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توترات على خط تركيا ــ قبرص ــ مصر ــ إسرائيل ــ لبنان
الغاز والنفط على نار شرق املتوسط

كأن منطقة الرشق االوسط ال تكفيها اسباب وعوامل كثرية للرصاع مكدسة ومتوارثة عىل مر تاريخها الحافل بالنزاعات والحروب، 
حتى يضاف اليها ملف النفط والغاز املكتشف حديثا، وعىل نطاق واسع يف حوض رشق البحر املتوسط، ليصبح واحدا من ابرز 

عنارص الرصاع االقليمي ومكوناته لسنوات وعقود مقبلة 

والغاز  النفط  عىل  الرصاع  يكون  عندما 
يكون  فانه  ومصالح،  ونفوذ  مال  ورصاع 
كل  فيه  وتصبح  وخطرا،  ورشسا  حادا 
االحتامالت والخيارات واردة، مبا يف ذلك 
وفرض  الحسابات  لتصفية  الحرب  خيار 
عن  جار  الحديث  ان  ومبا  اللعبة.  قواعد 
احتامل وجود احتياطات كبرية من النفط 
ترسيم  قضية  فان  املنطقة،  يف  والغاز 
تبدو  املتوسط  رشق  يف  البحرية  الحدود 
ونزاعات  لتوترات  وسببا  وشائكة  معقدة 

عىل اكرث من محور وصعيد.
باهمية  االوسط  الرشق  منطقة  تحظى 
السيايس  املشهد  يف  كبرية  اسرتاتيجية 
الكربى،  الدول  حسابات  ويف  االقليمي، 
خصوصا  الطبيعية،  باملوارد  غنية  النها 
باالهتامم  تحظى  باتت  والغاز.  النفط 
بعد  الطاقة  مجال  يف  والعاملي  االقليمي 
الطبيعي  للغاز  الهائلة  االكتشافات 
انها ستكون  فيها، والتي يرى خرباء نفط 
خالل  العامل  يف  الطاقة  مكامن  اهم  من 
بـ120  )تقدر  املقبلة  القليلة  السنوات 
برميل  مليار  و1,7  مكعب  مرت  تريليون 
من النفط(. وقد بات ملف التنقيب عن 
الغاز يف رشق البحر املتوسط محور رصاع 
الحايل،  السيايس  املشهد  يتصدر  جديد 
اكرث  وحروب  ونزاعات  لتوترات  ومصدرا 
كانت  التي  املياه  حروب  من  خطورة 
ثالثة  من  اكرث  منذ  املنطقة  يف  متوقعة 
حروب  امام  تراجعت  والتي  عقود، 

اكتشافات الغاز والنفط. 
االوسط  الرشق  منطقة  كانت  لطاملا 
املتوسط خصوصا،  عموما، ومنطقة رشق 
اقليمي وعاملي.  ساحة لرصاع جيوسيايس 

مياه غزة وفلسطني ورشق قربص وسوريا 
االستكشافات  اعامل  تتوقف  مل  ولبنان. 
 32 تتجاوز  باكتشافات  اخرها  توج  التي 
الطبيعي  الغاز  من  مكعبة  قدم  تريليون 
الواقعة  رشوق  رقعة  من  ظهر  حقل  يف 
وتقوم رشكة  املرصي.  النيل  شامل حوض 
الحقل  هذا  بتطوير  االيطالية  "ايني" 
عام  فيه  االنتاج  يبدأ  ان  يتوقع  الذي 
يف  للغاز  اقليميا  مركزا  ليغدو   2019
الستخدام  تخطط  وهي  املتوسط.  رشق 
محور  لتصبح  الحقل  يف  وانابيب  منصة 
قريبة  بحقول  ربطه  بعد  الصادرات 
علام  نسبيا،  محدودة  احتياطات  وذات 
الكافية  االقتصادية  الجدوى  متلك  ال  انها 

للتصدير اىل اوروبا. 
ونظرا اىل اهمية هذا املرشوع، وانسجاما 
املنطقة،  يف  االسرتاتيجية  اهدافها  مع 
وقعت رشكة "روسنفت" اخريا صفقة مع 
منه،   %30 نسبة  لرشاء  االيطالية  الرشكة 
بالنسبة  اما  دوالر.  مليون  و250  ببليون 
"نوفاتك"  رشكة  دخلت  فقد  لبنان  اىل 
مقابل  يف   ،%20 بنسبة  برشاكة  الروسية 
االيطالية  "ايني"  رشيك  من  لكل   %40
واستثامر  للتنقيب  الفرنسية،  و"توتال" 
يف   9 ورقم  الشامل  يف   4 رقم  للرقعتني 
الجنوب. كام اعلنت نيقوسيا رسميا عىل 
لسان وزير الطاقة يورجوس الكوتريبيس 
البلوك  يف  للغاز  كبري  حقل  اكتشاف  عن 
السادس من املنطقة االقتصادية الخالصة 
ظهر  لحقل  مامثل  تكوين  يف  لقربص، 

الكائن قبالة السواحل املرصية. 
مرص  بني  البحرية  الحدود  تداخل 
واليونان،  وتركيا  ولبنان  وقربص  وارسائيل 

غري ان هذا الرصاع اخذ منحى جديدا بعد 
الغاز  من  الضخمة  االحتياطات  اكتشاف 
جيوسياسية  تداعيات  اىل  ادى  ما  فيها، 
جديدة، وعملية اصطفاف جديدة للقوى 
مزيد  مع  ترافقت  والدولية،  االقليمية 
الزيت  من  املزيد  فيها وصب  التوتر  من 
الغياب  بسبب  خصوصا  حروبها،  عىل 
من  الكثري  بني  البحرية  للحدود  الكامل 
وبسبب  بعد،  ترسم  مل  التي  الدول  هذه 
وجود الغاز والبرتول عىل عمق واحد يف 
رشق املتوسط، ويف حوض واحد ميتد بني 
وسوريا  ولبنان  وفلسطني  وارسائيل  مرص 
من  فان  ولذلك  وقربص،  واليونان  وتركيا 
يبدأ باالستخراج اوال يكون يف امكانه ان 
الدول املجاورة  يستخرج حصته وحصص 
من هذا الحوض. وهو ما بارشته ارسائيل 
االخرى  املنطقة  دول  بخالف  اعوام  منذ 
الداخلية.  املنشغلة برصاعاتها ومشكالتها 
كل  ادعاء  االحداث رسيعا حول  تطورت 
الغاز  عىل  الحصول  يف  احقيتها  دولة 
عىل  املطلة  الدول  ودخلت  والنفط، 
سباقا  املتوسط  للبحر  الرشقية  السواحل 
والتنقيب  للبحث  بينها  ما  يف  محموما 
تأمني  بهدف  العميقة  املياه  الغاز يف  عن 
حقوقها  وتثبيت  الطاقة  من  احتياطاتها 

التاريخية.
منذ  وتحديدا  سنة،   27 نحو  قبل 
وترية  تسارعت  املايض،  القرن  تسعينات 
البحر  رشق  يف  والغاز  النفط  استكشاف 
يف  النيل  حوض  من  انطالقا  املتوسط، 
الخالصة،  املرصية  االقتصادية  املنطقة 
اىل حوض املرشق، او كام سامه جغرافيو 
انه يغطي  الشام". علام  العرب بـ"حوض 

واستغالل  نفوذهام  بسط  يف  بالفعل 
التي  ومرص  قربص  وبني  الحقول،  بعض 
الحدود  لرتسيم   2013 عام  وقعت 

البحرية. 
عىل  بالحصول  تركيا  مصالح  وتكمن 
االكرث  باعتبارها  للطاقة  جديد  مصدر 
خط  وبامرار  املنطقة،  يف  للغاز  استريادا 
خصوصا  اوروبا،  اىل  اراضيها  عرب  انابيب 
البواخر  عرب  لنقله  الغاز  تسييل  ان 
مكلف نسبيا يف ظل تهاوي اسعار النفط 
انابيب من ارسائيل  بينام متديد  العاملية، 
اىل  وصوال  تركيا  اىل  ومنها  بقربص  مرورا 
اقل  اقتصاديا. وهو  اوروبا يبقى االجدى 
كلفة من انبوب غاز قد ميتد من فلسطني 
مرورا بقربص واليونان، وصوال اىل اوروبا.

ترسيم  يف  متاطل  التي  ارسائيل   •

اصبحت ايران العبا
اقليميا بعد سنوات

والعقوبات العزلة 

اسرائيل تسعى الى 
ان تصبح "امبراطورية غاز" 

بالغاز  للفوز  وتسابقا  خفيا  خلف رصاعا 
ثالث  بني  خصوصا  املتوسط،  البحر  يف 
وارسائيل.  وتركيا  مرص  هي  رئيسية  قوى 
احدى  ميثل  بات  الغاز  ان  واضحا  بات 
لتصفية  السيايس  التوظيف  وسائل  ابرز 
الحسابات السياسية بني القوى االقليمية:

• تركيا مل تدخل رسميا بعد مجال انتاج 
اي  تكوين  يف  توفق  ومل  والغاز،  النفط 
تحالف يف رشق املتوسط، نظرا اىل التوتر 
القائم بينها وبني قربص يف الجزء الشاميل 
لها الذي احتلته تركيا يف سبعينات القرن 
قربص  باحقية  االعرتاف  وترفض  املايض، 
لها.  الخاصة  االقتصادية  املنطقة  يف 
جزيرة  حدود  ترسيم  عىل  بقوة  تعرتض 
قربص البحرية مع عدد من دول الجوار، 
الجزيرة  شطري  انقسام  تكريس  ظل  يف 

منطقة الرشق 
االوسط ستكون 
من اهم مكامن 
الطاقة يف العامل.

مصالح  تهديد  بحجة   1974 عام  منذ 
تعرتف  ال  التي  الرتكية  قربص  جمهورية 
التي  االتفاقات  وترفض  انقرة،  بها سوى 
بدأتا  اللتني  وارسائيل  قربص  بني  عقدت 
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وسوريا  لبنان  مع  البحرية  الحدود 
تصبح  ان  اىل  تسعى  والفلسطينيني، 
"امرباطورية غاز" مصدرة للغاز لكل دول 
لدول  نفطيا  تبعيتها  من  والتحرر  العامل، 
اخرى، خصوصا وان النفط يف غالبيته يف 
مصادر  ايجاد  تحاول  لذلك  العرب،  يد 
الطبيعي  الغاز  عن  التنقيب  بديلة. 
هذا  يف  يأيت  املتوسط  اعامق  يف  والنفط 
االطار، السيام ان هناك ابحاثا كثرية منها 
ضخمة  حقول  وجود  اظهرت  امريكية 
ارسائيل  يساعد  ما  املتوسط  اعامق  يف 
اىل  الغاز  وتصدير  ذاتيا  االكتفاء  عىل 
لبنان  بني  نزاع  يدور  اخرى. واخريا،  دول 
وارسائيل عقب اعالن لبنان عن االستثامر 
النفطي يف املنطقة البحرية البلوك رقم 9، 
وتدعي ارسائيل ان لها حقا فيه الن جزءا 
منه يقع يف منطقتها االقتصادية الخالصة. 
لبنان متمسك بحقوقه يف البلوك 9 ويرص 
املحتملة  االحتياطات  من  االستفادة  عىل 
محل   9 االمتياز  منطقة  يف  البحر  تحت 

النزاع.
مركزا  بصفتها  موقعها  عززت  مرص   •
يف  الغاز  اكتشافها  بعد  للطاقة  اقليميا 
حقل ظهر االكرب يف املتوسط باحتياطات 
مربع(،  قدم  تريليون   30( ضخمة  غاز 

خرائط املسح الجيولوجي يف رشق املتوسط تنبئ مبناورات واطامع.

مصالح تركيا يف الحصول عىل مصدر جديد للطاقة. 

يف خطوة تصعيدية من جانب تركيا للخالفات حول التنقيب عن النفط والغاز يف رشق 
االيطالية  "ايني"  لرشكة  تابعة  تركية سفينة حفر  بحرية  قطع  اعرتضت  املتوسط،  البحر 
كانت يف طريقها للتنقيب عن الغاز املكتشف اخريا يف املياه القربصية، كام جددت التأكيد 
والقبارصة  تركيا  الحفاظ عىل حقوق  اجل  الالزمة من  الخطوات  بكل  القيام  عىل عزمها 
االتراك، ومنع اتخاذ خطوات احادية يف رشق البحر املتوسط. وقد اجربت السفينة عىل 
قطع رحلتها اىل جنوب جزيرة قربص حيث الحقل الغازي، وينتظر طاقمها تعليامت من 
ادارة الرشكة يف روما. وبقيت حكومة قربص عىل اتصال مستمر مع الحكومة االيطالية 
املنطقة  يف  الجديدة  الرتكية  بالتحركات  يتعلق  ما  يف  "ايني"  االيطالية  النفط  ورشكة 
االقتصادية الخالصة لقربص، التي وصفتها بـ"االستفزازية"، وتعتقد ان روما سوف تتوىل 
والواليات  االورويب  االتحاد  باطالع  ايضا  القربصية  الحكومة  وقامت  املسألة.  هذه  حل 

املتحدة عىل هذا التطور.
حقوقها  عىل  الحفاظ  اجل  من  الالزمة  الخطوات  بكل  القيام  عىل  عزمها  تركيا  واعلنت 
وحقوق الشطر الشاميل من الجزيرة القربصية او ما تسمى "جمهورية شامل قربص الرتكية". 
جزيرة قربص املتوسطية مقسمة اىل شطرين منذ عام 1974: االول هو "جمهورية قربص 
عامليا  بها  املعرتف  "جمهورية قربص"  والثاين  انقرة،  بها سوى  تعرتف  ال  التي  الشاملية" 

والعضو يف االتحاد االورويب.
وهدد الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان بالتدخل العسكري ضد اليونان وقربص يف بحر 
ايجة والبحر املتوسط ما مل تتوقف االوىل عن انتهاك املياه االقليمية الرتكية، والثانية عن 
انشطة البحث والتنقيب عن النفط والغاز يف منطقة رشق البحر املتوسط، وسط دعوات 
من االتحاد االورويب النقرة بالتوقف عن القيام بانشطة ترض بعالقات حسن الجوار. وقال 
لحزب  الربملانية  الكتلة  اجتامع  امام  كلمة  يف  تهديد،  بلهجة  الرتيك،  الربملان  يف  اردوغان 
العدالة والتنمية الحاكم: "نحذر من يتجاوزون حدودهم يف بحر ايجة والبحر املتوسط، 

ويقومون بحسابات خاطئة مستغلني تركيزنا عىل التطورات عند حدودنا الجنوبية".

تركيا: لغة التهديد والوعيد العسكرية

مهمة  جديدة  وجهة  اىل  تحول  والذي 
علام  العاملية.  الطاقة  رشكات  لرصاع 
ملد  قربص  مع  مبدئيا  اتفاقا  وقعت  انها 
وهذا  البلدين،  بني  ميتد  انابيب  خط 
وجود  تنافسية يف ضوء  ميزة  له  االتفاق 
البرتولية  واملنتجات  التخزين  تسهيالت 
رشق  نقلها  وخيارات  والبرتوكيميائية، 
ما  املتوسط،  والبحر  الخليج  وغرب 
من  والعبني  اخرى  استثامرات  يجذب 
الصناعة  مجاالت  كل  يف  مجاورة  دول 
انتاج  من  مرص  قربص  وستزود  البرتولية، 
عىل  يحتوي  الذي   "افروديتي"  حقل 
نحو 4,5 تريليون قدم مكعبة من الغاز. 
من  الغاز  استرياد  اتفاق  وقعت  انها  كام 
محطتني  تشغيل  اعادة  بهدف  ارسائيل 
التحكيم  قضايا  وتسوية  الغاز،  لتسييل 

دول  بني  وقعت  مامثلة  اتفاقات  هناك 
تنازع  ان  تركيا  تستطيع  وال  املتوسط، 
الحدود  ترسيم  اتفاق  مثل  ايضا،  فيها 
وترسيم   ،2010 عام  وارسائيل  قربص  بني 
 ،2007 عام  ولبنان  قربص  بني  الحدود 
مع  يتوافق  وجميعها  وقربص،  مرص  ثم 
اتفاق االمم املتحدة لقانون البحار الذي 
املتحدة  لالمم  العامة  الجمعية  اعتمدته 

عام 1982.
االعرتاضات  ان  مرصية  اوساط  وترى 
الرتكية ال تتعلق بتقسيم الحدود البحرية 
بني مرص وقربص الذي تم عام 2003، بل 
باتفاق تقاسم مكامن الغاز املشرتكة بني 
وتحديدا   ،2013 عام  يف  املوقع  البلدين 
يف  الشاملية  لقربص  حقا  تراه  فيام 
عائدات قربص من التنقيب عن الغاز يف 
تركيا  وان  بالجزيرة.  املحيطة  املياه  كل 
كل  اليونانية  قربص  احتكار  عىل  تعرتض 
)بشقيها  قربص  لدولة  الغاز  عائدات 
املناطق  تلك  تقاسم  يف  والرتيك(  اليوناين 
هناك  يكون  ان  دون  من  مرص،  مع 
)الشاملية(،  الرتكية  وجود لحقوق قربص 
تركيا  فان  االحوال،  "يف كل  انه  اىل  الفتة 
ترسيم  باتفاق  تعرتف  بل  تعرتض،  ال 
يف  املوقع  القربصية   - املرصية  الحدود 
تركيا بحق شامل  2003، وتطالب  شباط 
تم  الذي  "افروديت"،  حقل  يف  قربص 
اكتشافه يف املياه التي تنازلت عنها مرص 
ونطاق  االتفاق.  ذلك  مبقتىض  لقربص 
داخل  تقع  الراهنة  الرتكية  التحركات 
الحدود القربصية، وفق اتفاق 2003، وال 
تأثري له عىل االطالق يف ما يتعلق باعامل 

التنقيب داخل الحدود املرصية".
الخالف  تطور  مراقبون  يستبعد  مل  وفيام 
وتركيا  مرص  بني  وصدام  مواجهة  اىل 
وقربص بسبب التنقيب عن الغاز يف املياه 
االقليمية، مع اعالن تركيا بدء التنقيب عن 
االقليمية،  مياهها  داخل  الكامنة  الرثوات 
حرب.  اعالن  مثابة  البعض  اعتربه  الذي 
الخالف  يتطور  ان  يستبعد  من  هناك 
اىل درجة االصطدام، عىل رغم ان الدول 
املتوسط.  مياه  يف  الحربية  سفنها  ارست 

اطراف  دخول  من  خشية  هناك  لكن 

اقليمي  مركز  اىل  البالد  وتحويل  الدويل، 
للطاقة. 

قيمة  ملرص  ستحقق  الصفقة  هذه 
عليها  العائد  وسيكون  مضافة،  اقتصادية 
نحو  عىل  الحصول  ملرص  )سيتيح  كبريا 
التسييل(.  ملياري دوالر سنويا يف مقابل 
القربيص  الغاز  ربط  عىل  ستساعدها  كام 
اىل  لتصديره  االسالة  مبحطات  اليوناين 
االقتصادية  الفائدة  وستشمل  اوروبا. 
ان  املرصيني واملستثمرين االجانب، علام 
الصفقة.  هذه  من  كثريا  سرتبح  ارسائيل 
اىل  االتفاق  هذا  وراء  من  مرص  تهدف 
من  كل  يف  املكتشف  الخام  الغاز  جذب 
املنطقة  ودول  ولبنان  وارسائيل  قربص 
قبل  منشآتها  يف  ومعالجته  االخرى، 
الصناعات  استغالله يف  او  اعادة تصديره 

املرصية.
كل هذه املعطيات اقلقت تركيا ورفعت 
وسلطت  املنطقة،  يف  التوتر  درجة  من 
الرثوات  شأن  يف  التوترات  عىل  الضوء 
التي  املتوسط   البحر  رشق  يف  البحرية 
من  املليارات  مبئات  قيمتها  تقدر 
الدوالرات. يف هذا االطار، تصاعد الرصاع 
ارسال  مع  االخرية  الفرتة  يف  وتفاقم 
التنقيب  منطقة  اىل  ابحاث  سفينة  تركيا 
واليونانية  الرتكية  قربص  مع  املشرتكة 
مدعومة بقوة بحرية، منعت اعامل حفر 
"ايني"  رشكة  مع  قربص  عليها  تعاقدت 
من  والرشكات  الدول  محذرة  االيطالية، 
البحرية  املنطقة  يف  الغاز  عن  التنقيب 
مؤكدة  قربص،  سواحل  قبالة  الواقعة 
املنطقة  ضمن  تقع  املناطق  هذه  ان 

السيادية لرتكيا او للقبارصة االتراك.
مع  تتعارض  الرتكية  التحركات  لكن 
منها  محاولة  ومجرد  الدولية،  االعراف 
بها  املعرتف  قربص،  امام  نفسها  الثبات 
رئيسة  بانها  مزاعم  وراء  وسعيها  دوليا، 
الرشق االوسط الجديد. تركيا لن تستطيع 
التنقيب عن الغاز يف املنطقة االقتصادية 
عدة،  قانونية  السباب  ملرص  الخالصة 
اودع  وقربص  مرص  بني  االتفاق  ان  منها 
املعايري  فيه  وروعيت  املتحدة،  االمم  يف 
للبحار.  املتحدة  االمم  واتفاق  الدولية 

تحظى منطقة الشرق 
االوسط باهمية 

استراتيجية في حسابات 
الدول الكبرى 
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اخرين يف الرصاع، ويف مقدمها ارسائيل 
ما  وقربص،  جانب مرص  اىل  ستقف  التي 
سيعقد االزمة ورمبا يؤدي ارجاء عمليات 
التوافق  يتم  حتى  واالستخراج  التنقيب 
وترسيم الحدود برىض االطراف جميعهم، 

وليس بشكل ثنايئ.
تقول قراءة قانونية يف كنوز رشق املتوسط 
خرائط  ان  البحرية،  الحدود  ورصاعات 
املتوسط  رشق  يف  الجيولوجي  املسح 
ترتسم  دولية  عالقات  بخرائط  تنبئ 
واطامع.  ومناورات  تحالفات  فوقها 
الجيولوجية  الخرائط  هذه  يف  املفارقة 
الفرحة  صنعت  ما  مبقدار  انها  الجديدة 
املنطقة  شعوب  بعض  لدى  والتفاؤل 
مثل مرص ولبنان، فانها المست االعصاب 
مثل  اخرى  لدول  واالقتصادية  السياسية 

متوترة.  مأزومة  فبدت  وارسائيل  تركيا 
مع  يتزامن  الجديدة  الرثوات  اكتشاف 
عىل  والرصاع  التنافس  من  خريطة  بروز 
الثقل  مركز  النها  املتوسط،  منطقة رشق 
الغاز  وتصدير  النتاج  الجديد  العاملي 
هذه  لعل  بالبيئة.  وارضارا  كلفة  االقل 
املتغريات تقدم تفسريا للتنافس املحموم 
حول  واالقليمية  العاملية  القوى  بني 
سوريا  يف  قدما  اليوم  يضع  فمن  سوريا. 
قسيمة  عىل  غدا  يحصل  ان  اىل  يسعى 
اشرتاك يف ثروة رشق املتوسط، حني تضع 
الحرب اوزارها وتنطلق الرشكات العاملية 
قبالة  والنفط  الغاز  للتنقيب عن  الكربى 

سوريا.
وموارد  والغاز  النفط  ان  يف  شك  ال 
الجذب  عنارص  اهم  من  هي  الطاقة 

ورصاعتها،  الدول  نفوذ  تستقطب  التي 
بابعادها  االوسط  الرشق  منطقة  السيام 
وممراتها  الطبيعية  وثرواتها  االسرتاتيجية 
الرشق  منطقة  شكلت  وقد  املائية. 
االوسط نقطة استقطاب اسرتاتيجية منذ 
التي  الدول  من  للعديد  طويلة  اعوام 
وكذلك  الطاقة،  مصادر  عىل  تتنافس 
ذات  املنطقة  دول  من  العديد  جعل 
عىل  الجيوسياسية  بابعاده  يتعاظم  تأثري 
الرشق  منطقة  يف  التحالفات  خريطة 
عىل  الرصاعات  ظل  ويف  اليوم،  االوسط. 
حيث  الجديد،  الدويل  الواقع  يف  االدوار 
يتداخل السيايس باالقتصادي، نجد سباقا 
مكتسباتها  لتحصني  الدول  بني  محموما 
تراجع  يفرس  ما  وهذا  الخام،  املوارد  من 

النفط.  اسعار 
مع  االيراين  النووي  االتفاق  توقيع  ومع 
ايران  اصبحت  الكربى،  الخمس  الدول 
اعوام  بعد  تجاهله  اقليميا ال ميكن  العبا 
من  الرغم  وعىل  والعقوبات.  العزلة  من 
ظل  يف  املنطقة  عن  االمرييك  االنكفاء 
باراك  السابق  االمرييك  الرئيس  سياسة 
فان  االحادية،  القطبية  وغياب  اوباما 
مواقع  عن  والبحث  االقتصادي  البعد 
جديدة يف حركة االقتصاد العاملي ال يزال 
مجريات  من  الكثري  مبسار  املتحكم  هو 
التدخل  كان  والوقائع. من هنا  االحداث 
يف  االحداث  خط  عىل  املبارش  الرويس 
سوريا، والتحالف الذي انشأته السعودية 
لالمساك باليمن كحديقة خلفية لحدودها 
التي  التحالفات  وكذلك  املائية،  وممراتها 
االرهاب  محاربة  عنوان  تحت  ترسم 
والتطرف. كل هذه العناوين والتحالفات 
وقضاياها  املنطقة  تجاه  الدويل  والحراك 
يصب يف خانة حامية املصالح االقتصادية 
تأمني  اىل  الحثيث  سعيها  ويف  للدول، 
دولها،  اىل  والغاز  النفط  نقل  خطوط 
واملنتجات،  للسلع  جديدة  اسواق  وفتح 
وكذلك يف الحفاظ عىل حصة من املوارد 
يف  محتملة،  تسوية  اي  مع  واملكتسبات 
حال التوصل اىل صيغة حلول او تسويات 

الشائكة. للقضايا وامللفات 

مبا ان حوض البحر املتوسط هو بني املناطق "االغنى" يف العامل بالغاز، ومن ميلك سوريا 
ميلك الرشق االوسط وبوابة اسيا، ومفتاح بيت روسيا )وفق كاترين الثانية(، واول طريق 
الحرير )بحسب اسرتاتيجيا الصني(، فهو يستطيع ان يتحكم بالنظام االقتصادي العاملي. 
قد  والذي  سوريا  يف  بوجودها  روسيا  لتمسك  الحقيقية  االسباب  معرفة  ميكن  هنا  من 
ميتد اىل اكرث من 100 سنة، مبوجب اتفاقات وقعتها مع نظام الرئيس بشار االسد، وهي 
مستعدة لخوض حرب عاملية من اجل استمرار نفوذها والحفاظ عىل مصالحها يف هذه 

املنطقة الحيوية.
ومبا ان الهدف االسرتاتيجي هو تصدير الغاز عرب االنابيب اىل اوروبا، برزت تركيا عقدة 
الحل يف املعادلة، خصوصا وانها تضغط لتكون جزءا من االتحاد االورويب، وورقة الطاقة يف 
يدها وهي متحمسة جدا لالمساك باالمن "الطاقوي" االورويب. وقد تسارعت الخطوات 
انجاز نحو  التنفيذية، حيث تم  بتوقيع االتفاقات بني موسكو وانقرة، وكذلك الخطوات 
170 كيلومرتا من انابيب خط "السيل الرتيك" جرى مدها تحت مياه البحر االسود. ويتكون 
املرشوع من خطني، يخصص احدهام لنقل الغاز اىل تركيا لتلبية حاجاتها والثاين لنقل الغاز 
الرويس اىل اوروبا عرب االرايض الرتكية. وسجلت موسكو انجازات ايجابية يف الرصاع الدويل 
نفوذها  املتوسط فقط، مستفيدة من  غاز  العاملي، ال عىل  الغاز  اسواق  واالقليمي عىل 
املتزايد يف املنطقة العربية وتطورات مصالحها السياسية واالقتصادية مع تركيا، فضال عن 

تحالفها املهم واملتني جدا مع الصني.
ينطلق االهتامم الرويس من ان القرن التاسع عرش كان "قرن الفحم"، وجاء بعده النفط يف 
القرن العرشين، ونعيش حاليا يف القرن الحادي والعرشين، حيث يشكل الغاز مادة الطاقة 
الرئيسة، سواء لجهة البديل الطاقوي نتيجة تراجع احتياط النفط عامليا، او لجهة اهمية 
الطاقة النظيفة. لذلك فان السيطرة عىل مناطق احتياط الغاز يف العامل، يعد بالنسبة اىل 

القوى القدمية والحديثة، اساس الرصاع الدويل يف ابعاده االقليمية.

اهتمام روسي بغاز الشرق االوسط


