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مقدمة
وســط الصراعــات املتالحقــة مبنطقــة الشــرق األوســط بــرزت إىل دائــرة الضــوء منطقــة شــرق البحــر 
املتوســط، الــي اندلــع هبــا صــراع مكتــوم بــني دول احلــوض لتنافســها علــى مكامــن حتــوي احتياطــات 
هائلــة مــن )الغــاز الطبيعــي(، حــى إن البعــض شــبه األمــر ابلفــورة الــي ظهــرت مبنطقــة اخلليــج العــريب 

يف بداية الســبعينيات.

ات يف أغلبهــا ســلبية، خصوصــاً مــع  ففــي الوقــت الــذي تشــهد فيــه أســواق النفــط العامليــة َتغــرُّ
تزايــد حالــة التوتــر األمــي مبناطــق التصديــر، وخــروج العديــد مــن منتجــي ومصــدري النفــط اخلــام 
عطيَــات سياســية وأمنيــة، شــهدت أســواق الغــاز العامليــة تغــرات متســارعة 

ُ
مــن دائــرة اإلنتــاج نتيجــة مل

أغلبهــا إجيابيــة تدعــم دور الغــاز كمصــدر مهــم وأساســي للطاقــة يف مقابــل بقيــة املصــادر التقليديــة 
منهــا واملتجــددة.

ــاً؛ وذلــك لعــدة  ويف الســنواِت األخــرة أصبــح الغــاز الطبيعــي أهــم مصــادر الطاقــة املطلوبــة عاملّي
أســباب، مــن بينهــا تزايــد طلــب الــدول الصناعيــة؛ لــزايدة إنتاجهــا، خصوصــاً مــع الــزايدة الكبــرة يف 
حجــم اإلنتــاج الصناعــي الســنوّي، ُيضــاف إليــه الصعــوابت الــي تواجــه الــدول املنتجــة للنفــط يف 
وضــع معايــر لسياســة إنتــاٍج وتصديــر موحــدة تلتــزم هبــا إلمــداد الــدول الصناعيــة؛ وذلــك الختــالف 
ظــروف كل دولــة نفطيــة مــن حيــث اكتفاؤهــا الــذايت مــن اإلنتــاج مــن جهــة، واختــالف مصاحلهــا 
مــن جهــة أخــرى، وللضغــوط الــي مُتــارس علــى الــدول املصــدرة للنفــط لــزايدة اإلنتــاج، وتثبيــت 
األســعار. ومــن تلــك األســباب أيضــاً تطبيــق دول أورواب الصناعيــة إجــراءات اتفــاق احلــد مــن 
التلــوث البيئــي، وإغالقهــا العديــد مــن املفاعــالت النوويــة املولــدة للطاقــة، واعتمادهــا علــى الغــاز 
الطبيعــي كمصــدر نظيــف وجيــد للطاقــة. كل ذلــك أدى إىل حــدوث تغــرات ملحوظــة يف خريطــة 
إنتــاج الغــاز الطبيعــي وتصديــره واســتهالكه علــى مســتوى العــامل، وقــد أعطــت تلــك التغــرات يف 
جمملهــا إشــارات واضحــة لألســواق علــى اســتمرار تفــوق الغــاز بصفتــه مصــدراً نظيفــاً للطاقــة لــه كثــر 
مــن املــزااي مقارنــة بغــره مــن املصــادر التقليديــة واملتجــددة، ومؤشــرات علــى تزايــد التنافــس عليــه، 
كمــا ألقــت تلــك التغــرات الضــوء علــى خريطــة إنتــاج وتصديــر الغــاز حــول العــامل، يف حماولــة لرســم 
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مــالح التغــر يف تلــك اخلريطــة.
لقــد ازدادت القناعــة عنــد حكومــات الــدول الكــربى أبن النفــوذ يف دول مــوارد الغــاز الطبيعــي 
وأانبيبــه وممراتــه أصبــح أحــد املعايــر املهمــة للقــوة اجليوسياســية يف العــامل، وأحــد أســس التنافــس 
الــدويل. وممــا زاد مــن حــدة هــذا التنافــس أن روســيا- مــع قــدوم بوتــني- أدركــت أن الرتكيــز علــى 
التســلح مــع ضعــف النفــوذ والســيطرة علــى مكامــن ومصــادر الطاقــة العامليــة كان أحــد أســباب 
تفــكك االحتــاد الســوفييي، وبذلــك ارتكــزت آليــات تنافــس الــدول الكــربى لتشــكيل النظــام الــدويل 

اجلديــد علــى معادلــة التحكــم يف الطاقــة بشــكل عــام، والغــاز الطبيعــي بشــكل خــاص)1(.

مؤخــراً تصاعــد حجــم التوتــر بــني دول شــرق البحــر املتوســط إثــر اإلعــالن عــن وجــود كميــات 
ضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي بســواحل بلــدان تلــك املنطقــة، وســعت كل مــن تركيــا وقــربص اليواننيــة 
ومصــر و)الكيــان الصهيــوين( بشــكل أساســي إىل احلصــول علــى أكــرب حصــة مــن هــذه الثــروة؛ مــن 
خــالل رســم خريطــة جديــدة بــني األطــراف املتنازعــة؛ فأنقــرة تلــّوح ابلتهديــد العســكري ضــد قــربص 
الــي تــرى أن حتركهــا مــن أجــل التنقيــب يف الســواحل ليــس مــن حقهــا، وعقــدت اتفاقيتــني مــع ليبيــا 
إحدامهــا عســكرية تســمح لرتكيــا ابلتدخــل يف ليبيــا، وأخــرى موازيــة تســمح برســم احلــدود البحريــة 

بــني تركيــا وليبيــا، وضمنيــاً تســمح بنقــل الغــاز املكتشــف يف الســواحل الليبيــة عــرب تركيــا.

وعلــى اجلانــب اآلخــر، ُتصــر القاهــرة علــى تطبيــق اتفاقيــة ترســيم احلــدود مــع قــربص واليــوانن، 
وحتــذر مــن أي تعــدٍّ عليهــا، وهــو مــا رفضتــه تركيــا الــي تؤكــد أن االتفاقيــة غــر قانونيــة. وزادت 
املخــاوف يف الفــرتة األخــرة مــن تطــور الصــراع ليتخطــى االشــتباك القانــوين والسياســي إىل حــروب 

مســلحة حلســم النــزاع الدائــر.

تداخــل احلــدود البحريــة بــني مصــر و)الكيــان الصهيــوين( وقــربص ولبنــان وتركيــا واليــوانن، مــن 
انحيــة، وتداخــل املصــاحل الدوليــة حــول الفــوز حبقــوق التنقيــب عــرب شــركات روســية وأمريكيــة 
وأوروبيــة، مــن انحيــة أخــرى، خلّــف صراعــاً خفيــاً، وتســابقاً للفــوز هبــذا الكنــز اجلديــد، مــن مث ابت 
البحــر املتوســط مســاحة واســعة للصــراع اإلقليمــي والــدويل، يتوقــع اخلــرباء أن يتطــور- إذا مل حتــدث 

)1(   بســمة محــزة، اســتراتيجيات التنافــس السياســي واالقتصــادي العالمــي علــى مصــادر الطاقــة، أطروحــة دكتــوراه، كليــة 
العلوم السياســية، العراق، جامعة النهرين، 2015، ص 3.2.
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وســاطة دوليــة وتوافــق إقليمــي علــى ثــروة الغــاز اجلديــدة- ليصبــح هــو األشــد مــن نوعــه منــذ صــراع 
حــريَب اخلليــج األوىل والثانيــة.

أحــد أهــم العناصــر الــي تضيــف أمهيــة كبــرة ألانبيــب نقــل الغــاز يف شــرق املتوســط أهنــا قريبــة 
للغايــة مــن مواطــن االســتهالك األساســية )يف أورواب(، ومــن مث ختتــزل الوقــت واملســافة يف نقــل 
الغــاز الطبيعــي، ال ســيما أن منطقــة الشــرق األوســط أصبحــت ممــراً حتميــاً حنــو أســواق أورواب غــرابً 
مــع األزمــات الــي يواجههــا االحتــاد األورويب مــع روســيا، فضــاًل عــن جتــاوز منطقــة شــرق املتوســط 
ملناطــق االختنــاق الــي تقابــل شــبكة أانبيــب الغــاز الواصلــة ألورواب عــرب مناطــق تقليديــة مثــل منطقــة 

حبــر قزويــن.

ترصــد الدراســة الصراعــات الدوليــة داخــل املتوســط، وتوضــح خريطــة التحالفــات املعلنــة وغــر 
املعلنــة، اإلقليميــة والدوليــة، علــى خلفيــة الصــراع حــول الغــاز، والتناقضــات يف املواقــف السياســية يف 
ذات املنطقــة، واالحتمــاالت الــواردة لتطــور الصــراع مــن صــراع تنافســي ســلمي إىل صــراع صفــري 
عســكري. وتناقــش الدراســة كذلــك موقــع الثــروة النفطيــة يف املتوســط، وأتثرهــا يف الصــراع علــى 

النفــط ابلنســبة إىل دول العــامل. 



8

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

أواًل: خلفية تاريخية
أصبــح مفهــوم )أمــن الطاقــة( مــن املفاهيــم األمنيــة اجلديــدة الــي بــدأت حتظــى ابالهتمــام مــن 
الــدول الصغــرة والكــربى، وأضحــى مفهومــاً جليــاً يف اســرتاتيجيات األمــن القومــي خاصــة للــدول 
الصناعيــة الكــربى، بــل إن تلــك الــدول أخــذت تصــوغ اســرتاتيجيات خاصــة بقضيــة )أمــن الطاقــة( 
علــى املســتوى الداخلــي واخلارجــي، وقــد ركــز املفهــوم التقليــدي لـ)أمــن الطاقــة(- يف أبســط صــوره- 

علــى أمــن املعــروض مــن مصــادر الطاقــة.

وهنــاك حلظــات مفصليــة يف اتريــخ القــرن العشــرين حــددت ارتبــاط مفهــوم )أمــن الطاقــة( ابألمــن 
القومــي االســرتاتيجي يف التاريــخ العــريب السياســي والعســكري املعاصــر؛ علــى ســبيل املثــال حينمــا 
قامــت الــدول العربيــة- وعلــى رأســها اململكــة العربيــة الســعودية- بــدور الفــت؛ إذ تعاضــدت هــذه 
الــدول معــاً يف حــرب الســادس مــن أكتوبــر مــن عــام 1973، وهــددت بقطــع النفــط عــن الــدول 

الغربيــة املســاندة للكيــان الصهيــوين يف أثنــاء حربــه علــى مصــر.

لكــن التاريــخ السياســي والعســكري يعــرف أحــدااثً أســبق مــن ذلــك، فعشــية انــدالع احلــرب 
العامليــة األوىل، يف عــام 1914، اختــذ وزيــر احلربيــة الربيطــاين ونســتون تشرشــل )رئيــس الــوزراء 
الحقــاً والزعيــم الــذي قــاد بريطانيــا يف حرهبــا علــى أملانيــا يف احلــرب العامليــة الثانيــة( قــراراً بتحويــل 
طاقــة األســطول البحــري الــذي كان يعتمــد علــى الفحــم للعمــل علــى املــازوت واجلــاز، وذلــك 
لــزايدة كفــاءة األســطول الربيطــاين وتســريع حركتــه كــي يســتطيع التنافــس مــع األســطول األملــاين 
والعثمــاين. ومنــذ ذلــك التاريــخ أخــذ االهتمــام أبمــن الطاقــة يتصاعــد، ليــس فقــط الختــالل التــوازن 
بــني العــرض والطلــب يف األســواق، بــل كذلــك الرتبــاط )أمــن الطاقــة( جبملــة عوامــل أخــرى؛ منهــا 
هتديــدات اجلماعــات املســلحة العنيفــة، والتنافــس الــدويل، وعــدم وضــوح نيــة الدولــة املصــدرة الــي 
قــد ترتاجــع يف التصديــر، أو تســتخدم النفــط أداة للضغــط السياســي، مث العامــل األخــر وهــو 

االحتيــاج الدائــم ملــوارد الطاقــة لتعزيــز القــوة االقتصاديــة)2(.

)2(   هلب عطا عبد الوهاب، أمن اإلمدادات والمخاطر الجيوسياســية، مركز البحرين للدراســات االســرتاتيجية والدولية 
والطاقة، املنامة، ط1، 2012، ص 18.
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لقــد ابت واضحــاً أن الســيطرة علــى مــوارد الطاقــة، ويف مقدمتهــا الغــاز الطبيعــي وأانبيبــه وممراتــه، 
صــارت جــزءاً أصيــاًل مــن مقومــات القــوى اجليوسياســية يف القــرن الـــ 21، كمــا تكشــف آليــات 
الــدويل يف الوقــت احلاضــر عــن أن النظــام العاملــي اجلديــد يتشــكل وفــق نظــام القــوى  الصــراع 
االقتصاديــة واهليمنــة العســكرية الــي تعتمــد ابألســاس علــى الطاقــة بشــكل عــام، والغــاز الطبيعــي 
بــني احملوريــن الروســي  العاملــي  التنافــس والصــراع  بشــكل خــاص، ومــن هنــا ميكــن فهــم آليــات 
واألمريكــي بشــكل عــام، وتنافســهما علــى منطقــة الشــرق األوســط، وهــو الصــراع الــذي يُنــِذر 

ابقــرتاب تغــر النظــام العاملــي مــن نظــام أحــادي القطبيــة إىل نظــام متعــدد األقطــاب.

كذلــك تــدل األحــداث األخــرة الــي تشــهدها املنطقــة علــى أن إقليــم الشــرق األوســط سيشــكل 
علــى مــدى الســنوات القادمــة مســرحاً أكــرب للصراعــات والتجــاذابت اجليوسياســية العامليــة، ومــن 
هنــا ميكــن إدراك التدخــالت األجنبيــة وتركيزهــا علــى مناطــق اســرتاتيجية ابملنطقــة مثــل مناطــق 

اخلليــج العــريب، ودول حــوض شــرق املتوســط.

ثانياً: األهمية الجيوسياسية لمنطقة شرق المتوسط
ــكل منطقــة حــوض البحــر املتوســط واحــدة مــن املناطــق الدوليــة املهمــة الــي متثــل حالــة مربكــة  ُتشِّ
يف خريطــة الصراعــات، فالنزاعــات األخــرة الــي تلــت االنتفاضــات الشــعبية العربيــة أفــرزت مجلــة 
مــن التحــدايت، أبرزهــا تدفــق الالجئــني بشــكل متزايــد ومســتمر وغــر مســبوق حنــو أورواب، وهــو 
مــا خلــق نوعــاً آخــر مــن املناكفــات والصراعــات اهلوايتيــة واالقتصاديــة، املرتبطــة بوجــود عــدد ضخــم 
مــن املســلمني داخــل القــارة األوروبيــة املســيحية، جبــوار الصــراع اآلخــر املهــم املرتبــط جيوبوليتيكيــاً 
ابلصــراع حــول النفــط. لكــن مــن جهــة أخــرى فهــي منطقــة غنيــة ابملــوارد، ومــكان وســيط وهــام 

للتجــارة الدوليــة، ومركــز لتــالٍق واســع للمصــاحل الدوليــة.
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شكل رقم )1( يوضح خريطة املصاحل املتشابكة يف حوض البحر املتوسط

املصدر: جريدة الشرق األوسط اللندنية
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وممــا زاد مــن حساســية املوقــع اجليواســرتاتيجي ملنطقــة الغــاز املكتشــفة يف شــرق حبــر املتوســط 
هــو احتواؤهــا علــى شــبكة واســعة وكثيفــة- حتديــداً يف جزئهــا اجلنــويب والشــرقي- مــن خطــوط 
نقــل أانبيــب النفــط اخلــام والغــاز الطبيعــي القادمــة مــن اجلــزء اآلســيوي مــن الوطــن العــريب ومشــال 
إفريقيــا متجهــة إىل الســوق األوروبيــة، وميــزة هــذه االكتشــافات الــي ضاعفــت تلــك األمهيــة هــو 
وجودهــا ابلقــرب مــن موانــئ التصديــر عــن طريــق البحــر املتوســط، فضــاًل عــن قرهبــا مــن دول أورواب. 
وموقــع تلــك املنطقــة اجلغرافيــة املطلــة علــى البحــر املتوســط، واملتمركــزة يف قلــب العــامل القــدمي الــذي 
يشــكل أداة وصــل بــني الشــرق والغــرب، ســواء يف أوقــات الســلم )التجــارة الدوليــة واملالحــة والنقــل 
أبنواعــه(، أو يف أوقــات احلــرب، والــذي كان ســبباً رئيســاً يف تنافــس الــدول الكــربى للحصــول علــى 

النفــوذ فيهــا )سياســياً أو عســكرايً أو اقتصــادايً()3(.

وقــد قــدَّرت هيئــة املســح اجليولوجــي األمريكيــة يف عــام 2010 احتمــال وجــود مــا يقــرب مــن 
122 تريليون م3 من مصادر الغاز غر املكتشــفة يف حوض شــرق املتوســط قبالة ســواحل ســوراي 
ولبنــان والكيــان اإلســرائيلي وغــزة وقــربص، ابإلضافــة إىل مــا يقــارب 107 مليــارات برميــل مــن 

النفــط القابــل لالســتخراج.

وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األرقــام تبقــى يف إطــار التقديــرات فإهنــا مل أتت مــن فــراغ، فخــالل 
الســنوات املاضيــة اكُتشــفت العديــد مــن حقــول الغــاز يف منطقــة شــرق البحــر املتوســط، وقــد 
بــدأت عمليــات االستكشــاف ابالزدايد بعــد جنــاح اجملموعــة الــي تقودهــا شــركة )نوبــل إنرجــي( 
األمريكيــة يف اكتشــاف حقــل متــار عــام 2009، قبالــة ســاحل )الكيــان الصهيــوين(، ومــع تــوايل 
االكتشــافات أصبحــت دول املنطقــة أكثــر اهتمامــاً بتكليــف الشــركات األجنبيــة ابلقيــام أبعمــال 
االستكشــاف)4(. وأغلــب هــذه الشــركات الكــربى جنســيتها فرنســية وإيطاليــة وأمريكيــة، ومــن مث 
يفهــم هــذا احلــرص البالــغ واالهتمــام ابلصــراع الدائــر بــني دول منطقــة حــوض شــرق املتوســط. 

أن  رأى  إنغداهــل،  ويليــام  واجليوسياســة،  الطاقــة  شــؤون  يف  املختــص  األمريكــي  الصحفــي 

)3(   ظاهــر الربيعــي، ثنــاء فاضــل، الموقــع الجيواقتصــادي وأثــره علــى سياســة روســيا االتحاديــة، جملــة أحبــاث كليــة الرتبيــة 
للعلــوم اإلنســانية، البصــرة، العــدد 6، اجمللــد 42، 2017، ص 296. 297.

)4(   علــي حســني ابكــر، كنــز فــي مــاء المتوســط.. مــن يربــح حــرب الغــاز القادمــة؟، مركــز اجلزيــرة للدراســات، الدوحــة، 
19/ 4/ 2018، ص 3.
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احتياطيــات النفــط والغــاز املرصــودة يف شــرق البحــر املتوســط مــن املمكــن أن تكــون ســبباً هامــاً 
لفتنــة جيوسياســية رهيبــة يف املنطقــة، وهــذه االكتشــافات- وفقــاً لويليــام إنغداهــل- ليســت مهمــة 

فقــط، ولكنهــا عظيمــة للدرجــة الــي مــن شــأهنا أن جتعــل املنطقــة »خليجــاً جديــداً«.

ويذهــب احمللــل األمريكــي إىل اعتبــار أن جــزءاً مــن تعقيــدات هــذا التطــور امللمــوس الصــراع الــدويل 
والتدخل الروسي يف سوراي؛ وقد سبق أن تسّبب وجود الغاز يف حوض املتوسط يف اندالع نزاع 
علــى احلــدود البحريــة مــا بــني لبنــان وقــربص ومصــر والكيــان الصهيــوين، الــي عمــدت كل واحــدة 
منهــا إىل اخّتــاذ خطــوات لضمــان حّصتهــا مــن االحتياطــي؛ كمــا أقلقــت حتــركات تركيــا األخــرة 
لالتفــاق علــى تعــاون عســكري واقتصــادي مــع ليبيــا، دواًل إقليميــة تتشــارك يف نفــس احلــوض، مــن 

بينهــا مصــر وقــربص واليــوانن)5(.

شــكل رقــم )2( يوضــح مناطــق الغــاز املتنــازع عليهــا بــني دول حــوض شــرق املتوســط. املصــدر: شــبكة 
أسوشــييتدبرس

)5(   حممــد وديــع، الطاقــة فــي شــرق البحــر المتوســط.. مالمــح صــراع يتشــكل، جريــدة العــرب، )23/ 10/ 2015(، 
https://cutt.us/4oPbA اتريــخ زايرة الرابــط: 22 /12/ 2019:
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بعــد ظهــور االحتياطــات الضخمــة يف الوقــود الغــازي يف شــرق املتوســط عــام 2010، بــدأ التوتــر 
ينشــأ بــني الــدول الــي حتيــط مبيــاه شــرق املتوســط، وهــي مــن اجلنــوب ليبيــا ومصــر وغــزة، ومــن 
الشــرق دولــة الكيــان الصهيــوين ولبنــان وســوراي، ويف الشــمال تركيــا واليــوانن، ويف املنتصــف قــربص، 
الــي تنقســم إىل جزأيــن؛ اجلــزء الشــمايل ويســيطر عليهــا القبارصــة األتــراك، واجلــزء اجلنــويب ويســيطر 

عليــه القبارصــة اليواننيــون.

وألن ليبيــا دولــة غنيــة ابألصــل مــن حيــث املــوارد النفطيــة العاديــة، وعــدد ســكاهنا قليــل، ونتيجــة 
لالنقســامات السياســية والعســكرية فيهــا، كانــت بعيــدة نوعــاً مــا عــن الصــراع الدائــر حــول مــوارد 
النفــط يف البحــر املتوســط، واحنصــر الصــراع بــني تركيــا والكيــان اإلســرائيلي ومصــر وقــربص واليــوانن، 
وبشــكل أقــل فلســطني ولبنــان وســوراي، وهــي الــدول الــي ميكــن أن تُعــدَّ »دواًل جائعــة للطاقــة«؛ 
لقلــة مواردهــا النفطيــة مقارنــة بــدول اخلليــج، وكذلــك الحتياجاهتــا االقتصاديــة امللحــة، خصوصــاً 
مــع األزمــات الشــديدة الــي تقابــل هــذه الــدول اقتصــادايً، فرتكيــا تســتورد أغلــب منتجاهتــا النفطيــة 
مــن اخلــارج، واليــوانن تعــاين مــن أزمــة اقتصاديــة كبــرة منــذ أكثــر مــن عقــد ونصــف، ومصــر ترغــب 
يف الدخــول إىل اندي الــدول الغنيــة ابلنفــط مثــل جراهنــا، وقــربص اليواننيــة تدعــي أبن هــذه الثــروة 
مــن حقهــا، والكيــان اإلســرائيلي وجــد يف ظهــور الغــاز الطبيعــي ابلبحــر املتوســط فرصــة لــزايدة 
مــوارده، واســتغالل قوتــه العســكرية وعالقاتــه الدوليــة ألخــذ أكــرب قــدر ممكــن مــن ثــروة الغــاز 

الطبيعــي ابلبحــر املتوســط.

بعــد ظهــور هــذه الثــروة النفطيــة ســارعت الــدول الســالف ذكرهــا إىل ترســيم حدودهــا البحريــة مــع 
جراهنــا، رغبــة يف ترســيخ وضــع جغــرايف شــرعي جديــد يقلــل مــن هــذا الصــراع مــن انحيــة، ويعطيهــا 

الشــرعية الدوليــة يف أخــذ حقوقهــا مــن ثــروة الغــاز الطبيعــي ابملتوســط، مــن انحيــة أخــرى.

وقــد فجــرت اتفاقيــة ترســيم احلــدود الــي جــرت يف عــام 2013 بــني كل مــن مصــر واليــوانن 
وقــربص والكيــان اإلســرائيلي أزمــة سياســية؛ حيــث ضمنــت لــكل دولــة حقــاً يف احلصــول علــى جــزء 
مــن حقــوق الغــاز الطبيعــي، يف حــني اســتبعدت تركيــا الــي ال تتمتــع بعالقــات جيــدة مــع اليــوانن 
ومصــر وقــربص ألســباب سياســية واترخييــة خمتلفــة، مث رّدت بعدهــا تركيــا ابتفاقيــة مــع حكومــة 
الســراج يف ليبيــا القريبــة مــن تركيــا، لرتســيم احلــدود بينهمــا مــن جهــة، واالتفــاق، مــن جهــة أخــرى، 
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علــى نقــل الغــاز الطبيعــي املوجــود يف اجلــزء الليــي )عــرب طرابلــس( يف أانبيــب حتــت عمــق البحــر 
املتوســط للجانــب الرتكــي، واالتفاقيــة املوازيــة كانــت اتفاقيــة عســكرية تســمح بوجــود قــوات تدخــل 
للغايــة لبقيــة دول حــوض  عســكرية تركيــة يف ليبيــا، ومهــا االتفاقيتــان اللتــان أحدثتــا توتــراً كبــراً 
املتوســط، بــل حــى لــدول أوروبيــة مثــل فرنســا وإيطاليــا، ودول مثــل روســيا، فاليــوانن طــردت ســفر 
الســراج فــور اإلعــالن عــن االتفاقيــة بــني )حكومــة الســراج( مــن جهــة وتركيــا مــن جهــة أخــرى؛ 
ومصــر قامــت مبنــاورة عســكرية علــى حدودهــا البحريــة ابملشــاركة مــع اليــوانن وقــربص، وبعدهــا 
أصــدرت بيــاانً تنديــدايً بتمريــر قــرار أردوغــان يف الربملــان الرتكــي الــذي يســمح بنقــل القــوات الرتكيــة 
ووجودهــا يف ليبيــا؛ وقــربص اليواننيــة دعَّمــت املوقــف اليــوانين واملصــري؛ أمــا الكيــان اإلســرائيلي 
فاكتفــى ابلنــأي بنفســه عــن الصراعــات أو أخــذ جانــب متــوازن، حــى ولــو كان أقــرب إىل االتفــاق 
والشــراكة بينــه وبــني اليــوانن وقــربص ومصــر، لكنــه يف الوقــت ذاتــه ال يريــد اســتفزاز تركيــا الــي متثــل 
أكــرب شــريك اقتصــادي لــه يف منطقــة الشــرق األوســط، وبينــه وبــني مصــر )اتفاقيــة ســالم( موقعــة. 

ال شــك أن التحــرك الرتكــي الســابق ذكــره أخــذ يف كثــر مــن التحليــالت علــى أنــه ابدرة صــراع 
سياســي كبــر قــد يتحــول لصــراع عســكري يف املتوســط، إذا مل تتدخــل القــوى الدوليــة الكــربى الــي 
يهمهــا يف النهايــة عــدم امتــداد الصــراع يف منطقــة جيواســرتاجيية مهمــة مــن انحيــة، وتــرى- مــن 
انحيــة أخــرى- أمهيــة التدخــل للحفــاظ علــى شــبكة النقــل الدوليــة للغــاز والنفــط املنســاب مــن 
املتوســط ألورواب، كل حبســب وجهــة نظــره ومصاحلــه، وأتثــر وجــود هــذه الثــروة اجلديــدة علــى 

القطــاع النفطــي العاملــي.

إن هــذه األمهيــة االســتثنائية هلــذه املنطقــة يف شــرق البحــر املتوســط جعلتهــا حمــط أنظــار القــوى 
الكربى واإلقليمية، وحمل تنافس وصراع وحتقيق التوازانت بني القوى العظمى، والسعي للحصول 
علــى مناطــق نفــوذ يف الــدول املطلــة عليــه، وهــو مــا ميكــن حتليلــه ابســتفاضة يف احملــور الثالــث مــن 

هــذه الدراســة.
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ثالثاً: أطراف الصراع
1- الواليات المتحدة األمريكية والهيمنة العالمية

أ. نقاط القوة:
تعــد الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مــن أكــرب الــدول املســتوردة للطاقــة يف العــامل إىل جانــب االحتــاد 
األورويب والصــني، وكانــت قضيــة توفــر مصــادر الطاقــة وأتمــني وصوهلــا إحــدى أهــم ركائــز السياســة 
األمريكيــة طــوال القــرن العشــرين، وكان اهلــدف مــن احلصــول علــى الوقــود األحفــوري ابلنســبة 
لواشــنطن ليــس متعلقــاً ابلشــأن االقتصــادي البحــت فقــط، وإمنــا كان سياســياً واســرتاتيجياً ابلدرجــة 
األوىل، مثلهــا يف ذلــك الشــأن مثــل االحتــاد األورويب، فالــوالايت املتحــدة األمريكيــة أتخــذ علــى 

عاتقهــا اعتبــارات اهليمنــة والقــوة العســكرية الــي حتتــاج إىل مصــادر طاقــة لتشــغيلها وتنميتهــا)6(.

يف ذات الوقــت تُعــد الــوالايت املتحــدة مــن الــدول الكــربى واملهمــة يف إنتــاج الغــاز الطبيعــي، 
ففــي عــام 2012 أنتجــت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة قرابــة 95% مــن احتياجاهتــا مــن الغــاز، 
واســتوردت 5% فقــط مــن كنــدا، وذلــك مــن خــالل اللجــوء إىل التكســر اهليدروليكــي للغــاز 
لكــن  عــام 2020،  منــه يف  الــذايت  االكتفــاء  أن حتقــق  املتوقــع  مــن  أصبــح  الصخــري، حيــث 
ابلرغــم مــن اقــرتاب الــوالايت املتحــدة مــن حتقيــق االكتفــاء الــذايت فإهنــا تظــل تنظــر إىل قضيــة 
)أمــن الطاقــة( علــى أهنــا قضيــة أمــن قومــي، وتلجــأ إىل مصــادر الطاقــة األجنبيــة لضمــان قوهتــا، 
وتســتخدم الدبلوماســية املرنــة والقــوة الصلبــة العســكرية مــن أجــل الوصــول إىل بســط الســيطرة علــى 
مصــادر الطاقــة يف الــدول الــي متتلكهــا، وخاصــة الشــرق األوســط، فيمــا يســمى ابحلقبــة اجلديــدة 
لالســتعمار، وتســتخدم كذلــك األداة االقتصاديــة يف إفريقيــا، كمــا تعمــل الصــني ودول حبــر قزويــن 
مــن خــالل االســتثمار واملشــاركة يف خطــوط نقــل النفــط، ويعــد اســتخدام القــوة الصلبــة، املتمثلــة 
ابلقــوة العســكرية، أهــم مــا مييــز السياســة األمريكيــة لتأمــني حصوهلــا علــى احتياجاهتــا النفطيــة؛ مثــل 

)6(   هاجــر حممــد أمحــد عبــد النــي، أمــن الطاقــة والعالقــات الروســية الغربيــة فــي الفتــرة )2000- 2015(، املركــز 
https://democraticac.de/?p=34018الدميقراطــي العــريب، )15/ 7/ 2016(، اتريــخ زايرة الرابــط: 1/ 1/ 2020. 
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التدريبــات العســكرية يف إفريقيــا)7(.

وقــد اســتخدمت الــوالايت املتحــدة األمريكيــة مفهــوم )أمــن الطاقــة(- عــرب حكوماهتــا املتعاقبــة- 
بشــكل مطــاط يتأقلــم مــع متطلبــات الساســة األمريكيــني وأهدافهــم، ويتغــر يف ذات الوقــت مــا بــني 
عشــية وضحاهــا، وهــذه الظاهــرة ليســت جديــدة وإمنــا تعــود جذورهــا إىل احلــرب العامليــة األوىل ومــا 
تالها من أحداث تتعلق ابكتشــاف أمهية النفط االســرتاتيجية، ودخول شــركات النفط األمريكية 
إىل منطقــة الشــرق األوســط بدعــم حكومــي أمريكــي مل يســبق لــه مثيــل.  لذلــك فــإن هنــاك شــواهد 
كثــرة علــى الربــط بــني النفــط والشــركات النفطيــة مــن جهــة، والسياســة اخلارجيــة للــوالايت املتحــدة 
مــن جهــة أخــرى. املشــكلة أن ســرب أغــوار هــذه العالقــة صعــب للغايــة لدرجــة أنــه ال ميكــن معرفــة 
مــا إذا كان النفــط يتحكــم يف السياســة اخلارجيــة لتحقيــق أهــداف سياســة الطاقــة، أم أن السياســة 
اخلارجيــة تتحكــم ابلنفــط لتحقيــق أهدافهــا. أمــا التوفيــق بينهمــا فــإن األحــداث أثبتــت أهنــا فكــرة 
خياليــة؛ ألن هنــاك تعارضــاً كبــراً بــني أهــداف سياســات الطاقــة األمريكيــة وأهــداف السياســات 

اخلارجيــة للــوالايت املتحــدة)8(.

وبغــض النظــر عمــن يتحكــم مبــن فــإن مئــة عــام مــن األحــداث تــدل علــى أن هــذا التعــارض بــني 
سياســات الطاقــة والسياســة اخلارجيــة مــن جهــة، وختبــط السياســة اخلارجيــة األمريكيــة مــن جهــة 
أخــرى، قــد أدى إىل أزمــات نفطيــة كانــت الــوالايت املتحــدة أوىل ضحاايهــا، ومــا األزمــات الــي 
مــرت وعانــت منهــا الــوالايت املتحــدة، وختبطاهتــا يف ملفــات خمتلفــة مثــل امللــف العراقــي، أو امللــف 
الســوري، إال جتســيد ملســألة عالقــة النفــط ابلسياســة اخلارجيــة، إىل جانــب عوامــل أخــرى بــال 

شــك. 

حتــرك الــدول الكــربى- مثــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة- علــى املســتوى السياســي مرهــون إىل 
حــد كبــر ابلثــروات االقتصاديــة وأماكنهــا، والقــدرة علــى التحكــم فيهــا ويف مواردهــا، خصوصــاً أهنــا 
ختشــى طــوال الوقــت مــن انتقــال مركــز القــوة إىل الــدول املنتجــة للنفــط يف عمليــة التأثــر يف النظــام 

)7(   املصدر نفسه.
)8(   أنــس بــن فيصــل احلجــي، أمــن الطاقــة األمريكــي بيــن متغيــرات السياســة والطبيعــة وثوابــت النفــط الســعودي، موقــع 
أنــس بــن فيصــل احلجــي الباحــث املتخصــص يف جمــال الطاقــة، نقــاًل عــن جريــدة االقتصاديــة، اتريــخ زايرة الرابــط: 12/19/ 

https://cutt.us/Gvqy6 .2019
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الــدويل، فالكثــر مــن املعنيــني يشــددون علــى أن احتــالل الــوالايت املتحــدة للعــراق يف عــام 2003 
كان مدفوعــاً ابعتبــارات نفطيــة بشــكل أساســي، وذلــك المتالكــه احتياطيــات ضخمــة)9(.

يتطلــب )أمــن الطاقــة( مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة غالبــاً »تدخــاًل خشــنًا« حلمايــة إمــدادات 
املــوارد احليويــة، الــي منهــا النفــط، وهلــذا ابشــرت نشــر قواهتــا يف اخلليــج العــريب والبحــر املتوســط، 
وبــدأ األمــر ابلتدريــج بعــد هنايــة حــرب اخلليــج الثانيــة، وتزايــد مــع احتــالل العــراق، وتقــوم طــوال 
الوقــت ابلتحضــر ألجــل عمليــات موســعة يف مناطــق أخــرى غنيــة ابملــوارد، ومــن ضمنهــا منطقــة 
حبــر قزويــن. كمــا تقــوم حَبْريــة الــوالايت املتحــدة أيضــاً بتوســيع وجودهــا- بــني احلــني واآلخــر- يف 

امليــاه املســتخدمة لنقــل إمــدادات الطاقــة عــرب الســفن)10(. 

أدى اهنيار االحتاد السوفييي إىل استمرار حماوالت الوالايت املتحدة األمريكية لزايدة متددها يف 
مناطــق اســرتاتيجية غنيــة مبصــادر الطاقــة، وذلــك لتقليــل االعتمــاد علــى النفــط الداخلــي، والســيطرة 
علــى مناطــق إنتــاج النفــط والغــاز اجلديــدة، كذلــك ســعت واشــنطن إىل ضمــان الســيطرة األمريكيــة 
علــى املمــرات البحريــة احليويــة املمتــدة مــن مضيــق هرمــز إىل حبــر الصــني اجلنــويب، وبنــاء شــبكة 
مــن القواعــد والتحالفــات الــي حتيــط ابلصــني علــى شــكل قــوس ميتــد مــن اليــاابن وكــوراي اجلنوبيــة 
يف أســرتاليا وفيتنــام والفليبــني يف اجلنــوب الشــرقي، ومــن مث إىل اهلنــد يف اجلنــوب الغــريب، وإنشــاء 
حتالــف يضــم دول املنطقــة مــن الــدول املعاديــة للصــني والــي حيــاول األمريكيــون أن تشــمل اهلنــد 
النتزاعهــا مــن قبضــة الربيكــس، وتشــكيل اســرتاتيجية هتــدف إىل تطويــق الصــني، وهــي اســرتاتيجية 
يــراد منهــا إدخــال اهلنــد يف النظــام احلــايل للتحالــف اآلســيوي مــع أمريــكا مبــا خيلــق ذعــراً وانتكاســة 
لبكــني، مث أخــراً الســعي للضغــط علــى دول حــوض شــرق املتوســط خللــق خــط آمــن لنقــل الغــاز 
لالحتــاد األورويب بعيــداً عــن مناطــق االختنــاق الــي تتحكــم فيهــا روســيا، اخلصــم الرئيــس للــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة، وهــو مــا يفســر عــدم إمكانيــة وجــود حــرب يف تلــك املنطقــة؛ للعالقــات القويــة 
الــي تربــط تلــك الــدول ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وعــدم إمكانيــة التمــرد عليهــا بشــكل كامــل.

ــط إيــران ودوره فــي تحــدي نفــوذ الواليــات المتحــدة، ترمجــة مــروان ســعد الديــن، الــدار العربيــة  ــاورد، نفـ ــر هـ )9(   روجـ
للعلــوم انشــرون، بــروت، 2007، ص7.

)10(   ســعد حقــي توفيــق، التنافــس الدولــي وضمــان أمــن النفــط، جملــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 
بغــداد، بغــداد، العــدد 43، الســنة 22، ينايــر 2011، ص 20.
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الطاقــة  رأســها  وعلــى  املــوارد،  علــى  الســيطرة  أن  األمريكيــة  املتحــدة  للــوالايت  واضحــاً  ابت 
النظيفــة، هــو املمــر األمثــل حنــو تشــكيل النظــام العاملــي املتعثــر منــذ عــام 1991، وظهــر جليّــاً 
أن الســيطرة علــى الغــاز وعلــى طــرق نقلــه هــي مركــز الصــراع، وهــذا مــا جتلــى يف الصراعــات الــي 
اندلعــت ابملنطقــة يف األربعــني ســنة األخــرة، وحــى الصــراع الدائــر اآلن ســواء يف حــوض شــرق 
املتوســط، أو الصــراع املرتبــط ابلتدخــل الروســي يف ســوراي للســيطرة علــى مواطــن النقــل مبنطقــة 

جيواســرتاتيجية هامــة، أو ابخلليــج العــريب.

تفطنــت اإلدارات الرائســية يف الــوالايت املتحــدة منــذ وقــت مبكــر إىل أن إمــدادات الطاقــة ال 
تنمــو ابلشــكل املطلــوب لكــي تغطــي احتياجــات العــامل املتزايــدة واملطــردة، وأن ضمــان التحكــم 
فيمــا تبقــى مــن إمــدادات النفــط والغــاز الطبيعــي ســيكون مهمــة أساســية ألي دولــة تســعى إىل 
احلصول أو االحتفاظ مبوقع متقدم يف الســلم العاملي، ومن مث ســعت إىل تطبيق اســرتاتيجية هامة 

تتلخــص يف:

.  تشــجيع إنتــاج النفــط والغــاز حمليــاً أبي تكلفــة، وذلــك مــن أجــل تقليــل اعتمادهــا علــى النفــط 
والغــاز مــن املناطــق التقليديــة )مثــل نفــط الشــرق األوســط(، وبذلــك تــزداد حريــة التصــرف لــدى 
واشــنطن، وهــو مــا ميكــن معــه بســهولة تفســر التهديــدات املتتاليــة إلدارة أوابمــا مث إدارة ترامــب 
ابالنســحاب مــن املنطقــة إذا زادت تكلفــة خســائر الوجــود األمريكــي هبــا عــن تكلفــة املكاســب، 
وكــذا التصرحيــات املتتاليــة لــإدارة األمريكيــة عــن االعتمــاد علــى )النفــط الصخــري( األمريكــي 

كبديــل اســرتاتيجي.

.  ضمان السيطرة على تدفق النفط من الشرق األوسط، حى إن حصلت الوالايت املتحدة 

علــى حصــة أقــل بكثــر مــن خمصصاهتــا النفطيــة مــن املنطقــة؛ وذلــك لكــي حتافــظ علــى القبضــة 
االقتصاديــة علــى كبــار مــوردي النفــط اآلخريــن.

.  الســيطرة علــى املمــرات البحريــة آلســيا، وذلــك للســيطرة علــى تدفــق النفــط واملــواد اخلــام 
األخــرى إىل خصــوم الــوالايت املتحــدة مثــل الصــني وروســيا.

.  تشــجيع )تنــوع( الطاقــة يف أورواب، وخاصــة عــرب زايدة االعتمــاد علــى إمــدادات النفــط والغــاز 
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الطبيعــي القادمــة مــن مجهــورايت االحتــاد الســوفييي الســابق يف حــوض حبــر قزويــن، وحــوض شــرق 
املتوســط، وذلــك لتقليــل اعتمــاد أورواب الكبــر علــى النفــط والغــاز الروســيني، خاصــة مــع النفــوذ 

السياســي الــذي مينحــه هــذا االعتمــاد ملوســكو.
.  عــدم التســامح مــع أي دول شــرق أوســطية - ابســتثناء الكيــان اإلســرائيلي- يف امتــالك 

للــدول  النوويــة، ويعــود األمــر يف ذلــك إىل أن االســرتاتيجية األمريكيــة ال تســمح  التكنولوجيــا 
صاحبــة املصــادر النفطيــة ابمتــالك القــوة العســكرية واملــوارد الطبيعيــة يف الوقــت ذاتــه)11(. 

ب. نقاط الضعف:
.  منافســة روســيا والصــني للــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف مناطــق النفــط العامليــة عمومــاً، 
الفعــل  فيهــا برامجاتيــة  الــي ظهــرت  الســنوات األخــرة  الشــرق األوســط خصوصــاً، يف  ومنطقــة 

األمريكــي. واخلطــاب 

.  رغــم أن املــوارد النفطيــة ومــوراد الغــاز الطبيعــي الــي متتلكهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
ضخمــة، فــإن املنظومــة الصناعيــة يف الــوالايت املتحــدة، وكذلــك االســتخدامات املنزليــة وغرهــا 

جتعــل الــوالايت املتحــدة األمريكيــة يف حاجــة دائمــة إىل االســتراد مــن اخلــارج.
يشــغل منصبــاً  الــذي كان  احلســيي  الدكتــور ســداد  بينهــم  مــن  النفــط-  فبحســب خــرباء يف 
تنفيــذاّيً كبــراً يف أرامكــو الســعودية أكثــر مــن عشــرين عامــًا- فاحلديــث عــن اكتفــاء ذايت للنفــط 
يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة أمــر تكتنفــه حتــدايت اقتصاديــة وتقنيــة كبــرة، فالــوالايت املتحــدة 
األمريكيــة تســتهلك 18.5 مليــون برميــل نفــط يوميّــاً، لكــن هــذا االســتهالك يزيــد علــى حجــم 
إنتاجهــا احمللــي مــن النفــط الصخــري الــذي تنتجــه، وهــو مــا جيعلهــا مضطــرة إىل اســتراد أكثــر مــن 

7 ماليــني برميــل نفــط يوميــًا)12(.

.  حتييــد قــدرة اآللــة العســكرية األمريكيــة مســتقباًل علــى حســم األمــور السياســية، وتعظيــم 

)11(   عبــد احلــي زلــوم، حــروب البتــرول والقــرن األمريكــي الجديــد، املؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر، د.ط، بــروت، 
2005، ص 43.

)12(   »وفرة النفط الصخري بأمريكا«.. هل يتهاوى الشــرق األوســط؟، اجلزيرة الواثئقية، )4/ 12/ 2019(، اتريخ 
https://cutt.us/WjPBL .2020 /2 /25 :زايرة الرابط
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النفــوذ األمريكــي، نظــراً لضعــف منظومــة القطــب الواحــد العامليــة بعــد بــروز قــوى كــربى مثــل الصــني 
الشــركاء األوروبيــني يف  السياســي، مثــل روســيا، وحتفــظ  للمشــهد  قــوى قدميــة  وأملانيــا، وعــودة 

)حلــف األطلســي( علــى األداءات األمريكيــة فيمــا خيــص قضــااي دوليــة خمتلفــة.

لقــد أصبــح النظــام العاملــي مــع مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين ويف ظــل التطــورات العامليــة مييــل إىل 
أن يتحــول لنظــام تنافســي متعــدد األقطــاب، خصوصــاً مــع فقــدان الوظيفــة املركزيــة لنظــام القطــب 
الواحــد الــذي هتيمــن عليــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، وهــي وظيفــة االتــزان13، هــذا مــن جهــة، 
ومــن جهــة أخــرى فــإن خيــارات احلــروب الــي دخلتهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة صــارت شــديدة 
الُكلفــة، ليــس عليهــا فقــط وإمنــا علــى حلفائهــا وعلــى الــدول املتضــررة مباشــرة مــن هــذه احلــروب، 
إضافة إىل صعود قوى تنافســية عســكرية أخرى، مثل الصني وروســيا، ومها الدولتان اللتان تقفان 
بشــكل نســي أمــام القــرارات العســكرية األمريكيــة والغربيــة، خبــالف مــا كان عليــه الوضــع طيلــة 

العقــود الثالثــة الــي تلــت تفــكك االحتــاد الســوفييي.
يذكــر هنــا علــى ســبيل املثــال التحــدي الروســي لالحتــاد األورويب وللــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
يف ملفــات خمتلفــة، أمههــا ملــف جزيــرة )القــرم(، والتدخــل الروســي العســكري يف أوكرانيــا، ومثــة 
كذلــك امللــف الســوري الــذي جنحــت فيــه روســيا يف فــرض إرادهتــا العســكرية والدبلوماســية خــالل 
الســنوات الثالث املاضية؛ إذ اســتطاعت روســيا أن تفرض مخســة قرارات فيتو ضد محاية املدنيني 
الســوريني، كمــا عطّــل الفيتــو الروســي الصيــي مشــروعاً دوليــاً بشــأن فــرض عقــوابت علــى نظــام 
األســد، وعــدم حتويــل امللــف الســوري إىل احملكمــة اجلنائيــة الدوليــة للتحقيــق يف جرائــم حــرب، أي 
إن روســيا شــلت التدخــل الغــريب يف ســوراي متامــاً، مث عمــدت الحقــاً إىل حتويــل قاعدهتــا العســكرية 
يف طرطــوس إىل مقــر دائــم لألســطول الروســي، وعــززت قدراهتــا العســكرية يف ســوراي، ومــن مث 
فروســيا تعيــد موضعــة موقعهــا يف ظــل املتغــرات اجليوسياســية العامليــة بشــكل يعيــد هلــا جــزءاً كبــراً 

مــن القــوة الــي فقدهتــا بعــد اهنيــار االحتــاد الســوفييي)14(.

)13(   يســري كــرمي العــالق، الحكومــة العالميــة وتطــورات النظــام الدولــي، دار اخلليــج للنشــر والتوزيــع، َعّمــان، ط1، 
2020، ص 343.

)14(   عبــد احلفيــظ عبــد الرحيــم حمبــوب، التصــدي الصلــب: الســعودية فــي مواجهــة االندفاعــات اإليرانيــة، الكتــب 
ليمتــد، لنــدن، ط1، 2017، ص 309.301.
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وعلــى املســتوى االقتصــادي جنــد أن الصــني متلــك انجتــاً قوميــاً يفــوق الـــ 11 تريليــون دوالر، 
تســبقها الــوالايت املتحــدة بناتــج قومــي يُقــّدر بـــ18 تريليــون دوالر؛ مــا جيعــل مــن الصــني قطبــاً 

منافســاً ألمريــكا. اقتصــادايً 
يف املقابــل فــإن روســيا متلــك أكــرب ترســانة نوويــة يف العــامل إىل جانــب أمريــكا، ومتلــك أكــرب ترســانة 
تقليديــة مــن األســلحة؛ وهــو مــا جيعــل منهــا العمــالق النــووي والعســكري املــوازي للقــوة العســكرية 
األمريكيــة، ومــن مث فأمريــكا تواجــه عمالقــني، أحدمهــا اقتصــادي والثــاين نــووي، يســعيان إبحلــاح 

إىل تغيــر قواعــد اللعبــة الدوليــة، واســتعادة التــوازن يف الســاحة الدوليــة)15(.

ج. المستقبل:
تنشــط سياســة الطاقــة األمريكيــة بشــكل فعــال منــذ القــرن املاضــي وســتظل كذلــك هلدفــني؛ 
أوهلمــا حماولــة تقليــص نفــوذ الــدول املصــدرة للطاقــة، واثنيهمــا أتمــني أمنهــا القومــي وأمــن حلفائهــا. 
وتذهــب مالمــح القــرن اجلديــد إىل متغــر خطــر قــد يقلــب األمــور رأســاً علــى عقــب، إذ يرتاجــع 
عــامل )أوبــك( بســرعة، بســبب ثــورة إمــدادات الطاقــة الــي ُتكَتشــف يف الــوالايت املتحــدة، والــي 
أوشــكت أن تنتشــر علــى الصعيــد العاملــي، مــا مل تتِخــذ احلكومــات العربيــة تدابــر تعرقــل جناحهــا، 

حيــث تعــد ســوق النفــط األمريكيــة هــي األكــرب يف حجــم وقيمــة التجــارة واالســتثمار)16(.

2- االتحاد األوروبي 

أ. نقاط الضعف:
أييت االحتاد األوريب على النقيض من الوالايت املتحدة من حيث امتالك املوارد اخلاصة ابلنفط 
والغــاز )ابســتثناء النرويــج الــي متلــك احتياطــات نفطيــة كبــرة خصوصــاً مــن الغــاز الطبيعــي(، ومــن 
حيــث القــدرات علــى التحكــم يف خطــوط نقــل النفــط والغــاز الطبيعــي مــن أماكــن التصديــر يف 

)15(   حــازم عيــاد، نظــام دولــي متعــدد األقطــاب، جملــة اجملتمــع الكويتيــة، )5/ 3/ 2018(، اتريــخ زايرة الرابــط: 25/ 
https://cutt.us/GzZ8Q .2020 /2

)16(   ثورة الطاقة األمريكية ســتغير موازين القوى في العالم، نون بوســت، )17/ 10/ 2013(، اتريخ زايرة الرابط: 
.2020 /1 /2 https://0i.is/7WUM
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إفريقيــا وآســيا ألماكــن االســتراد يف أورواب، الــي تعتمــد دوهلــا بشــكل كبــر للغايــة علــى االســتراد 
مــن دول خارجيــة، ابخلصــوص مــن روســيا، الــي تســمح هلــا مواردهــا مــن الطاقــة ابلضغــط علــى 
األزمــة  يف  حــدث  مثلمــا  خمتلفــة،  وعســكرية  واقتصاديــة  سياســية  ملفــات  يف  األورويب  االحتــاد 

األوكرانيــة قبــل ســنوات)17(.

الــذي  الطبيعــي  الغــاز  ثلثــي  التفكــر األمريكــي )رانــد( إىل أن  أشــار تقريــر هــام نشــره مركــز 
اســتهلكه االحتــاد األورويب يف 2013 كان مســتورداً، وذلــك علــى أســاس صــاٍف، و41% منــه 
كان مــن روســيا بشــكل إمجــايل، وتعــد أملانيــا وإيطاليــا وتركيــا أكــرب املســتوردين األوروبيــني للغــاز 
الطبيعــي الروســي، وتليهــا بصــورة أبعــد قليــاًل بولنــدا وفرنســا ومجهوريــة التشــيك واجملــر والنمســا 

وســلوفاكيا وهولنــدا وفنلنــدا.
وينتــج غــرب أورواب حصــة كبــرة مــن الغــاز الطبيعــي الــذي يســتهلكه حمليــاً، أمــا هولنــدا وبريطانيــا 
وأملانيــا وإيطاليــا والدمنــارك فهــي دول تنتــج مجيعــاً جــزءاً مــن الغــاز الطبيعــي، وتعــد النرويــج مصــدراً 
رئيســياً لــواردات غــرب أورواب، كمــا متتــد أانبيــب الغــاز الطبيعــي إىل غــرب أورواب مــن اجلزائــر وليبيــا، 
وحتصــل علــى إمــدادات الغــاز الطبيعــي املســال مــن نيجــراي، وقطــر، ومصــر، وترينــداد وتوابجو)18(.

)17(   أزمــة القــرم 2014: عقــب الثــورة األوكرانيــة يف 2014 الــي أطاحــت ابلرئيــس فيكتــور اينوكوفيتــش وحكومتــه، 
تظاهــر حمتجــون، معظمهــم ينتمــي إىل القوميــة الروســية، اعرتاضــاً علــى األحــداث اجلاريــة يف كييــف، وطلبــاً للمزيــد مــن التكامــل 
مــع روســيا، ابإلضافــة إىل حكــم ذايت موســع أو اســتقالل للقــرم عــن أوكرانيــا. علــى اجلانــب اآلخــر تظاهــرت مجاعــات إثنيــة 

أخــرى لتأييــد الثــورة.
يف 27 فرباير/شــباط 2014 احتــل مســلحون يرتــدون مالبــس عســكرية روســية منشــآت ذات أمهيــة يف القــرم، وكان مــن 
ضمنهــا الربملــان القرمــي ومطــاران. وبينمــا اهتمــت كييــف موســكو ابلتدخــل يف شــؤوهنا الداخليــة، أنكــر الطــرف الروســي هــذه 
االدعــاءات. يف 1 مــارس/آذار 2014 وافــق جملــس االحتــاد الروســي ابإلمجــاع علــى طلــب الرئيــس الروســي فالدميــر بوتــني 
علــى اســتخدام القــوات الروســية يف أوكرانيــا دعمــاً للعرقيــة مــن أصــل روســي يف القــرم، قوبــل القــرار األخــر بتنديــد مــن أوكرانيــا 

واالحتــاد األورويب والــوالايت املتحــدة.
مث حتــت ســيطرة عســكرية روســية ُعقــد اســتفتاء يف اجلزيــرة يف الســادس عشــر مــن مــارس/آذار 2014 حيــث وافقــت أغلبيــة 
الســكان )يف االســتفتاء الــذي ُشــكك يف نزاهتــه( علــى االنضمــام لروســيا، ويف احلــادي والعشــرين مــن مــارس/آذار 2014 

أعلنــت روســيا انضمــام القــرم إليهــا رمسيــاً.
قوبــل هــذا األمــر بفــرض عقــوابت علــى روســيا مــن ِقبــل الــوالايت املتحــدة واالحتــاد األورويب. مــن حينهــا والتوتــر متصاعــد بــني 
روســيا مــن جهــة، وأوكرانيــا واالحتــاد األورويب مــن جهــة أخــرى، خصوصــاً مــع التهديــدات املتتاليــة الــي توجههــا روســيا ألوكرانيــا.

)18(   إف. ســتيفن الرايب، وآخــرون، روســيا والغــرب بعــد األزمــة األوكرانيــة )أوجــه الضعــف األوروبيــة جــراء الضغــوط 
الروســية(، رانــد، كاليفورنيــا، 2017، ص 34.33.
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شكل رقم )3( يوضح حجم استراد الدول األوروبية املختلفة الغاز من روسيا

شــكل رقــم )4( خريطــة تظهــر شــبكة أانبيــب نقــل الغــاز الروســي عــرب األراضــي األوكرانيــة: املصــدر موقــع 
روســيا اليــوم

ُيالحــظ هنــا أن روســيا تتحكــم بشــكل كبــر يف أغلــب املنتجــات النفطيــة املكــررة وغــر املكــررة 
املصــدرة إىل االحتــاد األورويب، ولديهــا القــدرة علــى إيقــاف صادراهتــا عــن طريــق خطــوط أانبيــب 
تســتهدف بلــداانً تتــم خدمتهــا مــن خــالل خطــوط األانبيــب تلــك، وإذا جنحــت روســيا يف حرمــان 
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االحتــاد األورويب مــن هــذه املنتجــات فســتكون العواقــب االقتصاديــة وخيمــة علــى االحتــاد األورويب، 
وعلــى الرغــم مــن أنــه ميكــن نقــل كل مــن النفــط اخلــام واملنتجــات النفطيــة املكــررة بســهولة اتمــة، فــإن 
الغــاز الطبيعــّي- األهــم ابلنســبة ألورواب لنظافــة اســتهالكه- ال ميكــن نقلــه إال عــرب خــط أانبيــب أو 
ســفن ابهظــة الثمــن، أو ســيارات صهريــج مصممــة خصوصــاً لنقــل الغــاز الطبيعــي املســال، ويعتمــد 
االحتــاد األورويب بشــكل عــام علــى نظــام ضخــم وحديــث مــن احملطــات ومصــايف التكريــر وخطــوط 
ــز مصــايف  األانبيــب الــي تعــاجل كميــات هائلــة مــن النفــط اخلــام واملنتجــات النفطيــة املكــررة، وجتهَّ
تكريــر االحتــاد األورويب الضخمــة بوحــدات متخصصــة مــن أجــل تكســر املــواد اخلــام الثقيلــة أو 

إزالــة الكربيــت مــن النفــط اخلــام)19(.

انعكاسات قطع الغاز الروسي على أوروبا

نظــراً ألمهيــة إمــدادات الغــاز الروســي ابلنســبة إىل العديــد مــن الــدول األوروبيــة، يكــون مــن اجلديــر 
مناقشــة مســألة آاثر قطــع هــذه الــواردات علــى اقتصاداهتــا؛ مبعــى: إىل أي مــدى تكــون الــدول 
األوروبيــة علــى الصعيديــن الفــردي واجلماعــي معرضــة لقطــع روســي كامــل حمتمــل أو ختفيــض 

إلمــداد الغــاز الطبيعــي أو قطعــه مــن خــالل خطــوط أانبيــب معينــة؟

تــدرك دول االحتــاد األورويب أنــه كلمــا زادت صعوبــة إجيــاد إمــدادات بديلــة عــن الغــاز الطبيعــي، 
قــلَّ الوقــود الــذي ميكــن اســتخدامه الســتبدال الغــاز الطبيعــي، ولذلــك كلمــا زادت أمهيــة الوقــود 

ابلنســبة لألعمــال التجاريــة واملنــازل كان أتثــر الــدول األعضــاء ابالحتــاد األورويب ابلقطــع أكــرب.

ويتوقف مدى تعرض االحتاد األورويب لقطع اإلمدادات الروسية من الغاز الطبيعي على:

1.  توفر مصادر أخرى للغاز الطبيعي.

2.  إمكانية أن حتل أشكال أخرى من الطاقة حمل إمدادات الغاز الطبيعي الي نقصت.

3.  حدة العواقب على االقتصاد يف حال عدم العثور على بدائل للغاز الطبيعي املفقود.
وأحــد أهــم التحاليــل ملــا حُيتمــل أن تقــوم بــه أورواب مــن دون الغــاز الطبيعــي املســتورد مــن روســيا 

)19(   املصدر نفسه، ص 32.31. 
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هــو ختفيــض االعتمــاد األورويب علــى الغــاز الروســي، ولـ)التكاليــف التنافســية( دور مهــم يف هــذا 
اإلطــار)20(، أي هــل يــؤدي االســتغناء عــن الغــاز الروســي بغــاز آخــر إىل ارتفــاع ســعره علــى املواطــن 
األورويب يف دول االحتــاد األورويب؟ وهنــا تصبــح مســألة االســتغناء عــن إمــدادات الغــاز الروســي 
أمــراً تكتنفــه صعوبــة شــديدة، ومــن مث وجــود مصــادر للغــاز الطبيعــي قريبــة مــن أورواب، مثــل الكنــز 
املكتشــف مؤخــراً يف شــرق املتوســط، ســيؤدي ابلضــرورة لتقليــل االعتمــادات األوروبيــة علــى الغــاز 
الروســي، وتبعــاً تقليــل ضغــوط الــروس يف نــواح سياســية واقتصاديــة جوهريــة، ومــن مث يظهــر هنــا 
مــدى أمهيــة االكتشــافات األخــرى، ومــدى احلــرص األورويب علــى حــدوث توافــق إقليمــي ودويل 

علــى اقتســام هــذه الثــروات بشــكل يســمح مبــرور آمــن وســلس مــن هــذه املنطقــة ألورواب.

ب. نقاط القوة:
.  وضــع االحتــاد األورويب كل دراســات اجلــدوى اخلاصــة بغــاز شــرق املتوســط، وشــجع مصــر 
الــوالايت املتحــدة، يف  الــدول األوروبيــة، ومعهــا  إقليمــي للطاقــة، وشــاركت  لتتحــول إىل مركــز 

أتســيس منتــدى غــاز شــرق املتوســط ابلقاهــرة)21(.

.  مــن املفــرتض أن تكــون دول أورواب هــي أكثــر الــدول املســتفيدة مــن إمــدادات غــاز املتوســط 
حــال مت إنشــاء خطــوط األانبيــب فعليــاً، لكوهنــا أكثــر الــدول قــرابً مــن هــذه املنطقــة، وتتشــارك 
الشــركات األوروبيــة واألمريكيــة يف احلفــر واستكشــاف الغــاز والنفــط لــدى كل دول حــوض شــرق 
املتوســط الــي أتكــد هلــا وجــود احتياطيــات كبــرة، مثــل حقــل أفروديــت يف قــربص، وحقــل )ظهــر( 
يف مصــر، وحقــول متــارا وليفيــااثن يف الكيــان اإلســرائيلي، وهلــذا تعــد قضيــة الغــاز يف شــرق املتوســط 

قضيــة أوروبيــة ابمتيــاز مــن وجهــة نظــر األوروبيــني.

.  أورواب علــى عالقــة جيــدة أبغلــب دول حــوض شــرق املتوســط، حــى تركيــا الــي لديهــا توتــر 
)مؤقــت( معهــا، فاألخــرة تســتهدف االحتــاد األورويب لتمريــر الغــاز إليهــا عــرب دول أخــرى )إيــران 

أو قطــر( أو تصديــر الغــاز إليهــا مباشــرة بغــض النظــر عــن اخلالفــات السياســية احلاليــة.

)20(   املصدر نفسه، ص 36. 
)21(   دول منتدى غاز شرق املتوسط هي: إيطاليا، واليوانن، وقربص، واألردن، والكيان اإلسرائيلي، وفلسطني، ومصر.
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ج- المستقبل:
.  تضــع أورواب نصــب أعينهــا أمهيــة تنويــع مصــادر الغــاز الطبيعــي لالعتمــاد علــى مــورد آخــر غــر 
روســيا؛ لــدرء الضغــوط الــي متارســها األخــرة عليهــا، ومــن جهــة أخــرى دعــم وجــود خطــوط أانبيــب 
للغــاز الطبيعــي قريبــة مــن أراضيهــا لتوفــر التكلفــة، فضــاًل عــن املســامهة يف هــذه االحتياطــات عــرب 
بوابــة )التنقيــب(، ومــن مث متثــل االكتشــافات األخــرة يف حــوض شــرق املتوســط، الــي ابلفعــل 

اكتِشــفت عــن طريــق شــركات أوروبيــة، فرصــة جيــدة لتحقيــق هــذا التنــوع.

.  ســتحاول دول االحتــاد األورويب قيــادة مفاوضــات الوســاطة بــني دول حــوض شــرق املتوســط 

لفــك االحتقــان والتوتــر الــذي قــد ينجــم عنــه أتخــر إنشــاء خطــوط األانبيــب املختلفــة الــي ســتمر 
إليهــا مــن دول احلــوض، كذلــك ســتمكنها هــذه املفاوضــات الحقــاً مــن حتســني شــروط التفــاوض 

اخلاصــة ابالســتثمار يف التنقيــب، أو التفــاوض علــى أســعار الغــاز الطبيعــي املــورد إليهــا.

3- روسيا.. المارد العائد بقوة

أ. نقاط القوة:
تسعى روسيا بشكل ُملحٍّ إىل تقوية إمكاانهتا، واستعادة ما فقدته بعد اهنيار االحتاد السوفييي، 
وهــذا مــا يفعلــه بوتــني منــذ أن وصــل إىل احلكــم، حيــث أخــذ يُعيــد بنــاء القــوة الروســية لتصبــح قــوة 
عامليــة، وجنــح يف حتســني األوضــاع االقتصاديــة، وعمــل علــى مــّد نفــوذ روســيا إىل مناطــق جديــدة، 
وكان مــن الطبيعــي أن يبحــث عــن القــوة مــن خــالل مــا ميتلــك مــن مصــادر للطاقــة مــن أجــل 

تســهيل عمليــة بنــاء القــوة. 
النفطيــة واملعدنيــة اهلائلــة  أمــن إمداداهتــا  املثــال أضفــت روســيا أمهيــة قويــة علــى  علــى ســبيل 
وأراضيها الواســعة البعيدة عن الشــواطئ، وكان فالدمير بوتني قد أعلن عن »العقيدة العســكرية« 
اجلديــدة لروســيا الــي دشــنها يف 21 أبريل/نيســان مــن عــام 2000، علــى أن وظائــف القــوات 
املســلحة الروســية تتضمــن خلــق الشــروط ألجــل أمــن النشــاط االقتصــادي، ومحايــة املصــاحل القوميــة 
الروســية يف البحــار اإلقليميــة، واجلــرف القــاري اآلســيوي وقبالــة شــواطئ االحتــاد الروســي ويف أعــايل 
البحــار. كمــا وســعت روســيا توجهاهتــا حنــو حبــر قزويــن متنافســة مــع الــوالايت املتحــدة علــى النفــوذ 
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يف دول آســيا الوســطى)22(.

وّســعت روســيا اهتماماهتــا أيضــاً مبنطقــة الشــرق األوســط؛ رغبــة يف مــلء الفــراغ الــذي بــدأت 
ترتكــه الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، ال ســيما يف أواخــر حكــم ابراك أوابمــا، الــذي تبــى سياســة 
انســحابية، ومــن مث خلقــت روســيا هلــا موطــئ قــدم يف منطقــة هــي األكــرب إنتاجــاً للقطــاع النفطــي، 

وعــززت حتالفاهتــا ابملنطقــة، ابخلصــوص مــع إيــران وســوراي.

ميكــن هنــا ســوق مثــال علــى حجــم التمــدد الروســي يف منطقــة الشــرق األوســط ابالعتمــاد علــى 
حتليــل عالقتهــا مــع ســوراي، والتدخــل الروســي األخــر جبانــب نظــام األســد.

تنظــر روســيا إىل ســوراي علــى أهنــا أهــم حليــف يف املنطقــة العربيــة، ولكــون ســوراي دولــة تتمتــع 
ابحتياطــي كبــر للغــاز شــعرت روســيا أهنــا الدولــة األوىل األحــق ابالســتفادة مــن حقــول الغــاز 
الســورية، ألنــه املصــدر الرئيســي للطاقــة يف القــرن الـــ 21 بعــد تراجــع احتياطــي النفــط يف العــامل، 
كمــا أنــه مصــدر طاقــة نظيــف، وتعــد الســيطرة علــى مناطقــه مبنزلــة أهــم مكســب للــدول العظمــى، 
خصوصــاً قــرب املنطقــة مــن الســوق األوروبيــة، كذلــك كانــت تريــد موســكو أن تضمــن ســداد 
الديــون الســورية املتزايــدة منــذ بدايــة الثــورة ملواجهــة األزمــة االقتصاديــة، فضــاًل عــن رغبــة روســيا يف 
احلفــاظ علــى العقــود واالمتيــازات الــي حصلــت عليهــا يف ســوراي ودخلــت حيــز التنفيــذ، مثــل عقــد 

التنقيــب البحــري الــذي يشــمل إجــراء عمليــات مســح وتنقيــب عــن البــرتول)23(.

عندما بدأت روســيا تدخلها العســكري يف ســوراي كانت االعتبارات السياســية حمفزها األساســي 
أكثــر مــن االعتبــارات االقتصاديــة، لكــن اآلن، ويف وقــت متيــل فيــه كفــة االنتصــار أكثــر فأكثــر إىل 
نظــام األســد، وجــدت روســيا فرصــًة جديــدة لرتســيخ موطــئ قدمهــا يف املنطقــة. ويف حــني تبــدو 
قــوات املعارضــة مغلــوابً علــى أمرهــا نســبياً، واحتمــاالت االســتقرار أكثــر واقعيــًة، تتطلــع شــركات 
الطاقــة الروســية إىل جتديــد اســتثماراهتا يف قطــاع الطاقــة الســوري وتوســيعها، لكنهــا ال تســعى إىل 
التنقيــب عــن احتياطيــات النفــط الســورية احملــدودة واســتخراجها، فهــي ختتــزن كميــات هائلــة، بــل 
)22(   ســعد حقــي توفيــق، التنافــس الدولــي وضمــان أمــن النفــط، جملــة العلــوم السياســية، كليــة العلــوم السياســية، جامعــة 

بغــداد، بغــداد، العــدد 43، الســنة 22، ينايــر 2011، ص 20.
)23(   هاجــر حممــد أمحــد عبــد النــي، أمــن الطاقــة والعالقــات الروســية الغربيــة فــي الفتــرة )2000- 2015(، مصــدر 

سابق.
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حتــاول االضطــالع بــدور فعــال يف إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة للنفــط والغــاز يف ســوراي وتشــغيلها. 
ومــن خــالل هــذه اجلهــود احلثيثــة، أتمــل شــركات الطاقــة الروســية يف التحكــم يف جــزء كبــر مــن 
خطوط األانبيب ومنشــآت التســييل واملصايف واملواين، ومن مث االســتفادة من موقع ســوراي كنقطة 

عبــور لنفــط وغــاز املنطقــة املتجهــني حنــو أورواب.

وبذلــك، لــن تنجــح روســيا يف توســيع نطــاق هيمنتهــا شــرق البحــر املتوســط فحســب، وهــو حلــم 
يراودهــا منــذ حــروب القوقــاز يف القــرن التاســع عشــر، بــل ســتتمكن مــن تشــديد قبضتهــا علــى 

إمــدادات الغــاز األوروبيــة كذلــك.

قبــل عــام 2010 مل يــوِل قطــاع النفــط الروســي لســوراي هــذا القــدر مــن األمهيــة؛ فاحتياطيــات 
النفــط الســورية تقــّدر بنحــو 2.5 مليــار برميــل، أي 0.2% فقــط مــن احلصــة العامليــة، يف حــني ال 
يكفــي خمزوهنــا مــن الغــاز، البالــغ 8.95 مليــارات مــرت مكعــب، ولــو لتلبيــة حاجاهتــا احملليــة. لكــن 
يف عــام 2010 دخلــت شــركات التنقيــب الروســية الســوق الســورية مــن خــالل مشــروع تطويــر يف 

حقــل قيشــام اجلنــويب قــرب ديــر الــزور، الــذي يُعتقــد أنــه خيتــزن 4.9 ماليــني طــن مــن النفــط.
ويف عــام 2013، مــع دخــول احلــرب مرحلتهــا األكثــر دمويــة، فــازت شــركة )ســيوز نفــط غــاز( 
الروســية مبناقصة حصرية للتنقيب عن احتياطيات الغاز البحرية الســورية وتطويرها، ما زاد أصول 
الشــركة املتواضعــة قــرب احلــدود الســورية مــع تركيــا. ومنــذ ذلــك احلــني، عّلقــت الشــركتان عملياهتمــا 
بســبب املخــاوف األمنيــة، لكــن شــركات الطاقــة الروســية بــدأت ابلعــودة مــع ميــل كفــة االنتصــار 

إىل جانــب النظــام الســوري املدعــوم عســكرايً مــن روســيا وإيــران وحــزب هللا)24(.

وقــد واجهــت شــركات النفــط والغــاز الروســية منافســة شرســة مــن إيــران الــي خططــت لبنــاء 
خطــوط أانبيــب متــر إبيران-العراق-ســوراي مــن قطــر، والــي ســعت إىل ربــط حقوهلــا الغازيــة برتكيــا 
مــن خــالل أانبيــب متــر يف ســوراي، وكذلــك مــن اخلــط البحــري اجلديــد الــذي مت اإلعــالن عــن 
اكتشــافاته يف حوض شــرق املتوســط، وكانت شــركات النفط الروســية مدركًة لقيمة ســوراي بصفتها 
مركــزاً لنقــل النفــط والغــاز أكثــر منهــا دولــة مــزودة، ومــن مث ســعت إىل إجيــاد وســيلة للمشــاركة يف 

)24(   نيكيتــا ســوغولوف، األهــداف الطاقويــة لروســيا فــي ســوريا، معهــد واشــنطن لسياســة الشــرق األدىن، )30/ 8/ 
https://cutt.us/MFZxJ .2020 /1 /6 :2017(، اتريــخ زايرة الرابــط
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مشــاريع الطاقــة الســورية ال التنافــس معهــا. ويف ظــل الدعــوة الــي وجهتهــا ســوراي عــام 2016 
يــن الــذي  اخلاصــة بتطويــر القطــاع النفطــي هبــا الحــت هــذه الفرصــة أمــام الــروس، خصوصــاً مــع الدَّ

طــوق بــه بوتــني عنــق النظــام الســورّي بعــد التدخــل الروســي يف احلــرب.
الحقــاً أدركــت شــركات الطاقــة الروســية أن الوجــود الروســي يف ســوراي معنــاه ســيطرة كبــرة علــى 
قطــاع الطاقــة الســوري، إذ إهنــا ســتطالب ابلقســم األكــرب مــن احلصــص يف االســتثمارات املغامــرة 
الــي متّدهــا ابلقــوى البشــرية واإلمــدادات املطلوبــة، وهبــذه الطريقــة ســيضمن قطــاع النفــط والغــاز 
الروســي أن أي بلــد يــدرس احتمــال شــحن منتجاتــه النفطيــة عــرب مرافــئ وخطــوط أانبيــب ســوراي 

ســرغم علــى التمــاس رضــا روســيا، إن مل يضطــر إىل التفــاوض معهــا مباشــرة)25(.

ب. نقاط الضعف:
.  اخلطوة االســتباقية الي اختذهتا شــركات أوروبية وأمريكية للتنقيب يف البحر املتوســط ال يدع 

الفرصة للشــركات الروســية يف احلضور القوي يف شــرق املتوســط.
.  العقــوابت األمريكيــة الــي فُرضــت علــى شــركات النفــط والغــاز املتعاونــة مــع روســيا لكبــح 
اهليمنــة الروســية علــى ســوق الغــاز الطبيعــي، ميكــن هنــا اإلحالــة علــى ســبيل املثــال إىل القانــون 
الــذي وقعــه الرئيــس األمريكــي دوانلــد ترامــب، يف ديســمرب/كانون األول 2019، الــذي يفــرض 
عقــوابت علــى أي شــركة تســاعد شــركة غازبــروم اململوكــة للحكومــة الروســية يف اســتكمال مــد 
خــط أانبيــب غــاز إىل أورواب. وتســتهدف العقــوابت الــي ينــص عليهــا هــذا القانــون شــركات البنــاء 
العاملــة يف خــط الغــاز نــورد ســرتمي2، وهــو خــط أانبيــب حتــت امليــاه مــن شــأنه أن يســمح لروســيا 
بــزايدة صادراهتــا مــن الغــاز إىل أملانيــا. وتـَُعــد اإلدارة األمريكيــة هــذا املشــروع هتديــداً لألمــن يف 
أورواب، وصــوَّت الكونغــرس األمريكــي أتييــداً هلــذه العقــوابت، ووقــع علــى القانــون الرئيــس األمريكــي 
دوانلــد ترامــب، الــذي وصــف خــط األانبيــب الروســي أبنــه »وســيلة خــداع« مــن روســيا لفــرض 

نفــوذ أكــرب علــى القــارة األوروبيــة)26(.

)25(   املصدر نفسه.
)26(   ترامــب يفــرض عقوبــات علــى خــط الغــاز الروســي إلــى أوروبــا نوردســتريم 2، يب يب ســي عــريب، )21/ 12/ 

2019https://0i.is/P0wh(، اتريــخ زايرة الرابــط: 15/ 1/ 2020.  
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ج. المستقبل:
إن أي اســتثمار روســي كبــر يف مشــاريع طاقــة ســورية معنــاه التربيــر الســتمرار الوجــود العســكري 
يف املنطقــة، نظــراً إىل أن البحريــة والقــوات اجلويــة الروســية ال تعتــزم مغــادرة ســوراي قريبــاً. ففــي 
يناير/كانــون الثــاين 2017 أبرمــت روســيا وســوراي اتفاقــاً ميتــد علــى 49 ســنة يســمح لروســيا 
ابإلبقاء على أســطوهلا البحري يف ميناء طرطوس، الذي تعتزم توســيعه ليشــمل 11 ســفينة حربية 
إضافــًة إىل غواصــات نوويــة، ومــن شــأن القيــام بذلــك أن يقــّرب روســيا مــن حتقيــق بعــض أهدافهــا 

اجليوسياســية الطويلــة األمــد:

فــأواًل: إىل جانــب خطــي أانبيــب )الســيل الشــمايل 2( و)التيــار الرتكــي( عــرب حبــري البلطيــق 
واألســود، ســتكمل الســيطرة علــى )احلنفيــة( الســورية، وبذلــك ســتضمن روســيا اهليمنــة علــى طــرق 
تصديــر النفــط الثالثــة الــي تتلقــى عربهــا أورواب الغــاز. وهبــذه الطريقــة لــن تتجنــب روســيا املــرور 
يف دول أورواب الشــرقية، ومــن مث رســوم العبــور فحســب، بــل ســيصبح االحتــاد األورويب حينهــا 
عاجــزاً عــن شــراء الغــاز مــن أي دولــة مصــّدرة، ومــن ضمنهــا دول الشــرق األوســط، مــن دون إبــرام 

صفقــات بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مــع روســيا.
اثنيــاً: مــن شــأن تواجــد طويــل األمــد يف ســوراي أن يعــّزز هيمنــة روســيا يف شــرق البحــر املتوســط. 
أكــرب وجــود عســكري روســي خــارج  اســتيعاب  علــى  قــادرة  قاعــدة حبريــة ومطــارات  وســتمثل 
حدودهــا حتــدايً كبــراً لــكّل مــن شــركات الطاقــة الغربيــة العاملــة يف املنطقــة، علــى غــرار )نوبــل غــاز(، 
والدعــم العســكري الــذي توفــره. ونتيجــًة لذلــك ســتقرتب روســيا أكثــر مــن ميــزان قــوى عاملــي متعــدد 

األقطــاب ســعت إليــه منــذ ســقوط االحتــاد الســوفييي)27(.

4- محور قبرص واليونان والكيان الصهيوني ومصر 

أ. نقاط القوة والتحديات والفرص:
بــدأ الصــراع حيتــدم بشــكل كبــر يف ميــاه شــرق البحــر املتوســط، حتديــداً بــني تركيــا مــن جهــة، 
وقــربص اليواننيــة واليــوانن مــن جهــة أخــرى، عندمــا أعلنــت شــركة إيــي اإليطاليــة وشــركة تــواتل 

)27(   نيكيتا سوغولوف، األهداف الطاقوية لروسيا في سوريا، مصدر سابق.
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الفرنســية، يف 8 فرباير/شــباط 2018، اكتشــافاً كبــراً للغــاز الطبيعــي يف منطقــة كاليبســو قبالــة 
الســاحل القربصــي، بعــد ثالثــة أايم فقــط اعرتضــت الســفن العســكرية الرتكيــة ســفينة حفــر إيطاليــة 
كانــت يف طريقهــا إىل موقــع حفــر للغــاز يف املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة لقــربص، وقــد أدى 
احلــادث إىل تبــادل مكثــف لالهتامــات واإلعــالانت الدبلوماســية، وأنــذرت ابحتماليــة نشــوب 
حــرب مــوارد جديــدة علــى عتبــة أورواب، وحينهــا ركــزت التحليــالت اخلارجيــة علــى الشــبكة املعقــدة 

للمنافســة اجليوسياســية والصراعــات حــول شــرق البحــر املتوســط)28(.

وقــد بــدأت االكتشــافات اخلاصــة ابلغــاز يف البحــر املتوســط يف املناطــق الــي تفــرض قــربص 
اليواننيــة الســيطرة عليهــا قبــل أقــل مــن عشــر ســنوات؛ حيــث اكتشــف احتياطــي مــن الغــاز يقــدر 
بنحــو 127.4 مليــار مــرت مكعــب يف عــام 2011 قبالــة ســاحل قــربص يف حقــل أفروديــت، وهــو 
مــا جعــل قــربص أتمــل يف العثــور علــى كميــات أخــرى متكنهــا مــن بنــاء حمطــة لتســييل الغــاز وتصديــره 
 »Italia« إىل أورواب وآســيا حبلــول عــام 2022. وتقــوم جمموعــة شــركات تــواتل الفرنســية وشــركة
اإليطاليــة حبفــر 167 كيلومــرتاً قبالــة الســاحل اجلنــويب لقــربص. واكتشــفت أخــراً حقــاًل حيتــوي 
علــى أكثــر مــن 4 تريليــوانت قــدم مكعبــة مــن الغــاز يف أماكــن أخــرى مــن امليــاه القربصيــة. وتؤيــد 

اليــوانن جهــود قــربص يف استكشــاف املــوارد النفطيــة)29(.

كذلــك فقــد ظهــر خــالل العقــد املاضــي يف كل مــن الكيــان الصهيــوين ومصــر واحــدة مــن أكــرب 
اكتشــافات الغــاز الطبيعــي يف العــامل، وعثــرت قــربص علــى مــا يقــدر بنحــو 5,4 تريليــوانت قــدم 
مكعبــة مــن الغــاز الطبيعــي يف أحــد اكتشــافات الغــاز الطبيعــي يف أواخــر ســنة 2011، ويف ســنة 
2016 كان االهتمــام األكثــر وضوحــاً هــو وجــود كتلــة حبريــة غازيــة يف البحــر ابلقــرب مــن حقــل 
)ظهــر( البحــري يف مصــر، حيــث أبلغــت شــركة )إيــي( اإليطاليــة اكتشــاف مــا يقــدر بنحــو 30 
تريليــون مــرت مكعــب مــن الغــاز الطبيعــي يف ســنة 2015، ووفقــاً للخــرباء فــإن األمهيــة املتزايــدة 
للطاقــة يف قــربص قدمــت حافــزاً كبــراً لتحالــف إقليمــي يف منطقــة شــرق املتوســط قائــم ابألســاس 
)28(   Roxana Andrei ,The Cyprus Issue And Natural Gas In The Eastern Mediterra-

nean – Analysis, Eurasiareview, (Thursday, January 9, 2020), retreived in 6 January 2020: 

https://0i.is/sdw3

)29(   عــدانن عبــد الــرزاق، جيهــان عبــد الغــي، خريطــة جديــدة لغــاز المتوســط... تصاعــد صــراع تركيــا وقبــرص ومصــر، 
  https://cutt.us/eacxu )14/ 2/ 2018(، اتريخ زايرة الرابط: 18 /12/ 2019.
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علــى حتالــف مصــاحل لــدول حبر-متوســطية لديهــا أهليــة للدخــول لنــادي مصــدري الغــاز الطبيعــي، 
وعلــى مــدى الســنوات الــي تلــت 2015 وحــى العــام احلــايل )2020( اســتحوذ احتياطــي الغــاز 
يف امليــاه احمليطــة بقــربص علــى اهتمــام اجملتمــع الــدويل، خصوصــا أورواب والــوالايت املتحــدة، حيــث 
كانــت معظــم دول االحتــاد األورويب الــي تســتورد الغــاز الطبيعــي مــن روســيا تبحــث عــن مصــادر 
بديلــة بســبب اســتخدام روســيا لشــركة غازبــروم )شــركة الغــاز الطبيعــي يف روســيا( كســالح ضغــط 
خــالل األزمــة األوكرانيــة، وليــس مــن الغريــب أن الرئيــس األمريكــي الســابق ابراك أوابمــا قــال إن 
احلــل العــادل والشــامل لقــربص ســيكون لــه أثــر اترخيــي وبعيــد املــدى؛ ألنــه سُيحســن الفــرص 
االقتصاديــة جلميــع شــعب قــربص، وســيعزز أمــن الطاقــة يف منطقــة البحــر املتوســط وخارجهــا)30(.

تتضامــن اليــوانن مــع قــربص الــي متثــل البديــل اجليوسياســي ألورواب عــن تركيــا، وتعتمــد اليــوانن- 
شــأهنا شــأن الــدول األوروبيــة األخــرى- علــى واردات الغــاز الروســية، وتغطــي روســيا قرابــة ثلــث 
احتياجــات اليــوانن مــن النفــط والغــاز، وهــي تعــاين أزمــة اقتصاديــة خانقــة منــذ ســنوات، ومــن مث 
ميثــل الغــاز املكتشــف خمرجــاً كبــراً هلــا، فهــي مــن انحيــة تريــد اخلــروج مــن أزمتهــا، ومــن انحيــة أخــرى 
التخفــف هنائيــاً مــن الضغــط الروســي، وجــذب االســتثمارات األوروبيــة حنوهــا عــرب صناعــة الغــاز 

الطبيعــي)31(.

كانــت آخــر التطــورات يف ســياق اخلالفــات الرتكيــة القربصيــة تصعيــد الرئيــس الرتكــي رجــب 
طيــب أردوغــان مــن هلجتــه احملــذرة للــدول والشــركات مــن التنقيــب عــن الغــاز يف املنطقــة البحريــة 
الواقعــة قبالــة ســواحل قــربص، وأن تكــون أداة يف أعمــال تتجــاوز حدودهــا وقوهتــا مــن خــالل ثقتهــا 
ابجلانــب اليوانين.وقــال أردوغــان يف هــذا الشــأن: »حنــّذر مــن يتجــاوزون حدودهــم يف حبــر إجيــة 
)يف إشــارة إىل اليــوانن( وقــربص ويقومــون حبســاابت خاطئــة مســتغلني تركيــزان علــى التطــورات عنــد 
حــدودان اجلنوبيــة، وإن حقوقنــا يف الدفــاع عــن األمــن القومــي يف عفريــن هــي نفســها يف حبــر إجيــة 

وقــربص«.

)30(   Nasos Koukakis, “A multibillion-dollar natural gas boom may reunify Cy-

prus”, CNBC (8/ 1/ 2017) retreived on 5/ 1/ 2019. https://0i.is/zJU4

)31(   شــادي مســر عويضــة، اســتغالل الغــاز الطبيعــي فــي حــوض شــرق البحــر المتوســط وعالقتــه بالنفــوذ اإلســرائيلي، 
مركز الزيتونة للدراســات واالستشــارات، بروت، ط1، 2019، ص 129.
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ومــن جانبهــا اهتمــت قــربص اجليــش الرتكــي مبنــع منصــة حفــر تعاقــدت عليهــا شــركة )إيــي( 
اإليطاليــة مــن االقــرتاب مــن منطقــة للتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــي. وكانــت ســفينة احلفــر ســايبم 
12000- وفقــاً لناطــق ابســم شــركة )إيــي( اإليطاليــة- يف طريقهــا إىل منطقــة االستكشــاف رقــم 
)3( الــي يقــع فيهــا حقــل ســوبيا للغــاز، جنــوب شــرقي اجلزيــرة القربصيــة، عندمــا أوقفتهــا الســفن 
احلربيــة الرتكيــة، وطلبــت منهــا عــدم مواصلــة رحلتهــا بســبب األنشــطة العســكرية يف املنطقــة الــي 

تقصدهــا)32(.

تركيــا يف  أكــدت حــق  املواليــة لرتكيــا إىل موقــف األخــرة حيــث  الشــمالية(  )قــربص  احنــازت 
التنقيــب عــن الغــاز والنفــط يف مياههــا اإلقليميــة، معتــربة التحــركات الرتكيــة يف ميــاه البحــر املتوســط 
أتيت يف إطــار القوانــني الدوليــة، بــل اعتــربت أن للحكومــة الرتكيــة كامــل احلــق يف إجــراء منــاورات 
عســكرية يف القســم املخصــص هلــا ابملتوســط، إىل جانــب امتالكهــا حــق التدخــل لــردع أي اعتــداء 
علــى أجزائهــا، بــل علــق مســؤولون مــن )قــربص الرتكيــة( علــى تنقيــب إدارة قــربص اليواننيــة عــن 
الغاز الطبيعي والنفط، يف القســم الســادس من املتوســط الواقع قبالة ســواحل جزيرة قربص، تعليقاً 

ســلبياً حيــث رأت أنــه يتعــارض مــع حقــوق تركيــا النامجــة عــن القوانــني الدوليــة)33(.

يف املقابــل حتــاول الــدول الثــالث؛ مصــر وقــربص واليــوانن، إضافــة إىل الكيــان الصهيــوين، خلــق 
معادلــة حتالفــات جديــدة يف حماولــة لفــرض نفســها كقــوة قــادرة علــى محايــة مصاحلهــا، مــن هنــا 
جــاء قــرار مصــر بضــرورة متتــني التعــاون بينهــا وبــني قــربص واليــوانن؛ فعلــى الرغــم مــن أن التقديــرات 
اجليولوجيــة تقــول إن مصــر مــن بــني األكثــر ثــراء يف املنطقــة املتوســطية الشــرقية ابالحتياطيــات، 
مــن اجلانــب اإلســرائيلي، الــذي تتحــدث حتليــالت  تواجــه فرُصهــا هتديــداٍت كــربى، خصوصــاً 
خمتلفــة عــن أنــه اســتقطع جــزءاً مــن النصيــب املصــري جبانــب مــا اســتقطعه اإلســرائيليون مــن أنصبــة 

ســوراي ولبنــان وقطاعــي غــزة والضفــة.
والغريــب أن مصــر حــى وقــت قريــب مــن بعــد ثــورة ينايــر كانــت تصــدر غازهــا إلســرائيل، قبــل أن 
يتوقــف التصديــر هنائيــاً يف 2012، مث يعــود األمــر ابلعكــس فتبــدأ إســرائيل تصديــر الغــاز الطبيعــي 

)32(   عــدانن عبــد الــرزاق، جيهــان عبــد الغــي، خريطــة جديــدة لغــاز المتوســط... تصاعــد صــراع تركيــا وقبــرص ومصــر، 
مصدر ســابق.

)33(   املصدر نفسه.
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ألول مــرة إىل مصــر، وهــو مــا أُعلــن عنــه يــوم اخلامــس عشــر مــن يناير/كانــون الثــاين2020 )34(.

ســبق ملصــر توقيــع اتفاقيــة ترســيم املنطقــة االقتصاديــة مــع قــربص، ورمســت مصــر حدودهــا البحريــة 
مــع قــربص دون حتديــد نقطــة البدايــة مــن الشــرق مــع الكيــان اإلســرائيلي، واخلــط االفرتاضــي املرســوم 
بــني حــدود مصــر البحريــة واحلــدود القربصيــة وضعــه اجلانــب اإلســرائيلي والقربصــي يف غيــاب 
اجلانــب املصــري بشــكل خاطــئ إلبعــاد مصــر عــن املنطقــة الغنيــة ابلغــاز الطبيعــي حــى يكــون 
للجانــب اإلســرائيلي احلــّق يف التنقيــب فيهــا، رغــم أن هــذه املنطقــة اتبعــة للحــدود املصريــة البحريــة.

أمام هذا التهديد َوَجب على مصر مراجعة اســرتاتيجياهتا اجليوسياســية وإعادة صياغة تكّتالهتا 
مبــا يضمــن هلــا االســتفادة مــن خمزوهنــا، وحماولــة ترمجــة هــذه االكتشــافات إىل اســتثمارات واقعيــة 
تســاعدها علــى النهــوض ابقتصادهــا املتعثّــر؛ ويعــد التكتــل مــع نيقوســيا وأثينــا- مــن وجهــة نظــر 
القاهــرة- اخليــار األفضــل واألكثــر مالءمــة هلــا اترخييــاً وسياســياً، نظــراً للعالقــات الوطيــدة الــي تربــط 

بــني مصــر مــن جهــة وقــربص واليــوانن مــن جهــة أخــرى، ولعالقتهمــا املتوتّــرة برتكيــا.

توّضحــت بــوادر هــذا التعــاون خــالل قمــة ثالثيــة مجعــت بــني ممثلــني عــن احلكومــة املصريــة 
واحلكومــة اليواننيــة واحلكومــة القربصيــة؛ وانتهــت إبصــدار إعــالن القاهــرة يف 8 نوفمرب/تشــرين 
الثــاين 2014، الــذي جتلّــى مــن خاللــه املوقــف املصــري القربصــي اليــوانين الرافــض لتحــركات 
تركيــا. وتضمــن البيــان جمموعــة نقــاط ختــّص الّتعــاون يف جمــال اكتشــاف الغــاز يف شــرق املتوّســط، 
أبرزهــا اســتئناف املفاوضــات بــني مصــر وقــربص مــن جانــب ومصــر واليــوانن مــن جانــب آخــر، 
وترســيم احلــدود البحريّــة، ودعــوة تركيــا إىل التوقّــف عــن كّل أعمــال املســح الســيزمي اجلاريــة يف 
املناطق البحريّة لقربص. وقد رّدت تركيا على هذه اخلطوة يف 10 نوفمرب/تشــرين الثاين 2014؛ 
بتفويــض القــّوات البحريّــة الرتكيّــة بتطبيــق قواعــد االشــتباك الفــوري، الّــي جــرى تعديلهــا ملواجهــة 
التوتّــر املتزايــد بــني الــدول الســاحلّية بســبب مشــاريع الّتنقيــب عــن الغــاز الطبيعــّي والّنفــط يف شــرق 
البحــر املتوّســط. وُوصــف هــذا البيــان أبنــه حتذيــر مصــري قربصــي يــوانين شــديد اللهجــة موجــه إىل 

)34(   مــن اليــوم.. الغــاز اإلســرائيلي يتدفــق إلــى مصــر بموجــب صفقــة قيمتهــا 15 مليــار دوالر، موقــع ســي إن إن، 
https://cutt.us/9lqFO )15/ 1/ 2020(، اتريــخ االطــالع: 16/ 1/ 2020.
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تركيــا لتوقــف عمليــات التنقيــب عــن الغــاز ابملناطــق البحريـّـة القربصيّــة، مبــا يدفــع حنــو حتريــك امليــاه 
الراكــدة يف هــذا الصــراع الصامــت حــول الغــاز يف منطقــة شــرق البحــر املتوســط.

ويف ظــل التوتــرات الــي تشــهدها مصــر واليــوانن وقــربص مــع تركيــا حــول الثــروة النفطيــة املكتشــفة 
يف منطقــة غــاز املتوســط، قامــت الــدول الثــالث بتنفيــذ منــاورة ثالثيــة مشــرتكة بينهمــا يف البحــر 
املتوســط يف نوفمرب/تشــرين الثــاين 2019، وهــي املنــاورة العســكرية الــي أريــد منهــا توجيــه رســالة 
ضــد التحــركات الدبلوماســية والسياســية الرتكيــة، وقصــد منهــا محايــة األهــداف االقتصاديــة واحليويــة 

ابلبحــر املتوســط ضــد أي هتديــدات حمتملــة)35(.

إىل جانــب الدفــع ابلعالقــات مــع قــربص واليــوانن، ســعت مصــر إىل توثيــق عالقاهتــا مــع دول 
أعضــاء يف االحتــاد األورويب، علــى غــرار فرنســا وإيطاليــا. وبــدا ذلــك جليــاً علــى املســتوى السياســي 
العســكري مــن خــالل صفقــات هامــة عقدهتــا البحريــة املصريــة، مــن املتوقــع أن تعــزز مــن قوهتــا يف 

شــرق املتوســط، بدعــم أمريكــي وأورويب يهــدف إىل كبــح حتــركات تركيــا.
وعلــى مســتوى االســتثمارات، وّقعــت مصــر اتفاقيــات مــع أربعــة كيــاانت دوليــة للتنقيــب عــن 
الغــاز، خاصــة بعــد االكتشــافات الضخمــة يف حقــل شــروق ابلتعــاون مــع شــركة إيــي اإليطاليــة، 
حيــث أُعلــن عــام 2015 اكتشــاف أحــد أكــرب حقــول الغــاز الطبيعــّي يف العــامل علــى ســواحل مصــر 
يف البحــر املتوّســط ابحتياطيــات تقــّدر بنحــو 30 تريليــون قــدم مكّعبــة مــن الغــاز الطبيعــّي، وهــو 
مــا يعــادل حنــو 5.5 مليــار برميــل مــن الّنفــط. ويــرى النظــام املصــري- مــن وجهــة نظــره- أن تركيــا 
هــي الــي ســعت للبقــاء خــارج مســار التفاعــالت االقتصاديــة املوجــودة يف ســاحل شــرق املتوســط، 
فضــاًل عــن حماولتهــا أتزمي الوضــع فيهــا ابختــالق مشــكلة مــع قــربص؛ يف حماولــة ملنعهــا مــن التنقيــب 
عــن الغــاز، عــالوة علــى حماولــة التأثــر أمنيــاً علــى الوضــع السياســي واالقتصــادي املصــري نتيجــة 
اختــالف وتبايــن الــرؤى لطبيعــة األحــداث يف مصــر، فضــاًل عمــا واجهتــه يف الفــرتة األخــرة يف 

ســوراي)36(.

)35(   مصطفــى صــالح، تعضيــد الجهــود.. ميــدوزا-9 وأمــن الطاقــة فــي منطقــة شــرق المتوســط، املركــز العــريب للبحــوث 
والدراسات، القاهرة، ص 2.

)36(   حممد وديع، الطاقة في شرق البحر المتوسط.. مالمح صراع يتشكل، مصدر سابق.



36

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ب. نقاط الضعف:
.  القدرة العسكرية الضعيفة لقربص واليوانن مقارنة برتكيا.

.  انشــغال مصــر مبشــكلتها مــع إثيوبيــا يف الصــراع حــول ملــف ميــاه النيــل قــد يعطــل األوىل عــن 
حســم امللــف يف ليبيــا.

.  عــدم قــدرة اجلانــب القربصــي علــى التنقيــب بســهولة يف الســواحل القربصيــة دون التوصــل إىل 
اتفــاق مــرٍض مــع اجلانــب الرتكــي.

ج. المستقبل:
 علــى الرغــم مــن ردود الفعــل، وتصرحيــات كل مــن اليــوانن وتركيــا الــي وصفــت ابلقاســية بشــأن 
قضيــة قــربص، جتــدر اإلشــارة إىل أن الســلطات القربصيــة، ســواء يف مجهوريــة قــربص أو الســلطات 
يف اجلــزء الشــمايل، اختــارت نوعــاً مــا الدبلوماســية مــن أجــل جتنــب املزيــد مــن التصعيــد، ألهنــم 
يســتغلون موارد يعدها كالمها حقاً هلم، مع إمكانية االســتغالل املشــرتك يف املســتقبل. ومع ذلك، 
يواصــل الطرفــان ربــط إمكانيــة التعــاون االقتصــادي إبجيــاد حــل سياســي للصــراع املطــول الــذي قســم 
قــربص منــذ عــام 1974. وقــد أعــرب كل مــن القبارصــة اليواننيــني واألتــراك عــن اســتيائهم مــن 
املفاوضــات الفاشــلة، خاصــة أن مــن مصلحتهــم جتنــب الصراعــات أو التصادمــات بــني األطــراف 

اإلقليميــة، ألن هــذا مــن شــأنه يف النهايــة أن يعــوق اســتغالهلم الحتياطيــات الغــاز الطبيعــي)37(.

يســتبعد احملللــون أن يتطــور النــزاع بــني قــربص الشــمالية وقــربص اجلنوبيــة ألبعــد مــن التوتــرات 
احلاليــة، وأن األمــر ســينتهي بتقــارب تدعمــه فكــرة املصلحــة ابألســاس، فقــد كانــت هنــاك حــاالٌت 
تعــاوَن فيهــا الشــمال واجلنــوب يف جمــال الطاقــة؛ ففــي عــام 2016 رُبطــت شــبكات الكهــرابء 
التابعة لكل منهما يف شــبكة واحدة على مســتوى اجلزيرة، وأُطلقت مناقشــات حول إنشــاء رابط 
حبــري آخــر بــني قــربص وشــبكة الكهــرابء الرتكيــة. ومــع ذلــك ففــي حالــة قــربص ســيتبع االقتصــاد 
السياســة بــداًل مــن العكــس. علــى الرغــم مــن وجــود أمثلــة مفيــدة للتعــاون، داخــل وخــارج جمــال 
)37(   Roxana Andrei, The Cyprus Issue And Natural Gas In The Eastern Mediterra-

nean – Analysis, Eurasiareview, (Thursday, January 9, 2020), retreived in 6 January 

2020: https://0i.is/sdw3
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الطاقــة، فــإن حــل القضــااي السياســية بــني اجلنــوب والشــمال، والتوصــل إىل تســوية للنــزاع قــد يكــون 
احلافــز الستكشــاف احتياطيــات الغــاز بطريقــة ســلمية ومثمــرة.. إذا حــدث هــذا، فســتكون قــربص 
قــادرة علــى االضطــالع بــدور مركــزي يف شــرق البحــر املتوســط، وكذلــك علــى مســتوى الطاقــة يف 

أورواب)38(.

5. أنقرة في مواجهة الجميع

أ. نقاط القوة والتحديات والفرص:
بــوادر أزمــة جديــدة  الثــروات النفطيــة يف منطقــة املتوســط، ظهــرت  يف إطــار التصعيــد حــول 
بــني مصــر وتركيــا، تتعلــق ابلتنقيــب عــن النفــط والغــاز يف البحــر املتوســط، حيــث رفضــت تركيــا 
االتفاقيــة بــني قــربص ومصــر الــي ُوقِّعــت يف عــام 2013، اخلاصــة برتســيم احلــدود البحريــة بــني 
املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة ابلبلديــن يف شــرق  الطبيعيــة يف  املصــادر  مــن  البلديــن لالســتفادة 
البحــر املتوســط، وأعلنــت تركيــا عزمهــا البــدء أبعمــال التنقيــب عــن النفــط والغــاز شــرق املتوســط 
يف املســتقبل القريــب، واعتــربت التنقيــب عــن هــذه املصــادر وإجــراء دراســات عليهــا حقــاً ســيادايً 
املســاس  مــن حماولــة  أنقــرة  القاهــرة  املصــري ســريعاً، حيــث حــذرت  الــرد  لرتكيــا، ومــن مث جــاء 
ابلســيادة املصريــة فيمــا يتعلــق ابملنطقــة االقتصاديــة اخلاصــة هبــا يف شــرق املتوســط، مؤكــدة أن 
ذلــك حماولــة مرفوضــة وســيتم التصــدي هلــا. واعتــربت القاهــرة أنــه ال ميكــن ألي طــرف أن ينــازع 
يف قانونيــة اتفاقيــة ترســيم احلــدود البحريــة بــني مصــر وقــربص لالســتفادة مــن املصــادر الطبيعيــة يف 
املنطقــة االقتصاديــة اخلالصــة للبلديــن يف شــرق البحــر املتوســط. وبــدأت مصــر إنتــاج الغــاز مــن 
حقــل ظهــر العمــالق الــذي اكتشــفته شــركة إيــي اإليطاليــة، وحيتــوي علــى خمــزون يقــدر بنحــو 30 

تريليــون قــدم مكعــب)39(.

اجلوانــب  املتوســط حــول  البحــر  الغــاز يف  ثــروات  املصــري خبصــوص  الرتكــي  االشــتباك  يــدور 
مــن  العســكري  التلويــح  رغــم  األزمــة  حلــل  السياســية  مفاوضاهتــم  اجلانبــان  يقطــع  القانونيــة، ومل 

)38(   Ibid.

)39(   عــدانن عبــد الــرزاق، جيهــان عبــد الغــي، خريطــة جديــدة لغــاز المتوســط... تصاعــد صــراع تركيــا وقبــرص ومصــر، 
مصدر ســابق.



38

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

اجلانبــني، فحســب ترســيم احلــدود للمنطقــة االقتصاديــة اخلاصــة)40( لقــربص والكيــان اإلســرائيلي 
الــي جــرى توقيعهــا يف نيقوســيا، فــإن اجلــزء اجلنــويب منهــا خيــص مصــر، حيــث يوجــد حقــل ظهــر 
غــرب نقطــة التقــاء احلــدود البحريــة بــني مصــر والكيــان اإلســرائيلي وقــربص. فيمــا تركيــا ترفــض 
االتفاقيــة الثنائيــة الــي وقعتهــا مصــر وقــربص اليواننيــة عــام 2013، ألهنــا تغفــل- مــن وجهــة نظــر 
األتــراك- حقــوق تركيــا واألتــراك القبارصــة، بــل وتقدمــت أنقــرة بطلــب للجهــات الدوليــة لرفــض 
االتفاقيــة، ألهنــا تنتهــك القانــون، ويف الوقــت ذاتــه ترفــض تركيــا والقبارصــة األتــراك أنشــطة القبارصــة 

اليواننيــني املتعلقــة ابلتنقيــب عــن النفــط يف اجلزيــرة.

وحــول احلجــة القانونيــة لــدى تركيــا، فضــاًل عــن طعنهــا ابتفاقيــة مصــر وقــربص، حياجــج األتــراك 
أبن لبالدهــم ســواحل مطلــة علــى شــرق املتوســط، وهــي صاحبــة الســيادة عليهــا وفــق القانــون 
الــدويل واالتفاقــات املوقعــة بعــد عــام 1923، كمــا لــدى تركيــا اتفاقــات مــع إنكلــرتا الــي كانــت 
تســيطر علــى قــربص عــام 1953، واألهــم- مــن وجهــة نظــر األتــراك- أن الرتســيم واالتفــاق 

املصــري القربصــي مت بشــكل ثنائــي بعيــداً عــن تركيــا وحقوقهــا وحقــوق األتــراك القبارصــة.
يف حــني تســتند مصــر إىل موقــف قانــوين جيــد يف هــذا اإلطــار، فقــد أودعــت مصــر اتفاقيــة 
ترســيم احلــدود بــني مصــر وقــربص لــدى األمــم املتحــدة منــذ عــام 2013، وهــو مــا يعطيهــا صفــة 
القانونيــة الــي ال ميكــن خرقهــا مــن أي دولــة أخــرى. كمــا أن القاهــرة تقــول إن تركيــا ليســت عضــواً 
يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ألعــايل البحــار، ومــن مث مل حتــدد حدودهــا البحريــة، علــى النقيــض مــن 
املوقــف القانــوين ملصــر مــن اتفاقيــة ترســيم احلــدود األخــرة مــع اليــوانن. وقــد عــّززت مصــر موقفهــا 
القانــوين الســابق ذكــره، إبظهــار خطــوة عســكرية حــذرة؛ حيــث ظهــرت ســفينة األمســرتال احلربيــة 
املصريــة للمــرة األوىل حــول حقــول الغــاز املصريــة، معلنــة أن املســاس هبــا أمــن قومــي ال رادع لــه 

)40(   تعريــف الميــاه اإلقليميــة: أو حــدود الـــ12 ميــاًل حبــراًي )22.2 كــم(، ومُسيــت بذلــك ألن حدودهــا تبــدأ مــن الشــاطئ 
عنــد أدىن مســتوايت اجلَــْزر إىل عمــق 12 ميــاًل حبــرايً، وهــي امليــاه اإلقليميــة اخلالصــة، وَتســري عليهــا القوانــني املطبقــة علــى 

األراضــي الوطنيــة، وتتحمــل الدولــة فيهــا نفــس املســؤوليات.
أمــا المنطقــة االقتصاديــة الخالصــة: فتبــدأ مــن هنايــة امليــاه اإلقليميــة إىل عمــق 200 ميــل حبــري )370.4 كــم(، وللدولــة 
احملاذيــة احلــق يف اســتغالل الثــروات املوجــودة فيهــا بنفســها أو بتخويــل األســاطيل األجنبيــة الصيــد يف هــذه امليــاه، كمــا تتمتــع 
ابحلــق يف أن تســر فيهــا دورايت رقابــة، ومالحقــة وتفتيــش الســفن األجنبيــة يف نطاقهــا، لكــن ليــس هلــا احلــق يف عرقلــة حركــة 

املالحــة فيهــا أو اعــرتاض الســفن املــارة هبــا. 
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ســوى النــار)41(.

ينطلــق اخلــالف بــني تركيــا ودول حــوض شــرق املتوســط الــي أبرمــت اتفاقيــات اســتبعدت فيهــا 
تركيــا )مصــر واليــوانن وقــربص اليواننيــة والكيــان الصهيــوين( مــن اتفاقيــات احلــدود حتديــداً، حيــث 
ترفــض تركيــا اتفاقيــات ترســيم احلــدود املربمــة بــني األطــراف األربعــة )الكيــان الصهيــوين، ومصــر، 
وقــربص اليواننيــة، واليــوانن( لعــدة أســباب؛ أمههــا أن تركيــا وقبــل وجــود حــزب العدالــة والتنميــة 
يف الســلطة ترفــض التوقيــع علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ألعــايل البحــار، ألهنــا تــرى فيهــا إجحافــاً 
حبقــوق تركيــا التارخييــة، فمــن وجهــة نظــر تركيــا أعطــت االتفاقيــة اليــوانن- يف إطــار تســوايت مــا 
يــق للغايــة مــن امليــاه البحريــة  بعــد احلــرب العامليــة األوىل- حقوقــاً جعلتهــا هتيمــن علــى جــزر ُتضِّ
الرتكيــة، حيــث توجــد جــزر يواننيــة علــى بعــد ميــل حبــري واحــد فقــط مــن تركيــا، وحتديــداً ثــالث 
جــزر صغــرة )كاســتيلوريزو، ورو، وســرتوغيلي(، وتضغــط تركيــا علــى فكــرة رســم احلــدود مــن أرض 
الدولــة )اليــوانن( وليــس مــن أرض اجلــزر التابعــة هلــا، كــي أتخــذ تركيــا مســاحة ســاحلية مناســبة 
اتبعــة هلــا، ويف الوقــت ذاتــه ترفــض تركيــا مــن أساســه االعــرتاف بـ)قــربص اليواننيــة(، ابلرغــم مــن 
االعــرتاف الــدويل ابألخــرة، يف الوقــت الــذي تعــرتف فيــه فقــط بـ)مشــال قــربص(، أو مــا يعــرف 

بـ)قــربص الرتكيــة(.
علــى النقيــض فــإن مصــر واليــوانن وقــربص حييلــون أحقيتهــم يف اتفاقيــة الرتســيم الــي أبرموهــا علــى 
اتفاقيــة األمــم املتحــدة لقانــون البحــار، وعلــى أساســها اجلــزر التابعــة للدولــة أتخــذ نفــس وضــع 
أرض الدولــة األصليــة، ومــن مث فرتســيم امليــاه االقتصاديــة يكــون مــن انحيتهــا، ال مــن انحيــة أرض 

الدولــة)42(.

بعــض احملللــني يــرون أنــه مــن مصلحــة مصــر املوافقــة علــى خريطــة الرتســيم الــي تطرحهــا تركيــا ألهنــا 
تعطــي مصــر مســاحة أكــرب يف شــرق ســاحل البحــر املتوســط، لكــن هلــذا األمــر آاثره، إذ ليــس مــن 
الســهولة اخلــروج مــن اتفاقيــة قانــون أعــايل البحــار الدوليــة مــن انحيــة، ألن لألمــر تداعيــات سياســية 
دوليــة، واألمــر الثــاين أنــه يف حــال خــروج مصــر مــن االتفاقيــة تــربز إشــكالية الشــريك االقتصــادي، 

)41(   املصدر نفسه.
)42(   التوتــر المصــري التركيــا، مــاذا يحــدث فــي ليبيــا والمتوســط؟، صفحــة املوقــف املصــري، )8/ 1/ 2019(، اتريــخ 

https://cutt.us/DO2lb  .2019 /1/ 15 :زايرة الرابط
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ففــي الوقــت اجلــاري شــركاء مصــر مهــا قــربص واليــوانن، ومهــا دولتــان عضــواتن يف االحتــاد األورويب، 
الــذي ميثــل الزبــون األساســي للغــاز الطبيعــي الــذي سُيســتخرج مــن البحــر املتوســط، لكــن يف حــال 
خــروج مصــر مــن )اتفاقيــة أعــايل البحــار(، حــى ولــو أعطاهــا ذلــك مســاحة أكــرب، معنــاه أهنــا 
ستخســر دوليــاً، ألهنــا لــن جتــد شــريكاً اقتصــادايً يقبــل منهــا غــازاً ُيســتخرَج مــن حــدود غــر معــرتف 
هبــا دوليــاً، وهــو األمــر ذاتــه الــذي جــذب شــركات أوروبيــة مثــل شــركة )إيــي( اإليطاليــة، أو شــركة 

)شــل الربيطانيــة()43(.

النقطــة اجلديــرة ابلذكــر هنــا أن خالفــات ترســيم احلــدود هــي خالفــات سياســية قدميــة، كان 
ميكــن أن تكــون مدفونــة، لكــن مــع اكتشــافات الغــاز أصبحــت احلــدود هنــا متثــل مئــات املليــارات 
مــن الــدوالرات، ومــن مث أصبــح التعامــل معهــا خمتلفــاً، ألن كل طــرف أصبــح يبحــث عــن أقصــى 
اســتفادة ممكنــة مــن كل كيلومــرت مربــع مــن ســاحل البحــر املتوســط مل يكــن أصــاًل يف احلســبان قبــل 

ظهــور هــذه الثــروة الضخمــة مــن الغــاز الطبيعــي.
حتــاول تركيــا مــن خــالل االتفــاق األخــر املــربم مــع حكومــة ليبيــا املعــرتف هبــا دوليــاً أن تفــرض 
نفســها بشــكل أكــرب يف معادلــة ثــروات شــرق املتوســط، بعدمــا كانــت دول مصــر واليــوانن وقــربص 
والكيــان اإلســرائيلي قــد جنحــت يف حتييدهــا مــن املعادلــة بشــكل كبــر. اآلن تســتطيع أنقــرة أن 
تتحــرك وتنقــب يف مســاحة تصــل إىل 189 ألــف كيلومــرت مربــع مــن البحــر املتوســط، وعلــى 
املتضــرر )اليــوانن يف هــذه احلالــة( أن تلجــأ إىل األمــم املتحــدة واحملاكــم الدوليــة، وهــي طــرق أتخــذ 

أوقــااتً طويلــة)44(.

يف نفــس الوقــت حتتــاج تركيــا بشــكل كبــر إىل تفعيــل اخلــط البحــري بينهــا وبــني ليبيــا، خصوصــاً 
مــع األزمــات الــي تقابلهــا يف نقــل الغــاز مــن خالهلــا بواســطة خطــوط بريــة وحبريــة أخــرى، علــى 
ســبيل املثــال وقعــت إيــران وتركيــا مذكــرة تفاهــم يف عــام 2008 لبنــاء خــط أانبيــب مســي بـ«اخلــط 
الفارســي«، كان مــن املقــرر أن ميتــد هــذا اخلــط لنقــل الغــاز اإليــراين إىل تركيــا مث االحتــاد األورويب، 

)43(   املصدر نفسه.
)44(    كــرمي أســعد، بــركان الغضــب المتصاعــد: االتفــاق التركــي الليبــي وتداعياتــه، إضــاءات، )12/ 12/ 2019(، 

اتريــخ زايرة الرابــط: 16/ 1/ 2019. 
0i.is/ejsP//:https 
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عــرب اليــوانن مث إيطاليــا لينقســم إىل جزأيــن؛ األول حنــو الشــمال ليــزود أملانيــا وسويســرا والنمســا، 
والثــاين ابجتــاه غــرب أورواب ليــزود فرنســا وإســبانيا ابلغــاز اإليــراين، وكان مــن املقــرر أن ينقــل اخلــط 
40 مليــار مــرت مكعب/عــام، ومــع ذلــك وبســبب القيــود املفروضــة مــن جــراء العقــوابت االقتصاديــة 
علــى إيــران، مث تدهــور العالقــات بــني تركيــا وإيــران حــول املســألة الســورية، توقفــت املبــادرة يف عــام 

.)45(2012

ب. نقاط الضعف:
.  اتفاقية أعايل البحار تدعم موقف قربص واليوانن ومصر ال موقف تركيا، ومن مث فالشــرعية 

هنــا للــدول الثــالث بشــكل أكرب.

.  املوقــف األورويب داعــم ملصــر واليــوانن وقــربص، ابخلصــوص فرنســا وإيطاليــا، وإن حتفظــت 
علــى جــزء مــن اتفاقيــة ترســيم احلــدود املربمــة بــني الــدول الثــالث األوىل، لكــن يف النهايــة موقفهــا 
داعــم ملصــر واليــوانن وقــربص، خصوصــاً مــع الشــراكات االقتصاديــة الكبــرة الــي متثلهــا شــركات 

تنقيــب إيطاليــة يف املتوســط يف ســواحل تلــك الــدول.

.  التفــاوت العســكري الطفيــف بــني مصــر وتركيــا ال يســمح لألخــرة أبوراق ضغــط عســكرية 
كبــرة.

- عــدم اســتقرار حــدود تركيــا اجلنوبيــة والتوتــر احلــادث فيهــا، وصعوبــة التصعيــد علــى أكثــر مــن 
جبهــة، كمــا أن تدخلهــا يف ليبيــا بقــدر مــا منحهــا أوراقــاً جديــدة للضغــط فــرض عليهــا يف املقابــل 
حتــدايت إضافيــة، خاصــة يف حالــة تطــور دورهــا إىل املواجهــة العســكرية املباشــرة، كمــا حيصــل يف 

ســوراي.

ج. المستقبل:
ال يتوقــع أغلــب احملللــني أن يتطــور اخلــالف إىل درجــة االصطــدام العســكري بــني مصــر وتركيــا 

)45(   مثــى املزروعــي، مؤيــد صــالح الديــن، التحليــل المكانــي ألنابيــب الغــاز وتأثيرهــا فــي الصــراع الدولــي فــي الشــرق 
األوســط، ورقــة مقدمــة للمؤمتــر العلمــي الــدويل األول، مركــز التطويــر االســرتاتيجي األكادميــي، بغــداد، 1 مايــو/أاير 2019، 

ص 274.
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مــن انحيــة، أو زايدة حــدة التوتــر بــني تركيــا وقــربص واليــوانن مــن انحيــة أخــرى. رغــم أن الــدول 
املعنيــة ابألمــر )ســواء تركيــا أو مصــر أو الكيــان الصهيــوين »إســرائيل«( أرســت ســفنها احلربيــة مبيــاه 

املتوســط، لعــدة أســباب:

أواًل: املؤسســات العســكرية يف مصــر أكثــر حمافظــة وأقــل هتــوراً مــن الدخــول يف مواجهــة عســكرية 
واســعة مكلفة.

اثنيــاً: القــوى الدوليــة لــن تســمح بتفجــر األوضــاع هلــذه الدرجــة اخلطــرة، خصوصــاً حاليــاً مــع 
التصعيــد غــر املتوقــع علــى جبهــة إيــران األخــرة بعــد مقتــل ســليماين.

اثلثــاً: قــرار تركيــا ابلســماح إبرســال قواهتــا إىل ليبيــا رمبــا تكــون أبعــاده تتمثــل يف توجيــه »رســالة 
خشــنة« ملصــر بســبب حتالفهــا مــع اليــوانن وقــربص والكيــان اإلســرائيلي لإضــرار مبصــاحل تركيــا- 
مــن وجهــة نظــر األتــراك- يف غــاز شــرق املتوســط، الرســالة األهــم لإمــارات؛ وهــي أن تركيــا لــن 
تســمح بســقوط طرابلــس وحكومــة الســراج مبــا يفتــح اجملــال حلضــور إمــارايت جنــوب املتوســط مــن 
خــالل نظــام اتبــع لإمــارات مثــل نظــام حفــرت، مثلمــا فعلــت يف جنــوب اليمــن، وهــو اهلــدف الــذي 

تتشــارك فيــه اجلزائــر مــع تركيــا.

رابعــاً: هتــدف تركيــا مــن حتركاهتــا يف ليبيــا رمبــا إىل هــدف آخــر؛ وهــو مناكفــة فرنســا؛ للعالقــة 
ملــف  مثــل  أخــرى  ملفــات  املتبادلــة يف  الضغــوط  إطــار  البلديــن، ورمبــا روســيا يف  بــني  املتوتــرة 
إدلــب، ومــن مث فــإن الوجــود الرتكــي يف ليبيــا ســيظل حمــدوداً وعــرب الدعــم الفــي، أو تدريــب بعــض 
اجلماعــات املســلحة، أو نقــل البعــض اآلخــر مــن ســوراي، دون حضــور ملمــوس للجيــش الرتكــي 
ذاتــه، وهــذا احلضــور يهــدف فقــط إىل حتســني أوضــاع حكومــة الســراج ميدانيــاً، دون حــى متكينــه 
مــن حســم الصــراع هنائيــاً ملصلحتــه ضــد حفــرت، وتــرك تســوية الصــراع للمفاوضــات عــرب املؤسســات 
والوســطاء الدوليــني، وقــد يــؤدي هــذا التدخــل إىل إرجــاء عمليــات التنقيــب واالســتخراج حــى 
التوافــق وترســيم احلــدود بنــاء علــى مفاوضــات أخــرى، وهــو مــا تســتبعده أطــراف مثــل مصــر وقــربص 
واليــوانن والكيــان اإلســرائيلي، الــي تــرى أن االتفــاق الــذي عقــد بينهــم مت مبوافقــة دوليــة، وحــاز 

دعــَم دول االحتــاد األورويب.
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وابلتأكيــد فالتحليــالت الــي تســتبعد مواجهــة صفريــة بــني اجلانــب الرتكــي واملصــري ال تســتبعد- 
ولــو بقــدر ضئيــل- نشــوب حــرب ابلوكالــة بــني الطرفــني، فحكومــة طرابلــس )حكومــة الوفــاق( 
طلبــت مؤخــراً تفعيــل )االتفاقيــة األمنيــة( مــع تركيــا، وإمدادهــا ابلســالح والقــوات يف حرهبــا مــع 
خليفــة حفــرت، املدعــوم مــن اإلمــارات ومصــر، مــا يعــي أنــه يف اإلمــكان نشــوب حــرب واســعة لكــن 
بــني طرفــني ليبّيــني )حكومــة الوفــاق ضــد حفــرت( ملصلحــة طرفــني خارجيــني، مهــا تركيــا مــن انحيــة 
واإلمــارات ومصــر مــن انحيــة أخــرى، وهــو اخليــار الــذي قــد يبــدو قريبــاً حــال أتزمــت األوضــاع، ومل 

تصــل دول شــرق املتوســط إىل حــل حــول ثــروة الغــاز يف املتوســط.

6. الكيان الصهيوني ولبنان وفلسطين وسوريا.. شريك قوي وشركاء مهمشون

أ. نقاط القوة:
أدت االكتشــافات الكبــرة للغــاز الطبيعــي يف امليــاه اإلقليميــة لألراضــي احملتلــة إىل تطلــع الكيــان 
الصهيــوين إىل أن يكــون ُمصــدِّراً صافيــاً للغــاز الطبيعــي، بعــد ســد حاجــة الكيــان الصهيــوين مــن 
الغــاز القــادم مــن مصــر واملتوقــف منــذ عــام 2012، خاصــة أن أســواق االحتــاد األورويب قريبــة منــه، 
كمــا أن منطقــة شــرق املتوســط )والكيــان لــه ســواحل عليهــا( تشــهد اكتشــافات جديــدة طــوال 
الوقــت، كمــا حــدث مؤخــراً يف قــربص، وهــو مــا يســاعد علــى ظهــور جتمــع للمنتجــني وتوحدهــم 
علــى بنــاء خــط أنبــويب وجتــاري واحــد، وهــو التجمــع الــذي قــد يدعــم اســتقراراً اقتصــادايً، وتوفــر 
مصــادر إمــداد قويــة لــدول االحتــاد األورويب، وابلفعــل يف عــام 2015 أعلــن االحتــاد األورويب بــدء 

دراســة اجلــدوى خلــط أانبيــب شــرق املتوســط)46(.

وقبــل االنتهــاء مــن دراســة اجلــدوى يف هنايــة 2017 وّقعــت كلٌّ مــن قــربص واليــوانن وإيطاليــا 
والكيــان اإلســرائيلي علــى اتفــاق مبدئــي للتحضــر إلنشــاء خــط أانبيــب بطــول 1900 كيلومــرت 
لنقــل الغــاز مــن احلقــول يف حــوض شــرق املتوســط لــدول جنــوب شــرق أورواب، بتكلفــة تصــل إىل 
7 مليــارات دوالر مــن أجــل إجنــازه عــام 2025 لتزويــد االحتــاد األورويب بكميــات تصــل إىل 16 

)46(   مثــى املزروعــي، مؤيــد صــالح الديــن، التحليــل المكانــي ألنابيــب الغــاز وتأثيرهــا فــي الصــراع الدولــي فــي الشــرق 
األوســط، مصــدر ســابق، ص 275.



44

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

مليــار مــرت مكعــب يف العــام الواحــد)47(.

لكن السعادة البادية على وجوه املسؤولني اإلسرائيليني الي رمسها الغاز املكتشف، واالتفاقات 
املشــرتكة مــع بقيــة دول حــوض املتوســط، ظهــرت معهــا يف املقابــل وجــوه أخــرى عابســة ترقــب 
عــن بعــد انتصــارات الكيــان الصهيــوين وأفراحــه إبعالنــه اكتشــافات جديــدة للغــاز، أو تصديــر 
جــزء منــه للجــارة العربيــة الكبــرة )مصــر(، وهــي تــدرك أن جــزءاً كبــراً مــن اســتحقاقات الغــاز 
الطبيعــي الــي وضــع عليهــا )الكيــان الصهيــوين( يــده هــو حقهــا هــي، وليــس حــق الكيــان الصهيــوين 
املغتصــب، احلديــث هنــا حتديــداً عــن لبنــان وســوراي وقطاَعــي غــزة والضفــة، ويــرى البعــض أن احملــاور 
الثالثــة تلــك ميكــن أن متثــل مــع تركيــا وقــربص الرتكيــة حلفــاً مضــاداً، لكــن عنــد االقــرتاب أكثــر 
مــن التفاصيــل املرتبطــة بــكل حالــة مــن هــؤالء يالحــظ أن املوقــف ضعيــف، بســبب ظــروف ذاتيــة 

وموضوعيــة، وفــق مــا أييت)48(:

• ســوراي: دولــة مشــغولة يف النــزاع الداخلــي هبــا منــذ عــام 2011، وهــو مــا أدى إىل التأثــر 
الســلي الكبــر يف إنتاجهــا مــن النفــط والغــاز مــن حقــول النفــط الربيــة، فضــاًل عــن فــرض قيــود 
علــى حتركهــا يف اإلطــار اإلقليمــي، كمــا أن تراجــع عالقــات نظــام بشــار األســد مــع تركيــا يقيــد مــن 
التحالــف معهــا؛ فضــاًل عــن كــون عدائهــا مــع إســرائيل مينــع الدخــول معهــا يف حتالفهــا القائــم مــع 
قــربص واليــوانن. ويف كل األحــوال، فــإن مــن مصلحــة ســورية اإلســراع حبمايــة حقوقهــا مــن ثــروات 
املتوســط، ســواء عــرب الدخــول يف حتالفــات أو توقيــع اتفاقيــات لرســم احلــدود البحريــة مــع دول 

حــوض املتوســط.

الواقعــة  البحريــة  والغــاز  النفــط  حقــول  ابســتغالل  »إســرائيل«  تقــوم  الفلســطينية:  الســلطة   •
يف حــدود املنطقــة االقتصاديــة لقطــاع غــزة، مســتفيدة بذلــك مــن االنقســام الفلســطيي احلــايل، 
والضغــط الشــديد الــذي يتعــرض لــه القطــاع مــن جــراء احلصــار املفــروض عليــه، وعــدم قــدرة الســلطة 
الفلســطينية علــى مواجهــة إســرائيل حــى اآلن للمطالبــة ابحلقــوق الفلســطينية يف ثــروات شــرق 

)47(   Offshore Magazine, Governments sign accord on Eastern Mediterranean gas 

pipeline system: (6 December 2019), retrieved in 25 December 2019: https://0i.is/Xhgc

)48(   هل يتســبب غاز شــرق المتوســط بصراع في المنطقة؟، العريب اجلديد، )10/ 2/ 2018(، اتريخ زايرة الرابط: 
https://cutt.us/k46t1 .2020 /1 /10
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املتوســط.

• لبنــان: توحــي التحــركات السياســية واالقتصاديــة األخــرة أن البــالد لــن ترتاجــع عــن محايــة 
حقوقهــا يف ثــروات شــرق البحــر املتوســط، بــل والبــدء يف حصــاد ذلــك ســريعاً، حيــث قــام رئيــس 
الــوزراء اللبنــاين الســابق، ســعد احلريــري، بــزايرة تركيــا هنايــة شــهر يناير/كانــون الثــاين 2018 يف 
زايرة مل تُعلَــن تفاصيلهــا، تزامنــت مــع هتديــدات وزيــر الدفــاع اإلســرائيلي للبنــان عقــب اإلعــالن 
عــن االســتثمار النفطــي يف املنطقــة البحريــة )بلــوك 9( املتنــازع عليهــا مــع »إســرائيل«، ويف إشــارة 
إىل تقــارب تركــي لبنــاين بشــأن الغــاز مقابــل التحالــف الرابعــي بــني »إســرائيل« وقــربص واليــوانن 

ومصــر.

ومل تتوصــل »إســرائيل« ولبنــان إىل اتفــاق بشــأن ترســيم حــدود املناطــق االقتصاديــة اخلاصــة بــكل 
منهمــا، وتقــع بعــض رواســب الغــاز املثــرة لالهتمــام علــى جانــب ســواحل الدولتــني، وحــى اآلن 
ال يوجــد اتفــاق علــى مــن ميلــك هــذه املــوارد. »إســرائيل« تبنَّــت موقفــاً حازمــاً لتأكيــد حقهــا يف 
اســتغالل املــواد اهليدروكربونيــة، لكــن األمــور ليســت هبــذه الســهولة، إذ احتّجــت بــروت علــى هــذه 

التحــركات )بدعــم مــن طهــران(. 

ب. نقاط الضعف بالنسبة للكيان الصهيوني:
.  وجــود مكامــن الغــاز الطبيعــي يف ســواحل قريبــة مــن االســتهداف املســلح، ومــن مث فالكيــان 
عــرب  والســوريني-  مــن جهــة،  الفلســطينيني  مــع  تفاوضــي  إطــار  إىل دخــول  الصهيــوين مضطــر 

روســيا- واللبنانيــني، مــن جهــة اثنيــة. 

.  عــدم قبــول تركيــا التفاقيــات الرتســيم املوقعــة بــني الكيــان الصهيــوين واليــوانن وقــربص ومصــر، 
وهــو مــا جيعــل الكيــان الصهيــوين يف حالــة عــدم اطمئنــان كامــل مــا دام هنــاك طــرف قــوي حبجــم 
تركيــا غــر راٍض عــن أطــر الرتســيم الــي مت التوقيــع عليهــا، حــى ولــو كان األمــر ابلنســبة هلــا أقــل حــدة 

مــن اليــوانن ومصــر وقــربص.



46

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

ج. المستقبل:
أواًل: الكيان الصهيوين- لبنان

 يتنامــى االحتقــان اللبناين-اإلســرائيلي منــذ ســنة علــى أقــل تقديــر، وســط انتشــار العديــد مــن 
التقاريــر الــي تقــول بقــرب وقــوع حــرب جديــدة يســتهدف الكيــان اإلســرائيلي مــن خالهلــا حــزب 
هللا، لكــن يف حــال اســتثناء العوامــل اخلارجيــة وحصــر اخلــالف مبوضــوع الغــاز فقــط، ميكــن القــول 
حينهــا: إنــه ابلرغــم مــن التصرحيــات والتصرحيــات املضــادة بــني الطرفــني، فــإن الغالــب مــن كل 
األطــراف هــو االحتــواء الضمــي للنــزاع. وابلرغــم مــن أن احتمــال انتقــال النــزاع اللبناين-اإلســرائيلي 
مــن حالــة التوتــر إىل حالــة احلــرب بشــكل ســريع وخــالل مــدة قصــرة أعلــى بكثــر مــن االحتمــال 
القائــم يف النــزاع الرتكي-القربصــي، فــإن األخــر يبــدو األكثــر توتــراً علــى املــدى القصــر واملتوســط، 

وذلــك ألســباب عديــدة، لعــل أمههــا)49(:

1.  ترتكــز مصلحــة كل مــن لبنــان والكيــان الصهيــوين- علــى األقــل يف الوقــت الراهــن- علــى 
اســتخراج الغــاز أكثــر مــن أي شــيء آخــر، يف حــني يبــدو األمــر خمتلفــاً ابلنســبة إىل النــزاع الرتكــي-

القربصــي، حيــث تصــر تركيــا علــى أال تقــوم قــربص ابســتخراج الغــاز قبــل التوصــل إىل اتفــاق، يف 
ــس ملعادلــة  حــني تصــر األخــرة علــى اســتخراجه مبعــزل عــن رأي طــريف النــزاع اآلخريــن، وهــو مــا يؤسِّ

توتــر أعلــى.

2.  توجــد مبــادرات ووســاطات حلــل النــزاع يف احلالــة اللبنانية-اإلســرائيلية؛ إذ حاولــت كل مــن 
قــربص وأمريــكا ممارســة هــذا الــدور. وعلــى الرغــم مــن أهنمــا مل حتققــا شــيئاً، فــإن الوســاطة حبــد ذاهتــا 
ــاً يســاعد علــى نــزع فتيــل األزمــة بــني الفينــة واألخــرى مقارنــًة ابلوضــع الرتكــي- تعــد عامــاًل إجيابّي

القربصــي )اليــوانين( الــذي يشــهد تدهــوراً ملحوظــاً واســتقطاابً عاليــاً وتوتــراً متصاعــداً.

يف كلتــا احلالتــني يوجــد خلــل كبــر يف ميــزان القــوى العســكري ملصلحــة أحــد األطــراف، وابلرغــم 
مــن ذلــك فــال يبــدو أن هنــاك توجهــات لــدى تــل أبيــب علــى املــدى القصــر ورمبــا املتوســط للجــوء 

)49(   علــي حســني ابكــر، كنــز فــي مــاء المتوســط.. مــن يربــح حــرب الغــاز القادمــة؟، ميــدان اجلزيــرة، اتريــخ زايرة 
https://cutt.us/3L2PG الرابــط: 21/ 12/ 2019.
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إىل القــوة العســكرية حلســم النــزاع، وذلــك ألن وضعهــا حســاس جــّداً لناحيــة انتشــار منشــآهتا 
املتعلقــة ابســتخراج الغــاز يف مناطــق واســعة بعيــداً عــن الشــاطئ اإلســرائيلي، وهــو مــا جيعلهــا عرضــة 
لالســتهداف الســهل يف حــال تطــور النــزاع إىل عمــل مســلح، ورمبــا يكــون هــذا مــا يفســر توجــه تــل 

أبيــب مؤخــراً إىل تطويــر قدراهتــا البحريــة وحتصــني منشــآهتا.

اثنياً: الكيان الصهيوين- السلطة الفلسطينية:

من الواضح للغاية أن السلطة الفلسطينية مث لبنان هي النقطة األضعف يف هذا الصراع املرتبط 
حبقــوق الغــاز يف البحــر املتوســط، فالكيــان اإلســرائيلي يعتمــد علــى اتفاقيــة ترســيم احلــدود مــع 
قربص اليواننية، ويزعم أن هذا الرتســيم ســيحدد مســتقباًل حدوده املائية مع لبنان. ويؤكد اجلانب 

اللبنــاين أن املنطقــة املتنــازع عليهــا مــع الكيــان حتتــوي علــى كميــات ضخمــة مــن الغــاز والنفــط.
وكانــت احلكومــة اللبنانيــة قدمــت، عــام 2011، احتجاجــاً لــدى األمــم املتحــدة بعــد إقــدام 
الكيــان اإلســرائيلي علــى ترســيم حــدود مائيــة مــع قــربص. ونتيجــة هلــذا املوقــف تعالــت أصــوات يف 
لبنــان تقــول إن الدولــة مل تبــذل جهدهــا يف احلصــول علــى نصيبهــا مــن كعكــة غــاز شــرق املتوســط، 
رغــم وجــود بعــض احلقــول يف حــدود املنطقــة االقتصاديــة اخلاصــة بلبنــان، وقــد ُنِســَب إىل خمتصــني 
حتذيرهــم مــن أن تراخيــاً لبنانيــاً حيــال هــذه القضيــة قــد تســتفيد منــه »إســرائيل« لســحب ثــروات 
ابطنيــة مــن املنطقــة البحريــة اللبنانيــة اخلالصــة. علــى ســبيل املثــال أكــد املهنــدس ربيــع ايغــي، اخلبــر 
النفطــي ومستشــار جلنــة الطاقــة الســابق مبجلــس النــواب اللبنــاين، أن القبارصــة واإلســرائيليني مل 
يستشــروا لبنــان، متهمــاً قــربص ابلتواطــؤ مــع الكيــان اإلســرائيلي حينمــا اتفقــت معــه علــى ترســيم 

حــدود مائيــة)50(.

اثلثاً: الكيان الصهيوين- سورية:

ســيعول النظــام الســوري يف ســورية علــى روســيا كــرأس حربــة يف خلــق إطــار تفاوضــي بــني ســورية 
والكيــان الصهيــوين يقــوي موقــف ســورية، خصوصــاً أن األخــرة قدمــت تســهيالت كبــرة لشــركات 

)50(   صــراع الغــاز والنفــط فــي شــرق المتوســط، اجلزيــرة نــت، )24/ 11/ 2014(، اتريــخ زايرة الرابــط: 17/ 12/ 
https://cutt.us/iyOcX  .2019
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التنقيــب الروســية، كمــا ســبق ذكــره، يســمح للــروس حبضــور قــوي يف املنطقــة، وهــو مــا تدركــه روســيا 
جيــداً، وتعــد ســورية البوابــة الوحيــدة للوجــود ابلقــرب مــن هــذه الكعكــة الكبــرة.

خاتمة
تثبــت األزمــة األخــرة يف منطقــة شــرق املتوســط أن االقتصــاد مــا زال هــو احملــرك األســاس ألشــرس 
الغــاز  هــي حــرب  والعشــرين  احلــادي  للقــرن  الطاقــة  العــامل، وأن حــرب  واحلــروب يف  النزاعــات 
الطبيعــي، ومــن هــذا املنطلــق فــإن موقــع حــوض البحــر املتوســط اجليواســرتاتيجي ميثــل مســألة غايــة 
يف األمهيــة ابلنســبة لبلــدان هــذا احلــوض، وكــذا ابلنســبة لبلــدان العــامل الغــريب املعتمــد علــى الغــاز 
الطبيعــي يف إنتاجــه أو جتارتــه، املعتمــد جبزئــه األكــرب علــى تصديــر الغــاز، ممــا جيعــل هــذه املنطقــة 

حمــل اهتمــام دويل كبــر.

- أحــد أبــرز مظاهــر مفهــوم )أمــن الطاقــة( هــو العمــل علــى أتمــني الطاقــة علــى املــدى الطويــل 
بضمــان ســراين النظــام العاملــي للطاقــة وتوافــر الكميــة املطلوبــة منهــا، ســواء كانــت نفطــاً أو غــازاً 
طبيعيــاً أو غرهــا مــن املصــادر، مــع تزايــد الطلــب، وذلــك علــى املــدى الطويــل، والعمــل علــى تطويــر 
أشــكال اســتهالك الطاقــة وترشــيده تقنيــاً لتقليــل الضــرر الواقــع علــى البيئــة مــن أجــل تنميــة متوازنــة.

للــدول  اخلارجيــة  السياســة  لتحــركات  جديــدة  خارطــة  الغــاز  نقــل  أانبيــب  خطــوط  شــكَّلت 
اإلقليميــة يف منطقــة الشــرق األوســط، فقــد بــرزت أمهيتهــا مــن خــالل اختاذهــا إحــدى وســائل 
حتقيــق أمــن الطاقــة يف القــرن احلــادي والعشــرين، ال ســيما يف الــدول املتقدمــة، فتحولــت أانبيــب 
نقــل الغــاز مــن وســيلة مهمــة خلدمــة االقتصــاد إىل إحــدى األدوات واملرتكــزات املهمــة يف التنافــس 
العاملــي للســيطرة علــى مصــادر الطاقــة، وطــرق إمداداهتــا يف القــرن احلــادي والعشــرين، فضــاًل عــن 
كوهنــا هدفــاً للصراعــات السياســية، ال ســيما أن الغــاز مــوارده حمــدودة، ومرتبطــة ابلبنيــة التحتيــة 
القائمــة؛ مــن منشــآت وخطــوط أانبيــب حتــت األرض أو حتــت البحــر، وقــد ولَـّـد التنافــس علــى 
مــوارد وجتــارة الغــاز الطبيعــي الصــراع علــى إدارة خطــوط األانبيــب؛ لتعــدد مزاايهــا االســرتاتيجية، 
ال ســيما الــدول احلبيســة منهــا، أو تلــك الــي حتــوي أراضيهــا مــوارد للغــاز الطبيعــي، وهــو مــا جعــل 
مســألة أتمــني اســتراد الغــاز الطبيعــي أو توريــده مــن أولــوايت السياســة اخلارجيــة للقــوى االقتصاديــة 
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املعتمــدة علــى الغــاز الطبيعــي يف دعــم اقتصادهــا، وتلبيــة احتياجاهتــا مــن الطاقــة علــى حــد ســواء 
يف توفــر وأتمــني اإلمــدادات علــى املســتوى القريــب واملتوســط، لذلــك أصبحــت حتميــة مــرور هــذه 
اخلطوط يف مناطق جغرافية حمددة ســبباً يف تغير موازين القوى االقتصادية والسياســية، وال ســيما 
يف منطقــة الشــرق األوســط، ابعتبارهــا إحــدى أبــرز املناطــق الــي متثــل أمهيــة كــربى، لكوهنــا حتــوي 
احتياطــات نفطيــة ضخمــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى متثــل وســيطاً جغرافيــاً هامــاً علــى اخلارطــة 

اجلغرافيــة لــدول العــامل.

تالحقــت يف الفــرتة األخــرة عــدة أحــداث متعلقــة ابســتخراج وملكيــة الغــاز الطبيعــي يف منطقــة 
شــرق البحــر املتوســط: مــا بــني اخلــالف علــى احلــدود البحريــة بــني لبنــان والكيــان الصهيــوين، ورفــض 
تركيــا بــدء قيــام قــربص أبي عمليــات تنقيــب مــا بقيــت أزمــة انقســامها قائمــة؛ وتفــرع ذلــك إىل 
جتــاذب بــني مصــر وتركيــا؛ إذ رفضــت األخــرة اتفاقيــة ترســيم خــط احلــدود البحريــة بــني القاهــرة 

وقــربص املوقَّعــة عــام 2013، ابعتبــار أهنــا متــس حبقوقهــا االقتصاديــة.

 يظهــر تداخــل احلــدود البحريــة بــني مصــر والكيــان الصهيــوين وقــربص ولبنــان وتركيــا واليــوانن 
تســابقاً للفوز ابلثروة اجلديدة يف حوض شــرق املتوســط، والذي من املمكن أن يشــبه طفرة النفط 

يف اخلليــج العــريب يف بدايــة الســبعينيات.

وجــود ســبعة بلــدان متعارضــة بعضهــا مــع بعــض يف حــوض شــرق املتوســط منــذ عقــود ســيعّقد 
االكتشــافات والتقديــر الفعلــي لكميــات الغــاز، وميكــن لتداخــل صــراع النفــوذ بــني القــوى الكــربى 
واإلقليميــة والتجــاذب حــول الطاقــة أن يهــددا ابختــاذ النــزاع أبعــاداً أكثــر خطــورة يف املســتقبل 

القريــب.

تقابــل تركيــا عــدة مشــاكل يف بنــاء خطــوط للغــاز املنقــول عــرب مناطــق التصديــر إىل أورواب، 
أبرزهــا وجــود عقبــات انجتــة عــن مشــاكل سياســية مثــل القيــود املفروضــة علــى إيــران أو ســورية، 
أو مشــاكل يف البلــدان اجملــاورة الــي جيــب أن ميــر عربهــا جــزء مــن خطــوط األانبيــب مثــل اليــوانن، 
وهــو مــا جيعلهــا حريصــة بشــدة علــى خلــق مســارات أخــرى إلنتــاج الغــاز ونقلــه، ومــن مث مثلــت 
االكتشــافات األخــرة يف شــرق املتوســط فرصــة كبــرة لألتــراك، وهــو مــا جعلهــم يســتميتون بشــدة 
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للحصــول علــى أكــرب جــزء ممكــن مــن هــذه الثــروة الطبيعيــة.
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مركــز مســتقل غــر رحبــي، يُعِــّد األحبــاث العلميــة واملســتقبلية، ويســاهم يف صناعــة الوعــي 
وتعزيــزه وإشــاعته مــن خــالل إقامــة الفعاليــات والنــدوات ونشــرها عــرب تكنولوجيــا االتصــال، إســهاماً 

منــه يف صناعــة الوعــي وتعزيــزه وإثــراء التفكــر املبــي علــى منهــج علمــي ســليم
الرسالة

املسامهة يف رفع مستوى الوعي الفكري، وتنمية التفكر االسرتاتيجي يف اجملتمعات العربية

األهداف
-  اإلسهام يف نشر الوعي الثقايف.

-  قياس الرأي العام إقليمياً ودولياً جتاه قضااي حمددة.
-  التأصيل العلمي للقضااي السياسية املستجدة.

-  مواكبة املتغرات العاملية والعربية، من خالل إعداد األحباث وتقدمي االستشارات.

الوسائل
-  إعداد الدراسات واألحباث واالستشارات والتقارير وفق منهجية علمية.

-  التواصل والتنسيق مع املراكز واملؤسسات البحثية العربية والعاملية.
-  تنــاول قضــااي التيــارات الفكريــة املتنوعــة مبــا يؤصــل لضــرورايت التعايــش الســلمي، واملشــاركة 

الفاعلــة.
-  إقامة املؤمترات والندوات الفكرية وحلقات النقاش.

-  رعاية الشباب الباحثني املتميزين. 



مجاالت العمل
تتنوع جماالت العمل يف املركز وتشمل ما يلي:

1.  األبحاث والدراسات: 
العلميــة يف جمــاالت  املنهجيــة  الدراســات واألحبــاث وفــق  إعــداد  املركــز علــى  يقــوم  حيــث 

وهــي: املركــز،  ختصــص 
- الدراسات السياسية.

- الدراسات املتخصصة يف التيارات اإلسالمية والفكرية.
-الدراسات احلضارية والتنموية. 

- دراسات الفكر اإلسالمي. 

2.  االستشارات وقياس الرأي:
يسعى املركز لتقدمي االستشارات واحللول يف جماالت اهتمام املركز للجهات الرمسية واألهلية، 
وذلــك مــن خــالل قيــاس الــرأي العــام جتــاه القضــااي الفكريــة واألحــداث السياســية واالجتماعيــة، 

د املهــارات. ابلتعــاون مــع كادر علمــي حُمــرتف وُمتعــدِّ
  

3.  النشر: 
يسهم املركز يف نشر الدراسات واألحباث عرب وسائل النشر املتنوعة.

عضوية المركز في المنظمات العالمية:



56

تحديات السيطرة على مكامن الغاز الطبيعي  | خريطة الصراع بشرق المتوسط

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m


