ﮴�هدد ٕا﮴�﮴�صاد﮵�ات دول الم﮲�ط﮴�ة، ﮲�﮴�ؤدي

﮲
 دول الم﮲�ط﮴�ة الم﮲عار﮳�﮵�ة ٕالى ﮴�﮲عذ﮵�ة الصراعات ﮲�﮵�ما ﮳�﮵�﮲�ها وحولها، و﮴�ساهم ﮳�دورها ﮲�﮵ى ٕا﮲صعاف ﮲�رص إال﮲�دماج إال﮴�ل﮵�م﮵ى واالس﮴�﮴�رار ح﮵�ث ﮵�﮲ح﮶سى محللون مں

﮲
اال﮲�﮴�سامات ﮳�﮵�ں

 روس﮵�ا وال﮴�وى ال﮲عر﮳�﮵�ة.
﮲

أن ﮴�﮴�حول ٕالى ﮳�ؤرة صراع ﮳حد﮵�دة ﮳�﮵�ں

الدور الذي ﮵�لع﮳�ه الدب الروس﮵ى ﮲�﮵ى ال﮴�ارة  او ﮲�﮵ى هذه الم﮲�ط﮴�ة الحّساسة ﮳�ال﮲�س﮳�ة ٔالورو﮳�ا وال﮴�وى ال﮲عر﮳�﮵�ة وامر﮵��  ﮳�﮶سلك عام ﮵�ؤكد مدى ﮴�و﮳حه الرؤى ﮲�حوها ح﮵�ث ﮵�﮴�اكد ذلك

 ال﮴�اهرة مرورا ﮳�طرا﮳�لس
﮲

مع أعالن وز﮵�ر ال﮲حار﮳ح﮵�ة س﮵�ر﮲ع﮵ى ال﮲�روف أ﮲�ه ﮵�ع﮴�﮲رم ال﮴�﮵�ام ﮳�﮳حولة ﮴�﮶سمل س﮳�ع عواصم أ﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة ﮳�هدف إالعداد لل﮴�مة الروس﮵�ة أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة ال﮶�ا﮲�﮵�ة مں

وال﮳ح﮲رأ�ر ﮶�م الر﮳�اط وصوال ٕالى ﮲�واك﮶سوط ﮲�﮵ى صلب ﮳حول﮴�ه أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة، ٕاذ ﮴�﮴�ع هذه الدول ﮲�﮵ى مو﮴�ع اس﮴�را﮴�﮵�﮳ح﮵ى ﮳�ال﮴�ارة أال﮲�ر﮵�﮴�﮵�ة ال﮴�﮵ى ﮴�﮲حوض موسكو م﮲�ا﮲�سة ﮳ح﮵�و -س﮵�اس﮵�ة

﮶سرسة معها ومع الوال﮵�ات الم﮴�حدة أالمر﮵�ك﮵�ة.

طا ل ا ﮲ ال ال اك ﮲ أال ل ال ا ال ل ال ا أال ا ال ال ال ة ا ﮴ الطا لف ك ال ل ﮲ ا ا ال ذ



المصادر:  الو�لة الدول﮵�ة للطا﮴�ة الذر﮵�ة ، صح﮵�﮲�ة ﮲�﮵�﮲�ا﮲�﮶س﮵�ال ﮴�ا﮵�م﮲ر

ال﮳�ر﮵�طا﮲�﮵�ة ،مو﮴�ع  GLOBALDATA ENERGY ،م﮲�ظمة او﮳�﮵�ك

العالم﮵�ة .
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