جيوبوليتك الصراع على الغاز في الحوض الشرقي للبحر المتوسط

صالح نيّوف
أوال ـ مدخل
حوض البحر األبيض المتوسط :من الجغرافية إلى التاريخ والسياسة
ثانيا ـ جيوبوليتك الطاقة شرقي البحر األبيض المتوسط
1ـ السياق العام
2ـ تقرير هيئة المسح الجيولوجي األمريكية ( )USGSعام 2010
3ـ الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط
4ـ إسرائيل منذ عام 2013
5ـ سوريا منذ عام 2011
6ـ قبرص واليونان :الغاز والبترول والجيوسياسة
7ـ روسيا وأوروبا
8ـ مشروع خط غاز East Med
ثالثا ـ التحالف اليوناني ـ اإلسرائيلي ـ القبرصي
رابعا ـ تركيا :جيوبوليتك الطاقة في المتوسط
ممر الغاز الجنوبي ( )SGCوTANAP
الصراع التركي من أجل موارد الطاقة في شرقي المتوسط
خالصة

1

أوال ـ مدخل
حوض البحر األبيض المتوسط :من الجغرافية إلى التاريخ والسياسة
البحر األبيض المتوسط فضاء متغير حسب وجهة النظر التي نتناولها في الدراسته .لكنه أوالً وقبل كل
شيء بحر ،حيث المالحة التجارية مكثفة وليس فقط شواطئ مخصصة للسياح .إنه بحر عبور ،نقل ،ممر
للتدفقات االقتصادية القوية التي تهيمن عليها الهيدروكربونات .فيه ساحل صناعي وآخر ال .السكان،
المهاجرون غالبًا ،يعارضون بعضهم بعض على جانبي االنقسام :في الشمال ،األغنياء مع نموهم ومستويات
معيشية عالية .في الجنوب ،فإن التركيبة الديمغرافية المتسارعة لفترة طويلة وسوء إدارة الموارد تجعل
معظم البلدان في حالة فقر وتخلف .إن االعتماد على البحر األبيض المتوسط ككل يمنع استقرار حالة الصراع
التي تتميز بصدامات إقليمية دائمة .أوروبا ،على الرغم من قربها الجغرافي ،تتدخل أقل بكثير ،مقارنة
بالواليات المتحدة الموجودة في كل مكان.
البحر األبيض المتوسط هو مكان للتواصل والتداخل بين العديد من الثقافات واألديان ،مع تأثيرات كبيرة
كيلومترا وعرضه األقصى
على الحضارات الحديثة والقيم المنقولة في العالم معاصر .يبلغ طوله 3860
ً
ضا من جميع أنحاء العالم عبر مضيق جبل طارق وقناة السويس.
حوالي  700كيلومتر يمكن الوصول إليها أي ً
تراكمت في البحر األبيض المتوسط أطوار من الحضارات المتعاقبة ،جعلتنا "المودعين لتراث كانت
األبجدية فيه فينيقية ،المفهوم يوناني ،القانون روماني ،التوحيد السامي ،اإلبداع البوني ،السخاء البيزنطي،
العلم العربي ،القوة العثمانية ،التعايش األندلسي ،الفن اإليطالي ،والمغامرة كتالونية ،والحرية فرنسية
والخلود مصري " .1في تاريخ الفكر ،غالبًا ما كان يُنظر إلى البحر األبيض المتوسط على أنه مركز العالم،
حتى لو نسى المحللون بسرعة كبيرة ما كان يحدث في نفس الوقت في قارات أخرى ،ال سيما في آسيا.
يستند هذا التصور للمركزية العالمية إلى تاريخ وجغرافيا محددين ،فضلوا المواجهات واللقاءات بين األديان،
مع ظهور المعتقدات التعددية ،ثم التوحيدية ،والممالك المسيحية ،والسالالت العربية ،والسالطين العثمانيين
ومن الدول المستعمرة أو المستعمرة.
كان البحر األبيض المتوسط موقعًا للعديد من الحروب ،بقيادة القادة الحريصين على توسيع سلطتهم
السياسية ،واالستيالء على ثروة األراضي المجاورة أو فرض اإليمان والممارسة لدين واحد بالقوة .لقد
عرف على أرضه عمليات االستعمار وإنهاء االستعمار ،وال يزال إلى اليوم مكانًا للنضاالت السياسية
واالجتماعية المستمرة التي تهم وتقلق جميع دول العالم .يبدو أن أهمية الحروب والمظالم الموروثة بين
البلدان التي يتكون منها تسيطر على تاريخ البحر األبيض المتوسط  ،مع وجود اتفاقيات وتحالفات متحركة
بين الدول ووجود خطوط الصدع السياسي واالجتماعي .والثقافات غير المستقرة نسبيًا .كان البحر
"األزرق" بمثابة بوتقة انصهار لطرق التجارة الدولية ،وقد كان طريقًا فعاالً للتبادل االقتصادي والثقافي،
نظرا ألن المالحين ال يتواجدون أبدًا في
وذلك بفضل العديد من الجزر أو شبه الجز التي تجعله أكثر سهولة ً
أكثر من  350كيلومترا من الساحل.
ضمن هذا السياق "البحر األبيض المتوسط" هو أكثر من بحر بكثير .إنه تعبير مبسط لتسمية "العالم":
ضا
عالم البحر األبيض المتوسط .عالم بحدود غامضة وتعريفات متناقضة واعتباطية وتعسفية .وهذه أي ً
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خرافة تعقد كل شيء .لقد استطاع االقتصاد توسيع األبعاد الثقافية من خالل األدب والفنون ليعطيه بعدا
"متوسطيا" .يمكن التعرف على هذا الشريط الضيق من النوع الجغرافي "المتوسطي الخالص" على الرغم
من هجمات الحضارة المعاصرة .من الواضح اليوم أن هذه المساحة المحدودة والمفككة ال تكفي لملء مفهوم
البحر األبيض المتوسط .األنشطة االقتصادية ،والهجرات البشرية ،والمدن ومناطقها النائية ،واالنقسامات
السياسية المتضاربة ،تجعل من الضروري اتخاذ أساس لتحليل جميع دول البحر األبيض المتوسط :هناك
 18دولة منها ،وما هو مشترك بينها على أي حال ،هو مصالحهم في البحر التي تغمر سواحلهم .2يجب
وضع االنقسامات على أطراف المتوسط ضمن منظورها الصحيح ،فإذا كان وجود حضارة البحر األبيض
المتوسط بالمعنى الدقيق للكلمة يبدو مشكو ًكا فيها ،إال أنه ولدت قرون من التاريخ المشترك والغزوات
ضا
واالستعمار والتبادالت روابط قوية بين الشواطئ المختلفة لهذا البحر :الروابط الجينية بالتأكيد ولكن أي ً
وقبل كل شيء الثقافية (فهل يشعر الصقلي حقًا بأنه أقرب إلى النرويجي ،رغم أنه أوروبي ،من التونسي؟).
وهكذا صاغ فضاء البحر األبيض المتوسط هويته الخاصة.3

إن التحليل الجيوسياسي للبحر األبيض المتوسط قد يقف أمام ثالث صعوبات/تشوهات :4األولى ،التشوه
التاريخي :غالبًا ما يكون التاريخ مكتوب من جانب واحد .وهكذا فإن تاريخ قرطاج كتبه الرومان ،أما تاريخ
"البربر" ،كما يسميهم اليونانيون ("البرابرة" تعني من ال يتكلم اليونانية) وكتبه العرب ثم العثمانيون ،وتاريخ
االستعمار كتبه األوروبيون ،يمكن أن يؤدي الوهم باستمرارية الظواهر إلى قراءة أحادية أو خاطئة للقضايا
المعاصرة ،مع العلم أنه ليس من الضروري دائ ًما البحث عن ظواهر قديمة جدًا لشرح القضايا الحالية .لذلك
من الواضح أن تاريخ البحر األبيض المتوسط طويل جدًا ومعقد للغاية بحيث ال يمكن رسم صورة مثالية
هنا ،ومع ذلك ،فإن التركيز على عناصر معينة ،وثوابت معينة ،يبدو ضروريًا لفهم القضايا والصراعات
الحالية.5
ثانيا ،التشوه الجغرافي :هل البحر المتوسط واحد أو متعدد؟ هناك بالفعل وهم جغرافي ،وهو االستمرارية
البحرية لـ "البحار" التي تشكل البحر المتوسط بأكمله .بالتالي ال يوجد بحر متوسط واحد ،بل فضاءات
متوسطية متباينة للغاية ،تبدأ بثالثة أحواض كبيرة :البحر األسود ،والحوض الشرقي والحوض الغربي ،مع
اختالفات جغرافية وتاريخية كبيرة جدا .ثم نجد البحار في هذه األحواض مع عالقاتها الخاصة (بحر إيجة
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بين اليونان وتركيا) .لذلك ال يوجد واحد بل بحار متوسطة  .يمكننا ،جغرافيا ،النظر إليه على أنه عنصر
جغرافي يسهل التنمية البشرية ،وبالتالي يولد التنافس على السيطرة عليه ،وبالتالي االنقسامات السياسية.
(باستثناء الفترة الوحيدة التي عاشتها في ظل اإلمبراطورية الرومانية ،فقد كان البحر األبيض المتوسط دائ ًما
ً
مركزا تجاريًا من الدرجة األولى ،وحتى بشكل دائم
مقس ًما) .وهكذا فقد كان ،منذ زمن الحضارات األولى،
تقريبًا حتى القرنين الخامس عشر والسادس عشر وتطور طرق التجارة في بحر البلطيق وبحر الشمال ،ثم
الروابط مع العالم الجديد والمستعمرات التي رأت أنه يفقد أهميته االستراتيجية.
ثالثا ،التشوه الداللي :البحر األبيض المتوسط أم البحر األوسط أم وسط األرض؟ يقدم المؤرخ فرناند
بروديل في أطروحته عام ( 1949المنقحة في عام  )1966نظرية عن وحدة المكان والزمان حول هذا
البحر .وقد أخذ االسم الروماني (" :mediterraneusفي وسط األراضي") وجعلها فضاء مركزي (البحر
األوسط) .6إن فكرة البحر األبيض المتوسط كبحيرة داخلية ومعلم مركزي ما هي إال أحد أشكال وأحد أسماء
هذه المساحة المعقدة .بالنسبة للمصريين ،يُطلق على البحر األبيض المتوسط "األخضر الكبير" ،أو "البحر
ً
مركزا .يُطلق على البحر األبيض المتوسط اسم البحر الغربي بالنسبة
الكبير" ،ويشكل حدًا أكثر من كونه
لليونانيين أو العبرانيين ،و "البحر األبيض" بالنسبة للعرب ثم لألتراك (بسبب األلوان األساسية ،األبيض
يمثل الغرب) .هذا يعني أنه ال يمكننا استخدام الرؤية الرومانية أو األطروحة  Braudelianكنموذج وحيد
للتشكيك في هذا الفضاء ،على الرغم من أن اسمه يدعونا باستمرار للقيام بذلك .بدال من ذلك ،يجب أن نفكر
في األمر على أنه حد وأفق.
ينقسم حوض المتوسط إلى العديد من األقسام :المتوسط الغربي ويضم الدول الواقعة شمال ـ غرب
(إسبانيا ،فرنسا ،إيطاليا) ،الدول الواقعة جنوب ـ غرب (تونس ،الجزائر ،المغرب ،البرتغال) .المتوسط
الشرقي ويضم الدول الواقعة شمال ـ شرق (تركيا ،البلقان ،الدول اليوغسالفية السابقة ،ألبانيا ،بلغاريا،
اليونان ،قبرص) ،الدول الواقعة جنوب شرق (ليبيا ،مصر) .سوريا ،ولبنان ،إسرائيل وفلسطين .إن
خصوصية البحر المتوسط جيوبوليتيكيا أنه يتجاوز فكرة بحر وشواطئ ،بل إنه دول محيطة به تشكل صفات
مشتركة ،عالقات متبادلة وصراعات تاريخية .فالبحر المتوسط أصبح معروفا دوليا ليس بسبب السياحة
وقناة السويس فقط ،بل هناك أسباب سياسية بالغة األهمية .إذن هو كل جيوبوليتكي بخصوصية كبيرة .كذلك
شكل المتوسط مركزا لصدام الحضارات ،فالصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي على األرض له قيم جيوبوليتكية،
فرغم أن فلسطين ليست إال مساحة صغيرة بالنسبة للعالم العربي ،إال أنها مصدر لذاكرة من الصراع
التاريخي /الديني في المتوسط الذي امتد منذ الحروب الصليبية .إن الحديث عن البحر المتوسط هو أبعد من
الحديث عن حوض بحري نسميه بهذا االسم ألن الدول المحيطة مفتوحة على عوالم أخرى مثل المحيط
األطلسي (المغرب ،إسبانيا ،فرنسا) ،أو كما الحال في المتوسط الشرقي الذي سيكون موضوع بحثنا.7
جغرافيا ،إن الواجهة األوربية للبحر المتوسط تتكون من ثالثة أشباه جزر جبلية كبيرة :شبه الجزيرة
البلقانية أو الهيلينية (اليونان) ،شبه الجزيرة اإليبيريه (إسبانيا والبرتغال) ،وإيطاليا .ولكن يضاف على هذا
التقسيم شبه الجزيرة الرابع وهو األناضول .حيث كانت بالنسبة لإلغريق المكان الذي تشرق منه الشمس
وتشكل جزء كبيرا من تركيا حاليا وتمتد بين البحر المتوسط والبحر األسود وهي أكبر ضخامة بقليل من
اإليبيريه .أما الواجهة األفريقية والمتوسط الشرقي بعكس األوربية ،إنها كتلة واحدة.
بشريا ،نعرف جميعا وجود فروق كبيرة بما يمكن تسميته الظواهر اإلنسانية بين شمال وجنوب البحر
المتوسط :فمن المغرب إلى مصر (الواجهة الجنوبية) ،الدين اإلسالمي هو المسيطر باستثناء  10مليون
قبطي في مصر ،واللغة العربية هي الغالبة باستثناء بعض األقاليم في المغرب التي تتحدث البربرية .في
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الواجهة الشمالية ،هناك تنوع كبير في اللغات أدى لمشاكل جيوبوليتكية كثيرة( ،على األقل هناك  12لغة
معروفة) .والظواهر الدينية في الشمال تظهر بشكل أكثر أو أقل بين دول ذات مجتمعات علمانية :هناك ثقافة
كاثوليكية في الغرب (البرتغال ،إسبانيا ،كرواتيا) ،ولكن في الشرق من شمال المتوسط ،هناك كاثوليكية،
أرثوذكسية وإسالمية وقامت فيما بينها صراعات جيوبوليتكية كثيرة .ومن حيث عدد السكان :هناك فروق
أيضا كبيرة بين ضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية .في الشمال ،من البرتغال إلى تركيا ،يعيش  280مليون
نسمة ( 82مليون منهم في تركيا) .في جنوب المتوسط 150 ،مليون نسمة (منهم  100مليون في مصر)
و 70مليون في دول المغرب( .طبعا العوامل المناخية ومستوى المعيشة لعبت دورا هاما في فروق عدد
السكان أو النمو السكاني على ضفتي البحر المتوسط).
انطالقا من التقسيم (دول نامية ودول متطورة) أو التقسيم شمال/جنوب بالنسبة للدول للمتوسطية ،يمكننا
أن نفسهم بشكل أفضل األهمية التي نعطيها للمواجهة/المقارنة بين الواجهتين للبحر المتوسط .هذا االمتداد
البحري من الغرب إلى الشرق ،يشير أيضا إلى فصل بين مجموعة الدولة األوربية المتطورة ،أو ما يسمى
اليوم االتحاد األوربي ،عن أفريقيا الشمالية والتي هي جزء مما نسميه العالم الثالث .ولكن في حوض
المتوسط األشياء أكثر تعقيدا من النموذج الكالسيكي المعرف شمال/جنوب .وعلينا أن نسأل إذا كان إطالق
صفة شمال/جنوب على ضفتي المتوسط سيؤدي إلى تقزيم وضعه وتعقيداته .فهذا التعارض شمال/جنوب
أو دول نامية وأخرى متطورة ال يتطابق مع الخطاب التقليدي حول هذا الموضوع ،ففي الجزء الغربي من
المتوسط ،في جنوب إسبانيا أو جنوب إيطاليا ،قبل عشرين عاما ،كانت تعتبر هذه المناطق نامية .أيضا
نموذج شمال/جنوب ال يتطابق على حوض المتوسط الشرقي ،على سبيل المثال بين اليونان في شماله
ومصر في جنوبه .فاإلمبراطورية العثمانية مارست هيمنتها عبر عدة قرون على الشمال كما على الجنوب،
في البلقان أيضا ،لكن هذه الهيمنة كانت مختلفة جدا عن التي فرضتها فرنسا في بالد المغرب ،في الجزائر
أو الشرق األوسط.
إن هذا الكل المكون من البحر والبلدان التي تحيط به سيكون نطاقا أو مكانا للعديد من المجابهات الكبرى:
مواجهة بين شمال وجنوب البحر المتوسط :من جهة ،البلدان األوربية الواقعة على حافته الشمالية ،ومن
أخرى ،البلدان الممتدة على حافته الجنوبية أو هي البلدان المصنفة بالنامية أو تحت النمو بسبب الهيمنة
االستعمارية التي مارستها دول الشمال منذ القرن التاسع عشر .في الواقع هذه النظرة في تناول األشياء هي
مطروحة بقوة اليوم من قبل جهات متطرفة تقع على الطرفين تؤكد أن العالم هو من اآلن فصاعدا مسرح
لصراع الحضارات أو بين أديان كبرى .ووفق هؤالء ،البحر المتوسط هو الجزء من العالم حيث هذا الصراع
سيكون األعنف ،ففي الجنوب تقع بلدان مسلمة وفي الشمال هناك بشكل أساسي بلدان مسيحية .طبعا هناك
حالة استثنائية اسمها إسرائيل.
ولفهم المشاكل الجيوبوليتيكية للبحر المتوسط ،ال يمكننا التوقف فقط عند دراسة حوض المتوسط ،كما
يقول الكوست ،ليس علينا فقط األخذ بالحسبان للقوى العظمى التي يمكن أن تستخدم قوتها فيما بعد األطلسي،
ولكن أيضا لالرتدادات التي يمكن أن تحصل ،وتصل إلى البحر المتوسط ،ومنها التغييرات الجيوبوليتيكة
البعيدة التي تحدث من صراعات آسيا الوسطى أو أفغانستان .أما بالنسبة لحوض المتوسط نفسه فهناك العديد
من الدول المتجاورة لديها مشاكل حدودية مع بعضها ،سوريا/تركيا ،سوريا/إسرائيل ،أو بين دول البلقان
السيما ما نتج عن تفكك يوغسالفيا السابقة .أكثر من ذلك ،حتى داخل بعض الدول الواقعة على المتوسط،
يوجد مشاكل جيوبوليتكية يمكن أن تكون بصيغة تتعلق بالدين واللغة ،أو عدم العدالة في التقسيم اإلقليمي
لعائدات الثروة واالقتصاد والتي تتحول إلى مطالبات باالستقالل فيما بعد .يظهر هذا بشكل واضح في
إسبانيا ،وأيضا في إيطاليا .أما في لبنان حيث العديد من الطوائف تمركز على مناطق خاصة بها فقد استمرت
الحرب األهلية  15عاما ،وكل طرف منها يسعى لتعزيز عالقاته مع دول مجاورة.
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إن دراسة البحر المتوسط جيوبوليتيكيا تجبرنا وفق رؤية إيف الكوست على األخذ بالحسبان للتعدد الكبير
في اإلرث التاريخي وعالقات القوة المختلفة ،منذ الخالفات القديمة إلى الصراع من أجل البترول .بالمقابل،
البرهان أو المنطق الجيوبوليتيكي الذي شكل في السنوات األخيرة المدرسة الفرنسية الجديدة في الجيوبوليتك،
تحت اسم "مجلة هيرودوت" يسمح بالفهم األفضل لصراع السلطات .إن المنطق التاريخي ومنهج التحليل
الجيوبوليتيكي هما في الواقع غير منفصلين .بشكل آخر للقول ال يمكن وضعها في التنفيذ من غير العودة
إلى التاريخ .الشيء األساسي هو فهم الصراعات الحالية ،من خالل ربط الصفات التي تجمعها مع تحليل
النتائج الحالية لألحداث التي نتجت قبل أشهر ،سنوات أو حتى قرون .وال يمكن فهم الحالة الجيوبوليتيكة من
غير معرفة كيف وصلنا إلى هنا ،بتعبير آخر ،وفق الكوست دائما ،من غير أن يكون لدينا معلومات شاملة
عن الصراعات والتنافس بين السلطات التي تعاقبت تاريخيا على اإلقليم موضوع الدراسة.
يرى الكوست في مقدمة كتابه أن وسائل اإلعالم يمكن أن تقدم الحوار الجيوبوليتيكي بطرق تعود إلى
التاريخ لتتحدث عن نزاعات إقليمية أو على األرض ذات أصول إيديولوجية وسياسية لم تعد موجودة نهائيا.
أيضا في فرنسا ،على األقل في األوسط الطالبية والفكرية ،لم نتحدث نهائيا بشكل كاف عن االستعمار،
خاصة فيما يتعلق بالناحية األخالقية وحقوق اإلنسان ،بينما العصر االستعماري انتهينا منه كما هو الحال
مع المغرب ،الجزائر وتونس .إن ما ندعوه من اآلن فصاعدا (مرحلة ما بعد الكولونيالية) هو أساس ومصدر
للكثير من المشاكل الحالية لم نتوقعها وتطرح علينا هنا في فرنسا ،كما بالنسبة لبريطانيا ،القوة االستعمارية
األخرى ،خاصة فيما يتعلق بالعدد الكبير للمهاجرين القادمين من الدول التي استعمرت سابقا.
لكن الكوست يصر على أن القضايا الجيوبوليتيكة على ضفاف حوض المتوسط هي جديدة أو أصلية
أكثر مما هي قضايا تاريخية تتحدث عن الحقبة االستعمارية .فالحديث عن الجيوبوليتك تاريخيا هو الحديث
عن ظواهر للهيمنة كانت على مستوى العالم (أمريكا ،آسيا وإفريقيا) ،وفي الغالب أو في معظم الحاالت
كانت مجموعات مسلحة ترسل ألسباب تجارية من قبل الدول األوربية الغربية (إسبانيا ،البرتغال ،فرنسا،
هولندا) ويدخلون في اتصال مع مجتمعات مختلفة ،ربما تكون منظمة وقوية .أما الحديث عن حاالت معينة
في حوض المتوسط فقد كان هناك من وجهة نظر اقتصادية وثقافية اقتسام للسلطة المحلية مع األوربيين.
ونعني هنا ،يضيف الكوست ،سؤاال كبيرا ،ثقافيا جيوبوليتيكيا ،نستطيع التفكير فيه بشكل أكثر دقة فيما
يخص األشكال والنماذج التي أخذها في عملية الغزو االستعماري لدول المغرب.
ولكن ،جزء كبيرا من الشعوب المتوسطية ،المتوسط الشرقي ،إن كانوا مسيحيين أو مسلمين ،خضعوا
قبل قرون لهيمنة سلطة يعتبرونها أجنبية ،وهي األتراك العثمانيون ،ولكن ال تعتبر استعمارية لحد كبير
بالنسبة لهم .ألن سلطتها لم تكون من النموذج األوربي ،لكنها شيء جديد قادم من آسيا الوسطى ،سلطة
حاولت عبثنا منذ القرن الثامن عشر تقليد األوربيين بتقدمهم التقني والثقافي .اإلمبراطورية العثمانية لم تكن
قادرة ال بالنسبة لها ،وال للشعوب التي تحت هيمنتها ،أن تقوم بثورة صناعية ورأسمالية .في القرن التاسع
عشر ،إن ضعفها المتصاعد ومناورات القوى العظمى األوربية أحدث ثورات ضدها بين الشعوب المهيمن
عليها ،بداية في البلقان ،ثم في الشرق األوسط ،وكل طرف من هذين الطرفين مع مفكريه ومثقفيه الذي
يستمعون لما يقال في أوربا حول القومية ،بدأ بالحديث عن االستقالل وعن األمة.
إن معظم التوترات الجيوبوليتيكة حول المتوسط هي التي تترجم التنافس بين السلطات المتجاورة في
األرض( ،الصراع الفلسطيني/اإلسرائيلي ،الصرب/البوسنة ،األتراك/األكراد ،الكتالن/الكاستيالن) .وهي
في الواقع ليست الصورة التي نملكها عن البحر المتوسط بأنه صراع بين طرفيه الشمالي والجنوبي( .باستثناء
تعقيدات العالقات التاريخية ما بعد كولونيالية بين الجزائر وفرنسا).
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ثانيا ـ جيوبوليتك الطاقة شرقي البحر األبيض المتوسط
 .1السياق العام
شهدت منطقة شرق البحر األبيض المتوسط (قبرص وإسرائيل واألردن ولبنان وسوريا واألراضي
الفلسطينية) -تغييرات في مشهد الطاقة فيها منذ بدايات العقد الثاني من هذا القرن .من المتوقع أن يزداد
الطلب على الطاقة بشكل كبير خالل العقدين المقبلين مع النمو االقتصادي المتوقع وزيادة عدد سكان المنطقة
من  45.3مليون في  2010إلى ما بين  58و 62مليون في  .2030ووفق لمستويات االستهالك الحالية ،فإنه
من غير المرجح أن تستمر االحتياطيات اإلقليمية من النفط والغاز الطبيعي ألكثر من بضعة عقود .لهذا
السبب فإن االكتشافات األخيرة لموارد هيدروكربونية كبيرة -خاصة الغاز الطبيعي -في حوض المشرق
البحري تعمل على تغيير توقعات جانب العرض في المنطقة بشكل كبير .هذه االكتشافات لديها القدرة على
توفير إمدادات الطاقة الالزمة لتلبية الطلب اإلقليمي المتزايد وربما حتى لتعزيز الصادرات.
ولكن ،تواجه المنطقة العديد من التحديات التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على سرعة ونجاح هذه
التغييرات .من بين التحديات الرئيسية التي تواجه المنطقة ،سيكون لألمن المادي واالقتصادي وكذلك تطوير
الهيدروكربونات البحرية التأثير األكبر على قطاع الطاقة في المنطقة .سيكون لالضطرابات في سوريا
ومصر والنزاعات اإلقليمية بين عدة دول في شرق البحر المتوسط تأثير على إنتاج الطاقة اإلقليمية
واستهالكها وتجارتها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التطورات االقتصادية السلبية في المنطقة -متأثرة بقضايا مثل
أزمة الديون في قبرص والحرب في سوريا -يمكن أن تقوض الطلب وتعطل اإلنتاج والتجارة وتهدد قابلية
العديد من المشاريع لالستمرار في البنية التحتية للطاقة .إن التغلب على هذه التحديات ضروري لنجاح
مستقبل الطاقة في المنطقة.
(العناصر الفيزيوجرافية والتكتونية الرئيسية لمنطقة حوض شرق المتوسط).
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بدأ قطاع الهيدروكربونات في التطور في شرق البحر األبيض المتوسط منذ حوالي  80عا ًما عندما بدأ
التنقيب عن النفط في سوريا بعد النجاحات التي تحققت في البلدان المجاورة مثل المملكة العربية السعودية.
لم يبدأ إنتاج النفط التجاري في سوريا بشكل جدي حتى الستينيات ،بينما تكثفت أنشطة التنقيب عن النفط في
إسرائيل واألردن في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ،على الرغم من أن نجاحها أقل بكثير من
سوريا ،ومع ذلك ،استمر اإلنتاج بمستويات منخفضة للغاية في كل من إسرائيل واألردن .تعد كل من سوريا
وإسرائيل منتجين للغاز الطبيعي ،على الرغم من أن هذين القطاعين لم يتطورا تجاريًا حتى الثمانينيات في
سوريا ومنتصف العقد األول من القرن الحادي والعشرين في إسرائيل .تتمتع األردن بمستويات منخفضة
للغاية من إنتاج كل من النفط والغاز الطبيعي منذ الثمانينيات ،وتعتمد الدولة بشكل أساسي على الواردات
لتلبية الطلب الداخلي.
أما في قبرص ولبنان واألراضي الفلسطينية ،كان التنقيب عن النفط وتطويره في بداياته حتى عام ،2013
ومع ذلك يأمل كل منهم في االستفادة من التنقيب البحري الناجح في حوض شرقي المتوسط لتطوير موارد
الغاز الطبيعي المحلية .استمرت الجهود المبذولة لنقل موارد الطاقة عبر منطقة شرق البحر األبيض
المتوسط ،الواقعة بين دول اإلمداد الرئيسية في الشرق األوسط ومراكز الطلب الرئيسية في أوروبا ،منذ
عقود .وحتى قبل بدء عمليات النفط والغاز الطبيعي الخاصة بها في الستينيات والسبعينيات ،غالبًا ما كانت
بلدان شرق البحر األبيض المتوسط -وال سيما سوريا -تستفيد من رسوم العبور التي يدفعها لها المصدرون
القريبون مثل العراق والمملكة العربية السعودية .اليوم ،هناك تركيز كبير على االستكشاف والمشاريع
الجديدة ،لكن العبور الدولي ال يزال من االعتبارات السياسية الرئيسية للعديد من بلدان شرق البحر األبيض
المتوسط .مع استمرار المنطقة في اكتشاف الموارد الهيدروكربونية وتطويرها ،من المرجح أن يزداد
الضغط لزيادة دورها كمركز مهم للطاقة.
 .2تقرير هيئة المسح الجيولوجي األمريكية ( )USGSعام 2010
تبلغ مساحة إقليم حوض شرقي المتوسط حوالي  83000كيلومتر مربع من منطقة شرق البحر األبيض
المتوسط (انظر الخريطة المرفقة) .تحد المنطقة من الشرق (لبنان ،سوريا ،إسرائيل ،فلسطين ،تضاريس
األردن) ،ومن الشمال صدع طرطوس ،ومن الشمال الغربي جبل إراتوستينس  Eratosthenesالبحري،
ومن الغرب والجنوب الغربي حدود إقليم دلتا النيل المخروطية ،وجنوبا حدود تضاريسية في سيناء .استند
هذا التقييم إلى المعلومات الجيولوجية المنشورة والبيانات التجارية حول آبار النفط والغاز والحقول وإنتاج
الحقول .يتمثل نهج هيئة المسح الجيولوجي األمريكية في تحديد أنظمة البترول ووحدات التقييم الجيولوجي
وتقييم إمكانات موارد النفط والغاز غير المكتشفة في كل من وحدات التقييم الثالث :خزانات Plio-
 ،Pleistoceneوخزانات شبه الملحية في شرقي المتوسط ،وخزانات الحواف في شرقي المتوسط.8
يمتد حوض شرقي المتوسط عبر جزء كبير من شرق البحر األبيض المتوسط قبالة سواحل البحر
األبيض المتوسط  ،يقع هذا الحوض في قلب استكشافات الطاقة األخيرة في المنطقة .قدرت هيئة المسح
الجيولوجي األمريكية ( ،)USGSفي تقرير عام  ،2010أن حوض المشرق لديه من موارد النفط غير
المكتشفة المحتملة بمقدار  1.7مليار برميل ،واألهم من ذلك ،موارد الغاز الطبيعي غير المكتشفة المحتملة
8

https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1876380417300666?token=46843CC41706AD579B48C2FB08BEB50
56D9A271A49454E3CECB56100A67442F434D7BBC36DB8ACA69FDAB2E7B4EED3AE.

8

 122تريليون قدم مكعب ( .)Tcfضمن هذا السياق بلغ إجمالي احتياطيات النفط المؤكدة في البلدان المدرجة
في هذا التقرير ما يزيد قليالً عن  2.5مليار برميل في يناير - 2013منها  ٪99.5تخص سوريا -واحتياطيات
الغاز الطبيعي المؤكدة من  18.2تريليون قدم مكعب .كما قدرت هيئة المسح الجيولوجي األمريكية متوسط
موارد سوائل الغاز الطبيعي المحتملة غير المكتشفة بنحو  3.1مليار برميل.
إن هذا النظام البترولي المركب تم تعريفه ليشمل جميع السوائل البترولية ومخاليط هذه السوائل في
إقليم حوض شرقي المتوسط ،ألنه من الصعب التمييز بشكل كامل بين األصول الجينية للزيوت أو الغاز
وفق البيانات الجيوكيميائية المتاحة .تم تحديد ثالث وحدات تقييم ( )UAجيولوجيًا في نظام البترول المركب.
األولى ،وحدة تقييم لخزانات حافة شرقي المتوسط لجميع الخزانات ،من صخور الطبقة السفلية للعصر
الجليدي ،إلى الشرق من كتلة الملح من عصر Messinianageوإلى غرب جبال وهضاب شرق المتوسط.
(انظر الشكل المرفق).

تشمل الخزانات الكربونات من الهضبة الجوراسية والحواف الطباشيرية ،واألحجار الرملية البحرية
الساحلية ،واألحجار الرملية من المياه العميقة والمنحدرات المروحية .الثانية ،تشمل الخزانات شبه المالحة
في شرقي المتوسط وجميع الخزانات الموجودة داخل وتحت ملح العصر الميسيني Messinianageإلى
الغرب من كتلة الملح باتجاه الشرق (انظر الشكل المرفق) .9تتكون الخزانات بشكل أساسي من أحجار رملية
من العصر الوسيطي والباليوجيني وتتراوح من رواسب/مقاطع األودية إلى األحجار الرملية العميقة
والمنحدرة .ثالثا ،تشمل وحدة التقييم لخزانات  Plio-Pleistoceneجميع الخزانات األكثر قربا من ناحية
9

- Gardosh, M., and Druckman, Y., 2006, Seismic stratigraphy, structure and tectonic evolution of the Levantine
Basin, offshore Israel, in Robertson, A.H.F., and Mountrakis, D., eds., Tectonic development of the eastern
Mediterranean Region: Geological Society of London Special Publication no. 260, p. 201–227. Gardosh, M.,
Druckman, Y., Buchbinder, B., and Calvo, R., 2008, The Oligo-Miocene deepwater system of the Levant Basin:
Geophysical Institute of Israel Report 446/426/08 and Geological Survey of Israel Report GSI/33/2008, 73 p.
Gardosh, M., Druckman, Y., Buchbinder, B., and Rybakov, M., 2006, The Levant Basin offshore Israel: stratigraphy,
structure, tectonic evolution and implications for hydrocarbon exploration: Geophysical Institute of Israel Report
429/218/06 and Geological Survey of Israel Report GSI/14/2006, 119 p.
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التكوين الزمني وهي من الملح من العصر المسيني باتجاه غرب الكتلة الملحية ،والخزانات عبارة عن قنوات
سا من الغاز
محفورة وأحجار رملية منحدرة وعميقة على شكل مروحة .10يُعتقد أن وحدة التقييم هذه تأتي أسا ً
الحيوي ،ولكن هذا التقييم يتضمن إمكانية انتقال الغازات الحرارية والنفط عموديًا اطالقا من الصخور األم
المالحة أو األقل ملوحة.11
تحتوي خزانات " حواف شرق المتوسط" على أربعة حقول نفطية وأربعة حقول غاز )1 :خزانات
 Plio-Pleistocene AUوفيها ثمانية حقول غاز )2 ،خزانات "شرق المتوسط" شبه الملحية وفيها
اكتشافين ( Tamarو  )Datilوقد تم استخدامهما في التقييم ولكنها جديدان لدرجة أنه ال يوجد مرجع مستقل
لحجم هذه االكتشافات .وبالنسبة لهذا التقييم ،تم استخدام الحد األدنى من حجم الحقل غير المكتشف وهو 5
ماليين برميل من معادل النفط ( )MMBOEمن أجل التقييم البحري وتم استخدام  1مليون برميل على
األقل للتقييم البري.
قدرت هيئة المسح الجيولوجي األمريكية ،في عام  ،2010أن الموارد الهيدروكربونية في شرق البحر
األبيض المتوسط (حوض شرقي المتوسط ودلتا النيل) يمكن أن تصل إلى  3.4مليار برميل من النفط
و 345تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .اكتشفت شركة "نوبل إنرجي" ومقرها الواليات المتحدة
اكتشافًا قويًا لحوالي  40تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي داخل المناطق االقتصادية الخاصة إلسرائيل
وقبرص ،أو حوالي  35و 5تريليون قدم مكعب على التوالي .استهلكت أوروبا ،في عام  ،2013ككل19 ،
تريليون قدم مكعب .تقدر حكومة قبرص أن منطقتها االقتصادية الخاصة بالكامل تحتوي على  60تريليون
قدم مكعب من الغاز الطبيعي .إذا تم تحقيق ذلك ،فلن تحول قبرص نفسها إلى أكبر مصدر منفرد للطاقة في
أوروبا فحسب ،ولكن بشكل إجمالي ،ستكون احتياطيات قبرص وإسرائيل مجتمعة في المرتبة الخامسة
عشرة من بين أكبر احتياطيات الغاز في العالم.12

 .3الحوض الشرقي للبحر األبيض المتوسط
على الرغم من أن تقديرات هيئة المسح الجيولوجي األمريكية ال تعكس كامل موارد الطاقة المحتملة
بيرا
في منطقة شرق البحر األبيض المتوسط  ،فمن المحتمل أن تمثل موارد حوض شرق المتوسط جز ًءا ك ً
من قاعدة الموارد اإلجمالية .تقدر هيئة المسح الجيولوجي األمريكية أن  1.7مليار برميل من النفط ،إذا تم
اكتشافها ،ستزيد االحتياطيات المؤكدة في المنطقة بنسبة تقل قليالً عن  ،٪70في حين أن  122تريليون قدم
مكعب من الغاز الطبيعي تزيد عن ستة أضعاف االحتياطيات المؤكدة الحالية في المنطقة .إن  1.7مليار
برميل إضافية من النفط في حوض شرق المتوسط ستلبي الطلب اإلقليمي لنحو  20عا ًما عند مستويات
االستهالك لعام  ،2013في حين أن  122تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يمكن أن تلبي الطلب اإلقليمي
الحالي إلى أجل غير مسمى تقريبًا .كانت جميع االكتشافات المهمة األخيرة في حوض شرق المتوسط تقريبًا
للغاز الطبيعي ،وعلى الرغم من أن التنقيب البحري قد ينتج في النهاية كميات قابلة لالستخراج من النفط،
إال أنه حتى اآلن لم تكن هناك اكتشافات مجدية تجاريًا.
تمثل موارد الطاقة في شرق البحر األبيض المتوسط ،ضمن السياق العالمي ،أقل من  1في المائة من
احتياطيات العالم المؤكدة من النفط والغاز الطبيعي .إن احتياطيات النفط المؤكدة المجمعة في بلدان الحوض
10

- file:///C:/Users/salah/Desktop/EastMedGeoArabiaPaperGGS-SpectrumMarch2007Preprint.pdf.
- https://www.gov.il/BlobFolder/reports/professional_materials/he/The_Levant_Basin_Offshore_Israel.pdf.
12
- SETH C RO PSEY, « U.S. Policy and the Strategic Relationship of Greece, Cyprus, and Israel: Power Shifts in
the Eastern Mediterranean”, Hudson Institute, March 2015, p.21.
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الشرقي هي -ما يزيد قليالً عن  2.5مليار برميل -أقل بكثير من تلك الموجودة في المناطق المجاورة األخرى،
مثل شمال إفريقيا على المتوسط ( 65مليار برميل) ،وفقًا ألرقام مجلة النفط والغاز لعام Oil & Gas
 .2013 Journalتمتلك سوريا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة من بلدان الحوض الشرقي ،لكنها تحتل المرتبة
 32فقط في العالم .أما االحتياطيات الحالية من الغاز الطبيعي في شرق البحر األبيض المتوسط ،مثل النفط،
غير ذات أهمية نسبيًا على المستوى العالمي .قدرت مجلة النفط والغاز ،في يناير  ،2013إجمالي احتياطيات
الغاز الطبيعي المؤكدة في حوض شرقي المتوسط بـ  18.2تريليون قدم مكعب ،وبالمقارنة ،تمتلك دول
البحر األبيض المتوسط القريبة من شمال إفريقيا حوالي  239تريليون قدم مكعب .من االحتياطيات المؤكدة
المجمعة من الغاز الطبيعي وفقًا لمجلة  Oil & Gas Journalفي عام .2013
و في حين أن إجمالي االحتياطيات المؤكدة اإلجمالية للغاز الطبيعي في شرق البحر األبيض المتوسط
غير ذات أهمية مقارنة بالمستويات العالمية ،فإن االكتشافات الحديثة في المياه البحرية دفعت قبرص
وإسرائيل في الحوض الشرقي الستثمار موارد المنطقة من الغاز الطبيعي القابلة لالستخراج وتصل إلى
أكثر من  38تريليون قدم مكعب ،وتمتلك سوريا أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في دول شرق البحر
المتوسط .قدرت مجلة النفط والغاز احتياطيات سوريا المؤكدة بـ  2.5مليار برميل في يناير  ،2013وهو
إجمالي أكبر من جميع جيران سوريا باستثناء العراق .كما ذكرت مجلة النفط والغاز في نهاية عام 2012
أن سوريا لديها احتياطيات مؤكدة تبلغ  8.5تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي .وهذا يمنح سوريا أكبر
قاعدة موارد هيدروكربونية تقليدية ألي من بالن الحوض الشرقي ،على الرغم من أن النتائج األخيرة في
إسرائيل المجاورة تعني أن ذلك قد يتغير في مرحلة ما في المستقبل.

 .4إسرائيل منذ عام 2013
إسرائيل ليست منت ًجا رئيسيًا للنفط مثل سوريا ،إال أنها أكبر مستهلك له في شرق البحر المتوسط .بلغ
متوسط استهالك النفط اإلسرائيلي  246000برميل في اليوم من  2000إلى  ،2011وتراوح من مستوى
منخفض قدره  233000برميل في اليوم في عام  2005إلى أعلى مستوى قدره  263000برميل في اليوم
في عام  .2011باإلضافة إلى ذلك ،كانت إسرائيل ثاني أكبر مستهلك للغاز الطبيعي في المنطقة في عام
 ،2011وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات تقييم االستهالك .على عكس استهالك إسرائيل من النفط -الذي
تحصل عليه إسرائيل مع الواردات -فإن الكثير من الغاز الطبيعي المستهلك في إسرائيل على مدى العقد
الماضي جاء من مصادر محلية .تريد إسرائيل زيادة استخدام الغاز الطبيعي في جميع قطاعات االستخدام
النهائي .ومع ذلك ،حتى مع زيادة الطلب ،من المتوقع أن يكون لدى إسرائيل ما يكفي من الغاز الطبيعي
المنتج محليًا لتلبية احتياجاتها المتزايدة ،وبدأت الدولة في تصدير كميات منه في وقت مبكر من عام .2017
إن حقل "ماري-بي" ،الذي تم اكتشافه في عام  ،2000قدم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المنتج محليًا
في األسواق اإلسرائيلية ،ولكن في عام  2012انخفض اإلنتاج مع دخول الحقل المراحل النهائية من
النضوب .لبى حقل ماري-بي ما يصل إلى  ٪40من طلب إسرائيل على الغاز الطبيعي في السنوات السابقة.
ضا ووصل
بلغ إجمالي حجم إنتاج إسرائيل في عام  2012أكثر من  150مليار قدم مكعب ،بعد أن كان منخف ً
إلى  350مليون قدم مكعب (مليون قدم مكعب) أواخر عام  .2002ازداد استهالك الغاز الطبيعي في إسرائيل
ضا في السنوات األخيرة ،من متوسط سنوي يبلغ  350مليون قدم مكعب بين عامي  2000و 2002إلى
أي ً
ذروة بلغت  129مليار قدم مكعب في عام  .2010ومع أحجام إنتاج إضافية تأتي عبر خط من حقل تمار
منذ  ،2013يجب أن يستمر السوق المحلي في االبتعاد عن مصادر الطاقة األخرى لصالح الغاز الطبيعي.
تنقل البنية التحتية الحالية في موقع تطوير  Mari-Bالغاز الطبيعي المنتج من حقل تمار إلى المرافق البرية
في محطة أشدود ،بأحجام أولية تبلغ  500مليون قدم مكعب  /اليوم (عام  )2013وتدفقات قصوى تصل إلى
11

 1مليار قدم مكعب في اليوم ( )Bcf / dالحقا .سيكون الغاز الطبيعي لالستخدام المحلي اإلسرائيلي من حقل
ً
جاهزا في وقت مبكر من عام  ،2016مع أحجام إنتاج تصل إلى  750مليون قدم مكعب في اليوم.
ليفياثان
أثارت اكتشافات الغاز الطبيعي الكبيرة في المناطق البحرية اإلسرائيلية اهتما ًما متزايدًا بقطاع
الهيدروكربون في البالد ،على الرغم من عدم وجود اكتشافات نفطية كبيرة قابلة للتطبيق تجاريًا حتى عام
 .2013من ناحية أخرى ،كانت التغيرات في قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل منذ عام  2000هائلة .في
عام  ،2000قدرت م جلة النفط والغاز أن لدى إسرائيل احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي يبلغ مجموعها
 10مليار قدم مكعب فقط .وفي يناير  ،2013كان هذا المجموع  9.5تريليون قدم مكعب ،ومن المرجح أن
تزيد االكتشافات البحرية األخيرة من هذا الرقم .من بين البلدان األخرى في المنطقة ،ال تمتلك األردن -على
عكس العديد من جيرانها -موارد نفطية كبيرة وال تمتلك سوى  213مليار قدم مكعب من االحتياطيات
المؤكدة من الغاز الطبيعي وفقًا لمجلة النفط والغاز .لم يكن لدى قبرص ولبنان واألراضي الفلسطينية
احتياطيات كبيرة مؤكدة من النفط أو الغاز الطبيعي في يناير  ،2013وفقًا لمجلة النفط والغاز ،لكن التنقيب
البحري الناجح في حوض المتوسط الشرقي في السنوات األخيرة يعني أنه سيتغير مستوى االحتياطيات
قريبا ً في قبرص واألراضي الفلسطينية (كما سنرى الحقا) .باإلضافة إلى ذلك ،سيكشف التنقيب المخطط له
في لبنان عن كميات قابلة لالستخراج من النفط والغاز الطبيعي في السنوات القادمة.
(جيولوجيا موارد الطاقة في حوض شرقي المتوسط)

قامت مجموعة  ،Delek Groupفي تموز (يوليو)  ،2014وهي شركة الطاقة اإلسرائيلية الرئيسية،
بمراجعة تقديرات حقل الغاز ليفياثان مع الزيادة في هذه التقديرات .زادت التقديرات المنخفضة بنسبة ٪11
(من  14.89تريليون قدم مكعب إلى  16.58تريليون قدم مكعب)؛ ارتفع أفضل تقدير بنسبة ( ٪16من
 18.91تريليون قدم مكعب إلى  21.93تريليون قدم مكعب)؛ بينما زادت التقديرات المرتفعة بنسبة ٪10
(من  24.14تريليون قدم مكعب إلى  26.52تريليون قدم مكعب) .13جاءت اكتشافات الحقل في وقت حيث
يعلو صوت التحدي بين روسيا وحلفاء الواليات المتحدة في االتحاد األوروبي مع أكبر تهديد ألمن الطاقة
في القارة منذ الحرب العالمية الثانية .توفر احتياطيات شرق البحر األبيض المتوسط للمستهلكين األوروبيين
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إمدادات طاقة بديلة في وقت يثير فيه اعتماد االتحاد األوروبي على روسيا بشكل واضح مسألة أمن الطاقة
في االتحاد األوروبي.
نظر في إسرائيل إلى هذه االكتشافات للغاز الطبيعي قبل كل شيء على أنها توفر منافع محلية ،أي
تقليل اعتماد إسرائيل على الطاقة المستوردة ،وتعزيز الصناعات كثيفة االستهالك للطاقة ،وتعزيز النمو
االقتصادي .لذلك ،خصصت الحكومة اإلسرائيلية  60%من إجمالي إنتاجها المستقبلي من الغاز الطبيعي
لالستهالك المحلي ،بما في ذلك حقل تامار بأكمله ،الذي بدأ اإلنتاج في مارس  .2013وفي الوقت نفسه،
تدرك الحكومة اإلسرائيلية أن صادرات الغاز الطبيعي ستكون مطلوبة .لتمكين التطوير التجاري لحقل
ليفياثان ،أكبر اكتشاف في العالم خالل العقد الماضي .لذلك ستسمح الحكومة بتصدير ما يصل إلى  40في
المائة من الغاز الطبيعي للبالد .كما يبدو أن رئيس الوزراء نتنياهو ينظر إلى صادرات الغاز الطبيعي على
أنها وسيلة لتعزيز مكانة إسرائيل الجيوسياسية من خالل تحسين العالقات مع الدول المجاورة.
من المرجح أن يتم توفير كمية متواضعة من الغاز اإلسرائيلي لألراضي الفلسطينية .قد تجد كمية أكبر
قليالً (ربما  2مليار سم) طريقها إلى األردن .لكن نصيب األسد من الصادرات سيكون عبر خط أنابيب و /
ضا من تنشيط عالقاتها مع تركيا وقبرص وربما حتى
أو محطة غاز طبيعي مسال ،مما قد يمكن إسرائيل أي ً
بقية االتحاد األوروبي .تسعى إسرائيل إلى خيارات تصدير متعددة للتخفيف من مخاطر قيام أي دولة بتعليق
الصادرات ألسباب سياسية ولتعزيز النفوذ التجاري لتأمين أعلى األسعار لمبيعات غازها .من المرجح أن
تدفع هذه العوامل السياسية والتجارية تل أبيب الختيار محطة للغاز الطبيعي المسال وخط أنابيب إلى تركيا
كمزيج مفضل من خيارات تصدير الغاز.
تم النظر إلى اختيار آخر آنذاك وهو صادرات الغاز الطبيعي المسال من محطة تقع في دولة مجاورة.
صا .يمكن ضخ الغاز
حيث يمكن لمنشآت تسييل الغاز غير المستخدمة في مصر أن توفر
خيارا رخي ً
ً
اإلسرائيلي جنوبًا إما عبر خط أنابيب بري موجود عبر صحراء سيناء أو خط بحري جديد (لتجنب الهجمات
اإلرهابية المحتملة في سيناء) إلى محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية ،ثم يتم شحنها إلى أسواق شرق
آسيا عبر ناقلة عبر قناة السويس .ولكن في الممارسة العملية ،قد تكون العقبات السياسية أمام هذا الخيار ال
يمكن التغلب عليها .أوالً ،يتطلب من الحكومة اإلسرائيلية إبرام معاهدة مع أي دولة تقوم إسرائيل بتصدير
الغاز الطبيعي المسال منها ،والذي يبدو أنه من المستحيل التفاوض عليها أثناء االضطرابات السياسية التي
كانت في مصر  .2013ثانيًا ،من غير المعقول سياسيًا أن تجعل إسرائيل نفسها معتمدة على دولة عربية في
تحديد موقع مصدر طاقة مهم استراتيجيًا .من المحتمل أن يصح هذا القيد حتى بالنسبة لألردن ،الدولة العربية
الصديقة نسبيًا التي تسعى إلى تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال في العقبة على البحر األحمر ،شريطة
أن يكون هناك خيار غير عربي متاح ،وربما يكون قبرص.
 .5سوريا منذ عام 2011
يعيش قطاع النفط في سوريا حالة من الفوضى منذ عام  .2011فقد انخفض إنتاج وصادرات النفط
صا في المعروض من المنتجات المكررة .قدرت مجلة النفط والغاز
الخام إلى الصفر تقريبًا ،وتواجه البالد نق ً
اعتبارا من  1يناير  ،2015وهو إجمالي أكبر
احتياطيات سوريا المؤكدة من النفط بنحو  2.5مليار برميل
ً
من كل من جيران سوريا باستثناء العراق .معظم النفط الخام السوري ثقيل (منخفض الجاذبية) وحامض
(مرتفع محتوى الكبريت) ،والذي يتطلب تكوينًا محددًا لمصافي التكرير للمعالجة .أدت العقوبات التي
فرضها االتحاد األوروبي على سوريا على وجه الخصوص -التي كانت بلدانها تمثل غالبية صادرات النفط
السورية في السابق -إلى الحد من عدد األسواق المتاحة الستيراد ومعالجة الخام السوري الثقيل .أدى فقدان
قدرات تصدير النفط إلى الحد بشكل كبير من عائدات الحكومة السورية ،وال سيما فقدان الوصول إلى
األسواق األوروبية ،التي استوردت في عام  2011ما قيمته أكثر من  3مليارات دوالر من النفط من سوريا،
13

وفقًا للمفوضية األوروبية .وقبل العقوبات ،كانت المصافي األوروبية هي السوق المستهدفة للنفط السوري
ألنها مهيأة لمعالجة النفط الثقيل الحامض.
توقف إنتاج النفط السوري بشكل أساسي منذ التقدم السريع لداعش في عام  .2014أدى نقص إنتاج النفط
الخام المحلي إلى تشغيل مصفاتي التكرير الرئيسيتين في البالد بأقل من نصف الطاقة العادية ،مما أدى إلى
نقص المعروض من المنتجات البترولية المكررة .عالوة على ذلك ،فإن العقوبات -والخسارة الناتجة عن
أمرا صعبًا .من المحتمل أن تستمر إيران في إمداد
عائدات تصدير النفط -تجعل استيراد المنتجات البترولية ً
ضا ،حيث يزعم المسؤولون السوريون أن
سوريا بالنفط الخام والمنتجات المكررة .سرقة النفط مشكلة أي ً
مئات براميل النفط الخام تُسرق وتُشحن إلى الدول المجاورة كل يوم.
إذن ،بدأ التنقيب عن الطاقة وإنتاجها في سوريا في التراجع مع بداية االضطرابات في عام  ،2011لكن
البالد واصلت جهدها لزيادة اإلنتاج في مواجهة العقوبات الشديدة واألضرار التي لحقت بالبنية التحتية
للطاقة .قد يستغرق األمر عدة أشهر -أو حتى سنوات – بعد انحسار القتال ،حتى يعود قطاع الطاقة المحلي
السوري إلى حالته التشغيلية قبل الصراع .تقع غالبية حقول النفط والغاز الطبيعي في سوريا في األجزاء
الوسطى والشرقية من البالد ،بالقرب من الحدود مع العراق ،وهي مهددة بشكل متزايد مع استمرار الصراع
في سوريا .لم تعد معظم الحقول السورية تحت سيطرة القوات الداعمة لبشار األسد ،ووفقًا لمسؤولين
اعتبارا من حزيران .2013
حكوميين ،بلغ اإلنتاج الذي يسيطر عليه النظام  20ألف برميل في اليوم فقط
ً
كان متوسط إنتاج النفط السوري في عام  2006إلى عام  2010حوالي  411ألف برميل في اليوم
(برميل  /يوم) ،لكنه انخفض بشكل مطرد طوال هذه الفترة .ونتيجة لمزيج من الصراعات العسكرية
والعقوبات االقتصادية ،تباطأ متوسط اإلنتاج بشكل كبير ،من  380.000برميل في اليوم في مارس 2011
إلى  117.000برميل في اليوم في مارس  ،2013بانخفاض يقارب  ٪70مقارنة بمستويات ما قبل الصراع.
لم تكن سوريا ،حتى قبل عام  ،2011قادرة على إنتاج منتجات بترولية كافية لتلبية طلبها .بلغ إجمالي
استهالك سوريا من النفط في عام  2011حوالي  258000برميل في اليوم بينما كان إجمالي اإلنتاج
 330.800برميل في اليوم ،لكن كان لدى البالد قدرة تكرير محدودة وكان عليها استيراد المنتجات
المكررة.14
خططت سوريا ،قبل عام  ،2011لتوسيع أعمالها في مجال الغاز الطبيعي في محاولة للمساعدة في
تقليل الطلب على المنتجات البترولية .يتم استخدام معظم الغاز الطبيعي في سوريا من قبل العمالء التجاريين
ضا غازها الطبيعي في جهود استعادة النفط ،بمتوسط
والمنازل وفي توليد الطاقة ،لكن سوريا تستخدم أي ً
يقارب  17بالمائة من اإلنتاج الخام اليومي الذي يتم ضخه في حقول النفط في البالد بين عامي 2000
و .2011وفي عام  ،2010العام األخير في ظل ظروف التشغيل العادية ،أنتجت سوريا  316مليار قدم
مكعب ( )Bcfمن الغاز الطبيعي الجاف .وفي عام  ،2011انخفض هذا الرقم بنسبة  ٪12إلى  278مليار
قدم مكعب .على الرغم من عدم توفر بيانات عام  2012حاليًا ،فمن المتوقع أن تكون أحجام إنتاج الغاز
نظرا لوجود مزيج من البنية التحتية المتضررة وانخفاض إنتاج
الطبيعي أقل مما كانت عليه في عام ً ،2011
النفط (الذي يستخدم كميات كبيرة من الغاز الطبيعي في عمليات االستخراج) وكلها تجتمع لتضعف الطلب
المحلي على الغاز الطبيعي.
أطلقت الحكومة السورية عملية مناقصة أولية لالستثمار في البحر  15في مايو  ،2007والتي لم تنجح
على الرغم من اهتمام المستثمرين األولي ولكن المتواضع .15كان هذا نتيجة لمجموعة من العوامل المحبطة
14

- https://www.eia.gov/international/content/analysis/regions_of_interest/Eastern_Mediterranean/easternmediterranean.pdf.
15
- https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep11631.pdf.
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للمستثمرين الدوليين ،بما في ذلك عوائق جيوسياسية والتكلفة والمميزات .تم إلغاء مناقصة ثانية في أوائل
عام  2012بسبب التدهور التدريجي لالستقرار المحلي في أعقاب اندالع االحتجاجات األهلية والصراعات
الداخلية .بدأت االضطرابات السياسية في اكتساح سوريا في أوائل عام  .2011منذ ذلك الحين وانزالق
سوريا في الحرب األهلية لم يكن هناك أية عودة لجهود التنقيب البحرية.

 .6قبرص واليونان :الغاز والبترول والجيوسياسة
منح االتفاق بين اليونان وقبرص وإسرائيل ،والذي بدأ في صيف  ،2010هذه الدول الفرصة لتشكيل
شراكة طاقة حقيقية ،وهو ما تم تأكيده بعد بضعة أشهر (فبراير  )2011في بيان لرئيس الوزراء اليوناني.16
نظرا لمستوى
كانت نيقوسيا وأثينا ،في ذلك الوقت ،مهتمتين بشكل أساسي باستيراد الغاز اإلسرائيلي
ً
اعتمادهما على واردات النفط .وفقط مع اكتشاف حقل أفروديت (ديسمبر  )2011تم تشكيل المزيد من
المشاريع الطموحة :لن تكون قبرص اآلن سوى مرحلة للغاز من شرق البحر األبيض المتوسط للتحرك
نحو وجهته النهائية في أوروبا .ومن بين جميع المشاريع المتوقعة ،يحظى أحدها باهتمام خاص :بناء خط
أنابيب تحت البحر يربط بين إسرائيل وقبرص واليونان عبر الحقول اإلسرائيلية والقبرصية الرئيسية .تمكن
الشركاء الثالثة من إقناع االتحاد األوروبي بمصلحته االستراتيجية ،ال سيما في سياق سياسة تنويع الطاقة
الخاصة به من أجل تقليل اعتماده على روسيا .حيث تستورد دول االتحاد األوروبي ما يقرب من  250مليار
متر مكعب من الخارج كل عام ،أو  ٪70من استهالكها؛  ٪40تأتي من روسيا .ومن المتوقع أن تتطور
االحتياجات بحلول عام  2030بزيادة قدرها  100مليار متر مكعب إضافية.17
تم تسجيل هذا المشروع في عام  2015كمشروع ذي اهتمام مشترك من قبل المفوضية األوروبية،
ضا جز ًءا من دراسات الجدوى .18سيكون خط أنابيب الغاز الذي يربط بين الحقول اإلسرائيلية
والتي مولت أي ً
والقبرصية بقبرص واليونان مرحلة واحدة فقط من المشروع) ، (EastMedوالذي سيضاف إليه على وجه
الخصوص فرع آخر يربط اليونان بإيطاليا (بوسيدون) وبلغاريا  IGBللربط بين اليونان وبلغاريا .تمت
صياغة هذا المشروع رسميًا في ديسمبر  2017خالل اجتماع بين ممثلين إسرائيليين وقبرصيين ويونانيين
وإيطاليين في نيقوسيا .نصت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ذلك اليوم على بناء أطول وأعمق خط أنابيب
بحري في العالم بحلول عام  .2025ويبلغ طولها  2000كيلومتر ويتطلب استثمارات تقدر بنحو ستة مليارات
دوالر وستنقل ما بين  12و 16مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
إن اإلطاحة بالتحالفات الجيوسياسية التقليدية دفع باتجاه اتباع نهج براغماتية جديد من خالل إبرام اتفاقيات
ميدانية تتجاوز النزاعات التاريخية ،لتحسين إدارة المصالح االقتصادية وكان األهم (االتفاقية الموقعة بين
إسرائيل واليونان وقبرص لبناء خط أنابيب غاز يربط الحقول اإلسرائيلية بالسوق األوروبية) .وبمبادرة من
مصر ،تم إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط في يناير  2019بمبادرة وله أهمية الجيوسياسية كبيرة .يهدف
هذا المنتدى إلى )1 :زيادة التكامل في السوق اإلقليمية من خالل أن يصبح في نهاية المطاف منظمة دولية
سا شديدًا والتي يمكن
مماثلة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)؛  )2يهدف إلى جذب الدول التي تشهد تناف ً
وأخيرا ،هدفه ترشيد سلسلة التوريد من مناطق
أن تجد من خالل ذلك إمكانية الحل السلمي لنزاعاتها)3 ،
ً
االستخراج إلى أسواق االتحاد األوروبي وفقًا للمعايير االقتصادية .سيكون أحد التحديات األولى على وجه
الخصوص هو إدارة تكامل قطاعات النقل بين خطوط أنابيب الغاز وسفن الغاز الطبيعي المسال.

16

- « Greece vows to help Israel gain access to European markets », Haaretz, 10 février 2011.
- « Israël et l’Italie bientôt reliés par un gazoduc sous-marin géant », Les Échos, 5 décembre 2017.
18
- « Eastern Mediterranean Natural Gas Pipeline – Pre-FEED Studies », European commission, octobre 2017.
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ماذا كان موقع قبرص في المنتدى؟ بسبب عدم وجود حقول غاز عاملة ،وجدت قبرص شركاء مع هذا
دورا حاس ًما
المنتدى إلبرام اتفاقيات معهم من شأنها تعزيز موقعها اإلقليمي تجاه تركيا ،حيث تلعب اليونان ً
في عملية التقارب .و في هذه اللحظة يصعب التكهن بالتكامل االقتصادي الحقيقي للجزيرة في هذا المنتدى.
على أي حال ،من الواضح أن العالقة السلمية مع تركيا يمكن أن تكون منطقية للتنمية االقتصادية للجزيرة
(على سبيل المثال من خالل استبدال خط أنابيب الغاز  EastMedبخط أنابيب غاز يربط قبرص بتركيا).
ومع ذلك ،وبفضل هذا المنتدى ،وقعت قبرص اتفاقية مع مصر للتزويد بالكهرباء التي تلبي حاجة ملحة
لجزء كبير من سكان الجزيرة.
اليونان هي أفضل حليف للقبارصة اليونانيين .في الوقت نفسه ،هي أفضل عدو لتركيا .ولذلك ،فإن البلد
يتمتع بموقف محوري أصلي يمكنه تعزيز الحوار بين الدولتين وبين مختلف المجتمعات المكونة للجزيرة.
ومع ذلك…للقيام بذلك ،يجب أن تسلط الضوء على إنجازات انضمامها إلى االتحاد األوروبي ،من حيث
ضا من حيث التضامن االقتصادي واالجتماعي،
تعزيز الحقوق األساسية التي تشكل أساس االتحاد ،ولكن أي ً
وعدم السماح بدخول الجزيرة لفاعلين يزيدون من االنقسامات المجتمعية ،مثل الكنيسة األرثوذكسية.ودعما ً
لدور الوسيط هذا ،يجب على االتحاد األوروبي وروسيا أن يجتمعوا ألسباب متقاربة للتأثير الثقافي ،وتخفيف
التوترات اإلقليمية ،وتغيير عالقات السوق.
أيضا ،احتفظت اليونان بعالقة خاصة مع تركيا( ،أفضل عدو لتركيا) مما يشجعها على دعم ترشحها
لالتحاد األوروبي وعدم متابعة أي استفزازات تركية تجاهها (اليونان هي بلد توجه لألنابيب التي تعبر
تركيا ،لديها ميزانية "دفاعية" كبيرة ،ومن المفترض أن تحمي عضويتها في الناتو من عدوان حقيقي من
دورا استراتيجيًا في
جارتها  .)...في الوقت نفسه ،وألسباب تاريخية وثقافية بشكل أساسي ،لعبت اليونان ً
إجراءات انضمام قبرص إلى االتحاد األوروبي وال تتخلى عن هذا البلد الشقيق اليوم في ظل التوترات التي
تعارضها لتركيا .لكنها تجد صعوبة في لعب دور الوسيط في هذا الصراع .في الواقع ،اليونان ليست منت ًجا
للغاز ،فموقعها في المحور الذي تنظمه مصر وإسرائيل يستجيب أكثر للجيواستراتيجية أكثر من المصالح
االقتصادية ،بهدف موازنة العالقة مع تركيا.19
أصبحت إمكانية التنقيب عن الهيدروكربونات ،بصرف النظر عن االضطرابات المتوقعة ،مشكلة وطنية
في قبرص -أو ،على أي حال ،هي المرحلة الجديدة من المرحلة التقليدية .إن تطوير الهيدروكربونات هو
الدافع لتعزيز القضية الوطنية للقبارصة اليونانيين ضد تركيا وللخروج من األزمة االقتصادية ،ثم التأكيد
على أهمية جمهورية قبرص اليونانية؛ توطيد العالقات الثنائية مع عدد من الدول؛ وتأمين مستقبل قابل للحياة
اقتصاديًا وسياسيًا واستراتيجيًا.
إن التطورات في جمهورية قبرص اليونانية -على وجه الخصوص األزمة االقتصادية -تؤثر بشكل كبير
على قضية الهيدروكربونات من حيث جوهرها وتصورها .وبالتالي ،فإن الوضع المالي الصعب الذي تجد
جمهورية قبرص نفسها فيه في الوقت الحالي يعني أن البراغماتية فيما يتعلق باالختيارات المختلفة الستخراج
الهيدروكربونات وتصديرها يجب أن تنتصر .وهذا يعني إعطاء األولوية للحلول المالئمة من الناحية المالية
والزمنية التي قد تنطوي على التعاون مع الدول المجاورة .إذن ،أدى العثور على الهيدروكربونات في
المنطقة إلى تفاقم التوترات القائمة ويمثل في نفس الوقت مفتاحا للتعاون ،مما يضمن عدم تصعيد النزاعات
وحلها .لقد ساهمت الهيدروكربونات بالفعل في تعاون إقليمي جديد وساهمت بشكل غير مباشر انتشار أزمات
أخرى .تم توقيع مذكرة تفاهم بين إسرائيل واليونان قبرص في آب  /أغسطس  ،2013بشأن التعاون في
ً
سبيال للتعاون ،حيث انضم خط الربط في
مجال الطاقة .وجد الخصمان التاريخيان اليونان وتركيا في الطاقة
19

- Nicolas Mazzuchi, « Perspectives in gas security of supply: the role of Greece in the Mediterranean »,
Fondation pour la Recherche Stratégique, 24/05/2018.
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أنابيب الغاز التركي اليوناني إلى شبكات أنابيب الغاز الخاصة بهما .كما لعبت آفاق التعاون في التنقيب عن
دورا رئيسيًا في التقارب األخير بين تركيا
النفط والغاز واستغاللهما في شرق البحر األبيض المتوسط ً
وإسرائيل.
إن طموحات حكومة جمهورية قبرص كان في أولها تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال من حقل
أفروديت تحت المياه القبرصية كأولوية وطنية عاجلة ألسباب اقتصادية وسياسية .من الناحية االقتصادية،
لن تكلف محطة تسييل الغاز سوى ثلث إلى نصف سعر اختيار التصدير المفضل اآلخر لقبرص لغاز
أفروديت ،وهو خط أنابيب إلى جزيرة كريت والبر الرئيسي لليونان .وبالتالي ،فإن االنخفاض في إنفاق
لرأس مال ( )CAPEXلمحطة الغاز الطبيعي المسال سيسمح لقبرص بجني أرباح أعلى من صادراتها من
الغاز ،وبالتالي مساعدة نيقوسيا على الوفاء بشروط إنقاذها المالي من دائنيها في المفوضية األوروبية ،البنك
المركزي األوروبي وصندوق النقد الدولي .يمكن أن تزداد هذه األرباح في السنوات الالحقة ،إذا  /عندما
تسمح كميات مستقبلية من الغاز اللبناني بإنشاء محطة أكبر للغاز الطبيعي المسال القبرصي والتي ستستفيد
من وفورات الحجم.20
ولذلك فإن الحكومة القبرصية تقوم بدفع قوي من أجل إنشاء محطة تسييل الغاز في فاسيلكوس .سيضم
ضا محطة جديدة لتوليد الكهرباء تعمل بالغاز ،والتي من شأنها التغلب على النقص
مجمع  Vasilikosأي ً
الحاد في الكهرباء الناتج عن تدمير محطة طاقة تعمل بالديزل في  Vasilikosفي يونيو  2011بسبب
انفجار في مستودع ذخيرة مجاور؛ كما ستساعد محطة توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز الحكومة القبرصية
على خفض نفقات الميزانية عن طريق استبدال الغاز الطبيعي األرخص نسبيًا بوقود الديزل األكثر تكلفة
لتوليد الكهرباء .يبدو أن شركات النفط التي تقود تطوير حقل أفروديت ،وشركة نوبل إنرجي األمريكية
وشركة  Delek Drillingو  Avner Oilاإلسرائيلية ،تفضل محطة  Vasilikos LNGباعتبارها الخيار
ضا على تطوير حقل Leviathan
التجاري األكثر جاذبية إلنتاج أفروديت .تعمل هذه الشركات الثالث أي ً
اإلسرائيلي (جنبًا إلى جنب مع الشركة اإلسرائيلية ،)Ratio ،والذي يوفر فرصة لحل مربح .تدرس شركة
 Woodsideاألسترالية ،إحدى أكبر مطوري الغاز الطبيعي المسال في العالم ،ما إذا كانت ستنضم إلى
كونسورتيوم  ،Leviathanمع التركيز بشكل واضح على حل للغاز الطبيعي المسال ،وتوفر محطة في
قبرص الخيار األكثر واقعية.21
دبلوماسياً ،يمكن أن يؤدي التحسن الدراماتيكي في العالقات القبرصية التركية الناتج عن اختيار التصدير
المزدوج لحقلي ليفياثان وأفروديت إلى تحقيق اختراق تاريخي في المحادثات التي توسطت فيها األمم المتحدة
بشأن المسألة القبرصية .قد يؤدي ذلك إلى تسوية نزاع سياسي أعاق االستثمار واالستقرار في شرق البحر
المتوسط  .في غضون ذلك ،يمكن أن تبرز قبرص كمركز لعبور الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط
 ،بينما يمكن لتركيا وإسرائيل استعادة شراكتهما السابقة .سيتطلب رسم هذا الحل المعقد للتصدير المزدوج
مهارات دبلوماسية وتجارية ومالية كبيرة .سيكون الشرط األساسي هو االتفاق السياسي بين حكومات
إسرائيل وتركيا وقبرص لمتابعة هذين المشروعين بالتوازي .أما الوسطاء الطبيعيون لمثل هذه االتفاقية هم
الواليات المتحدة و  /أو االتحاد األوروبي.

20

file:///C:/Users/salah/Desktop/Eastern%20Mediterranean%20Natural%20Gas_%20Potential%20for%20Historic
%20Breakthroughs%20Among%20Israel,%20Turkey,%20and%20Cyprus,%20Fall%202013.pdf.
21
file:///C:/Users/salah/Desktop/Eastern%20Mediterranean%20Natural%20Gas_%20Potential%20for%20Historic
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ستكون هذه االتفاقية الشاملة مماثلة لألطر التجارية والقانونية ويبدو أن كبار المسؤولين األتراك اآلن
على استعداد متزايد لتجديد محادثات تسوية قبرص وإصالح العالقات مع إسرائيل ،على الرغم من استمرار
التحديات على كال المسارين .إذا فشل هؤالء القادة في اغتنام الفرص الحالية للتوصل إلى اختراقات تاريخية،
فإن النزاعات حول المناطق اإلقليمية البحرية والمطالبات بالغاز الطبيعي في شرق البحر األبيض المتوسط
ستتكثف وتقوض االستقرار في هذه المنطقة ذات األهمية االستراتيجية.

 .7روسيا وأوروبا
أدى اكتشاف ما يقرب من  2.56تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي خالل سبع سنوات (-2008
 )2015تحت مياه المناطق االقتصادية الخاصة بقبرص وإسرائيل ومصر ،إلى لفت االنتباه الدولي إلى
احتمال ظهور منطقة إنتاج كبيرة ومصدرة للغاز الطبيعي .منذ ذلك الحين ،حاول العديد من الفاعلين
السياسيين واالقتصاديين في المنطقة وخارجها تقييم المعنى الذي يجب إعطاؤه لهذه الثروة التي ال تزال
حديثة جدًا والتأثير المزعزع لالستقرار الذي سيحدث في شرق البحر المتوسط .إذا كان علينا أن نصدق
بعض المفاهيم الخاطئة التي تنجم عن هذه التقييمات ،فسيكون للمنطقة تأثير كبير على استراتيجية االتحاد
األوروبي لتنويع إمدادات الغاز ،مما سيساعد االتحاد األوروبي على تقليل اعتماده بشكل كبير على الغاز
من روسيا من خالل تصدير  20إلى  50مليار متر مكعب سنويًا إلى االتحاد األوروبي ،مع المساعدة في
حل المشكلة القبرصية .يبالغ هذا الرأي في القدرة المفترضة لهذه االكتشافات على إعادة هيكلة الجيوبوليتك
اإلقليمي أو للحد من واردات االتحاد األوروبي من روسيا ،والتي من المحتمل أن تظل المورد الرئيسي
للغاز حتى نهاية عام  .2020هذه االكتشافات ،والتي حتى بداية عام  2020مخصصة بشكل أساسي ألسواق
شرق البحر األبيض المتوسط  ،ستذهب إلى استقرار الوضع الجيوسياسي الراهن وعدم تعديله بشكل كبير.22
ويشهد شرق البحر األبيض المتوسط تغيرات وتحوالت سياسية وأمنية وطاقية متزامنة .أدى ما يسمى
"الربيع العربي" ،واالضطراب في العالقات بين تركيا وإسرائيل ،والنتائج القوية للغاز الطبيعي قبالة
سواحل إسرائيل وقبرص إلى قلب البنية األمنية للمنطقة ،وإعادة رسم خريطة الهيدروكربون فيها .إن
اكتشاف ما يقرب من  40تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل وقبرص هو مفتاح
لتنشيط المصالح األمريكية في المنطقة ،ومن الناحية االستراتيجية ،دليل قوي آخر على أن إمدادات الطاقة
العالمية ال تقتصر على األنظمة غير المستقرة والتي هي بشكل أساسي معادية للنظام الدولي الذي تهدف
إليه السياسة الخارجية األمريكية.
جعل هذا السياق الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط من قبرص أكثر المواقع الواعدة لمحطة الغاز
الطبيعي المسال لغاز ليفياثان اإلسرائيلي .تزامن هذا الواقع مع طموحات حكومة جمهورية قبرص ،التي
حددت تطوير محطة للغاز الطبيعي المسال للغاز من حقل أفروديت تحت المياه القبرصية كأولوية وطنية
عاجلة ألسباب اقتصادية وسياسية .من الناحية االقتصادية ،لن تكلف محطة تسييل الغاز سوى ثلث إلى
نصف تكلفة خيار تصدير قبرص المفضل اآلخر لغاز أفروديت ،وهو خط أنابيب إلى جزيرة كريت والبر
الرئيسي لليونان .وبالتالي ،فإن النفقات المنخفضة في رأس المال لمحطة الغاز الطبيعي المسال ()CAPEX
ستكسب قبرص أربا ًحا أعلى من صادراتها من الغاز ،مما يساعد نيقوسيا على تلبية شروط خطة اإلنقاذ
22ـ تم اكتشاف  820مليار متر مكعب بين عامي  2008و 2012في إسرائيل ،في مواقع تمار ( 238مليار متر مكعب) ،ليفياثان ( 500مليار متر
مكعب) ،داليت ( 21مليار متر مكعب) ،تانين وكاريش ( 60مليار متر مكعب) .تم اكتشاف حوالي  100مليار متر مكعب داخل المنطقة االقتصادية
الخاصة لقبرص :رواسب أفروديت ،و 1645مليار متر مكعب في المنطقة االقتصادية الخاصة المصرية 548 :مليار متر مكعب بين عامي 2010
و 2014في حقول مختلفة في أعالي البحار لنيل دالت ،اكتشف  182مليار متر مكعب في حقل أتول  1-بواسطة  BPفي منطقة Damiette Nord
المرخصة ،في مارس 2015؛ و 914مليار متر مكعب من إيداع  Zhorالذي اكتشفته شركة  ENIفي أغسطس .2015
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المالية من المفوضية األوروبية والبنك المركزي األوروبي وصندوق النقد الدولي .يمكن أن تزيد هذه األرباح
في السنوات الالحقة ،إذا  /عندما تسمح أحجام الغاز اللبناني في المستقبل بمحطة غاز طبيعي مسال قبرصية
أكبر.
ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية ( ،)IEAمن المتوقع أن يرتفع الطلب األوروبي على الغاز بنسبة  20في
المائة بحلول عام  .2035سيتعين على القارة حماية إمداداتها في مواجهة الطلب اآلسيوي المتزايد
واالضطرابات المحتملة من روسيا وشمال إفريقيا ،اثنان من أصل ثالثة من مصادر الطاقة األولية في
أوروبا .يمكن للمصادر الجديدة للغاز الطبيعي المسال ( ،)LNGأو الغاز الطبيعي عبر األنابيب ،من قبرص
دورا في تحقيق االستقرار وسط عدم القدرة على التنبؤ بالحسابات
وإسرائيل إلى أوروبا أن تلعب
ً
23
الجيوسياسية لشركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة وهيمنتها في سوق الغاز األوروبية  .حصلت
روسيا ،في عام  ،2013على نسبة غير مسبوقة من  ٪30من سوق الغاز في أوروبا 161.5 ،مليار متر
مكعب ( .)bcmإنها زيادة بنسبة  ٪16عن عام  2012عندما صدرت شركة غازبروم  138مليار متر
مكعب .ترتبط الزيادة في الحصة السوقية ارتبا ً
مباشرا بانخفاض إمدادات الطاقة من النرويج وشمال
طا
ً
إفريقيا وقطر .24كان الرقم القياسي السابق لشركة غازبروم ألوروبا ،بما في ذلك تركيا ،هو  159مليار متر
مكعب في عام  .2008أدى انخفاض اإلنتاج في بحر الشمال في اإلمدادات النرويجية ألوروبا إلى انخفاض
بنسبة  ٪5في عام  ،2013بإجمالي  102.5مليار متر مكعب ،بانخفاض  4.9مليار متر مكعب عن عام
 .252012زودت روسيا أوروبا بنحو  ٪30من الغاز أكثر من النرويج ،ثاني أكبر مورد ألوروبا .تتفاقم
مخاطر االعتماد طويل األجل بسبب استنزاف االحتياطيات المحلية لالتحاد األوروبي.
بدأ االصطدام بين المصالح األوروبية والروسية في شرق البحر األبيض المتوسط مرة أخرى وكان
أحد األسباب الرئيسية لزيادة التوتر هو الطريقة التي سعت بها موسكو لالنخراط في استغالل الطاقة المكتشفة
حديثًا في المناطق االقتصادية الحصرية القبرصية واإلسرائيلية ،والتي من المتوقع أن تقلل اعتماد االتحاد
األوروبي على الطاقة الروسية .بدأت قبرص ،في عام  ،2011تواجه صعوبات كبيرة بسبب أزمة الديون
في اليونان ،والتي ترتبط بها الجزيرة ارتبا ً
طا اقتصاديًا وثيقًا .لم تكن قبرص قادرة على سداد ديون سندات
تبلغ قيمتها حوالي  1.2مليار يورو في بداية عام  2012دون مساعدة مالية خارجية ،وقد أعلنت المفوضية
األوروبية في أغسطس  2011أنها لن تخصص ائتمانات لقبرص ،على غرار تلك التي صدرت سابقًا
لليونان .اعتقد الكثيرون أن الجزيرة ليس لديها خيار سوى طلب المساعدة من روسيا ،التي منحت قبرص
ضا بقيمة  2.5مليار يورو مع معدل فائدة مناسب  ٪4.5في ديسمبر .2011
قر ً
مكن هذا الفعل موسكو من تحقيق هدفين في وقت واحد :تأمين المبالغ الهائلة من األموال الروسية
المودعة في بنوك الجزيرة المتعثرة ،وتقوية الروابط السياسية واالقتصادية القائمة بالفعل مع نيقوسيا .شعر
الدبلوماسيون الغربيون بالقلق بشأن الخدمات التي ستقدمها نيقوسيا لموسكو من أجل سداد الديون ،ال سيما
فيما يتعلق بموارد الطاقة .ركزت روسيا على قبرص بسبب رأس المال الروسي المستثمر في الجزيرة
والتي تأمل في أن يتم دمجها في تطوير موارد الطاقة الموجودة هناك.
نظرا للمشاكل االقتصادية الحادة التي تواجه االتحاد األوروبي حاليًا ،قد تبحث دول البحر المتوسط عن
ً
ضا الصين أو العبين دوليين آخرين .نتيجة لذلك ،يتمثل التحدي
شركاء بديلين ،ليس فقط روسيا ولكن أي ً
ظرا لحقيقة
المعقد للسياسة الخارجية لالتحاد األوروبي في تحسين العالقات بين جمهورية قبرص وتركيا ،ن ً
23

- https://tass.com/infographics/7208.
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أنه طالما أن تركيا ال تعترف بقبرص ،فإن االتحاد األوروبي سيبقي عملية انضمام تركيا متوقفة .إضافة
ضا في التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة االقتصادية الخاصة بشمال
إلى هذه التعقيدات ،بدأت تركيا أي ً
قبرص غير المعترف بها دوليًا وأطلقت مناورات عسكرية في جنوب شرق البحر األبيض المتوسط.
يتعين على االتحاد األوروبي إدارة عملية موازنة صعبة :الحفاظ على عالقته الخاصة بإسرائيل ،وتجنب
تنفير تركيا ،وتأمين مصالحها في مجال الطاقة في المنطقة ،مع احتواء النفوذ الروسي في البحر المتوسط
دون استفزاز موسكو .تتمثل إحدى الطرق الفعالة للغاية لتحقيق هذا التوازن في إنشاء شراكة طاقة شاملة
(بشكل مشابه مع الشراكة الشرقية) مع جميع الدول الملتزمة بالقانون الدولي والبحري في المنطقة والتي
تمتلك حقوق التنقيب في النيل والشام .حوض .وبذلك ،يمكن لالتحاد األوروبي أن يضمن اإلطار القانوني
واألمني الضروري لالستغالل القوي والتعاوني لمخزونات الطاقة الحالية وتأمين الوصول المتميز إلى
إمدادات الطاقة الثمينة.
إن روسيا كما مر معنا ،هي المورد الرئيسي ألوروبا ،ومن الطبيعي أن تقلق بشأن المنافسة الجديدة في
توريد الغاز إليها .لكن استراتيجية "غازبروم"  ،شركة الطاقة العامة الكبيرة التابعة لها  ،هي محاولة ضمان
درجة من السيطرة على المشاريع في المنطقة من خالل الحصول على حصص .ففي حالة حقل ،Zohr
وهو الحقل المصري الذي دخل في اإلنتاج في ديسمبر  ،2017استحوذت شركة النفط الروسية Rosneft
على  ٪30في كونسورتيوم إلى جانب مجموعة  ENIاإليطالية ( )٪60ومجموعة .)٪ BP (10تعرف
تركيا أنها تحتل موقعًا جغرافيًا رئيسيًا .لكن يبدو أن إمكاناتها الغازية البحرية محدودة أكثر ،وفي نفس الوقت
تقع على مفترق طرق لشبكة واسعة من خطوط أنابيب الغاز العاملة .هناك ( Turkish Streamأو
توركستريم) تريد روسيا استبدال خط األنابيب المباشر المخطط له في البداية إلى جنوب أوروبا .وسيمر
خط األنابيب اآلخر الذي سينقل غاز بحر قزوين إلى أوروبا عبر أذربيجان وجورجيا عبر تركيا.
كان تعامل االتحاد األوروبي حذرا ولم يوقع على اتفاقية خط األنابيب  .East Medحيث اعتبر أن
هناك حاجة لمزيد من استكشاف التكاليف والفوائد ،ولم يدعم المشروع أي من المؤسسات األوروبية حيث
يعتقد االتحاد بحلول بديلة في مصر ،التي لديها محطتان للغاز الطبيعي المسال لتحويل ونقل الغاز الطبيعي
المسال .يثير مشروع  EastMedالعديد من االعتراضات .تكلفته ،من  7مليارات إلى  9مليارات يورو،
وتعقيداته وأهميتها البيئية ،في الوقت الذي يهدف فيه االتحاد األوروبي إلى تخفيض انبعاث الكربون في عام
 .2050قد يغير السياق الجيوسياسي في شرق البحر األبيض المتوسط قواعد اللعبة .ندد زعماء أوروبيون
في  12ديسمبر  2019باالتفاق التركي ـ الليبي الذي "ينتهك ترسيم حدود االختصاصات البحرية" .وبحسب
مصدر في بروكسل" ،من غير المحتمل" أن تتبع هذه االتفاقية عقوبات ،ألنه لكي تعترف بها األمم المتحدة،
يجب أن تصدق عليها البرلمانات الوطنية -وهو ما يبدو مستبعدًا في ليبيا .من ناحية أخرى ،أضافوا أنه إذا
اتخذت تركيا "قرارات أحادية الجانب" ضد القانون الدولي" ،ستكون هناك عواقب".
لذلك تظهر أوروبا تضامنها مع اليونان مع الحرص على تجنب االنفصال عن تركيا .تتمتع أنقرة ،مع
اتفاقية الهجرة بين االتحاد األوروبي وتركيا في مارس  ،2016والتي خففت الضغط على القارة القديمة،
بنفوذ كبير للدفاع عن قضيتها في بروكسل .يعترف مصدر أوروبي بأن "تركيا شريك مهم للغاية في السيطرة
على تدفق الالجئين والمهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا" .لذلك هناك مصلحة حقيقية في الحفاظ على
عالقات جيدة " .إضافة إلى ذلك ،فإن "تركيا عضو في الناتو وتبقى شري ًكا في المجال العسكري واألمني"
يضيف هذا المصدر الذي يحدد" :الخطر هو تجدد التوترات بين الدول األعضاء في الناتو" .ويقلق هذا
المصدر من النزاع البحري المتصاعد بين اليونان -وقبرص -وتركيا إضافة إلى عمليات في شمال سوريا
"تمت ضد مصالح الناتو".
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 .8مشروع خط غاز East Med
أعلن وزير البيئة والطاقة اليوناني ،كوستيس هادزيداكيس  2يناير 2020وقبل توقيع المشروع" :قد
سا لآلخرين ،لكننا اليوم نرسي األساس لتحقيقه ( .)...إنه
يكون خط أنابيب  EastMedحل ًما للبعض وكابو ً
يفتح طريقا جديدا ،لتنويع الموارد ،وفقا لما تتطلبه االستراتيجية األوروبية " ،تمهيدا للتوقيع ،في أثينا،
لالتفاق بين رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامين نتنياهو ،والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ،ورئيس
الوزراء اليوناني ،كيرياكوس ميتسوتاكيس .من المتوقع أن ينقل ، EastMedالذي يبلغ طوله حوالي 2000
كيلومتر ،والذي سيكون جزء كبيرا منه تحت البحر ،ما بين  9مليارات و 11مليار متر مكعب (م  )3من
الغاز الطبيعي سنويًا من االحتياطيات البحرية إلى قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان ،ثم إلى بقية دول
االتحاد األوروبي .لكن إيطاليا ،التي لم تكن ممثلة في أثينا يوم التوقيع ،أعربت بالفعل عن اهتمامها باالنضمام
إلى المشروع في مرحلة الحقة.26

ووفقًا لوزارة البيئة والطاقة اليونانية" ،االتفاقية ذات أهمية جيوسياسية كبيرة لليونان ،والتي يمكن أن
ً
مركزا لتوزيع الغاز على نطاق أوروبي" .لكن قبل كل شيء كان االندفاع التركي للحصول على
تصبح
الهيدروكربونات في شرق البحر األبيض المتوسط هو الذي دفع اليونان وقبرص وإسرائيل إلى االتحاد
وتسريع توقيع هذه االتفاقية .أدى اكتشاف الهيدروكربونات قبالة سواحل قبرص في السنوات األخيرة إلى
سباق لتطوير النفط والغاز .أرسلت أنقرة سفن حفر واستكشاف إلى المنطقة االقتصادية الخاصة لقبرص
عدة مرات في األشهر األخيرة ،على الرغم من العقوبات األوروبية .ويؤكد مصدر أوروبي أنه في ظل
التوترات ،فإن "دعم االتحاد األوروبي لمشروع خط األنابيب هو إشارة قوية" مرسلة إلى تركيا .خاصة أنه
في  27نوفمبر  ،2019اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خطوة جديدة إلى األمام من خالل توقيع
اتفاقية بحرية وعسكرية مع فائز السراج ،رئيس حكومة االتفاق الوطني الليبية ( ،)GANوالتي تشمل
المناطق البحرية بالقرب من جزيرة كريت والجزر اليونانية كارباثوس ورودس وكاستيلوريزو .قال رئيس
الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مقابلة يوم األحد ( 29ديسمبر  )2020مع صحيفة "تو فيما"
األسبوعية إن ليبيا "هي جارنا البحري الطبيعي ،وليس تركيا"( .المرجع السابق).
وفي  6كانون األول  /ديسمبر  ،2019وإزاء رفضه تقديم معلومات عن هذا االتفاق التركي ـ الليبي
إلى وزارة الخارجية اليونانية ،تم طرد السفير الليبي في أثينا .في  22كانون األول (ديسمبر) ،قام رئيس
الدبلوماسية اليونانية ،نيكوس ديندياس ،بزيارات خاطفة إلى بنغازي (برقة) -حيث القوة الليبية المنافسة
لطرابلس وإلى مصر وقبرص لمواجهة المشروع التركي الليبي .هذه األزمة الدبلوماسية في شرق البحر
األبيض المتوسط هي أضرار جانبية للحرب األهلية في ليبيا .شرعت الحكومة اليونانية في ماراثون
اعتبارا من نهاية نوفمبر إلقناع شركائها بالتوقيع على
دبلوماسي حقيقي في مواجهة االستفزازات التركية،
ً
اتفاقية EastMedلم يعد الرهان في االتفاقية "لم يعد حقًا خط أنابيب الغاز نفسه ،ألنه لم يعد منطقيًا من
26

- https://www.lemonde.fr/international/article/2020/01/03/eastmed-le-projet-de-gazoduc-destine-acontrer-la-turquie_6024684_3210.html.
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الناحية االقتصادية ،بل الجبهة المتحدة التي يولدها أو ينعشها في مواجهة النزاعات الحدودية اإلقليمية" ،كما
يعتقد مارك أنطوان إيل-مازيغا ،مدير مركز الطاقة في المعهد الفرنسي للعالقات الدولية.
اقتصاديا ،من المشكوك فيه أن تكون شحنات الغاز ذات الصلة تنافسية مع اإلمدادات الحالية من روسيا
نظرا ألنها تأتي من الحقول البحرية األكثر
ومختلف منتجي الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالمً ،
تكلفة .وتشير التقديرات إلى أن نقل الغاز عبر هذه المسافات سيزيد السعر بمقدار  4-3دوالرات أمريكية
للوحدة الحرارية .كان متوسط سعر الغاز الطبيعي في أوروبا في السنوات األخيرة حوالي  5.40إلى 6
دوالرات أمريكية لكل وحدة حرارية بريطانية ،وليس أقل من ذلك بكثير في إسرائيل  5.30-دوالرات
أمريكية لكل وحدة حرارية بريطانية .يمكن أن يصبح قابالً للتطبيق تجاريًا إذا تجاوز سعر الغاز في أوروبا
 8دوالرات أمريكية  /وحدة حرارية بريطانية وظل مرتفعًا على المدى الطويل ،أو إذا تلقى منحة ضخمة
من االتحاد األوروبي .على الرغم من أن متوسط أسعار الغاز في أوروبا كان مرتفعًا في عام  ،2018إال
أنه من غير المتوقع أن يظل مرتفعًا لفترة طويلة ،وهو توقع أكدته أكبر شركات الطاقة في توقعاتها السنوية.
الدعم السياسي ال يكفي .حتى الغاز الطبيعي المسال األمريكي "المرغوب فيه سياسيًا" ،وبأسعار أعلى بقليل
من النطاق السعري لسوق االتحاد األوروبي ،يكافح من أجل تحقيق تقدم في أوروبا ،حيث يتخذ المستوردون
قرارات بنا ًء على السعر ،وليس على ما قد يكون مرغوبًا سياسيًا( .يظهر الشكل التالي خطوط نقل الغاز
المحتملة من حوض شرق المتوسط).

باإلضافة إلى ذلك ،فإن تكاليف االستكشاف في شرق البحر األبيض المتوسط مرتفعة للغاية ،كما أن
المنافسة مع الشركات الدولية األخرى (غازبروم الروسية بشكل رئيسي) كبيرة وتكاليف التصدير والنقل
مرتفعة للغاية .على الرغم من صعوبة إغراق شركة غازبروم أو خفض أسعار الغاز الدولية من أجل منافسة
غاز شرق البحر المتوسط أو وقف صادرات أو واردات الغاز الطبيعي المسال من الواليات المتحدة
ً
مستحيال.
األمريكية ،إال أنه ليس

ثالثا ـ التحالف اليوناني ـ اإلسرائيلي ـ القبرصي
إن االضطراب في العالقات بين تركيا وإسرائيل مع بدايات العقد الثاني من هذا القرن ،قاد الغاز الطبيعي
إسرائيل وقبرص (وبالتالي اليونان) إلى تحالف اقتصادي وسياسي في عام  .2010وإذا كانت الواليات
المتحدة األميركية باركت تشكيل مثلث جيواستراتيجي بين اليونان وإسرائيل وقبرص بسبب احداث ما يسمى
نظرا لطموحات تركيا الجديدة في
الربيع العربي ،إال أن هذا المثلث هو تعبير عن المصالح الجيوسياسية .و ً
لالعتراف بها كقوة رائدة في العالم اإلسالمي واضطراب عالقاتها مع تل أبيب ،فضالً عن عدم االستقرار
المستمر في مصر ،فإن الممر الوحيد اآلمن سياسيا ً والصديق ثقافيا ً إلسرائيل إلى الغرب هو عبر اليونان.
عالوة على ذلك ،فإن أي خط أنابيب يوزع الغاز الطبيعي إلى أوروبا من شرق البحر المتوسط يجب أن يمر
أخيرا ما ال
عبر اليونان .في الواقع ،يمكن لهذا المصدر البديل والموثوق للغاز الطبيعي ألوروبا أن يوفر
ً
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يرجح أن يقدمه خط أنابيب نابوكو الذي كان من المفترض أن يربط بين إيران وآسيا الوسطى وأوربا
الوسطى.
إذن ،هي عالقات جديدة واستراتيجية تقوم على المصالح المشتركة لألمن والطاقة .وكانت حماية الكميات
الهائلة من الغاز الطبيعي التي تم اكتشافها في المناطق االقتصادية الخاصة ( )EEZلقبرص وإسرائيل هي
غراء الروابط القوية المتزايدة بين الدول الثالث .وقد وقع كل منهما على ميثاق دفاع واتفاقيات منطقة
اقتصادية خاصة لحماية أصوله .أثار بدء أعمال الحفر االستكشافية في المنطقة االقتصادية الخاصة
القبرصية ( )EEZغضب القادة األتراك .بدأت تدريبات يونانية ،أميركية وإسرائيلية ،جوية وبحرية في
البحر جنوب قبرص .جرت المناورات على نطاق واسع النطاق تحت اسم "نوبل دينا" ،شاركت فيها القوات
اليونانية واإلسرائيلية واألمريكية .جاءت ضمن سياق جيوسياسي خطير ،بسبب المكان والزمان .رأى فيها
اليونانيون رسالة واضحة ألنقرة مفادها أن تهديداتها في مناطق الطاقة شرق البحر المتوسط ال ترضي
المحور اليوناني -القبرصي -اإلسرائيلي وبمشاركة واضحة من الواليات المتحدة ،بسبب مصالحها النفطية.
وستتطور المرحلة الرئيسية من التمرين في المنطقة "الرمادية" ،أي المنطقة التركية ،جنوب كاستيلوريزو
وجنوب قبرص .أما المنطقة التي تم التمرين والتنفيذ فيها تصل إلى شواطئ إسرائيل .على الجانب اليوناني،
شاركت طائرات من طراز  F-16وفرقاطة وغواصة في التمرين .وشاركت اليونان للمرة الثانية في هذا
التمرين الذي شاركت فيه حتى عام  2010فقط القوات األمريكية واإلسرائيلية .دُعيت اليونان ألول مرة
للمشاركة في عام  2011من قبل إسرائيل ،التي تعتبر التدريبات سرية للغاية ،دون اإلعالن علنًا عن
ارتباطها بها( .الصورة رقم )1
()1

قال  ،Ioannis Kassoulidesوزير الخارجية القبرصي ،في مايو " :2014نحن في قبرص ،نعترف
بإسرائيل كشريك ثابت ومستقر ويمكن التنبؤ به وديمقراطي ومعتدل وسري -شريك موثوق به من البداية
إلى النهاية" .وقبل هذا التصريح ،في مايو  ،2013قال شيمون بيريز ،رئيس إسرائيل لنظيره القبرصي،
الرئيس نيكوس أناستاسيادس :إن قبرص شريك مهم واستراتيجي إلسرائيل .نحن مصممون على العمل معًا
ضا بركة مشتركة؛ في بحرنا أنعم
ألن لدينا ليس فقط روابط تاريخية ،ولكن نفس الثقافة ونفس القيم .لدينا أي ً
هللا علينا بالطاقة .من واجبنا أن نرى كيف يمكننا أن نطمئن بعضنا بعضا ،لنرى كيف يمكننا المساهمة من
أجلكم ومن أجلنا .من األفضل أن يكون لديك جار بالقرب منك أفضل من وجود أخ بعيد .أعتقد أنه ليس لدينا
جار فقط بل أ ًخا أيضا ،يجب أن نعمل معا لتحقيق السالم واالستقرار واالزدهار"( .27الصورة )2
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()2

تمت دعوة القبارصة للمشاركة في عام  ،2014وألول مرة ،في مناورات البحث واإلنقاذ ( )SARمع
القوات البحرية األمريكية واليونانية واإلسرائيلية .وفي فبراير  ،2014أكد وزير الدفاع القبرصي Fotis
 Fotiouالتزام قبرص المستمر بالتعاون مع الواليات المتحدة في مجال األمن والدفاع .وأشار الوزير على
متن مدمرة الصواريخ الموجهة “ :USS Rammageأود أن أغتنم هذه الفرصة ألؤكد أن قبرص والواليات
المتحدة تربطهما عالقة وثيقة للغاية فيما يتعلق باألمن .يتضح من وجود سفن حربية من الواليات المتحدة
وفرنسا وإنجلترا أن الدور الجيواستراتيجي لقبرص في هذه المناطق له أهمية كبيرة" .وقال الوزير فوتو،
متحدثا عن حادث اصطدمت فيه فرقاطة تركية بسفينة مسحية نرويجية كانت تستكشف -بشكل قانوني -
المياه القبرصية" :إننا نرسل رسالة واضحة إلى أنقرة مفادها أننا لن نخاف من هذه التهديدات".
وفي العاشر من أبريل  ،2014أجرى األسطول السادس للواليات المتحدة ،جنبًا إلى جنب مع القوات
البحرية لقبرص وإسرائيل واليونان ،تمرينًا واسع النطاق متعدد الجنسيات للبحث واإلنقاذ ( )SARبعنوان
" ".NEMESIS 2014كان الغرض من التمرين هو التخطيط واإلعداد والتنفيذ لعملية بحث وإنقاذ مشتركة
متعددة الجنسيات ( .)SARتم تصميم التمرين لتعزيز االستعداد لالستجابة الفعالة في مهام البحث واإلنقاذ
ضا لردع
والبعثات اإلنسانية األخرى في شرق البحر األبيض المتوسط .نسقت القوات البحرية األربعة أي ً
التهديدات البحرية المرتبطة بهجمات المنصات ،والتي قد تنبثق عن كل من الجهات الحكومية وغير
الحكومية .كما تضمن سيناريو التمرين ضد الهجمات اإلرهابية على السفن ومنصات النفط .أما الجهات
المشاركة فكانت الواليات المتحدة ( ،)NAVEUR / PRCCوإسرائيل ( ،)RCC Haifaواليونان
( ،)EKSED Piraeusجنبًا إلى جنب مع  JRCCفي قبرص.
وعد نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الدولة ،بولنت أرينك ،بأن تركيا سترد على التحالف الثالثي
الذي نشأ بين الدول الثالث" :إذا استمرت اإلدارة القبرصية اليونانية في التنقيب عن البترول في البحر من
خالل تشكيل بعض التحالفات ففي إشارة إلى التعاون اليوناني القبرصي اإلسرائيلي] ،فإن تركيا سترد بشكل
قاطع ،يجب أن يعلم الجميع أننا لن نتردد في استخدام قدراتنا".
أجرت القوات الجوية األمريكية واليونانية واإلسرائيلية واإليطالية ،في عام  ،2013أكبر تدريبات جوية
متعددة الجنسيات على اإلطالق في تاريخ إسرائيل باسم "العلم األزرق" .حيث كان من المحتمل أن يكون
ترخيص الكتل داخل المنطقة االقتصادية الخاصة لقبرص لشركة الطاقة اإليطالية  ENIالستكشافها،
مسؤوالً عن قرار إيطاليا باالنضمام إلى التمرين ،وتوقيع اتفاقيات دفاع مع قبرص واالنضمام إلى "العلم
األزرق" لعام  2013ممارسة التمرين في إسرائيل( .الصورة رقم )3
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لقد استندت األهمية الجيوسياسية لليونان تقليديًا إلى قيمتها الجيواستراتيجية أكثر من قيمتها الجغرافيةـ
االقتصادية .تقع وسط ثالث قارات وبحار مهمة (شرق البحر األبيض المتوسط والبحر األسود والبحر
األدرياتيكي) ،تشكل مورفولوجيتها الجيوفيزيائية كالبر والبحر نقطة مرجعية جيواستراتيجية .تقع اليونان
ً
مركزا تجاريًا استراتيجيًا دائ ًما ،مما سمح لها بلعب دور رئيسي
في قلب البحر األبيض المتوسط  ،وكانت
في سياق أمن البحر األبيض المتوسط .28اعتبرت الواليات المتحدة ،على سبيل المثال ،اليونان بعد الحرب
نظرا
العالمية الثانية جز ًء من محيط دفاع جنوب شرق البحر األبيض المتوسط ضد التوسع السوفيتي .و ً
للجزر العديدة ،هناك عدد قليل فقط من الممرات المائية التي تسمح بمرور السفن الكبيرة ،مما يجعل المالحة
ضا من السهل مراقبتها.
صعبة ولكن أي ً
ضا ألن
يعد أمن البحر األبيض المتوسط مه ًما جدًا لليونان ليس فقط بسبب التراث التاريخي ،ولكن أي ً
البحر األبيض المتوسط الخالي من التوترات أمر ضروري لالزدهار االقتصادي واألمن في البالد .كان
شرق البحر األبيض المتوسط بالنسبة لليونان ،وال يزال ،البوابة الكبرى من الشرق إلى الغرب ،وهناك
طرق بحرية مهمة بين شرق البحر األبيض المتوسط وبحر إيجة .تتمتع جزيرة كريت بأهمية استراتيجية
خاصة :فهي تقع في منتصف الطريق بين البر الرئيسي لليونان ومصر ،وتحيط بها طرق بحرية مهمة تعزز
األهمية الجيوسياسية لليونان .كما تتمركز قوات جوية أمريكية كبيرة في الجزيرة .في وقت مبكر من عام
ضا ،مصدر قلق حيوي للبلدان
 ،1953أكد جوزيف روتشيك أن جزيرة كريت ليست فقط ،بل قبرص أي ً
29
المتاخمة لشرق البحر األبيض المتوسط وكذلك لجميع القوى العظمى ،بما في ذلك الواليات المتحدة .
باإلضافة إلى ذلك ،يتم استيراد جزء كبير من موارد الطاقة اليونانية عبر حوض البحر األبيض المتوسط
جسرا
بواسطة ناقالت من دول الخليج العربي وأماكن أخرى .لذلك ،فإن موقع اليونان الجغرافي يجعلها
ً
طبيعيًا بين الشرق األوسط الغني بالطاقة وأوروبا المستهلكة للطاقة .في الوقت نفسه ،يتطلع اليونانيون إلى
تحويل البالد إلى مركز محتمل آخر -مثل تركيا -لجلب األسواق األوروبية إلى شرق البحر األبيض
المتوسط.
أعطت اكتشافات حقول الغاز الجديدة قبالة سواحل إسرائيل وقبرص ومصر ،واحتمال اكتشافات
إضافية قبالة اليونان وسوريا ولبنان ،أهمية استراتيجية جديدة لشرق المتوسط وتقدم لليونان عددًا من
28

- Arghyrou, A. 2004. Norms and Greek Foreign Policy: 1981 -2000. FIU Electronic Theses and Dissertations.
1307, http://digitalcommons.fiu.edu/etd/1307.
29
- Roucek, S. J. 1953.“The Geopolitics of the Mediterranean II.”The American Journal of Economic and Sociology
13 (1): 71-86.
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التحديات والفرص الجديدة في المنطقة .يخلق اكتشاف الرواسب الهيدروكربونية في قبرص ومصر
وإسرائيل ديناميكية جديدة وفقًا للقادة اليونانيين في مجال االقتصاد الجغرافي ،ويمكن أن يكون بمثابة محفز
لالستقرار والتعاون أو للمواجهة والصراع .كما قال نيكوس كوتزياس" ،أعتقد أنه بفضل اليونان يمكننا
ضا من أذربيجان
إنشاء طرق بديلة لنقل الغاز والغاز الذي يأتي ليس فقط من إيران أو روسيا ،ولكن أي ً
وتركمانستان ،سوريا والعراق ،وفي المستقبل إسرائيل وقبرص ومصر " .هناك من ال تبدو لهم هذه الرؤية
ضا غير واقعية وأحيانًا خادعة .يا صانعي
طموحة فحسب ،بل إنها ،كما يقول نيكوس تسافوس "،هوي أي ً
سياسات الطاقة لطالما كانت اليونان في قلب لعبة شطرنج جيوسياسية عظيمة ستحدد نتيجتها مصير أوروبا
وما وراءها ".30
أخيرا ،تستند السياسة الخارجية اليونانية في شرق البحر المتوسط -من الناحيتين الجيوسياسية
والجيواقتصادية -في المقام األول إلى الشراكات الثالثية وعلى وجه الخصوص تلك الشراكات بين قبرص
واليونان وإسرائيل وقبرص ومصر واليونان ،والتي يمكن أن تصبح العمود الفقري لـ بنية جديدة لألمن
اإلقليمي في شرق البحر األبيض المتوسط.

تركيا :جيوبوليتك الطاقة في المتوسط
تؤكد جميع الدراسات التركية في العقود الثالثة األخيرة أن لتركيا مزايا وعيوب تتعلق بسياسة الطاقة
ً
ً
مركزا للطاقة في
مركزا للطاقة أو
عند النظر في الديناميكيات العالمية والسياسات اإلقليمية .فتركيا ليست
الظروف األخيرة ألن تركيا ليست دولة مصدرة للطاقة ،أو حتى ليست صانعًا لألسعار في قطاع الطاقة .قد
يظهر سؤال ذو صلة في هذه المرحلة ،إذا كانت تركيا تعتمد على روسيا ودول أخرى في مجال الطاقة،
فكيف سيكون من الممكن التحول من ممر العبور إلى مركز للطاقة؟ اإلجابة هي في المشاريع التركية
المستقبلية ،والسياسة اإلقليمية ،والديناميكيات العالمية في قطاع الطاقة.
اليوم ،تركيا ممر عبور للطاقة فقط بين آسيا وأوروبا .يمكن تعريف موقع تركيا الطبيعي على أنه جسر
بين المناطق الغنية بالطاقة مثل شمال شرق بحر قزوين والشرق والجنوب الشرقي للشرق األوسط والقوقاز.
ً
مركزا
ومع التطورات السياسية الجديدة ،ترغب تركيا في أن تصبح عقدة/محور مرور للطاقة أو حتى
ً
مركزا للطاقة مع استراتيجيات الطاقة الحالية فهي بحاجة إلى
للطاقة ،ولكن ليس من السهل أن تصبح
سياسات طاقة جديدة تما ًما.
في الواقع ،تستضيف تركيا خطوط أنابيب ضخمة للنفط والغاز مثل باكو -تبليسي -جيهان (،)BTC
خط أنابيب نفط كركوك -جيهان أو خط أنابيب غاز باكو -تبيليسي -أرزروم ( ،)BTEوهي وسيلة نقل آمنة.
ومع ذلك ،فإن هذه الحقيقة ال تعني أن تركيا ال تمتلك وليس لديها خيار بيع أو إعادة بيع النفط والغاز داخل
ً
مركزا للطاقة ،يجب تقييم جميع أنواع موارد الطاقة ،أي أن النفط
حدودها .باإلضافة إلى ذلك ،لكي تكون
والغاز ليسا العنصرين الوحيدين .نتيجة لذلك ،يجب على تركيا إنتاج وشراء وتخزين وبيع وتجارة ونقل
مركزا للطاقة .وهذا يعني تخطي ً
ً
طا صعبًا وطويل األجل ويمكن اتباعه
جميع أنواع موارد الطاقة لتصبح
كمهمة تحتاج إلى تفصيلها وتقسيمها إلى مراحل قابلة للتطبيق .خالف ذلك ،لن تسمح الخطط غير المستكشفة
وغير المتسقة لتركيا أبدًا بوضع استراتيجيات ناجحة .عالوة على ذلك ،قد ال تتحقق أحالم تركيا المأمولة.

30

- Tsafos, N. 2017.“Greek Foreign Energy Policy”. In Spyridon Litsas and Aristotle Tziampiris (eds), Foreign Policy
Under Austerity. Greece’s Return to Normality?, Basingstoke: Palgrave MacMillan: 141-160.
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إن تركيا النامية الجديدة لها السياق والرؤية والقدرة على اتباع سياسة طاقة ناجحة .لذلك ،الخطوة األولى
هي وضع تعريفات وتقييمات دقيقة .ستتضمن الخطوة الثانية التخطيط الفعال لتشكيل المستقبل.

ال بد هنا من توضيح لسوء فهم مشترك حول المفاهيم المستخدمة .يتم استخدام المصطلحين "حالة عبور
الطاقة" و "محور الطاقة" دون إشارة واضحة إلى ما تعنيه في الواقع .تشير حالة عبور الطاقة إلى حالة يتم
فيها وضع خطوط أنابيب الطاقة لربط حالة إنتاج الطاقة بحالة استهالك الطاقة .يتم إبرام اتفاقيات بين منتج
الطاقة ودولة العبور التي تجمع بموجبها األخيرة عائدات العبور للسماح بنقل الهيدروكربونات عبر
ضا لدولة العبور باستخدام ،ربما بسعر مخفض ،جزء من النفط أو الغاز
أراضيها .قد تسمح الترتيبات أي ً
المنقول عبر أراضيها لتلبية احتياجاتها من الطاقة .مركز/محور/عقدة الطاقة هو دولة تشتري الطاقة من
حدودها ثم تعيد تصديرها إلى مشترين آخرين .وبذلك ،فإنه يحدد شروط البيع (نظريًا) بشكل مستقل عن
المنتجين األصليين والمشترين النهائيين .عنصر آخر لمحور الطاقة هو البنية التحتية األكبر التي تم إنشاؤها
إلنتاج البتروكيماويات للتصدير .يتطلب مركز الطاقة بيئة مادية وافتراضية أكثر تطورا ً للمنتجين
والمستهلكين لاللتقاء والتفاعل باستخدام التسهيالت التي يوفرها البلد المضيف .سيتعين على الدولة المحورية
للطاقة توفير سعة تخزين واسعة وشبكات خطوط األنابيب ومصافي التكرير والمرافق التقنية لتحويل الغاز
الطبيعي إلى غاز طبيعي مسال وما إلى ذلك ،وبيئة آمنة .ومع ذلك ،يصف ممر الطاقة الوضع الذي ال تتحكم
فيه دولة العبور في البيع واألسعار التي يتفاوض عليها البائع والمشتري بخالف رسوم العبور التي يجمعها.
ممرا رئيسيا ألن شركة
يمكن اعتبار تركيا ،في سياق خط أنابيب باكو -تبيليسي -جيهان ،يمكن اعتبارها ً
البترول التركية ( )TPAOتسيطر فقط على حصة  6.75في المائة من جميع معامالت النفط.
يرى القادة األتراك أن تحول بالدهم إلى مركز للطاقة له فوائد جيوسياسية واقتصادية عديدة ،لذلك
تبنوا سياسات مختلفة لتحقيق هذه الغاية .فماذا تعني السياسات المتعددة؟ ( )1تمكين الدولة من تنويع مورديها
وتأمين احتياطاتها من الطاقة في الداخل؛ ( )2استخدام موقعها كـ "دولة عبور" كأداة أو رافعة لما يصل
إليها ،مما يسمح لها بتعظيم المصالح الوطنية وتعزيز مكانتها كقوة إقليمية صاعدة 31بعبارة أخرى ،تدعم
تركيا سياسة الطاقة من خالل ثالثة مكونات مختلفة ،وهي الغايات (مثل تنويع المشتريات ،وتأمين
االحتياطيات الكافية) ،والوسائل (على سبيل المثال ،أداة لزيادة أهميتها الجيوسياسية) و ،إلى حد أقل،
الوسائل (مثل الدخل) .أصبح منظور السياسة الخارجية (الطاقية) مه ًما في عام  ،2010عندما اتخذت
الحكومة التركية خطوات حاسمة لتحويل الوضع اإلقليمي  /العالمي للبالد إلى واقع أكثر نشا ً
طا .أصدرت
الحكومة في عام  " ،2012الرؤية السياسية  ،‘' 2023والتي تصور تركيا كالعب عالمي متنام ،ووسيط
31
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قوي للسالم واالستقرار في الشرق األوسط .يشير بيان الرؤية تحديدًا إلى مكانة الطاقة في السياسة الخارجية
ويسلط الضوء على مقاربة "القاسم المشترك للسالم اإلقليمي" .من الواضح أن الحكومة التركية تربط
صراحة االستقرار السياسي واالقتصادي للبالد بمصالحها اإلقليمية المتعلقة بالطاقة وتعتزم الحفاظ على
حوار دائم مع جميع جيرانها في هذه المنطقة.
ممر الغاز الجنوبي ( )SGCوTANAP
ممر الغاز الجنوبي هو مشروع خط أنابيب ضخم يهدف إلى نقل الغاز الطبيعي من منطقة بحر قزوين
إلى الدول األوروبية .إنها واحدة من أكثر سالسل الغاز تعقيدًا التي تم تطويرها على اإلطالق في العالم .يمتد
على  3500كيلومتر ،ويعبر سبع دول ويشارك فيه أكثر من اثنتي عشرة شركة طاقة كبرى ،ويتألف من
عدة مشاريع طاقة منفصلة تمثل استثمارات إجمالية تبلغ حوالي  45مليار دوالر .يتكون  SGCمن ثالثة
خطوط أنابيب رئيسية مختلفة متصلة ببعضها البعض( .انظر الشكل)

خط أنابيب جنوب القوقاز (- )SCPأذربيجان ،جورجيا .خط األنابيب العابر لألناضول (– )TANAP
تركيا .خط األنابيب عبر البحر األدرياتيكي (- )TAPاليونان ،ألبانيا ،إيطاليا .تم تصميم  SGCمبدئيًا ليكون
لديها القدرة على حمل  16مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من حقل شاه دنيز األذربيجاني إلى دول
االتحاد األوروبي  ،منها  6مليار متر مكعب من الغاز مخصصة الستهالك تركيا .سيتم زيادة قدرة خطوط
األنابيب بمرور الوقت لتلبية الطلبات اإلضافية .تبدأ المرحلة األولى من التسليم في عام  .2018أ وروبا
قارة تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الطاقة من الدول األجنبية .وصل اعتمادها على روسيا
للغاز الطبيعي إلى مستويات خطيرة ،وتبحث دول االتحاد األوروبي عن طرق لتقليل هذا االعتماد .في هذا
الصدد ،يبدو أن  SGCفرصة عظيمة لالتحاد األوروبي لجلب موارد إضافية من مناطق غنية بالطاقة غير
روسيا.32
ً
مركزا للطاقة للغاز الطبيعي إلى حد كبير على استكمال  .TANAPلقد
يعتمد حلم تركيا في أن تصبح
أدى إلغاء مشروع نابوكو بالفعل إلى تضاؤل أمل تركيا في أن تكون بمثابة دولة عبور وأن تصبح في النهاية
موقعًا مركزيًا لتجارة الطاقة .ويسلط االحتفال األخير الذي أقيم في مدينة كارس التركية الضوء على استمرار
هذا الحلم للمسؤولين األتراك .في  16مارس  ،2015بدأ رؤساء تركيا وأذربيجان وجورجيا معًا في بناء
 .TANAPتم توقيع  TANAPرسميًا في عام  ،2012وهو  1.850كم .خط أنابيب طويل يمر عبر 20
عا مه ًما لتركيا
مدينة في تركيا للوصول إلى الرابط بين تركيا واليونان ( .)IGTيعد خط األنابيب مشرو ً
لتنويع إمداداتها من الغاز الطبيعي وفي الوقت نفسه سيسمح ألوروبا بتقليل اعتمادها على روسيا .يرتبط
الدعم القوي القادم من أوروبا إلى حد كبير باالعتبارات الجيوسياسية ،األزمات في أوكرانيا وضم شبه
جزيرة القرم إلى جانب السياسات الروسية في المنطقة تجعل من الضروري لالتحاد األوروبي أن يدعم
بشدة مشروع  TANAPالتركي .إن التطورات الجارية في المنطقة تحول االحتماالت لصالح السياسات
32
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التركية .يعتبر الغاز الطبيعي قضية أمنية رئيسية بالنسبة لتركيا ،ويتعين على الحكومة التركية مواءمة
سياسات الطاقة الخاصة بها مع أهداف سياستها الخارجية .بالنسبة لتركيا والعديد من البلدان األخرى ،ترتبط
سياسات الطاقة ارتبا ً
مباشرا مع الجيوبوليتك التركي.
طا
ً

باختصار شديد ،تعتبر تركيا الطاقة قضية (أمنية واقتصادية) وأداة لسياستها الخارجية ،ال سيما عندما
نظرا ألن تركيا
تكون المخاوف الجيوسياسية  /األمنية محل اهتمام .فمن جهة ،الطاقة قضية اقتصادية،
ً
تهدف منذ فترة طويلة إلى تنويع إمداداتها من الطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتوليد اإليرادات
نظرا لخصائصها كفاعل أساسي في الطاقة الوطنية ،من جهة
كدولة عبور .الطاقة هي أي ً
ضا قضية أمنيةً ،
أخرى ،يعتبر صانعو السياسة األتراك الطاقة كأداة .فبغض النظر عن ملف الطاقة الخاص بها مع ارتفاع
ً
مركزا للطاقة ليس فقط لتوليد إيرادات إضافية،
الواردات ،فقد حددت تركيا هدفًا طمو ًحا يتمثل في أن تصبح
ضا الكتساب المزيد من النفوذ الجيوسياسي في المنطقة .وقد دفع هذا تركيا إلى الشروع في مشاريع
ولكن أي ً
خطوط أنابيب مختلفة للطاقة في كل من الشرق والغرب (على سبيل المثال )TANAP ،والمحور الشمالي
الجنوبي (على سبيل المثال" ،التيار التركي") .وفي سياق البيئة الجيوسياسية المضطربة لتركيا ،مهدت
استراتيجية الطاقة المذكورة أعاله الطريق ألنقرة للتعامل مع المهمة الشاقة المتمثلة في "تزامن الجيوسياسة
والسياسة الخارجية مع أمن الطاقة" .بالتوازي مع ذلك ،تتم مناقشة شرق البحر األبيض المتوسط كمنطقة
"حيث فيوجد] تناقض كبير بين مصالح الطاقة وخيارات السياسة الخارجية الحالية ".في إطار هندسة الطاقة
الجديدة (في) األمن بسبب الشراكات الثالثية الناشئة في شرق البحر األبيض المتوسط  ،وهذا ينطبق بشكل
خاص على تركيا مع بعد إضافي :مطالبات السيادة.33
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الصراع التركي من أجل موارد الطاقة في شرقي المتوسط
إن االكتشافات في حوض المتوسط الشرقي تمثل وج ًها واحدًا فقط من العملة؛ ويشمل الجانب اآلخر
تحويل هذه االحتياطيات إلى الطاقة اإلنتاجية ونقلها إلى األسواق الدولية  /المحلية في الوقت المناسب .هناك
ثالثة خيارات رئيسية لتصدير الغاز )1( :خط أنابيب (على سبيل المثال ،خط أنابيب غاز  EastMedالذي
يربط بين إسرائيل وقبرص األوروبية عبر اليونان وإيطاليا؛ إسرائيل -قبرص -تركيا)؛ ( )2الغاز الطبيعي
المسال (على سبيل المثال ،محطتا تصدير في مصر ،و  /أو المحطة المرتقبة في فاسيليكوس ،قبرص)؛
( )3مزيج من االثنين (على سبيل المثال ،قبرص-مصر؛ إسرائيل-مصر). 34وتجدر اإلشارة ،مع ذلك ،إلى
أن هناك العديد من الشروط التي يجب تلبيتها قبل أن تتحقق هذه المشاريع االستثمارية الضخمة في الطاقة،
سا بالبيئة الجيوسياسية المتوترة في شرق البحر األبيض المتوسط.
والتي تتعلق أسا ً
إن "استغالل وتصدير الموارد الهيدروكربونية يمثل تحديات تقنية وتجارية وإدارية وأمنية وقانونية وسياسية
هائلة مع بعض اآلثار الجيوسياسية" (المرجع السابق .)248 ،تتجلى التحديات األمنية والقانونية والسياسية
في النزاعات حول ترسيم حدود المناطق البحرية وملكية الموارد ،وال سيما المناطق االقتصادية الخاصة
( )EEZوالحقوق السيادية القارية.
ضمن هذا السياق ،يقيم صناع السياسة األتراك اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص وموقف (إسرائيل
ومصر ولبنان) وموقفهم المشترك مع اليونان ضد المزاعم التركية للمنطقة االقتصادية الخاصة في شرق
ضا الحقوق السيادية لتركيا
البحر األبيض المتوسط على أنها انتهاك .ليس فقط الحقوق االقتصادية ،ولكن أي ً
والجمهورية شمال قبرص .أوالً ،ال تعترف تركيا بجمهورية شمال قبرص وال المنطقة االقتصادية الخاصة
ال ُمعلنة .ثانياً ،ال تعتقد تركيا أن جمهورية قبرص تمثل القبارصة األتراك على الجزيرة .ثالثًا ،تدعي تركيا
أن عملية االستكشاف األحادية في جمهورية قبرص تقوض حل مشكلة قبرص .رابعًا ،ينظر صناع السياسة
األتراك إلى منح تراخيص االستكشاف من قبل القبارصة اليونانيين لشركات طاقة مختلفة كمحاولة للتغلب
على تركيا في منطقة ضيقة من البحر المفتوح في خليج أنطاكية.35
تطالب تركيا بالجرف القاري غرب قبرص .على الرغم من أنها لم تعلن ذلك رسميًا ،فقد اتبعت تركيا
سياسة استخدام حقوق الدول المتشاطئة على الجرف القاري بموجب القانون العرفي .الدولة ليست من الدول
الموقعة على اتفاقية عام  1982لقانون البحار ،لكن المسؤولين األتراك يجادلون بأن الخالفات حول الحقوق
34

- Karbuz, S. 2018.“Geostrategic Importance of East Mediterranean Gas Resources.”In: A. B. Dorsman, V. Ş.
Ediger, and M. B. Karan (eds), Energy, Economy, Finance and Geostrategy. Cham : Springer, 237-255.
35
- Başaren, S. H.“Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sınırlandırılması Sorunu: Tarafların Görüşleri, Uluslararası
Hukuk Kurallarına Göre Çözüm ve Sondaj Krizi. 2013, p.258.
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في المنطقة االقتصادية الخاصة والجرف القاري في شرق البحر المتوسط يمكن حلها من خالل االتفاقات
متعددة األطراف بين تركيا وجمهورية قبرص واليونان ومصر وإسرائيل .لذلك ،ترفض تركيا االتفاقات
القبرصية اليونانية مع إسرائيل ولبنان ومصر نيابة عن الجزيرة بأكملها ،والتي تعزل مصالح الجانب
التركي .تماشيا ً مع هذه السياسة ،فإن اتفاقية الجرف القاري التركية الالحقة الموقعة مع جمهورية شمال
قبرص التركية في عام  2011تعارض بطبيعتها قرار جمهورية قبرص بترخيص بعض المناطق
االقتصادية الخاصة ( 4 ،1و 5و 6و )7على أساس أنها تمتد على الجرف القاري التركي ،لذلك ركزت
ضا مطالبات جمهورية شمال قبرص
تركيا على حماية ليس فقط مطالباتها على المستوى القاري ،ولكن أي ً
التركية.

.

اتخذت تركيا والجمهورية التركية في شمال قبرص ثالث خطوات رئيسية لحماية "حقوقهما السيادية"
في شرق البحر األبيض المتوسط  :أوالً ،استخدمت تركيا جميع الوسائل الممكنة ،بما في ذلك التدخل
العسكري ،لوقف العمليات األجنبية في هذه الكتل الخارجية ( 12 ،9 ،8 ،3 ،2 ،1و )13التي منحتها
ضا
الحكومة التركية لشركة الطاقة الوطنية التركية  .TPAOثانيًا ،تم اتخاذ إجراءات عسكرية مماثلة أي ً
إلنهاء التوغالت في مناطق  TPAOالتي أذنت بها جمهورية شمال قبرص التركية .ومن األمثلة الحديثة
أخيرا ،تبذل جمهورية شمال قبرص
جدًا على ذلك عندما كانت منصة حفر  ENIتتجه نحو المربع .3
ً
التركية وتركيا جهودًا دبلوماسية جيدة التنظيم لتأكيد "حقوقهما" في الموارد الهيدروكربونية لشرق البحر
األبيض المتوسط.
إذن ،أصبحت الطاقة نقطة خالف أخرى بين المنافسين الجيوسياسيين التقليديين والمعاصرين في شرق
البحر المتوسط  ،وال سيما بين تركيا ودول مثل قبرص واليونان وإسرائيل ومصر .وبالتالي ،فإن االعتبارات
األمنية المتعلقة بالطاقة بالتزامن مع العالقات التركية المتدهورة مع الدول األخرى في المنطقة قد فاقمت
العداوات الجيوسياسية الموجودة بالفعل .على سبيل المثال ،اضطربت العالقة التركية اإلسرائيلية القوية منذ
عام  1996حتى أواخر عام  2000بعد عام  .2010تعاني العالقات التركية المصرية من مصير مماثل:
قُطعت العالقات السياسية بينهما بعد انقالب  2013في مصر الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي واإلخوان
ضا العالقات اإلشكالية التقليدية بين تركيا
المسلمين ،الشركاء المقربين لتركيا ،من السلطة .وبالطبع ،هناك أي ً
وقبرص وتركيا واليونان .ونتيجة لذلك ،تغيرت أنماط العداء والصداقة بين الدول في شرق البحر األبيض
المتوسط بشكل ملحوظ خالل العقد األول من القرن الحادي والعشرين ،وكذلك تغيرت موازين القوى
اإلقليمية.
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ومع األخذ في االعتبار الكتشافات الطاقة ،فقد كان األمر ليس طبيعيا أن تتقارب قبرص واليونان
وإسرائيل ومصر .أصبحت الشراكة الثالثية التي شكلوها ("قبرص واليونان وإسرائيل" و"قبرص ومصر
واليونان") مركزية في البنية األمنية الناشئة حديثًا في شرق البحر األبيض المتوسط  ،والتي يمكن رؤيتها
جزئيًا على األقل -على أنها عمل متوازن في وجه تركيا اإلقليمية المتمددة القوى .لم يتم تحديد مدى تماسكهذه االستراتيجية أو فعاليتها فيما يتعلق بالمصالح الفردية والجماعية للدول المشاركة؛ بعد كل شيء ،بصرف
النظر عن استبعادها حتى اآلن من تخطيط الطاقة في شرق البحر األبيض المتوسط  ،لم تردع تركيا عن
السعي لتحقيق أهدافها ومطالباتها سواء من حيث السيادة أو الموارد الطبيعية -بما في ذلك استخدام الوسائل
العسكرية.

خالصة
تشير جميع النتائج إال أنه من المحتمل أال تقدم خطوط أنابيب الغاز في منطقة شرق البحر األبيض
المتوسط طريقا للسالم؛ بل هي أكثر دفعا إلثارة التوترات السياسية ما لم يتم اتخاذ خطوات بناءة عبر
شراكات أكثر شموالً تضم جميع األطراف المشاطئة المعنية .وحتى إذا أصبحت خطوط األنابيب هذه عاملة،
فمن المحتمل أن تكون هناك مخاطر عالية للتوزيع بدون توافق سياسي .إذا كانوا يرغبون في تجنب هذا
عا للغاز الطبيعي يمكن أن يأخذ في االعتبار
السيناريو الكئيب ،فيجب على الشركاء أن يصمموا مشرو ً
ضا .كما قال رئيس جمهورية شمال قبرص التركية ،مصطفى
مخاوف سياسة تركيا الخارجية (الطاقة) أي ً
ً
أكينجي" :إن خط أنابيب شرق المتوسط فليس] طريقا للسالم" .لن يكون خيار النقل هذا ممكنًا اقتصاديًا وال
سياسيًا بتكلفة تقدر بـ  5.8مليار يورو لنقل غاز شرق البحر األبيض المتوسط إلى إيطاليا عبر جزيرة كريت
واليونان وفقًا ألكينجي ،مثل هذه الخطة تستبعد مصالح القبارصة األتراك وتركيا .كما ذكر في نفس الخطاب
مسارا لنقل الغاز إلى أوروبا
أن إدارة االستقرار في المنطقة تتطلب نهج المنفعة المتبادلة ،األمر الذي يتطلب
ً
عبر تركيا ،وهو األقصر واألرخص واألسرع.36
ضمن هذا المنطلق ،يرى البعض بأنه ينبغي استبدال منظور "المناطق واإلمبراطوريات" بأطروحة
"األسواق والمؤسسات" من أجل السالم واالستقرار في المنطقة" .37وهو يقر بالخطورة السياسية للوضع
بالنسبة لتركيا وكذلك العالقات مع غزة وقبرص ،لكنه يقول إن األتراك هم أكثر من يتعطش للطاقة .لذلك،
من خالل العمل على "خط أنابيب السالم" ،يمكن للبالد أن تستفيد بشكل كبير من إمدادات الغاز المحتملة،
ضا شيء يمكن أن يعزز
وعائدات العبور ،وإعادة تصدير الغاز المحتملة .هذا ،بالنسبة إلى  ، Winrowأي ً
موقع تركيا الجيوسياسي في المنطقة .إجماالً ،تؤكد التقارير الحكومية الرسمية وخطابات صانعي السياسات
وتكشف عن التحديات المنهجية اإلقليمية المطروحة على صانعي السياسة األتراك الذين يحاولون مواءمة
رؤيتهم الجيواستراتيجية وطموحاتهم المتعلقة بسياسة الطاقة.38

36

- Daily Sabah. 2018. Turkish Cypriot President: East-Med pipeline not a route to peace. 9 May. Accessed 14
December 2018. https://www.dailysabah.com/energy/2018/05/10/turkish-cypriot-president-eastmed-pipelinenot-a-route-to-peace [Accessed 14.12.2018].
37
- Winrow, G. M. 2016. “The Anatomy of a Possible Pipeline: The Case of Turkey and Leviathan and Gas Politicsin
the Eastern Mediterranean.”Journal of Balkan and Near Eastern Studies 18 (5): 431-447.
38
- Yılmaz, Ş., & Sever-Mehmetoğlu, D. 2016.“Linking Foreign Policy and Energy Security: An Asset or a Liability
for Turkey?”Uluslararası İlişkiler/International Relations. Yılmaz-Bozkuş, R. 2018.“Analysis of Turkey’s Role as a
Possible Energy Hub.”GeoJournal, 1-12. https://doi.org/10.1007/s10708-018-9928-6 Tziarras, Z. 2016.“IsraelCyprus-Greece: A‘Comfortable’Quasi-Alliance.”Mediterranean Politics.
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يعاني البحر األبيض المتوسط والبلدان المجاورة له اليوم من مخاطر عديدة ،مثل تلك التي تعطل
حياتهم اليوم .وهي تتعلق بقضايا الحضارة والحرب المستمرة والتعصب والديكتاتوريات والفساد والهجرة
غير المنضبطة واإلرهاب الدولي واألزمة االقتصادية .بدون تراجع التعصب ،ستكون الحرب حاضرة
دائ ًما .تجد مصدرها في عدم المساواة االقتصادية ،وظهور األفكار الفاشية ،وازدراء الحريات الفردية
والجماعية ،والتعطش للسلطة .إن "حرب" الحضارات تعلن عن نفسها إذا لم تبذل الدول كل إرادتها
لتجنبها .39البداية من حيث بدأت الديمقراطية والقيم الفلسفية اإلنسانية حول البحر األبيض المتوسط .إن
"نهرا هادئًا" .االقتصاد يثقل كاهل الصراع .يجب أن يتذكر االقتصاديون والباحثون
تاريخ البشرية ليس
ً
اآلخرون في العلوم االجتماعية أنه يجب أن يأخذوا في االعتبار جميع التفاعالت اإلنسانية واالجتماعية
آثارا ضارة ،مع
لمقترحاتهم ،40ألنه في بعض األحيان ينتج عن الحل األمثل "مع ثبات العوامل األخرى" ً
العنف االقتصادي واالجتماعي غير المقبول ،كما يتضح من التاريخ الكامل لحوض البحر األبيض المتوسط.
تشير جميع التطورات هذه التطورات إلى ثالث اتجاهات جيوسياسية في شرق البحر األبيض المتوسط:
 )1التعاون )2 ،الصراع )3 ،اختالط القوى العظمى .هذه االتجاهات ليست جديدة ،لكنها تتجلى وتظهر
بطرق مختلفة .فيما يتعلق بـ " الصراع " ،في حين كان التحالف التركي ـ اإلسرائيلي المدعوم من الغرب
(منذ التسعينيات) والعالقة الوثيقة بين جمهورية قبرص واليونان مع العالم العربي (والعالقة الباردة إلى حد
ما مع إسرائيل) جز ًء ال يتجزأ من البنية األمنية لشرق البحر األبيض المتوسط والعداء إلى حد ما ،أدى العقد
األول من القرن الحادي والعشرين إلى عكس هذا النمط .أما "التعاون" تعمل قبرص ومصر واليونان
وإسرائيل معًا بشكل وثيق ،مع الحفاظ على عالقات باردة أو غير موجودة مع تركيا .في الوقت نفسه ،يعيق
الجمود في محادثات السالم في قبرص والسياسة الخارجية لتركيا آفاق التعاون اإلقليمي الواسع والشامل
الذي يتجاوز الشراكات الثالثية القائمة .فيما يتعلق بـ " اختالط القوى العظمى" ،فإن االهتمام المتزايد
للواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وفرنسا بشرق البحر المتوسط يوضح القيمة التي تضعها هذه الجهات
الفاعلة على المنطقة من حيث أهدافها الخاصة ،سواء كانت متعلقة بالطاقة أو اقتصادية أو أمنية .ولكن ماذا
تخبرنا هذه االتجاهات الجيوسياسية عن حاضر ومستقبل شرق البحر األبيض المتوسط؟
وعلى عكس اآلمال والتوقعات األولية ،فإن اكتشاف الهيدروكربونات في شرق البحر األبيض المتوسط
نظرا ألن البلدان الغنية بالموارد الطبيعية
لم يحفز -بعد -السالم في المنطقة .ال ينبغي أن يكون هذا مفاجئًا ً
هي عمو ًما أكثر عرضة للصراعات ،خاصة في البيئات الجيوسياسية 41.لعبت الطاقة -إلى جانب عوامل
دورا مه ًما في تكوين شراكات ثالثية ،ولكن فقط بين جهات فاعلة معينة ،مما ساهم في تطوير
أخرى -بالفعل ً
ميزان القوى في شرق البحر األبيض المتوسط .لم تكن النتيجة ظهور السالم ولكن إعادة تشكيل الصراع
وخلق توتر ثنائي القطب '' إقليمي" جديد :أحد أقطاب القوة هو تركيا واستراتيجياتها القسرية في كثير من

39

- Economists Allied for Arms Reduction (Organization), Fontanel, J., Sen, A., Klein, L. R., & Arrow, K. J. (2003).
Civilisations, globalisation, guerre : discours d'économistes. Presses universitaires de Grenoble. In Géopolitique
de la Méditerranée : Un territoire de conflits économiques, politiques, religieux, environnementaux et
humanitaires Jacques FONTANEL1 Professeur émérite, Université Grenoble-Alpe.
40
-Fontanel, J. (1993), Economistes de la paix, avec Tinbergen, Galbraith, Klein, Presses Universitaires de
Grenoble, Grenoble. In Géopolitique de la Méditerranée : Un territoire de conflits économiques, politiques,
religieux, environnementaux et humanitaires Jacques FONTANEL1 Professeur émérite, Université Grenoble-Alpe.
41
- Feldt, H. 2008. Natural Resources and Conflict. Heinrich Böll Stiftung. Accessed 20 March 2019.
http://www.operationspaix.net/DATA/DOCUMENT/5396~v~Natural_Resources_an d_Conflict.pdf.
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األحيان فيما يتعلق بالتطورات (الطاقة) في الشرق .البحر األبيض المتوسط؛ يتكون القطب الثاني من
الشراكات الثالثية المختلفة بين قبرص ومصر واليونان وإسرائيل.42
ليس هناك شك في أن هناك قطبين متنافسين ،على الرغم من أن الدول المشاركة تذكر في كثير من
األحيان أن الشراكات الثالثية ال تتشكل ضد أي دولة أخرى (بما في ذلك تركيا) وأنها مفتوحة لمشاركة
تركيا -بشرط حل مشاكل مثل مشكلة قبرص .43والواقع أن حل مشكلة قبرص لم يصبح أسهل؛ لم تفشل
االكتشافات النشطة في تحفيز السالم فحسب ،بل أصبحت نقطة خالف أخرى أدت إلى تفاقم التوترات بين
ضا بعض العداء داخل المثلث
المجتمعات المحلية .44عالوة على ذلك ،يبدو أن اكتشافات الطاقة تخلق أي ً
القبرصي -اإلسرائيلي -المصري ،45مع موقف مصر الغامض إلى حد ما من مشروع خط أنابيب
 EastMedواستياء بعض الدوائر اإلسرائيلية من التأخير في خط األنابيب بين قبرص وإسرائيل بشأن حقل
غاز أفروديت (الكتلة  12من المنطقة االقتصادية الخاصة القبرصية) واالتفاقية القبرصية المصرية بشأن
خط أنابيب الغاز من أفروديت إلى مصر.
أخيرا...
تعتبر هذه الثروة المفاجئة من الغاز قضية استراتيجية رئيسية للبلدان المتشاطئة ،والتي تعتبرها فرصة
لتحقيق االستقالل في مجال الطاقة .يتطلب تطوير هذه اآلبار قدرات فنية ومالية ولوجستية كبيرة ،من التنقيب
إلى التصدير ،والتي يجب أخذها في االعتبار عند تحليل عالقات القوة اإلقليمية .إن تأمين مثل هذه الموارد
االستراتيجية ضرورة اقتصادية ومقدمة لعسكرة هذا الفضاء .تدفع إدارة هذه اآلبار ً
دوال مثل جمهورية
قبرص وإسرائيل إلى إعادة تحديد تحالفاتها االستراتيجية ،بينما تبرز بالنسبة لآلخرين الخصومات الموجودة
مسبقًا .هذا هو الحال بشكل خاص بين لبنان وإسرائيل ،وكذلك بين جمهورية قبرص وتركيا.على الرغم من
أنه يمكن اكتشاف آبار كبيرة ،فإن االحتياطيات الحالية ال يمكن بأي حال من األحوال أن تخل بميزان القوة
الكبير الذي يحكم المنافسة على الطاقة على نطاق عالمي .ومع ذلك ،فإنها تظل مهمة بما يكفي لتندمج في
القضايا العالمية.
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