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االهمية االسرتاتيجية لرشق البحر املتوسط انه عىل تقاطع طرق بني ثالث قارات كانت دوما مرسحا للنزاعات االقليمية.
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صراع النفط والغاز في شرق املتوسط:
تجاذب تركي ـ أوروبي... وقبرص نقطة إرتكاز

تكمن االهمية االسرتاتيجية لرشق البحر املتوسط يف انه عىل تقاطع طرق بني ثالث قارات: اوروبا، آسيا وافريقيا، كانت دوما 
مرسحا للنزاعات االقليمية. ومع اكتشاف حقول الغاز البحرية، تحول اىل ساحة رصاع للسيطرة عىل مصادر الطاقة فيه بني 

تركيا وارسائيل ومرص. اما نقطة االرتكاز فهي قربص التي تقع يف قلب الجغرافيا السياسية للغاز يف املنطقة

رشق  يف  التصعيد  خطوات  يف  قدما  تركيا  متيض 
البحر املتوسط رغم التحذيرات الدولية واالقليمية 
لها من التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل 
وبني  بينها  التوتر  حدة  من  يرفع  قد  ما  قربص، 
جارتها اللدود واالتحاد االورويب ودول اقليمية لها 

رشكات تعمل يف املنطقة.
جديدة،  ليست  الطاقة  مبكامن  تركيا  تحرشات 
الدويل  للقلق  اثارة  اكرث  املرة  هذه  كانت  وان 
خالل  بحريتها  اقدمت  ان  سبق  اذ  واالقليمي، 
شباط 2018 عىل اعرتاض سفينة حفر تابعة لرشكة 
ايني االيطالية، كانت يف طريقها للتنقيب عن الغاز 
املكتشف جنوب جزيرة قربص. وترافق ذلك مع 
تأكيد تريك عىل نية الحفر قبالة قربص الشاملية 
)الرتكية(، وهي الكيان االنفصايل الذي ال تعرتف 

به سوى انقرة.
كونها تفتقر اىل قوة بحرية كافية، تحاول قربص 
خالل  من  الفعال،  الردع  من  مستوى  تطوير 

القوات  من  بفوج  اليوناين  الجيش  ويحتفظ 
الوطني  الحرس  دعم  عىل  يعمل  الجزيرة،  يف 
القربيص، لكنه يتضاءل مقارنة بـ40 الف جندي 
دخلت  لهذا  الرتكية.  قربص  يف  تركيا  تنرشهم 
اليونان بالرشاكة مع قربص يف عالقتني عسكريتني 
تخدمان مصالح قربص، العالقة الثالثية اليونانية - 
القربصية - املرصية، والعالقة اليونانية - القربصية 
اليونان  ان  العالقات  هذه  اهمية  االرسائيلية.   -
مرص  مع  عسكرية  مناورات  باستمرار  تجري 
وارسائيل، وآخر املناورات التي استضافتها اليونان 
يف نيسان املايض للقوات الجوية املشرتكة، شاركت 
فيها الواليات املتحدة، وايطاليا، وقربص، وارسائيل، 

واالمارات العربية املتحدة.
من ناحية الواليات املتحدة، فانها تحتفظ بقاعدة 
يف جزيرة كريت عىل بعد اقل من 500 ميل من 
واشنطن  عززت   2018 االول  كانون  ويف  قربص. 
االسرتاتيجي  الحوار  افتتاح  مع  االمنية  الرشاكة 
واالمن  الطاقة  وقانون رشاكة  اليوناين،   - االمرييك 
لرشق املتوسط. اهمية هذا الترشيع انه سيزيل 
حظر االسلحة املفروض عىل قربص. وفجأة اطلت 
فرنسا لدعم قربص، ذلك ان رشكة توتال الفرنسية، 
يف  تعمالن  االيطالية،  ايني  رشكة  مع  وبالرشاكة 
الغاز الطبيعي قبالة ساحلها. الدور الفرنيس فاجأ 
ماكرون  اميانويل  الرئيس  قيام  بعد  تركيا، السيام 
من  عقوبات  بفرض  بتهديدها  اشهر،  ثالثة  قبل 
يترصف  الحفر. ال  توقف  اذا مل  االورويب  االتحاد 
الرئيس الرتيك رجب طيب اردوغان كحليف، ويتهم 
الناتو بأنه يرض باملصالح االقليمية الرتكية. الخطة 
التي اعتمدها الناتو يف رشق البحر املتوسط، كام 
يتبني، هي تكثيف الجهود الحتواء تركيا. سيقاوم 
اردوغان هذا االحتواء لحامية اطامع بالده، عندها 
اىل  يؤدي  ما  االحتواء،  تشديد  يف  الناتو  سيزيد 
حلقة تصعيد خطرية قد تغري العالقة بني الطرفني 

بشكل دائم.

مثل  جانبها،  اىل  الغربية  البحرية  القوى  جذب 
الواليات املتحدة وفرنسا وايطاليا. تعرثت جهودها 
النها ليست عضوا يف حلف الناتو مثل تركيا، لذا 
سياسية  دعم  اعالنات  الحصول عىل  فان ضامن 
الرئيسية  االعضاء  والدول  االورويب  االتحاد  من 
اصدار  مثل  القانونية  االجراءات  جانب  اىل  فيه، 
الحفر  اعتقال دولية الفراد طاقم سفينتي  اوامر 
الرتكية،  البرتول  رشكة  مع  املتعاونة  والرشكات 
يهدف اىل ايجاد سياق ديبلومايس العضاء الناتو 
جمهورية  تجاه  العسكرية  التزاماتهم  لتعميق 

قربص.
التوسط يف هذه  اليونان دورا رئيسيا يف  وتلعب 
انها عضو يف حلف  من  الرغم  عىل  اذ  العملية، 
حالة  يف  قربص  عن  الدفاع  ملتزمة  فانها  الناتو 
وقوع هجوم تريك عليها. وكان تم اضفاء الطابع 
الرسمي عىل هذا االلتزام يف اعالن الجانبني عام 
1993 حول عقيدة الدفاع عن املنطقة الواحدة. 

ونقل  للربط  االقليمي  للتعاون  ومرشوعات 
وتسييل الغاز. ويف ظل رهان الواليات املتحدة 
عىل اهمية مستقبل هذا القطاع وعىل الخارطة 
السياسية الجديدة للتحالفات يف املنطقة، فان 
يشكل  الغاز،  تسويق  خط  عىل  مرص  دخول 
مع  املتوترة  العالقات  مواجهة  يف  داعام  عامال 
تركيا، التي تم استبعادها عمليا من منتدى الغاز، 
الغاز  عىل  االوروبية  الدول  اعتامد  من  ويقلل 

الطبيعي الرويس.
االعتامد  من  اوروبا  اخراج  عىل  واشنطن  تعمل 
طاقة  سوق  وبناء  الروسية  الطاقة  موارد  عىل 
امن  وتعزيز  االقليمي  التعاون  لتحفيز  متكامل 
الطاقة. وتوضح الخريطة اكتشافات النفط والغاز 
قبالة سواحل قربص ومرص وارسائيل ولبنان عىل 
مدار العقد املايض، وترسم بينها مسارات محتملة 
الغاز  بيع  النهاية  يف  تسّهل  ان  ميكن  للتصدير 

االقليمي اىل االتحاد االورويب.
وفيام ترفض االدارة االمريكية التأكيد عىل ما اذا كان 
التعاون االقليمي يف مجال الطاقة سمة من سامت 
خطة السالم بني الفلسطينيني واالرسائيليني، شكل 
منتدى رشق البحر االبيض املتوسط للغاز، ومقره 
القاهرة )يضم اضافة اىل مرص، ارسائيل واليونان 
املجال  وايطاليا(،  وفلسطني  واالردن  وقربص 
الوحيد الذي جمع ارسائيل والسلطة الفلسطينية 
حول اتفاقات التعاون املشرتك يف السنوات االخرية 
مع اكتشافات الغاز عىل شواطئ غزة. ومع جهود 
لتشكيل  ترامب  دونالد  االمرييك  الرئيس  ادارة 
ملواجهة  االوسط  الرشق  يف  اسرتاتيجي  تحالف 
االيرانيني، يلجأ مسؤولو االمن القومي اىل منتدى 
املصالح  لتعزيز  اساسية  اسرتاتيجية  كأداة  الغاز 

االمريكية يف املنطقة.
االطراف  ربط  محاولة  عىل  ترامب  ادارة  رهان 
املتنافسة من خالل شبكة طاقة، واستخدام هذا 
التحالف العميل الثراء املنطقة وتنويع الواردات 
االوروبية واضعاف موسكو، تشكل اوىل االشارات 
عن العقيدة االسرتاتيجية التي مل تكشف عنها بعد 

ادارة ترمب تجاه املنطقة. 
للرئيس  القومي  االمن  مساعدي  كبار  عن  ينقل 
الرشق  يف  للسالم  الطريق  خريطة  ان  االمرييك 
االوسط، التي باتت تعرف بصفقة القرن، مرجعيتها 
خريطة حقيقية معلقة يف البيت االبيض، حددت 
عليها محطات الطاقة وحقول الغاز ومشاريع خط 

االنابيب الطموحة يف املنطقة.

فصول الرصاع عىل مكامن الطاقة يف رشق املتوسط 
تبدو متشابكة االطراف والخلفيات. فمن جهة، مل 
معنية  اقليمية  فعل  ردود  الرتكية  التحركات  ترث 
مبارشة بالتنقيب يف املنطقة مثل مرص واليونان 
ايضا  جاء  الرفض  اعالن  ان  بل  فحسب،  وقربص 
املتحدة  والواليات  وروسيا  االورويب  االتحاد  من 
اىل  تركيا  االورويب  االتحاد  زعامء  ونبه  االمريكية. 
مياه  الغاز يف  التنقيب عن  اعامل  رضورة وقف 
متنازع عليها حتى ال يتخذ االتحاد اجراء ضدها، 
بالتدخل.  اليونان وقربص  قبل  بعد مطالبته من 
مجلس  يف  الخارجية  العالقات  لجنة  ووافقت 
قانون  مرشوع  عىل  مؤخرا،  االمرييك،  الشيوخ 
لتحديث  والدميوقراطي  الجمهوري  الحزبني  من 
املتوسط،  البحر  رشق  يف  االمريكية  االسرتاتيجيا 
يطالب وزارة الخارجية مبراقبة االنتهاكات الرتكية 

يف املنطقة االقتصادية الخاصة بقربص.
تركيا تتحرك مدفوعة بذريعة اسايس تتمثل يف ما 
تقول انه موافقة من قربص الشاملية عىل التنقيب 
قبالة سواحلها. لكن اىل جانب ذلك، فان بعدا مهام 
يتمثل باقىص نقاط الضعف لدى انقرة واملتعلقة 
من  املئة  يف   60 نحو  تستورد  اذ  الطاقة،  بتوافر 
الغاز املستهلك لديها من روسيا، ومن املرجح ان 
تكون االكتشافات الهائلة يف املتوسط، والتي بدأت 
يف الظهور تباعا منذ عام 2009، مطمعا كبريا لها. 
االزمة،  انقرة يف خضم  اليها  تلجأ  اخرى،  ذريعة 
وهي انها ال تعرتف بقانونية اتفاق وقعته مرص 

التنقيب عن  وقربص عام 2013 لتقسيم مكامن 
الغاز يف املتوسط. لكن القاهرة شددت حينذاك 
ينازع يف  ان  االتفاق ال ميكن ألي طرف  ان  عىل 

قانونيتها، وانها تتسق وقواعد القانون الدويل.
تحاول تركيا قطع الطريق عىل مرص يك ال تكون 
مركزا اقليميا للغاز، عرب تحريك جبهة غزة ومنع 
مع  يتشابه  سلوك  يف  فيها،  تسوية  اىل  التوصل 
عقلية ايران، ولكن السباب مختلفة لديهام. ايران 
تريد الضغط عىل ارسائيل يف لعبتها للسيطرة عىل 
املنطقة، اما تركيا فعينها عىل الغاز يف بحر غزة، 
وتريد مع قطر استثامر شواطئها، يك تشكل عرثة 

امام مرص.
كشفت رشكات طاقة امريكية وعاملية كربى عن 
لتكون  تستعد  التي  مرص  يف  للعمل  مشاريع 
مركزا مهام للطاقة يف املنطقة، نظرا اىل موقعها 
غاز  مستقبل  مبفاتيح  االمساك  يف  االسرتاتيجي 
املتوسط، ما يؤهلها للعب دور مهم يف تدفق 
الرشكات  حظيت  لقد  العاملية.  الطاقة  تجارة 
االمريكية بحصة من املشاركة يف عمليات التنقيب 
هناك عرب رشكة اكسون موبيل ثم رشكة نوبل 
انريجي املتخصصة يف البحث عن الغاز الطبيعي 
واستكشافه، وسط تسهيالت من مرص واهتاممها 
بتطوير هذا القطاع، فضال عن امتالكها موقعا 
الغاز  مجايل  يف  واكتشافات  متميزا،  جغرافيا 
شبكة  تتضمن  متطورة  تحتية  وبنية  والبرتول 
الغاز  لتسييل  ومحطات  الغاز  لنقل  انابيب 

تتخذ تركيا من قربص الشاملية الرتكية ذريعة وقاعدة.


